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13 ij de Platen. 

S c h e t s T a n e e n s l o t . 

Bouwmeest3r OSCAB UNGEB te Weenen. 

Het bouwen van kasteelen en lustsloten wordt steeds geringer. Nu men zoo gemak 

keiijk zich naar overal kan begeven, de reisgelegenheden zoo geriefelijk zijn ingericht en 

daarbij de prijzen daarvan zoo laag zijn gesteld, is het begrijpelijk dat het te huis voor 

velen een ander karakter gekregen heeft, waarschijnlijk ook hierdoor, wordt tot den bouw 

van groote verblijven weinig meer overgegaan, en is het een groote zeldzaamheid dat 

kasteelen zooals dat te Haarzuylen door Dr. P. J. H. Cuypers gebouwd, nog worden 

daargesteld. Niettemin leveren dergelijke ontwerpen zooveel schoons op. Een schets in dien 

geest vormt ook het ontwerp op onze plaat en tekstfiguren voorgesteld. De bouwmeester 

is Oscar Unger te Weenen. In de verdieping ter beganen grond bevinden zich de keuken, 

eetzalen, kamers voor dienstboden, logeerkamers, badkamers, billardzaal enz. Op de 

eerste verdieping de verschillende ontvangzalen, eetzaal met buffetruim evenals de woon

vertrekken voor den eigenaar van het slot. Op de hooger gelegen verdiepingen, kinder

en logeerkamers. Het uiterlijk van het gebouw zeer afwisselend gekozen, is geheel en al 

in het karakter aan dergelijke stichtingen eigen, en geeft werkelijk fraaie architectuur 

gedeelten te zien. 

De o T e r l a s t T a n d e n r o o k t e L o n d e n . 

Het altijd hangende vraagstuk, hoe men zich tegen den toenemenden overlast van 

den schoorsteenrook verweren kan, heeft onlangs aanleiding gegeven tot de oprichting 

van eene bijzondere vereeniging van invloedrijke personen te Londen, welke het uitvinden 



van geschikte middelen ter vernietiging beoogt, Hiermede is het in de richting geleid, welke 

in Engeland gebruikelijk is, waar het de oplossing van openbare moei.lijkheden geldt en 

welke zeer noodig schijnt. Wel bestaan er wettelijke bepalingen, maar de overheden zijn 

zeer weifelend in hare toepassing, wat hoofdzakelijk toe te schrijven is, aan het geringe 

aanzien, waarin officieele lichamen aldaar verkeeren. De vereeniging gaat er daarom in 

de eerste plaats op uit, de plaatselijke autoriteiten tot toepassing der bestaande wettelijke 

bepalingen te dwingen. Reeds ia vroegere wetten werden bepalingen tegen overlast 

van rook gegeven, welker toepassing aan de Politie was opgedragen. Door de gezond

heidswet (Public health wet) van het jaar 1891 werd deze aangelegenheid echter in de 

handen der Gemeenten gesteld, met de bijbepaling voor Londen, dat de raad der 

graafschappen kon veroordeelen (op kosten der Gemeente) zoo de Gemeente haren plicht 

verzuimde. Volgens officieele rapporten is door den raad der graafschappen slechts in 

hoogst enkele gevallen, hieraan gevolg gegeven. 

De gezondheidswet bepaalt: ledere vuurhaard, welke tot verhitting van stoommachines 

dient en elke vuurhaard in bad- of waschinrichtingen, molens, fabrieken, drukkerijen, ver

verijen, ijzergieterijen, glasblazerijen, distilleerderijen, brouwerijen, suikerfabrieken, bakkerijen, 

gasfabrieken, stoomgemalen evenals alle gebouwen dienende voor handel of ambacht (ook 

al is daarin geen stoommachine voorhanden) moet zoo ingericht zijn, dat de ontstaande 

rook verteerd of verbrand wordt. Verdere bepalingen regelen de boeten, welke in geval 

van herhaling opklimmen, doch in het algemeen zoo gering zijn, dat zij gro te bedrijven 

niet werkelijk kunnen belemmeren. De plaatselijke autoriteiten hebben volgens de wet 

zelfs hun bepaald distrikt, om tegen overlast te waken en in voorkomende gevalled, bijv. 

in geval van opgave der benadeelden opheffing te gelasten. Volgt deze niet, dan zijn zij 

tot een aanklacht bij het gerecht verplicht, dat door straf tot gehoorzaamheid dwingt. De 

macht der plaatselijke autoriteiten is hierin niet zeer groot. Eene bepaalde paragraaf 

meldt nog, dat eene straf niet wordt opgelegd, als de eigenaar der zaak kan aantoonen, 

dat de vuurhaard zoo gebouwd is, dat hij, voor zooverre het ten opzichte van de soort 

der fabrieks- of ambachtsnijverheid mogelijk is, den ontstaandeu rook verteert en dat de 

vuurhaard door den daarmee belasten persoon altijd goed bediend is. 

De goede gevolgen, welke men van de wet verwachtte, zijn niet vervuld. De 
Londensche rook vermeerdert eiken winter op bijna onduldbare wijs en de rook der 
Noordelijke fabrieksteden. Manchester, Liverpool, Glasgow enz., is in het geheel zoo erg, 
dat hare bewoners zich in eenen bijna rookvrijen dampkring meenen te bevinden, wanneer 
zij naar Londen komen. De Engelsche fabrieksteden zijn een ware hel, een vloek der 
menschheid en van hunne tegenwoordige fabriekseeuw. 

Maar al gelukte het ook de in de wet aangeduide vuurhaarden geheel rookvrij te 

maken, waaraan men twijfelen kan, dan was het vraagstuk van den overlast van den 

rook voor Engeland nog niet opgelost. Een tweede, daar doorgaans uit het oog verloren 

gedeelte daarvan is het haardvuur, de allergebrekkigste verbranding der kolen en de 

vreeselijkste rookvorming, welke men zich denken kan. Daaraan is het te wijten, dat ook 

steden, waar geene fabrieken zijn, zooals Oxford, of waarin de fabrieken geen rol spelen. 
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gelijk Edinburg, in den bekenden EngeUchen mistkring gehuld zijn. Gedurende het 

grootste deel des jaars zendt ieder schoorsteen uit eene doorsnede van 23—35^ cM. (de 

ellendige maat der Engelsche schoorsteenpijpen) zijne dichte rookwolken omhoog en 

levert zijne bijdrage aan dien mistkring. Eene werkelijke bevrijding van den overlast van 

rook zal derhalve alleen gevonden kunnen worden in het verlaten van het haardvuur met 

steenkolen, waaraan vooreerst in Engeland nog niet te denken is. De gasfabrieken doen 

wel al het mogelijke om gasverwarming niet alleen voor het keukenbedrijf maar ook 

voor den schoorsteen in te voeren, doch op dit laatste terrein met tot nu toe slechts 

zeer beperkt gevolg. Voor het keukenbedrijf is in ieder geval door de zeer goedkoope 

toepassing van gasfornuizen namens de vereenigingen reeds zeer veel verricht en het 

koken op gas is tegenwoordig in Engeland veel meer in zwang dan bij ons. De gasfabrieken 

zijn dan ook de natuurlijke bondgenooten der aan het begin gemelde vereeniging. In 

hoe verre deze in staat zal zijn op werkelijk hervormende wijze in te grijpen, moet worden 

afgewacht. Vooreerst is aan een commissie tot onderzoek het uitbrengen van afdoende 

rapporten opgedragen. Naar verscherping der strafbepalingen zal gestreefd worden en 

vrijwillige bewaking der verschillende staatsdistrikten door daartoe benoemde leden der 

vereeniging wordt mede beoogd. 

Praktische crvariiig ovor het benuttigen Tan houtafval. 

MEDEDEEUNG VAN DR. THEODOR KOLLER IN : »NEUESTEERFINDUNGENUNDERFAHRUNGEN". 

Het te gelde maken van houtafval biedt twee belangrijke overwegingen aan : vooreerst 
in zuiver technisch verband door de fabrikatie van meer of min kostbare produkten 
uit geringen, nietigen afval, vervolgens in nationaal ekonomische richting, daar niets 
verloren moet gaan en in den cirkelgang der productie beweging ingevoerd in nieuwe 
vormen verder dienst moet doen. 

Waarschijnlijk was de nood in zekeren zin de vader van het streven om houtafval 

te gelde te maken, gelijk dit bijv. mede met de slakken in den hoogoven het geval was, 

welke door gedurige ophooping den werkkring en de ruimte zoodanig beperkten, dat 

opruiming van dien afval zich als eene levens- en bestaansvraag voor den hoogoven verhief. 

Het technisch tot waarde maken van den houtafval staat op zichzelf wel niets in den 

weg; alleen schijnt de omstandigheid moeielijk, dat het ontstaan van den houtafval 

plaatselijk is, waardoor natuurlijk het benuttigen van den afval om zoo te.zeggen aan 

de plaats gebonden is. Het transporteeren van den afval op grooten afstand maakt de 

omzetting daarvan in nieuwe produkten minder mogelijk. 

Het tot waarde maken van den houtafval is in die distrikten, waarin hij in groote 

massa en — waarop vooral de nadruk moet gelegd worden — ook regelmatig voor 

komt, zeer loonend, vooral dan, als door bewerking van specialiteiten produkten worden 

voortgebracht, welke aan de natuurlijke goede eigenschappen van het hout nog andere 

kostbare op kunstige wijs weten toe te voegen. Op grond eener jarenlange ondervinding 

sta ik steeds op het standpunt, dat kostbare imitaties en geacheveerde surrogaten enkel 

kunnen verkregen worden onder gebruikmaking van den minder kostbaren afval van het 
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oorspronkelijke produkt. Lederitnitaties en surrogaten kunnen praktisch alleen gemaakt 

worden onder een passend gebruikmaken van lederafval, houtimitaties en surrogaten enkel 

onder gebruikmaking van houtafval, Aan deze grondstelling moet de imitatietechniek en 

de surrogaatnijverheid altijd vasthouden ; dan zullen deze arbeidsterreinen vele teleurstel

lingen bespaard worden en zouden wij minder patentbeschrijvingen lezen, waarbij men 

terstond bespeurt, dat zij praktisch zonder gevolg zijn. 

De houtafval laat eene groote reeks toepassingen toe; het zou echter heelemaal 

onjuist zijn al die verrichtingen als even goed aan te duiden. Zij zijn dit evenmin in de 

bewerking als in betrekking tot het loonend gevolg. 

Wat de inrichting van het bedrijf der benuttiging van houtafval aangaat, zoo 

schijnt het heel moeielijk, hierover iets nauwkeurigs en vooral speciaals op te geven, 

daar juist de werkwijze en de bestemming al te uiteenloopend zijn. In het algemeen zal 

het toch voldoende zijn, wanneer men als noodzakelijke inrichtingen evenals bij de 

vervaardiging van plastische voorwerpen meng- en kneedmachines, vormen en persen 

aanduidt. Wil men het vervaardigen van voorwerpen uit houtafval ernstig behandelen, 

dan dient men zich vooreerst de moeite te geven een helder inzicht op eenige punten 

te krijgen. Steeds is de eerste vraag, zooals bij onze inleiding al werd opgemerkt, deze: 

Bestaat er zekerheid op een toereikend en voortdurend geregeld verkrijgen van geschikten 

houtafval? Is deze vraag naar genoegen beantwoord, is de fabriekstof dus toereikend en 

duurzaam verzekerd, dan is de tweede vraag: Verschaft mijn tegenwoordig of mijn 

hoofdbedrijf niet enkele inrichtingen of bevat zij niet zekere voorwaarden voor het ver

vaardigen van produkten uit houtafval ? Deze vraag is zeer gewichtig ; zij heeft reeds het 

oog op de rentabiliteit. De laatste vraag, welke men dient te beantwoorden, luidt: voor

ziet het artikel, dat ik maken wil, in eene werkelijke behoefte en schijnen, zoowel de tijd 

als de omstandigheden dermate geschikt, dat naar menschelijke berekening een behoor

lijken afzet van het fabrikaat als loon van overwegingen, vergelijking van eigen ervaring 

met die van anderen mag verwacht worden ? 

Die vragen dienen eerst gesteld, overwogen en beantwoordt te worden. Hoe grondiger 

en objectiever zij onderzocht en hoe nauwkeuriger de beantwoordingen vastgesteld worden, 

des te hechter is het fondament der fabrikatie gelegd en des te winstgevender wordt de 

toekomstige leiding van het bedoelde werk. 

Ter beantwoording der beide eerste vragen, kunnen geene bijzondere aanwijzingen 

worden verstrekt, omdat zij van persoonlijken of lokalen aard zijn. Ter beantwoording 

der laatste vraag kunnen echter wel wenken worden gegeven, welke een spoediger 

orienteeren en zich tehuis gevoelen mogelijk maken. 

De altijd vooral in het oog te houden houtafval, zoowel in betrekking tot de massa 

als ook het veelvuldig voorkomen, wordt door het zoogenaamde zaagsel gevormd. Zijn 

tegenwoordig verbruik is zeer uitgebreid. Het meest voor de hand liggend en tevens 

eenvoudigste verbruik is als brandstof, dat ook vroeger reeds voorkwam, strandde in het 

begin op het niet voorhanden zijn van geschikte inrichtingen, maar nu zijn de moeilijk

heden door rationeele haardinrichtingen en roosterkonstrukties volkomen uit den weg 
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geruimd en we hebben voortreffelijke verwarmings- en haardstelsels, welke de volkomen 

verbranding van poeder- en stofvortnigc materialen veroorlooven. 

Een ander streven, dat eigenlijk eerst het terrein der fabrikatie nadert, werd toegepast 

op de vervaardiging van kunstmatig hout uit zaagsel Als bindmiddel voor het zaagsel 

bezigt men eene oplossing van lijm en waterglas, voorts spiegelharst, dierenbloed en lijm 

met dubbel chroomzure kali. Het zekerst is de verbinding van zaagsel met lijm, waaraan 

men om het verband waterdicht te maken dubbel chroomzure kali toevoegt, waardoor 

zich onder belichting in water onoplosbaar chroomlijn vormt. 

De hoeveelheid van het water hangt af van de kwaliteit van de lijm, maar mag echter niet 

te klein zijn, doch Zoo, dat de vloeistof na het koud worden geen gelei wordt, doch maar 

even stijf begint te worden. Voor het vormen der met lijm aangemaakte houtmassa, kan 

men behalve metalen ook vormen uit gips of zwavel, na ze behoorlijk met olie bestreken 

te hebben, gebruiken, ja zelfs houten; wanneer ze vooraf met eene alkoholoplossing van 

schellak goed zijn vernisd. Men kan er de massa's eerst eenige lagen dik inbrengen, door 

met de vingers aan te drukken en goed gelijk te maken, daarna het overige met een uit grover 

spaanders bereide massa aanvullen de oppervlakte met een groot bord bedekken en 

verzwaren. Voor het uitnemen, dat heel gemakkelijk gaat, zoodra de massa wat gedroogd 

is en zich daardoor verbonden heeft, snijdt men met een breed, dun mes het overtollige 

af en maakt aldus het ondervlak van het relief gelijk. Zulke stukken kunnen dan vernist 

verguld, in het algemeen als uit hout gesneden sierraden behandeld worden. 

Zeer opmerkelijk is de houtsamenpersing, welks vervaardiging Kletzinsly heeft 

medegedeeld. 

Zaagsel, liefst van weeke houtsoorten, 100 gewichtsdeelen, worden in eene oplossing 

van ioo gewichtsdeelen zwavelzure pijpaarde in de vereischte hoeveelheid water flink ge

kookt en daarna afgekoeld. 50 deelen lijm worden in 100 deelen water bij kookhitte 

opgelost en die lij moplossing flink met zaagselbrij vermengd, gekneed, in persmatten 

gerold en onder den grootst mogelijken druk geperst. De in het eerst hoogst gebrekkige 

drukken verkrijgen bij het langzame opdrogen in de lucht eene verbazende graad van 

vastheid; zoodra zij voldoende vast zijn, worden zij herhaaldelijk met eene zwakke op

lossing van potasch in water bevochtigd en na 3—5 maal bevochtigd te zijn met eene 

5 procents potaschoplossing gedroogd. Op die wijze worden de afzonderlijke houtdeeltjes 

met eene soort van aluinachtige lijmstof aaneengekleefd, welke niet meer in water oplost 

en hard als hoorn wordt. Het is natuurlijk, dat men aan de pijpaardelaag naar believen 

verfstoffen of ook ruw zaagsel van verfhout kan toevoegen om een kleurigen houtdruk 

te bekomen, evenals men ook door een grof mengsel van verschillend gekleurd zaagsel 

bonte mozaiekplaten voor parketvloeren kan verkrijgen. 

Onder de verdere, rationeele toepassingen van den houtafval en wel vooral van het 

zaagsel denke men mede aan het vervaardigen daaruit van zuringzuur. Het betreft hier 

een fabriekmatig vervaardigen, en naast zekere chemischtechnische kundigheden zijn tevens 

flinke inrichtingen benoodigd, zoodat het aan te raden schijnt, deze gebruikmaking van 

zaagsel enkel daar in te voeren, waar reeds een geschikt bedrijf bestaat, waarbtt men 
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ook dit fabrikaat kan voegen. Aan den afzet van zuringzuur en zijne zouten is bij het 

veelvoudig gebruik, dat men er van maakt, niet te twijfelen. 

Het vervaardigen van houtazijn uit zaagsel kan in ieder geval daar toegepast worden» 

waar het maken van alkohol niet loonend is Honderd KG. zaagsel geven 45—54 L. van 

eene vloeistot, welke 4 pCt. azijnzuur bevat en bovendien worden er 6—SL teer gevormd. 

Interessant is de toepassing van zaagsel als toevoegsel aan mortel om het barsten in 

stucadoorswerk te voorkomen. Het zaagsel wordt flink gedroogd, dan in eene gewone 

zeef gezift om al het grover zaagsel te verwijderen, zoodat alleen de kleine, wollige 

vlokjes gebruikt worden. Men vermengt den mortel met 1 deel cement, 2 deelen kalk, 

2 deelen zaagsel en 3 deelen scherp zand. Het zaagsel wordt eerst met het cement en 

het zand droog dooreengeroerd en daarna aan den kalk toegevoegd. 

De droge distillatie van het zaagsel begint bij eene temperatuur van 100—1300 C. 

en in het begin wordt enkel water overgehouden, welke hoeveelheid water afhankelijk 

is van den meer of min vochtigen toestand van het zaagsel. Al naar gelang dit in eene 

open of besloten ruimte wordt bewaard, zal het een hooger of geringer gehalte van 

vochtigheid hebben, dat van wezenlijken invloed is op de bij de distillatie ontwijkende 

watermassa en tevens op het daarmee nauw samenhangend verbruik van biapdstof. 

Daarom verdient het aanbeveling daar, waar dit mogelijk is, het zaagsel aan eene vooraf

gaande droging te onderwerpen en eerst, wanneer het indroog is, in het distilleerstel te 

brengen. De temperatuur klimt van 145—500° C. en de distilleer-produkten zijn, water, 

houtazijn, houtgeest en teer, alsmede verschillende gasaardige produkten, terwijl de 

houtskool achterblijft. De azijnzure produkten vormen dan de hoofdmassa, als de 

temperatuur snel verhoogd wordt; deze moeten ook wel verwijderd worden, willen zij 

niet aan verdere ontleding bloot staan. 

Nog op eene andere wijs kan het houtafval dienen tot het maken van vaatwerk. 

Het hout der stammen, dat van het snijmateriaal afvalt, wordt met eene gewone 

spanzaag in de lengte afgesneden en wel ieder stuk zoo lang als de lengte der duigen is. 

Deze afzonderlijke stukken worden nu met eene zaag met 2 of 3 bladen, welke gedurende 

het werk vlug en flink kunnen verplaatst worden en waarbij het voortschuiven van het 

hout tegen de zaag door sterkgegroefde en elastische rollen veroorzaakt wordt, op behoor

lijke breedte gesneden. Deze stukken komen nog eens op eene spanzaag en wel met eene 

vertikale spil en automatische voortschuifrol, waarop het hout in de noodige stukken wordt 

gesneden. Het zaagijzer heeft eene middellijn van 600 mM.; in het midden der spil boven 

de tafel bevindt zich een liniaal, aan wier zijden, links en rechts van iedere zijde, voor de 

greep der zaagtanden, alzoo er diagonaal tegen over staand, zich eene sterk gegroefde en 

elastisch liggende toevoersrol bevindt en door deze regeling kunnen twee stukken van 

verschillende dikte gelijktijdig worden afgesneden. Deze stukken gaan naar de afknot- en 

duigmachine om juist naar de lengte en wel naar buiten toe in spitse hoeken gesneden te 

worden Deze machine heeft eene opening voor den kop der duigmessen en twee openingen 

om de zaagijzers te verkorten. Zoowel de zaagijzers als ook de duigmessen zijn door hunne 

verwijdering van elkander in verband met de lengte der vaatduigen verplaatsbaar. 
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Het voortschuiven der duigen tegen de machines geschiedt met de hand en wel 

wordt het werkstuk met den achterkant tegen een richtingsliniaal aangelegd, dat in 

prismarichting heen en weer bewogen kan worden. De zoo bewerkte stukken hout komen 

nu aan de duigenvoegzaag, een werktuig met een sterk zaagijzertje, werwaarts het stuk 

hout op eene sleede, welke in de segmentvormige leidbaan loopt, wordt vervoerd. De 

duigen bekomen in deze machine een juiste vorm, zoodat het afwerken met de hand 

onnoodig en de samenstelling van het vat terstond mogelijk is. Om de mindere 

vracht der vaten wordt echter al wat tot een vat behoort in een bundel samengepakt. 

De vatbodems Worden op gelijke wijze, als bij de duigen vermeld werd, uit korter afval 

gesneden. Hiertoe worden ook houtsoorten gebezigd, welke door hunne samenstelling 

niet voor duigen geschikt zijn. De afzonderlijke houten worden gekrompen (ingebrand) 

en op het bodemrondsnij machine klaar gemaakt. De bediening van alle machines kan 

door jeugdige werkkrachten geschieden. Met een stel machines kunnen met gemak vele 

honderden vaten per dag gemaakt worden. Het afzetgebied voor deze uit boombast en 

afval vervaardigde artikelen kan bijna onbegrensd heeten, daar de afnemers, zooals 

cementfabrieken, korenmolens, spijkerfabrieken en fruithandelaars overal gevonden worden. 

Ook moet nog aan het verbruik van afval van zaagselwerk in de parketvervaardiging 

gedacht worden. 

Parkettegels worden ter grootte van 59 cM. en ook van 64 cM. in het vierkant 

gemaakt, de blinde tegels of onderstukken voor met dun hout ingelegde parketten worden 

zoo gemaakt, dat strooken hout van wat minder lengte dan de afmeting der parkettegels 

worden samengelijmd, deze gelijmde stukken worden van de lengte afgesneden, aan 

•dwarsdoorgesnedene ruiten gezet en eindelijk van lijsten voorzien. In Rusland heerscht 

eene bijzondere mode. Daar wordt namelijk de blinde tegel uit een lijst met twee midden

stukken en vier paneelen bewerkt en de rand zoo gevoegd of verbonden, dat op iedere 

randstijl van het eene eind een pin, aan het andere een pingat komt. De vier paneelen 

zijn door sponningen en pinnen met den rand en de middenstukken verbonden en bij 

de geheele tegel is alleen de pin gelijmd. 

De paneelen worden zoo ingezet, dat de houtdraad van het eene rechthoekig tegen

over dien van het andere staat. Door deze schikking is het kromtrekken der tegel 

onmogelijk en het krimpen tot een minimum teruggebracht, daar alleen de beide even

wijdig liggende stukken van den rand in de totaalbreedte van ten hoogste 25 cM. onder 

buitengewoon ongunstigen temperatuur-verhoudingen een weinig kunnen uitzetten of 

intrekken. Voor het maken van zulke blinde tegels kan men nu allerlei afval gebruiken, 

daar de paneelen eene lengte van hoogstens 20 cM. hebben. Met behulp van enkele 

spanzagen en een eenvoudig boormachine om de gaten te maken kan het artikel zeer 

gemakkelijk vervaardigd worden. 
Op die wijze is het mogelijk uit een waardeloos materiaal velerlei voordeel te trekken. 
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VADEMECUM DER BOUWVAKKEN. 
14e Jaargang 1899. 

SCHETSONTWERP VAN EEN SLOT. 

Bouwmeester O SOAR UNGER te Weenen. 

Afl. 1. Plaat 1. 



Bij de Platen. 

O n t w e rp T a n e e n s t a t i o n B g e b o n ? r . 

door E. A. VAN WJBBKHOVEN. 

Het stationsgebouw is gedacht voor tusschenstation in eene groote stad. De platte 

grond geeft de indeeling op den beganen grond aan. Boven de beide zijvleugels zijn 

woningen voor den haltechef en stationwachters. Aan beide zijden van het gebouw is een 

gelegenheid gemaakt voor staanplaats van rijtuigen. Aan de spoorwegzijde is een perron

overkapping aangebracht. Het gebouw wordt opgetrokken van rooden verblindsteen met 

zandsteenbanden, het basement en stoep van Escozijnschen steen. Op het perron is een 

afzonderlijk privaatgebouwtje. 

Gemeubeld hotel Toor jonggezelleu of alleen wonende mannen. 

Er wordt in Londen op dit oogenblik veel gesproken over een philanthropische 

inrichting die haar ontstaan te danken heeft aan Lord Rowton, en wel de inrichting waar 

mannen tegen billijke prijs een goed onderdak kunnen vinden. Na een persoonlijk bezoek 

te Londen aan de verschillende etablissementen waar mannen gewoonlijk huisvesten en 

waar het hun zoowat aan alles ontbrak, vooral aan het morele leven; begon van 1893 af de 

stichter zijn plan. Hij stelde 375 duizend gulden beschikbaar voor de stichting van het 

Rowtonhouse, een gebouw van 484 kamers bevattende, waar men voor / o. 30 per dageen 

tehuis kan vinden, ieder op een eigen kamer voorzien van de grootste geriefelijkheden. 

Lord Rowton kon de voldoening smaken gedurende 4 jaar 5 pCt. van zijn geld te trekken 
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en gaat nu over tot een dergelijke stichting in King Cross waar een 678-tal kamers aan zijn 

verbonden en naar het zich laat aanzien met hetzelfde succes voor de bevolking, dan volgt 

een derde gebouw met 800 kamers te Newington Butts. Nog twee anderen zijn bestemd 

voor White Chapel en Hammersmith en is alles voltooid dan kunnen 3000 man daarin een 

goed tehuis aantreffen. Waarlijk zulk een daad verdient opgemerkt te worden, want ook in 

ons land valt daaraan nog veel te wijzigen. 

Ook in België bestaan reeds dergelijke gebouwen, onze tekstfiguur geeft er een 

aan maar is daarbij het gemeenschappelijk zamenzijn nog betracht. Alhoewel deze 

inrichting te Micheroux vooral voor mijnwerkers bestemd zeer veel goeds bevat, daar men 

er bibliotheken, uitspanningszalen enz. in aantreft, heeft toch het plan van Lord Rowton, 

waar het afzonderlijke leven wordt bestendigd, veel voor zich en is daardoor zooveel te 

verdienstelijker. 

IJzerarchitektnnr, naar een mededeelin^ vivn Frelherr von Tettan. 

Niet oneigenaardig is hetgeen de schrijver ook over ons.land zegt. 

Gelijk men verwachten kon, dwingt het ijzer ons, het recht te doen weervaren. 

Zichtbare ijzeren draagbalken zijn aan de handelshuizen der groote steden niets 

zeldzaams meer en men beweert stellig niet te veel, als men daarin een van stijl 

getuigend beeld juist van deze soort bouwkunst meent te zien. Ondanks de nu eens 

schuwe, dan weer bereids krachtige pogingen, die overal opdoemen, zijn misschien eenige 

schetsen van het zonderling durven op dit gebied niet van belang ontbloot. 

België kan op iets wijzen, dat veel verder gaat. Van de Velde verdeelde door draagbalken 

boven de ramen lange strooken uit den muur en sloot die met modern getraliede, bonte 

glasfriezen. In Holland bespeurt men den Belgischen invloed. In 's Gravenhage, waar men 

der moderne kunstnijverheid ook reeds eene blijvende plaats heeft ingeruimd, wint de 

jonge bouwkunst altijd meer veld. Het zonderlinge balkon en het koepeltje {a en è van 

de tekstfiguren) zijn ontleend aan een huis te Rotterdam, dat inderdaad meer belangrijk dan 

mooi is. Geen enkele vorm herinnert meer aan den traditioneelen stijl, overal, waar het 

eenigszins kon, is ijzer gebruikt, zelfs waar het overtollig is, bijv. om de steenen venster

kozijnen te dragen, welke bij de gewone breedte der ramen met gemak door eene 

segmentboog konden ontlast worden. Daardoor ontstaat iets overdrevens, gewelddadigs 

Ook het hier afgebeelde balkon lijdt aan overdaad, gebrek aan aesthetisch bewerkten 

vorm, de afzonderlijke, moeielijke driehoek, de ligging der draagbalk midden op den 

vensteras enz ; toch bieden dergelijke proeven nog heel wat belangrijks en leerrijks aan. 

De console c bijv. toont ons een vorm, welke technisch juist en toch kunstig is. Men 

heeft de praktische bedoeling om bouwstof en gewicht te sparen door uitsnijding van het 

vereenigings- of vullingsijzer tot eene aesthetische verheven en de bocht van den gebogen 

winkelhaak volgend, opklimmende moderne lijnen in het ijzer uitgesneden om tot draagbalk 

te dienen, zeker zoo zinrijk als een ornament maar zijn kan. In de samenstelling van 
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zijn geheel is het koepeltje (6) massiever. De winkelhaken zijn bij beiden zwart, het 

inwendige paneelijzer donkerblauw geverfd, de klinknagels — wat buitengewoon leelijk 

staat — verguld. Een dunne steenplaat vormt de dekking, waarop zich de spijlen van 

geslagen ijzer, dus de koepelmuren verheffen. Bovendien ontbreken hier de profileering en 

afwatering. Voorts kan Rotterdam nog op veel moderns wijzen, waaruit veel te leeren valt. 

Figuur d van het station St. Lazare te Parijs doet ons bijna denken aan een paneelwerk 

in ouderwetschen trant. In ieder geval laat de toepassing der beide ijzeren draagbalken der 

tusschenruimte niets te wenschen over. Het ornament vat hen beiden aesthetisch samen, 

zooals dit werkelijk door de wederkeerige verbinding door dwarsijzers geschiedt. Hierbij 

strekken de klinknagels vanzelf tot versiering. In gravure e zien wij eindelijk nog eene 

dubbele J-draagbalk, gelijk zij zich boven de ramen van een hotel te Trouville bevindt, 

dat overigens nog de vormen der renaissance heeft. Met goed gevolg heeft men er hier 

naar gestreefd, de nog zoo ongewone, ledige ruimte tusschen de kanten weg te nemen, 

door geslagen ij'.eren, lintvormige ornamenten. De schaduwwerking der breede op hun 

kant staande strooken is voortreffelijk. De laatstgemelde proeven zijn ijzerkleurig geverfd 

en dat past altijd het best bij de kleur der steenen. Het effekt is ongemeen rijk als van 

met brons gemonteerd marmer, en dus mogen wij hopen, dat de verbinding van steen 

en ijzer weldra met ons gevoelen zal harmonieeren. 

De uitvoering der details is hierbij echter nog een duister punt. 

Bij onze voorbeelden a en 3 kunnen wij ze slechts als uiterst plomp en primitief 

aanduiden. Meetkunstige aanvulsels zijn ontzettend nuchter, zij staan op geen hooger 

standpunt dan de ruwste beginsels der romantische periode. Wel hebben de consoles 

van den koepel eene bevallige bocht, maar hare samenstelling met het afzonderlijk 

doorloopend lijstwerk is van een steenhouwers-standpunt niet zuiver. Zulk eene weeke, 

wezenlooze, aan de willekeur van het rococco grenzende ornamentiek, in zoogenaamd 

Vlaamschen stijl, schijnt mij voor steen ongeschikt. Te Parijs, zoo ik mij niet vergis, in 

de Avenue de Jena, werd onlangs een voorgevel opgetrokken, die aan dergelijke praal 

het rijkst is. Het effekt der tot versiering aangebrachte deelen is gering, terwijl in weerwil 

van het hoogrelief iedere sterke schaduw, zoowel als iedere bouwkunstige lijn of konstruktie 

ontbreekt. Alles vloeit als suikerwerk week ineen. 

Krachtige, strenge, bijna harde vormen, harmoniëren met het ijzer en met het Duitsche 

karakter beter en dus mag men de eigenaardige versierings-ontwerpen van Bruno Schmitz, 

wier monumentaal effekt het gedenkteeken te Coblenz en dat van Kyfhauser bewijzen, 

als de tot nu toe beste en bruikbaarste beschouwen. 

De moeielijkheid van zulk een stijl om zoo te zeggen uit het niet scheppen in tegen

stelling met het ontwerpen in reeds bestaande vormen mag wel ieder, die de moderne 

proeven beoordeelt, helder voor oogen staan. Denken wij aan den ontwikkelingsgang van 

den romaanschen stijl, zijne eerste schreden waren even zoo. 

Om tot rijpheid te komen heeft de vrucht tijd noodig. ~ •'<• 
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1)6 nltgraTingen In het Fornm Romannm. 

Het is algemeen bekend dat er belangrijke opgravingen in het Forum plaats vonden 

op last van den Italiaanschen Minister Signor Baccelli onder leiding van den architekt 

Signor Boni. Deze week is het gedetailleerd verslag der werkzaamheden van den heer 

Richard Norton in de Times verschenen. Wij ontleenen daaraan het volgende: 

Ongeveer twee maanden geleden gaf de tegenwoordige Minister van Openbaar 

Onderwijs, Signor Baccelli,, verlof tot het doen van zekere onderzoekingen in het Forum. 

Jarenlang was het de vurige begeerte niet alleen van oudheidkundigen, maar van allen. 

^ " p a il 
M g) 
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Gemeubeld hotel voor jonggezeUen of alleenwonende mannen te Micheroux. 

die wetenschappelijk belang stelden in de oudheden van Rome, dat het Forum zou 

onderzocht worden. Moeielijk zou er eene andere plek op de geheele wereld gevonden 

kunnen worden, welke meer geleden heeft van opzettelijke vernieling gepleegd door de 

kunstenaars der Renaissance of door onbevoegde moderne ontgravers. Men moge het den 

architekten der St. Pieterskerk of van andere groote gedenkteekenen der Renaissance ver

geven, dat zij schachten gemaakt hebben in het Campo Vaccino en steenblokken van 

den tempel van Caesar of uit den Koningstijd gebruikt hebben voor de gebouwen, 

waarmede zij het Rome hunner dagen verfraaiden, maar geene verontschuldiging kan er 
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gevonden worden om het schandelijk domme vernielingswerk te verhelen, dat in later tijd 

onder den naam van ontgraving heeft plaats gevonden 

Al kan de eenmaal aangerichte schade nimmer geheel hersteld worden, toch zal het 

werk, dat nu ondernomen wordt, eenigszins de fouten, welke begaan zijn, verbeteren. 

Eerst werd de aandacht gevestigd op de kleine aedicula in den noordwestelijken hoek 

van het Atrium Vestae.. 

Sinds de ontgraving van het huis der Vestaalsche maagden in 1883, zijn groote 

deelen daarvan over den bodem verstrooid blijven liggen, voortdurend blootgesteld aan 

beschadiging door toeval of door pleizierreizigers. De blokken lagen op den grond op

gestapeld en konden niet voldoende bestudeerd worden. Nu zijn echter onder toezicht 

van Signor Giacomo Boni, een Venetiaan, die voor architekt werd opgeleid, en die een der 

bekwaamste rijksambtenaars is, het podium, een der zuilen, de basis en het geheele kapiteel, 

een der achterpilaren en het dekstuk met zijn beschreven fries weder in hun vroegeren 

stand gebracht. De plaats der tweede zuil is ingenomen door een eenvoudigen en niet 

hinderlijken pijler van gebakken steen, welke in het volgende voorjaar door eene klimroos 

verholen zal zijn. Niemand kan met grond het wetenschappelijke van dit werk betwisten. 

Het is geen herstelling, doch bloot wederopbouw volgens stellige regels. Waar zekere 

aanduiding ontbreekt, mag geene theorie hare plaats innemen. Zeer verschillend was de 

wijs, waarop Rosa een pijler van de Julia Basiliek (hoofdkerk) herbouwde. Wel is waar 

bezielde een dergelijk motief zijn werk, maar de wijs, waarop hij het toepaste, had moeicl ijk 

slechter kunnen zijn. De materialen, welke hij gebruikte, waren fonkelnieuw en den vorm, 

welke hij hun gaf, was onnauwkeurig; hij lette er niet op, dat de pijlers vroeger 

van een basis waren voorzien geweest, waarvan er nog enkelen aanwezig zijn en door 

het oprichten van pijlers zonder basis maakte hij eene constructie, zooals er nooit een bestaan 

had. Signor Boni werd opgedragen die afwijking weg te nemen en zoovele blokken der basiliek, 

als bij mogelijkheid konden gevonden worden, in hun oorspronkelijken stand te plaatsen. 

Onderzoekingen in de nabijheid van den Tempel van Vesta volgde op die aan de aedicula. 

De niet doorzochte aarden dam, welke door de laatste onderzoekers op de plek van dezen 

tempel is achtergelaten, is een merkwaardig voorbeeld van het ellendig gebrek aan diep

zinnigheid, waarmede het Forum — om niet van andere plekken te gewagen — is ont

graven. Uit dezen vormloozen dam staken hier en daar gebroken stukken muur uit. Wat 

deze muren waren en waarheen zij liepen, was niet te zien. Lanciani Middleton en anderen 

hadden gezegd, dat de dam uit een hechte, massieve massa bestond. Had een dezer 

schrijvers eens met een rotting tegen den dam geslagen, dan zou hij spoedig bemerkt 

hebben, dat de uitgestrektheid van dat massieve zeer beperkt was. Onder Signor Boni's 

leiding zijn de aarde en het puin met karren weggevoerd en eenige zeer belangrijke 

constructies aan het licht gekomen. Binnen den cirkel der grondmuren is eene kamer van 

gebakken steen, waarvan één muur vernield is. De ingang — als er een ingang was — 

schijnt van boven te zijn geweest. De stijl van het steenwerk wijst op de regeering van 

Hadrianus, ofschoon er één tegel — welke echter niet tot deze muren behoorde — 

gevonden werd, die den stempel van Theodorik droeg. Tot welk doel deze kamer bestemd 
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was, is moeielijk te zeggen, maar het is voldoende een vormeloozen dam vervangen te 

hebben door eene constructie, wier vorm tenminste kan begrepen worden. Hier eindigde 

het werk niet. Na de fundamenten blootgelegd en gedeelten van de trappen gevonden 

te hebben, bevestigde Signor Honi al zijn energie op den bovenbouw en verzamelde de 

verspreide stukken der zuilen en der zoldering. Eén geheele pijler en verschillende in 

geschonden staat zijn gevonden, terwijl talrijke stukken van het kroonwerk der zoldering 

gereed liggen om aaneengehecht te worden. Als er genoeg gevonden is om de 

wederoprichting dezer stukken te billijken, zal een belangrijk deel aan het Forum 

toegevoegd zijn geworden. Men mag gerust zeggen, dat niet één op de vijfhonderd 

menschen, die tot hiertoe op de plek van den heiligsten tempel van geheel Rome rond

gedoold hebben, zelfs een bij benadering juist begrip van zijne oorspronkelijke gestalte 

had. Gedurende de werkzaamheden werden eene massa fragmenten van vazen uit alle 

eeuwen gevonden. Slechts één daarvan was van groot belang, maar die ééne weegt op 

tegen de onbelangrijkheid der overige. Het is een fragment van een in rood bewerkten 

Griekschen vaas uit den besten tijd, dat een krijgsman voorstelt. Was het van de soort, 

welke de Vestaalsche maagden gebruikten. 

Tevens is er zorg besteed aan andere monumenten in de nabijheid van den tempel 

van Vesta. Tusschen dezen en den tempel van Castor zijn eene menigte overblijfselen 

van een altaar, welks oorspronkelijke naam en plaats onbekend zijn. Middleton wijst er 

op, dat zij fraaier bewerkt zijn dan eenig ander gedenkteeken in het Forum en zegt, 

dat zij door Ligorio omschreven werden, in wiens tijd zij nabij de St. Adrianokerk opge

graven werden. Ligorio's teekening gelijkt op deze blokken, maar de door mij bedoelde 

zijn niet de blokken, welke hij schetste. De tegenwoordige blokken werden gevonden 

waar zij nu liggen en waarschijnlijk zal, wanneer de hoek van het Forum, welke nu wordt 

ingenomen door de Kerk van Santa Maria Libératrice, is uitgegraven, het fondament van 

het altaar ontdekt worden; want op het Kapitool plan zien wij juist op deze plaats 

een gebouwtje. Tot nu toe heeft Signor Boni de voldoening gesmaakt een vijf-en-twintig-

tal stukken van denzelfden bouw te verzamelen, stukken, welke hier en daar waren 

verstrooid, eenige zelfs tot aan de boog van Severus — en ze bij de anderen te leggen. 

Het is te hopen, dat verdere navorsching in deze nabuurschap ons in staat moge steUen, 

de vroegere bestemming van het gebouw te ontdekken. Mogelijk was het de Tempel van 

Minerva, welke eenige middeneeuwsche schrijvers vermelden als in deze richting staande. 

Nog een ander weinig begrepen monument is de Puteal Libonis. Middleton en 

anderen hebben beweerd, dat een zeker stel kromme steenen aan den noordoostelijke» 

hoek van den Tempel van Castor de overblijfsels der Puteal waren, eene onderstelling 

toe te schrijven aan den verblindenden invloed der theorie ; want er was maar weinig 

opmerkzaamheid voor noodig om te zien, dat de bedoelde steenen geen kringvonnigen 

basis konden vormen, zooals de Putual vereischte, dat zij niet aanwezig waren, dat zjj van 

een oud gebouw genomen waren en op ruwe wijs in hunne tegenwoordige gedaante 

waren gehouwen. Een paar hunner zijn nu op hun kant gezet tot ware stichting van 

toeristen en de Putual bestaat niet langer, (Slot volgt.) 
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B a l k g z e i ' S . 

Bij den uitgever J. H. de Bussy te Amsterdam, zijn verschenen twee graphische tabellen 

ter bepaling van de te gebruiken normaal profielen van balkijzer bij verschillende wijzen 

van belasting en oplegging-. De prijs daarvan is / 3-— D e saamstelling is geschiedt door 

den Heer L. A. Sanders. Het behoeft geen betoog dat dergelijke zeer exact uitgevoerde 

tabel een zeer groot gerief oplevert voor elk bouwkundige. Het bespaart tijd voor het 

opzoeken in de verschillende werken over constructies handelende, en wijst zelfs den 

meest onervarenen dadelijk den weg tot zekerheid. De Heer Sanders leverde door die 

uitgave een zeer praktisch werk dat bij elk bouwmeester aan de wand behoort te hangen 

want het nut daarvan is voor hen zeer groot. Ongetwijfeld zullen de tabellen dus wel 

hun weg vinden, wij kunnen een woord van aanbeveling daaraan niet onthouden waar 

alles zeer correct is en van zooveel goede zorg getuigt. 

P r f l S T r a a g W i t t e K r u i s . 

Gaarne nemen wij het volgende hieromtrent op, dat te laat inkwam om in ons vorig 

nummer te kunnen worden geplaatst. 

Geachte Redactie. 

Naar aanleiding van een opmerking voorkomende in het bouwkundig weekblad „De 

Opmerker" van 3 December j . l . omtrent het te stichten Volksbadhuis van de afdeeling 

Zaandam van het N.-H.-Vereen. »Het Witte Kruis«, heeft het Bestuur van deze afdeeling 

de eer onder de aandacht van alle belangstellenden te brengen, da t : 

1°. dat deze Vereeniging is een philantrophische, die, met betrekkelijk weinig inkomsten 

in uitgebreiden kring werkzaam, het zich een plicht rekende te trachten zoo goedkoop 

mogelijk aan goede plannen voor een dito volksbadhuis te komen ; 

2°. dat het Bestuur van gezegde vereeniging niet is een bouwkundig college en dus 

gaarne wil erkennen bij het uitschrijven der prijsvraag minder gebruikelijke termen 

te hebben gebezigd; 

30. dat benoemd zijn tot leden der jury voor de beoordeeling der ingekomen plannen, 

de H.H. F. J. van den Burgsteeden, kapitein-ingenieur, Th. A. de Koster, Sanitary engeneer, 

J. van der Koogh, stads-architekt te Zaandam ; 

4°. dat gaarne door het bestuur — behoudens goedkeuring der j u r y — a a n de bekroonde 

ontwerpen, naar keuze een gouden medaille of ƒ 50 en een zilveren medaille of / 25 zal 

worden toegekend. 

U dankzeggend, geachte redactie, voor de verleende plaatsruimte — namens de 

afd. Zaandam van de N.-H. Vereeniging »Het Witte Kruis" 

Hoogachtend, 

Zaandam, 5 Januari 1899. HET BESTUUR. 
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Bij de Platen. 

O n t w e r p y a n e e n S t n d e n t e n - S o c l e t e i t t e u t r e c h t , 

door O-. HOMAN VAN DER HEIDE. 

De prijsvraag van een studenten-societeit te Utrecht is nog bij velen in herinnering. 
De tijd is nog kort geleden. 

Een der mededingende ontwerpen was dat hetwelk de Heer G. Homan v. d. Heide 

ons ter opname afstond en waarvan de plaat den hoofdgevel en plannen; de tekstfiguren 

de doorsneden en achtergevel teruggeven. 

De iiitgravingen in het Forum Eomaunm. 

(Slot.) 

Menig fragment der bogen van Fabius en Tiberius heeft in den laatsten tijd de 

opmerkzaamheid getrokken, waarop het langen tijd vruchteloos heeft gewacht. Bij het 

veiplaatsen van wat aarde nabij de boog van Fabius werd het uitmuntend beeld vaneen 

vrouwenkop een paar duim onder de oppervlakte gevonden — een treffend bewijs van 

de ongeloofelijke achteloosheid, waarmede vroegere ontgravingen geleid werden. Maar 

verreweg de gewichtigste ontdekking en het duidelijkste bewijs tevens der ongeloofelijke 

achteloosheid der vroegere ontgravers was een der fragmenten der kroonlijst van de 

Basilica Aemilia. Deze was gebouwd ia den muur, welke de straat aan de Noordzijde van 

het Forum ondersteund. Daar het blok veel grooter is dan een kubieken meter, moeten 
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de gravers het gezien hebben en daar het kwistig versierd was is het moeielijk te begrijpen, 

op welke wijs het verwijderd was. Welke schatten kunnen niet nog gevonden worden in 

dezen zeer modernen muur? Fragmenten der Basilica Julia zijn mede gevonden, een van hen 

was van een raam der bovenverdieping. Dkar dit het eerste stuk dezer soort is, is het zeer 

belangrijk. Aldus is onze kennis der bouwkunst van het Forum in deze luttele weken op 

merkwaardige wijs vermeerderd. Al deze verschillende feiten hadden sedert lang het 

algemeen eigendom der studenten kunnen zijn, indien het werk van vroegere jaren gedaan 

was door mannen, die op de hoogte van hun taak waren 

De vraag, welke thans de aandacht bezig houdt van het comité (bestaande uit Senator 

Sacconi, Professor Lanciani, Signor Gatti en Dr. Huelsen) aan hetwelk Signor Boni zijne 

plannen voorlegt, is wat het best is te doen met de eerwaardige zuilen, welke vroeger 

op den steenen basis voor de Basilica Julia stonden. Signor Boni heeft alle deelen van 

een dezer zuilen gevonden. De basis, waarop hij stond, wordt op lotografiën ter zijde 

'Üer'opgraving aangegeven. Alleen het piëdestal ontbreekt; het was gelijk aan dat, waarop 

de zuil van Phocas staat. Moet het piëdestal uit gebakken steen hersteld en de zuil 

daarop gezet worden of moet de zuil op den grond gelaten worden ? Sommigen raden 

het oprichten der zuil op den steenen basis aan, met weglating van het geheele piëdestal. 

Hun strijd is moeielijk te begrijpen. Als iemand een standbeeld heeft, waarvan het hoofd 

er is, terwijl de hals ontbreekt, dan zet hij het hoofd niet op de schouders, doch hij 

maakt een hals van pleisterwerk of hij lascht er een ijzeren pin in om het hoofd te steunen. 

Zoomede, wanneer hij eene inscriptie heeft, waarvan het middelste gedeelte verloren is, 

zet hij niet de beide einden vlak naast elkaar, maar scheidt ze door zooveel ruimte als 

het verloren gedeelte besloeg. Of anders laat men het hoofd eenvoudig bij den romp 

liggen en de beide stukken der inscriptie daar ergens, waar zij het minst gevaar loopen 

geschonden te worden. Welke reden is er om niet met de zuil op dezelfde wijs te 

handelen ? Een steenen basis en een zuil zijn hier, waarom geen piëdestal gemaakt in de 

afmetingen der zuil van Phocas, een monument van precies dezelfde soort en het zelfde 

tijdvak als de bewuste zuil ? De steenen basis zou niemand bedriegen en zou er toe 

strekken om de zuil in zijn juist verband tot het naast bijzijnde monument te brengen. 

Bij geen andere gebouwen in het Forum volgt een dieper en geduldiger belang

stelling dan bij de Rostra Vetera en den Tempel van Caesar. Belangrijke feiten zijn 

juist dezer dagen aangaande deze beide monumenten aan het licht gekomen. Bijna al de 

verweerde basementen en de kroonlijst der Rostra zijn gevonden en er is een. goed 

bewijs, dat de inscriptie van de proefectus urbi, Valentinus, (waarvan enkele deelen reeds 

lang bekend waren) vroeger het Noordeinde der Rostra versierde. Bij den Tempel van 

Caesar is de aarde — welke, nooit was verplaatst van de ruimte tusschen den halven cirkel 

in den voormuur en den muur (waarschijnlijk) uit de derde eeuw, welke voor den halven 

cirkel staat — nu weggenomen en eene hoogst belangrijke ontdekking gedaan. Suetonius 

vermeldt, dat na Caesars dood eene zuil werd opgericht op parenti patriae en andere letter

kundige getuigenissen doen vermoeden, dat zij op de plek stond, waar Caesars lijk was 

verbrand. Voor den halven cirkel, juist waar men naar sporen der zuil zoeken zou, zijn de 
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overblijfselen gevonden van zulk een fundament dat gebruikt zou zijn om eene zuil te 

steunen, rustende op een prachtig gelegd plaveisel, dat hetzelfde plaveisel van het Forum 

schijnt te zijn, dat door Caesar zelf betreden werd. Het was een uiterst treffend gevoel, 

dat men staande op die steenen op den ontdekkingsdag ondervond — die steenen, 

waaronder de asch van den Keizerlijken Caesar nog scheen te gloeien — mijne voeten 

waren de eerste Angelsaksische, welke ooit zoo kort in de nabijheid van den grootsten 

aller Romeinen gestaan hadden. 

Ziehier wat voltooid is. Veel blijft er nog te doen over en wij moeten geloovig ver

trouwen, dat Signor Baccelli op den ingeslagen weg zal voortgaan en niet zal veroorloven, 

dat de jaloerschheid en de achterdocht, welke de kracht van het Oudheidkundig departement 

uitputten, invloed op hem verkrijgen. Zelfs Griekenland biedt niet zulk een tooneel aan 

van verspild geld, misbruikte kracht en onbekwaamheid als aanschouwd kan worden ia 

de leiding van het Italiaansche departement van schoone kunst. 

W e d s t r f l d T o o r d e K a l i f o r n i s c h e h o o g e s c h o o l . 

Wij hebben het bijgevoegde officiëele verslag ontvangen over de ontvangst, de voor

bereiding en het oordeel der ter mededinging ontvangen plannen voor het //Phoebe A. 

Hearst bouwkundig ontwerp der Kalifornische hoogeschool" : 

Honderd vijf pakketten .voor het Phoebe Hearst bouwkundig ontwerp voor de Kalifornische 

hoogeschool kwamen op het bureau van den Konsul-Generaal der Vereenigde Staten te 

Antwerpen in : Daar werd ieder pak met een nummer en den datum van aankomst 

gemerkt en voor 5000 frank over een tijdperk van 6 maanden verzekerd. Vele pakketten 

kwamen daar erg beschadigd aan : alle groote ongezegelde kisten en de bij een dezer 

behoorende brief waren aan het tolkantoor geopend. Op den io d e n Juli werden alle 

pakketten van het Konsulaat naar het Koninklijk museum overgebracht, waar zij onder 

bescherming der stad Antwerpen stonden. Het Koninklijk museum is (vuurvast) en bevat 

de allerkostbaarste voorwerpen der Hollandsche en der Vlaamsche kunst. 

Van den lyden t 0 t den 2a31611 Augustus werden de plannen voor de schikking gemeten, 

In dien zelfden tijd werden de motto's op de ontwerpen en alle hierop betrekking hebbende 

dokumenten en de naambrieven ongeopend in het veilige gewelf der Belgische Nationale 

bank opgeborgen. De tijd voor het opmeten van ieder stel plannen gevorderd, was ge

middeld 6 minuten. Beschadigde kisten werden door nieuwe vervangen. Een pakket bevatte 

bovendien eene brochure met een typewriter geschreven met photographische afdrukken 

van een ontwerp. Om dit ontwerp te kunnen ten toon stellen moest men de afdrukken 

vaa het papier der brochure losweeken. Later bespeurde men, dat de brochure enkel een 

toevoegsel was tot een reeds vroeger ontvangen stel schetsen. 

Gedurende de maand September werden de plannen strak op gespannen. Er was 

omstreeks 30 minuten voor het opspannen van elk stel teekeningen noodig. 

Van 26 tot 29 September werden de omslagen van No. 3 geopend (de nummero's 

1 en 2 bleven gesloten) ; de motto's op de ontwerpen werden met die op de omslagen 
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vergeleken en de adressen op omslag No. 2 werden opgeschreven. Deze bewerking eischte 

10 minuten per mededinger. 

Na de beoordeeling werden de plannen uit de lijsten gesneden, opgestapeld en 

geregeld. De plannen der gekozen bewerkers werden gefotografeerd en de andere weer 

in hunne pakket gedaan, welke in houten kisten werden verpakt, opdat de blikker 

kokers niet door het transport zouden beschadigd worden. Tegen 15 Oktober waren al 

de in kisten verpakte plannen voor de inscheping gereed. Elke kist werd voor 2.500 frank 

geassureerd en aan het op omslag No. 2 vermelde adres verzonden om alleen tegen 

ontvangstbewijs te worden afgegeven. Daar de spoorwegmaatschappijen de verantwoor

delijkheid voor de kisten buiten de grenzen van België weigerden, was het noodig met 

schippers te onderhandelen in de verschillende steden, waar de plannen moesten worden 

heengezonden, opdat het Comité de zekerheid zou hebben, dat ieder mededinger zijne 

ontwerpen had ontvangen. Dit veroorzaakte een uitstel van verscheiden weken in de 

teruggave der plannen. 

Het was natuurlijk, dat de mededingers verlangden, dat hun werk alleen door de 

jury zou worden gezien en dat hun naam onbekend zou blijven. Alle voorzorgen werden 
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genomen om aan dien wensch te voldoen. Men nam als zeker aan, dat het adres op 

omslag No. 2 niet tot de ontdekking zou leiden van den maker van.het plan, waartoe het 

behoorde. Een ambtenaar der geheime politie van de stad Antwerpen was steeds tegen

woordig, wanneer de ontwerpen behandeld werden. Hij zette zijn zegel op ieder voorwerp 

gesloten of bedekt en teekende den tijd aan, waarop de ontwerpen behandeld werden. 

De brigadier of hoofdbewaker van het museum was mede verantwoordelijk, 's Nachts 

waren er wakers op wacht en de brandweer leverde waar en wanneer dit ook noodig 

was manschappen. Toen de plannen tentoongesteld werden, werden er bijzondere maat

regelen in acht genomen; politieagenten bewaakten alle ingangen en 's nachts waren er 

extra-bewakers. 

- De deuren en vensters van kamers, waarin ontwerpen werden bewaard, werden 

gesloten gehouden en verzegeld en werd buiten de tegenwoordigheid van den ambtenaar, 

en van getuigen geen zegel verbroken. Alvorens de kisten te openen werden ze onderzocht, 

om na. te gaan of er ook iemand was aan geweest. Wanneer zij gesloten werden, werd 

er een lint gespannen over de verbinding tusschen het deksel en de kist en met een 

touw vastgeknoopt, welks beide uiteinden met lak verzegeld weiden Voordat de kist 

heropend werd, werden de zegels onderzocht. Lag er eene teekening op tafel om gemeten 
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of opgespannen te worden, dan hield de ambtenaar haar bedekt, opdat geen beambte 

de samenstelling zou zien. Zoodra een plan in de lijst werd vastgemaakt, werd het met 

een papier ter dubbele dikte, dat met aau de hoeken doorgetrokken lint werd omlaag 

gehouden, bedekt. Een zegel bedekte de punaise gevoegd tusschen het bedeksel en 

de lijsti Moest een overdekt motto onderzocht worden, dan werd een hoek van het 

bedeksel opgelicht en daarna weer verzegeld. De motto's op de beschrijving werden op 

de zelfde wijs als die op de teekeningen bedekt. . 

Omslag No. 3 werd voor de vergadering der jury geopend, doch zoodra het adres 

^ J A C H T C B J S E V C L -

[_J \ . . .r . 1 1 t _ i _ l 

genomen en het motto opgeteekend was, werd de brief in een nieuw couvert gestoken 

en verzegeld. De verzegelde brief werd aan het ontwerp, waarbij hij behoorde, bevestigd 

en bleef gedurende de vergadering der jury zoo liggen. Het adresboek werd door niemand 

gezien behalve door den beambte, die het bijhield. Kortom de beambten van het Phoebe 

Hearst bouwkundig ontwerp voor de Kalifomische hoogeschool deden al het mogelijke 

om het vertrouwen der ontwerpmakers te verdienen. 

De eerste vergadering der jury voor het Phoebe Hearst bouwkundig ontwerp werd 

gehouden te Antwerpen in het Koninklijk museum van Schoone Kunsten. De vergadering 

werd op 30 September des voormiddags ten 9 ure geopend, kwam uitgenomen dep 

zondags dagelijks bijeen en werd in den avond van den 4den Oktober gesloten. 
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De jury was samengesteld uit de H.H. Norman Staw, J. L. Pascal, Paul Wallet, 

Walter Cook en J. B. Rciostein. Bij het begin der eerste zitting werd de heer Pascal tot 

voorzitter en de heer Wallot tot onder voorzitter benoemd. Alvorens de plannen in oogen-

schouw te nemen besliste de jury omtrent een aantal vragen betreffende mede.linging en 

Wsprak zij het programma in bijzonderheden. Met betrekking tot de nu i Juli ingekomen 

ontwerpen werd het volgende besluit genomen-. 

Is besloten: dat de jury de vraag uit verschillende oogpunten heeft beschouwd, in 

aanmerking nemende de verschillende transportmiddelen door de mededingers gebezigd, 

de belemmeringen voortspruitende uit bepalingen en wetten, in verschillende landen uit-

eenlóopende, ten opzichte van grootte en zwaarte, wijze van verpakking enz.; de verwar

ring, Vvelke ontstaat door het niet behoorlijk opvolgen der door verschillende maatschappijen 

geeischte bijzonderheden, packetdienst, stoomschepen en andere oorzaken, welke er toe 

leiden het aankomen van pakjes binnen een redelijk tijdsverloop te verdagen en het feit, 

dat de afzonderlijke maatschappijen geene aflevering op een bepaald tijdstip waarborgen. 

Na langdurig en zorgvuldig onderzoek dezer kwesties uit het oogpunt der grootst mogelijke 

billijkheid besluit de jury, dat alle plannen, welke binnen twee dagen na den eersten Juli 

bij het konsulaat inkwamen, zullen worden tentoongesteld en dat indien eenig latet inge

komen ontwerp tot de verkozen mocht behooren de oorzaak van het laat aankomen zal 

worden onderzocht. 

De jury besliste, dat hare keus door afzondering zou geschieden, zooals in het pro

gramma werd aangeduid. 

Met betrekking tot het onderzoek der ontwerpen werd besloten, dat alle plannen in 

de tentoonstellingszalen zouden verblijven tot aan de eindbeslissing, omdat de discussies 

ontstaande bij de eindelijke afzondering verdiensten konden aangeven in voorloopig afge

zonderde, welke hun recht gaven op eene plaats onder de ten slotte uitverkorene. 

Bij de eerste en de tweede afzondering werkten alle juryleden samen en geen ontwerp 

werd afgezonderd, als een der leden zich daartegen verzette. 
Bij de eerste afzondering werden vierenveertig ontwerpen aangehouden, en vierenvijftig 

verworpen. 
Gedurende de tweede afzondering werd een ontwerp, dat bij de eerste was aangehouden, 

verworpen en werden er twee, welke verworpen waren geworden bij de eerste, aangehouden. 

De beide laatste behoorden echter niet tot de eenentwintig, welke na de tweede afzondering 
overbleven. 

Bij de laatste afzondering zocht ieder jurylid afzonderlijk uit de eenentwintig de ont

werpen uit, welke hij waardig keurde oip voor de eindmededinging aangehouden te worden 

en maakte eene lijst op van de nummers, welke hij uitkoos. 

Na bespreking der ontwerpen, welke geene stemmen of geene meerderheid van 

stemmen verkregen, werd geen ontwerp meer afgezonderd, als zich een jurylid daartegen 

verzette. Alvorens eene beslissende keuze te doen onderzocht de jury nog eens al de 

voorloopig afgezonderde ontwerpen. 
Bij de laatste stemming bekwamen vier ontwerpen elk één stem en elf ontwerpen 



kregen de eenparige stem der jury' en werden gekozen verklaard voor het slotconcours 
De daarmee overeenkomende brieven werden geopend en de ontwerpers met hun welslagen 
bekend gemaakt. Daarna werd de jury verdaagd. 

Na ontvangst van het proces-verbaal van de verrichtingen der jurie gaf de prijsuit-
sohnjfster haar verlangen te kennen, dat de ontwerpers der 4 plannen, die elk ééne stem 
bekwamen, eene belooning zouden ontvangen, wat natuurlijk aan de beslissing der last-
hebbers werd overgelaten. 

De bewoners van Antwerpen deden al het mogelijke om het hun gasten gemakkelijk 

te maken en om de mededingers tegen onbescheidenheid en schade te verzekeren Zii 

verdienen de erkentelijkheid van ieder, die belang had bij den wedstrijd. Bijzondere dank 

« . verschuld.gd aan den Burgemeester, den heer Van Reyswijck, den Schepen voor de 

Schoone Kunsten, den heer Van Kuyck, den conservator der Schoone Kunsten, den heer 

Koch, den heeren Van den Nest, Desgnin, Goemaere en Verspreeuven 

Aan de ontwerpers der plannen is meer dan enkel dank verschuldigd. Mannen die 
.net geestdnft hun vertrouwen, hunnen rijd en hunnen arbeid aan eene LdernemLg v a n 
een ver verwijderd land kunnen geven, maken de geschiedenis 

u i t g e L t r 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ - ^ wedstrijd werden 
de HH. Barbaud en Bauhain, 2 Boulevard Henri IV, Parijs. 

M. E. Benard, 29 Boulevard Péreire, Parijs. 

Professor F. Bluntschli, 4 Stockgasse, Zurich. 

R u d ^ k ^ T ' f e ? n ^ ^ ^ ^ 6 B e a c ^ r e e , Boston. Mass. 
Rudolf Dick, 99 Jozefstadterstrasse. Weenen VIII. 

J. H, Freedlander. 24 West Twenty Secondstreet. New-York 

Rue d l rOdéonG- " ^ ^ ^ C' * " ' ^ 3 ^ ^ ^ f ^ >* 

Dl HH H I T Z Ï™10™11' " " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ De HH. Howells, Stokes en Hornbostel. 46 Cedar street. New-York. 

De HH. Lord, Hewlet en Hull, l 6 East Twenty-third street, New-York. 
Wh.tney Harren, 160 Fifth Avenue, New.York. 
De volgende zijn de namen der vier anderen K^ 

werden aanbevolen ; b O V e n ^ " ^ d i e VOOr e e n e ^ ^ i n g 

De HH. Joanny Bernard en Robert, 58 Rue de Rome Paris 

De Heer Charles des Anges, 66 Rue Ampère, Paris 

De Heer Ernest Flagg, 35 Wall street. New-York 

De Heer Fred. Skjold Neckelmann, 2, Kriegsbergstr, Stuttgart. 

J. K. REINSTEIN, 

Voorzitter van het Comité der 1 hoebe A. Hearst bouwkundige 

ontwerpen voor de Cahfornische hoogeschool. 
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Bij de Platen. 

Ontwerp Tan een noonhnis In de Watergraafsmeer bfl Amsterdam. 

Bouwmeester H. BONDA Ban. 

Een zeer praktische woning zooals in de nabijheid eener groote stad gewenscht is, 

leverde de ontwerper. Eenvoudig ingedeeld, met een gedeeltelijk landelijk aanzien, zonder 

eenige versiering alleen eigenaardig door de verdeeling en de passende wijze waardoor 

deze aan de behoeften voldoet 

Kapel ran Hertog Karel II Tan Stiermarken in Seckan. 

De tekstfiguur geeft een zeer fraai geheel uit de kapel te Seckau. Alles is in de 

rijke renaissance-vormen, het bezit een ongemeenen rijkdom van gedachten, zonder dat 

het te veel daarop van toepassing kan zijn. Voor het meerendeel is het beeldhouwwerk 

hoofdzaak, waarbij elk onderdeel volkomen tot recht komt. 

Volksbad te Plrna aan de Elbe. 

Het volksbad te Pirna aan de Elbe is naar het ontwerp van den stadsbouwmeester 

Fuhrmann te Pirna in gelen zandsteen en lichtrooden gebakken steen opgetrokken. 
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Tot dakbedekking dienen platte dakpannen en siersteenen op de dakvorsten en op 

de verdeelingen. De beide ventilatietorentjes en de spitsen daarop en op het dak, zijn 

van plaatzink vervaardigd en met olieverf beschilderd. Badhuis en wachtkamer hebben 

volgens de >Deutschen Bauztg." vloeren van gebakken tegels op beton, terwijl de 

wanden der badkamer met stukadoorkalk zijn gewit en daarna met olieverf gedekt. De 

plafonds bestaan uit planken van coaks-cement verbonden op gegalvaniseerd draadwerk, 

die rechtstreeks aan 

de balk^i geschroefd 

en met zuiver coak-

slakken gevuld zijn. 

Wasch- en verwar

mingslokaal hebben 

cementvloeren beko

men, welke op een be-

ton-fondering rusten. 

De kamertjes voor de 

^ — ' ' r_. 

stort- en kuipbaden 

zijn evenals de latrines 

van aan beide zijden 

gepolijste marmeren 

platen van 2,2 M. 

hoogte en 20 mM. 

dikte vervaardigd en 

door vernikkelde klem-

haken aan elkaar be

vestigd. De marmeren 

O"14"» 

MtmJUutfcévy». 

platen raken den vloer niet aan, maar staan op pooten, waardoor het mogelijk wordt den 

vloer schoon te maken. De latrines hebben een glazen dak en ventilatiekokers. 

Voor ieder badlokaal (voor mannen en voor vrouwen) is in het verwarmingslokaal 

een gegoten ijzerep vierkanten kachel opgericht en van een halven steen dikken mantel 

voorzien, welke tot in het wachlokaal doorloopt en daar eene opening heeft, welke 

afgesloten kan worden. Daardoor wordt heete lucht afgegeven om de handdoeken te 

drogen. In het badlokaal ontwijkt de heete lucht door eene opening in den muur onder 

het dak van den oven. Wanneer door cirkulatie moet worden verwarmd, wordt de lucht 

door tralies in den vloer van het badlokaal naar het groote kanaal en onder het laatste 

weder naar het verwarmingslokaal gevoerd. Daarbij verwarmt zij den vloer, waarin zich 

het waterbekken voor de stortbaden bevindt. Bij veelvuldig gebruik wordt versche lucht 

uit den tuin van het verwarmingslokaal toegevoerd, welke, nadat zij verwarmd en door 

het groote kanaal getrokken is, door eefi tfattëwerk met kleppen in den bodem van dit 

laatste naar het aan den schoorsteen liggende ververschingskanaal tot boven het dak 

wordt weggetrokken Hierbij wordt de zich beneden voor het verwarmingslokaal bevindende 
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ijzeren deur, die bij de cirkulatieverwarming open blijft, gesloten. Ter verdere verversching 

dient een kanaal, dat in het plafond van het badlokaal begint en met een gegalvaniseerd 

ijzeren kap kan worden afgesloten, dat in het torentje boven het dak uitmondt. 

Het warme water voor stort- en kuipbaden wordt in den tegenstroomketel, welke 

zich in het verwarmingslokaal bevindt, tot 600 verwarmd, stijgt naar den ijzeren hand-

waterreservoir in het badlokaal boven de woning van den badmeester en wordt vandaar 

naar de badkamers geleid Daar loopt het op den ^ebruikelijken temperatuur uit. Om bij 

geringe behoefte eene te sterke afkoeling van het in de huizen staande water te voor

komen hebben Rietschel en Henneberg te Dresden, de bouwers van het verwarmings

toestel, van de uiteinden der buizen uit eene cirkulatieleiding aangelegd, welke naar den 

ketel terug leidt en bij groote behoefte door middel van kranen voor ieder badlokaal 

buiten werking kan worden gesteld. 

De stortbaden hebben kranen voor koud en voor warm water en de vloer is met 

gaten voor het wegloopen van het water en geelkoperen overloopen voorzien. De kuipen 

zijn van gegoten ijzer, van binnen geëmailleerd en worden door twee kranen voor koud 

en warm water gevuld. 

Het wasch- en drooglokaal bevat, behalve een waschketel twee groote waschkuipen, 

twee tobbens om het goed te weeken, eene tafel om het waschgoed op te leggen en een 

kleinen mangel. 
Er worden douches en kuipbaden verstrekt. 

O y e r d e a f w a t e r i n g bfl h u i z e n . 

Tegenwoordig wordt de hygiène in steden, in de nieuwe arbeiderswoning, in het 

woonhuis in het algemeen, in de scholen en fabrieken en andere klassen van gebouwen 

zelden uit het oog verloren. Veel minder is echter de opmerkzaamheid gevestigd op eene 

zaak, welke niet alleen invloed geeft op den gezondheidstoestand van het afzonderlijke 

woonhuis en van zijne bewoners, maar op het algemeene welzijn zelfs van geheele steden: 

de afwatering der huizen Terwijl men in veel grooter mate aandacht schenkt aan de 

daarmede samenhangende kanalisatie met hare aanhangels ter onschadelijkmaking van 

den organischen afval, is het des te verwondelijker, daar juist de afwatering der huizen 

als bron van den kanaalloop doorgaans alleen het ontstaan van heel wat onheil in zich 

sluit, omdat daarin ook de nog veel grooter gevaren voor de gezondheid der huisbewoners 

hun grond vinden. Wat helpen alle voorschriften voor de ventilatie van woonhuizen, huis-

en slaapkamers, als ze toch niet toegepast worden? Het zijn veiligheidsventilators, welke 

niet automatisch werken en alleen helpen, wanneer ze werkelijk gebruikt worden. V«*el 

belanghjker en afdoender is het, die zekerheidsventilators onnoodig te maken, ÖÖörffat 

men het gevaar volstrekt wegneemt. 

Het gevaar, waarvan hier sprake is, bestaat in huizen, welke door de huisafwatering 

aan een kanaal zijn aangesloten, in het bederven der lucht van de door ons bewoonde 

lokalen. Daar het inademen van zulke lucht chronische of akute ziekten verwekt, dan 
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wel ons weerstandvermogen daartegen verzwakt, of een vruchtbaren bodem daarvan in 

ons voorbereidt en het ontstaan en de verbreiding van voor onze gezondheid nadeelige 

bacteriën in onze lokalen bevordert, is er dus op heel wat te letten. Begrijpelijkerwijs 

ondervinden wij zulk een toestand der lucht het ergst in den winter, als alle deuren en ramen 

zorgvuldig gesloten worden om het instroomen van versche lucht te beletten en de vernieuwing 

der lucht wordt verhinderd, wanneer door bet koolzuurgas en de asch onzer kamerkachels, 

door de uitademing, der bewoners en de uitstraling van het licht zulk eene 

daling van het zuurstofgehalte der oververhitte kamerlucht ontstaat, dat dit' aanzienlijk 

onder den normalen stand daalt. Komt eene uitstrooming van dé giftige gassen van het 

afwateringsstelsel hier nog bij, dan kan het gevaar voor de bewoners dermate toenemen, 

dat de bovenvermelde toestand voor het verwekken van ziekte ontstaat en te gevaarlijker 

kan worden, daar het tegenwicht der veelvuldige beweging in de vrije dampkringslucht 

doorgaans in den winter ontbreekt. 

Bij het gevaar der zoogenaamde kanaalgassen, zooals deze in het straatkanaal en in 

onze huisleidingen zijn opgehoopt, is reeds eene kleine hoeveelheid voldoende om den 

bovengemelden toestand onzer kamerlucht tot een akuut gevaar te maken. Wij hebben 

dus alle reden om den aanleg der afwatering onzer huizen de grootst mogelijke aandacht 

te schenken, omdat het sluipend venijn, dat zich daarin verschuilt, onzichtbaar en nauwlijks 

op te merken, ons hoogste goed, onze gezondheid bedreigt. Met betrekking tot de huis

afwatering zijn de begrippen nog zoo beneveld en is er nog al te weinig gedaan voor 

wetenschappelijk rationeel onderzoek, dat het hoog tijd wordt, dat hiervoor iets geschiedt, 

willen wij, die anders aan de spits der wetenschap loopen niet ver achter andere volken 

blijven staan. 

Het is een feit dat goede spoeling, volkomen ventilatie en gasdichtheid onzer huis

leidingen de hoofdpunten uitmaken van een logisch systeem, doch wij tasten nog dikwijls 

in het duister. In de allereerste plaats meent de schrijver dat het scheidingssysteem 

(gesloten), te gelijk in verbinding met eene ventilatie der straatkanalen door de lantarens 

«iiSfeiv. bij gelijktijdige verbranding der kanaalgassen (praktisch toegepast in Engelsche steden) 

het meest aan te bevelen stelsel der huisafwatering is. 

De helderheid over het juiste stelsel is het belangrijkste punt van het wetenschappelijk 

onderzoek. 

In de meeste steden van Duitschland onder anderen bestond er tot voor zeer korten tijd 

volstrekt geene of eene uiterst gebrekkige politieverordening op de huisafwatering en is'dè 

uitvoering van of het toezicht op soortgelijke inrichtingen meestal ontoereikend en aan weten-, 

schappelijk onontwikkelde krachten toevertrouwd. Men lette volstrekt niet op de gevaren, welke 

er lagen in de handhaving dier verordeningen en welke meer onheil voor de gezondheids-

verhouding van geheele steden ten gevolge hadden dan de vroeger zonder eenigen weten-

schappelijken grond aangelegde, primitieve latrines buiten op het erf of in den tuin. 

Tot ons leedwezen moet hier gezegd worden, dat men tot heden nog over het algemeen 

aan deze omstandigheden niet alleen niet de noodige aandacht schenkt, maar ook, dat men 

niet in de gelegenheid kon zijn, om dergelijke inrichtingen op wetenschappelijken grond 
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te beschouwen, omdat er nog volstrekt ge^n systeem voor was, hetzij tot onderwijs op 

technische hooge- dan wel op ambachtsscholen. Er bestaat nog geene bijzondere wetenschap 

der hyisafwatering. De in vaktijdschriften hier en daar verstrooide afzonderlijke pogingen en 

aanwijzigingen om zulk eene wetenschap te scheppen, zullen niet onverhoord weerklinken 

en d e toongevende bestuurders zullen op den duur daaraan geen weerstand kunnen bieden. 

Een der belangrijkste duistere punten, welke de opheldering door bepaalde weten

schappelijke studie tegenhouden en waarop zich ons geheele stelsel zou moeten gronden, 

zuUen wij hier aangeven. 

Van de drie punten spoeling, ventilatie en gasdichtheid uitgaande beoogt de eerste 

het volkomen wegdrijven van alle organische afvalstoffen en de reiniging der leiding, 

zoodat de ontwikkeling van schadelijk gas geheel vermeden wordt. De ventilatie moet de 

toch misschien ontstane gassen afvoeren ot verdunnen om ze onschadelijk te maken. De 

gasdichtheid is de zekerheid, wanneer de beide vorige het gewenschte doel niet bereiken. 

Nu moest het de zaak der wetenschap zijn, de werking der spoeling en der ventilatie 

langs empirischen en rekenkunstigen weg te verklaren. De snelheid van het water in 

blusleidingen in verschillende gevallen en bij het vol loopen, de drijfkracht en de uit-

schurende werking, de vertraging der snelheid door wrijving langs de zijden bij verschillende 

oude en nieuwe materialen en de vertraging bij verandering van richting in de water

afsluiting enz. Men diende de gunstigste mjnimumwijdte der buizen zoowel voor den 

toevoer als den afvoer te bepalen om de beste resultaten voor de spoeling te verzekeren. 

Het chemisch en bacteriologisch onderzoek in de buizenleiding moest zoowel in de geven

tileerde als in de niet geventileerde buizen worden ingesteld. Het zou toch kunnen zijn, 

dat bij eene goede spoeling een zoo voortreffelijken toestand der lucht bestond, dat wij 

van ventilatie konden afzien. Met het oog op de ventilatie moest de snelheid van den 

luchtstroom in den zomer en in den winter bij het doorgang- en het scheidingsysteem en 

dergelijken worden vastgesteld. Goede spoeling en ventilatie vereenigd, vooral bij toevoer 

van versche lucht aan het benedeneinde der leiding zouden zulk een goed resultaat kunnen 

hebben, dat de gasdichtheid der leiding (wat zeer waarschijnlijk is) volkomen buiten 

beschouwing bleef, dat dus het gecompliceerde stelsel der waterafsluiting met hare ver

zekeringen door extraleidingen kon vervallen (scheidingsysteem voorondersteld) en daar

mede de vertraging van den waterafvoer door de waterafsluiters, welke ongeveer 20 pCt. 

bedraagt, verviel en nog beter spoeling waarborgde vooral in verband met de dan geheel 

onbedenkehjke inrichting der regenbuizen. Het rijkste onderzoekingsveld zouden evenwel 

de proeven leveren tot uitheveling der waterafsluiting door in- en uitwendigen druk in 

de leiding en door kapilariteit., evenals over hare verdamping met en zonder ventilatie-

buizen. Eveneens de onderzoekingen over sluit- en verbindingsmethoden der verschillende 

materialen der buizealeidingen alsmede over de materialen zelf. 

Veel jbliift er io verband hiermede te doen, eer wij het standpunt van het weten

schappelijk onderzoek over dit onderwerp in Engeland en Amerika zullen bereiken, wier 

inrichtingen van onderwijs van de voortreffelijkste toestellen voor zulke onderzoekingen 

voorzien zijn, welke niet .alleen voor ,een onderzoek in een klein laboratorium, maar op 
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groote schaal voor de ware proportien geschikt z?jö, Doorschijnende, goed te overzien e 

glazen ramen en leidingen spelen hierbij, naar men begrijpen kan, eene hoofdrol. 

Uit bovenstaand overzicht blijkt voldoende, dat het eene staatszaak is, aan hooge-

scholen met goed ingerichte laboratoria zulke wetenschappelijke onderzoekingen in het 

leven te roepen, daar tengevolge der benoodigde kostbare toestellen het privaatonderzoek 

zoo goed als buitengesloten blijft. Alleen op grond van wetenschappelijk onderzoek is er 

werkelijk vooruitgang op dit gebied mogelijk. 

Laat ons hopen, dat deze regels er toe mogen bijdragen om het wetenschappelijk 

onderzoek op dit gebied den weg naar onze technische hoogescholen te banen. 

N i e u w s u i t eu o v e r K (typt. o. 

Door den nieuwen staat der rijkshuishoudkunde, wordt het oude Egypte weer voor 

een tijd op den voorgrond geplaatst in het belang van kunst en wetenschap. Bij dien 

staat zijn verschillende gedenkschriften gevoegd over eenige door het rijk te ondersteunen 

kunstwetenschappelijke ondernemingen. Een dezer gedenkschriften handelt over den 

vooruitgang van den oudheidkundigen arbeid in Egypte. Eene groote bedrijvigheid heeft 

het Duitsche onderzoek in de laatste 50 jaar in de wetenschappelijke blootlegging der 

oudheden van het Nijllatid ontvouwd en hierin de meeste der andere in aanmerking 

komende kultuurstaten, namelijk Engeland en Frankrijk, overtroffen. Evenwel heeft de 

Duitsche wetenschap geen rechtstreekschen invloed op het behoud en het beheer der 

Egyptische oudheden kunnen bekomen. Terwijl Frankrijk reeds meer dan aöderhalve 

eeuw een instituut in Egypte heeft voor oudheid- en letterkundige navorschingen, terwijl 

drie Engelsche maatschappijen zich bezighouden met de wetenschap der Engelsche 

oudheidkunde en wel de Egypt Survey, de Egypt exploration en de Egypt research 

account, ontbreekt aan de Duitsche navorsching het rechtstreeksche verband met de 

Egyptische oudheden in de gewenschte verhouding en wordt zij menigmaal naait de 

Fransche en Engelsche berichten verwezen. Het gedenkschrift is de meening toegedaan, 

dat de tegenwoordige staat der staatkundige zaken vooral geschikt is om van het werk 

der Duitsche geleerden een vast steunpunt in Egypte te geven en aan Duitschland het 

aandeel in de Egyptische navorschingen te verzekeren, waarop het met het oog op zijn 

in het oogvallende daden in de Egyptologie een onloochenbaar recht heeft. Men is nu 

van plan aan den keizerlijken Konsul-Generaal te Kaïro een wetenschappelijken attaché 

toe te voegen, welke de Duitsche wetenschappelijke belangen moet vertegenwoordigen, 

bouwstoffen verzamelen en tot onderzoek aanmoedigen en ook zelf aan het onderzoek 

van Egypte moet medewerken. Naar verhouding is maar een zeer klein gedeelte der 

Egyptische ruïnes onderzocht. Voor den van het doel bewusten navorscher, die energie 

aan volharding paart, biedt zich hier een loonend veld voor rijke bedrijvigheid aan. 

Nog belangrijker echter dan de onderzoekingsarbeid der op dezen post geroepen 

geleerden komeo ons de pogingen voor tot behoud der overoude overblijfsels, want het 
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zoogenaamde Engelsche kuituurwerk is achteloos reëel Eerst onlangs heeft de heer Gorst, 

de finantiëele raadsman van den khedive, het uitgesproken, dat voor afzonderlijken aanleg 

van reservoirs in de 5 eerstvolgende jaren nog 320.000 pond sterling jaarlijks zouden 

noodig zijn. Men kan zich met het oog op deze sommen eenigermate een denkbeeld 

maken van de verwoestingen, welke tea gevolgen van dit werk worden aangericht. 

Van het plan van de pyramiden en de groote sfinx elektrisch te verlichten zullen 

wij voorloopig als van eene grap afzien. Maar het is niet onmogelijk, dat een spekulant 

eens onderneemt om de kracht der Nijlvallen voor het opwekken van elektriciteit te 

gebruiken, nadat de Engelsche electricien Prof. Forbes de meening heeft uitgesproken, 

dat de algemeene voorwaarden voor het gebruiken van elektriciteit als drijfkracht in 

Egypte buitengewoon gunstig zijn. Naar zijne meening zou de kracht van het water in 

staat zijn gedurende het geheele jaar den spoorweg, de katoenmolens, de suikerfabrieken, 

de irrigatiemachines en dergelijke inrichtingen te drijven. 

Door het overbrengen der kracht over honderden Engelsche mijlen zou de electriciteit 

als krachtbron der steenkool een groote concurrentie kunnen aan doen. Het is onloochenbaar, 

dat door de op deze meening gegronde ontstaande inrichtingen het natuurlijk aanzien 

van het Nijlland en eene reeks zijner overblijfsels van gebouwen uit den ouden tijd zeer 

veel nadeel zullen lijden. Dat is des te meer jammer, daar men van het moderne Egypte 

nauwlijks vergen mag, in zijne spaarzame ontwikkeling zich door de overblijfsels van een 

grootsch verleden te laten breidelen. Om hier den middenweg te vinden tusschen de oude 

tradities en de nieuwe behoeften zal eene zware en onder deze omstandigheden ondank

bare, in elk geval onvermijdelijke kwestie zijn voor den arbeid van den vermelden weten-

schappelijken attaché. 

Dat met betrekking tot de gedenkteekens nog veel meer zou kunnen gedaan worden 

dan in werkelijk geschiedt, bewijzen de voortdurende klachten over het verweeren der 

steenen van den grooten tempelbouw door het wassende Nijlwater. Wel is waar is de 

Londensche Maatschappij ter instandhouding der gedenkteekenen van het oude Egypte 

bezig om de beschadiging bijv. van den tempel van Karnak af te wenden. De twaalf 

groote pilaren voor dezen tempel zijn door het Nijlwater, dat in den regentijd het geheele 

gebouw overstroomt en welks minerale bestanddeelen in de poriën van den tempelsteen 

kristalliseeren en daardoor de bouwstoffen verweeren, zoo vernield, dat elf hunner reeds 

zijn omgevallen, daar hun basis geheel was doorgevreten. Nadat men de oorzaak der 

vernieling had opgespoord, heeft de maatschappij nu het rondom de pilaren liggende 

puin opgeruimd en door het aanbrengen van pompen het water laten uitpompen. Tot 

het voortdurend beschermen der inrichting kan echter alleen een doortastende maatregel 

baten en wel de oprichting van dijken rondom den tempel. 

{Wordt vervolgd.) 
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Bij de Flaten. 

O n t w e r p v o o r e e n i r o o n h n l s op h e t 1 R n d. 

Door B. O-. HOLSBOEB. 

De plaat geeft de beide plannen en gevels eener villa die in overeenstemming is met 

het streven van onzen tijd. De planverdeeling is zeer eigenaardig, de gevels zouden wij 

wat meer versierd wenschen. Maar wij leven nu eenmaal in de periode, die zich door 

een zekere soberheid kenmerkt, totdat wij weder tot een anderen toestand terugkeeren. 

E e n s p o o r w e g - d i s c o u r s . 

't Was een van die dagen welke men somwijlen in zijn leven aantreft waarop het 

gevoel van op de wereld te zijn inderdaad een drukkende last gelijkt. Dan is het 

zwijgen een troost. 

Zoo zng jk mij in een stampvolle coupé der staatsspoor gedrongen — in een onzer 

Brabantsche streken. — Vlak tegenover mij zat een spraakzaam Brabander die zijn mond 

geen oogenblik gesloten kon houden. Toen hij uit den trein te Utrecht stapte, wist ik dat 
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de waggon 140 kilo van zijn gewicht werd ontlast, dat de vertrekkende een van de tien 

kinderen was uit een gezin, dat als zij allen gelijken omvang hebben als de spreker, zij 

een toonbeeld van welvarenheid moeten opleveren; 's mans loopbaan en familie 't was of 

ik ze voor mij zag zoo duidelijk had ik ze hooren omschrijven. Brabanders en dikke lui zijn 

gewoonlijk goedmoedig van natuur en zoo wist hij al zijn verhalen op ongekunstelde 

wijze in te kleeden. 't Was in de buurt van Helmond. Kon het anders of de watertoren 

kwam aan de orde. Verbeeld je, daar heb ik me dat ding in elkander zien liggen, niet 

gekanteld maar de kop tusschen zijn beenen, rechtstandig is alles naar beneden gekomen. 

Gapend stonden, zoo de verhaler, gisteren de menschen om den puinhoop, waar ge als 

het ware te vergeefs de steenen van terugzocht en ieder had zijn raeening over het 

ongeluk. Ge weet het geen van allen zei ik, dat ding ligt daar omdat 't te veel vocht in 

het hoofd had, 't ging den toren als ons, zijn wij boven ons bier dan gaan wij naar den 

grond en de toren had veel te veel ingenomen. 

Die eenvoudige waarheid werd met een algemeen gegrinnik ontvangen, dat mag u 

wel zeggen, 't is juist. Maar hoe komt het toch eigenlijk dat dergelijk ongeluk kan 

plaats vinden. Och dat zal ik je reis zeggen, A. zag indertijd den toren aanleggen, en hij 

vroeg zet jelui dat daar maar zoo boven op den grond, zonder heien en dat in dit 

moeras ik zou er mijn hondenhok niet aan wagen, en zie-je dat geloot ik is de geheele 

oorzaak, ik heb niets geen verstand van bouwen maar 't is duivelkaters gewaagd geweest 

zulk een gevaarte op een betonlaag te plaatsen op een ondergrond die niets geen weerstand 

biedt. Dus u zou meenen vraagt een ander dat het dan toch minder in zijn kop maar wel 

in zijn beenen gezeten heeft. Allebei, de beenen waren te zwak en zijn hoofd te zwaar, 

het eene komt bij het andere, het is nu goed afgeloopen, maar 't had menschenlevens 

kunnen kosten. Twee schilders zouden tot des avonds tien uur doorwerken, het werk moest 

opgeleverd worden. Van een gezellige bijeenkomst verstoken, maken de rekels om half 

tien een slippert, zij komen bij hun makkers om tien uur en het eerste wat ze hooren is 

weet-je dat de watertoren tegen den grond ligt. Allen gefopt en toch bizonder gelukkig. 

Wanneer de verhaler eenige waarheid opdischte dan is er wel wat licht met dat werkje 

omgesprongen, een werk van dien omvang moet op goede steunpunten rusten, want wat 

heden staat kan morgen vallen, als de grondslag niet voldoet en bij dergelijke constructie 

komt het daar het eerst op aan. Wij zijn aan watertoren constructie nog niet veel gewoon, 

het zegt heel wat zulk een rank gevaarte met zooveel bovenwicht en drukking, 't Kan 

zakken, 't kan spatten op allerlei manier, een reden te meer om de voorzorgen uiterst 

behoedzaam te nemen, 't Is een ramp voor al de betrokkenen en zeker niet het minst 

voor den aannemer die hierbij finantieel de moeielijkste positie zal innemen Tegelijkertijd 

is het een waarschuwing, die gelukkig is afgeloopen, om nimmermeer zijn toren op een 

moeras te laten dragen zonder daarin met duchtige hand te hebben ingegrepen. Spoedig 

behoort de watertoren te Helmond tot de historie, dat het zijn nut gehad hebbe voor 

ieder die opgeroepen wordt dergelijke constructie op slappen bodem te stichten. 
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Bank- en depositogebouw te Bochester, N.-Y., Noord-Amerika. 

Een massief, brandvrij bankgebouw met een gekombineerd ventilatie- en stoomverwar* 

mingstoestel is te Rochester, in den staat New-York, opgericht. Het is ter lengte van 

23,0 M., ter breedte van 12,8 M. en ter hoogte van 13,7 M. uit gebakken steen met 

eene bekleeding va.n arduin opgetrokken en ontvangt hoofdzakelijk zijne verlichting 

alleen door bovenlicht. De tusschenplatonds zijn uit holle steenen op ijzeren dragers 

gewelfd samengesteld, en allemauwst verbonden ; zij worden inwendig door ijzeren pilaren 

gesteund, maar liggen echter in de bouwmuren onmiddelijk op het arduin. Als bodem

belasting van het bouwterrein werd maar 0,25 K.G. per cM2 aangenomen en het fondament 

dienovereenkomstig verbreed. Dit bestaat uit eene sterke betonlaag, voor welker samen

stelling 1 deel cement met 2 deelen zand vermengd werden. De machine- en ketelkamers 

zijn uit klinkers in cement vervaardigt. De overige lokalen met eene leemlaag, welke 

uit 1 deel cement en 5 deelen kolenslakken bestaat en in de hoofdverdieping met 

marmermozaiek belegd is. Aan de wanden zijn alle kelderlokalen met cementmortel 

en daarover heet gestreken seijsseler bergasphalt bekleed. Het dak is evenals de tusschen-

plafonds uit holle steenen gewelfd, met leem bedekt en heeft daarboven een afdak 

van gebakken pannen. 

Het verwarmingstoestel is ontleend aan de „Eng-Rec" en in fig. 1, 2, 3, 4, S afge

beeld. Het vertoont den plattengrond der kelderverdieping, welke naast het kasgewelf 

en het depositolokaal plaats aanbiedt voor allerlei dingen en de daar aanwezige hoofd-

deelen van het verwarmingstoestel. De koude versche lucht komt van boven door 

de schacht a in de verwarraingskamer è, waar zij over een stel gegoten ijzeren 

gloeilichamen van 93 M2 verwarmingsvlakte heenstrijkt, welke uit den gemeenschappelijken 

ketel worden verhit en komt, door een sturtevant-ventilator c van 2 M. vleugelrad in 

middellijn met eene toelatingsbuis van 990 mM. diameter en eene ontlatingskanaal van 

75° X 794 m M . wijdte aangetrokken en voortgedrukt in het hoofdverdeelingskanaal d, dat 

uit gegalvaniseerd ijzer is geklonken en zich in twee takken verdeelt. De ventilator wordt 

door een electromotor e van 7,5 paardenkracht met 200 tot 400 min. druk omwentelingen 

per minuut gedreven. Uit het verdeelingskanaal ^stijgen op verschillende plaatsen schachten f 

op, om in de verschillende lokalen door roosteropeningen op eene bepaalde hoogte boven 

den vloer uit te monden, terwijl de koud geworden verbruikte lucht door openingen in den 

vloer £• ontwijkt en in het mede in den kelder onder de plafonds gelegen kanaal neerstrijkt. 

De stoomketel k met 1,29 M2 rooster- en 34,8 M2 verwarmingsvlakte ligt in den 

voorkelder naast het kolenmagazijn. De rook ontwijkt door den schoorsteen l in den 

buitenmuur van het gebouw. Een goede afvoer van het water bij het reinigen der kelders 

enz. geschiedt gezamenlijk met dat der verschillende latrines door de buizen met water

afsluiting m, welke ten slotte na de vereeniging in den kelder in de buiten het gebouw 

liggende aardebuizen-waterafvoerleiding n van 150 mM. middellijn uitkomen. De closets 

en de vestibule, welke uit den aard der zaak van de gemeenschappelijke luchtverwarming 
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zijn buitengesloten, hebben eenige stervormige openingen, werwaarts de stoom uit den 

ketel door de buis o wordt opgevoerd, die als condenswater door p terugkeert. Q is de 

ingang in het bankgebouw, waar mede naast de deur eene stervormige opening r geplaatst 

is. Deze is evenals de andere een bundy-radiateur van 7,4 M2 oppervlakte en staat voor 

den mond van een ijzeren toevoerkanaal van versche lucht met regulatiekleppen. 6" is de 

groote bankzaal op de hoofdverdieping, welke met haar bovenlicht nog door de tweede 

verdieping heenreikt en hier naast het bovenlicht der op de 2d e verdieping gelegen raad

kamer ter verwarming nog twee in twee en drie rijen gelegen i'/,, duim dikke slangen 

van 134 M. lengte bevat Nog eene 

andere verwarmingsslang zorgt voor 

de bespoediging der ventilatie door 

de verwarming van den afvoer-

schoorsteen en een aantal op het 

dak gelegen slangen heeft de smel

ting der sneeuw ten doel. 

De regeling van de afsluitklep 

van den ventilatie-afvoerschoorsteen 

geschiedt van de bankzaal uit, even

eens de regeling van den elektro

motor voor het openen en sluiten 

van het bovenlichtvenster. T is het 

kasgewelf in hoofdverdieping en 

kelder; U de deposito-afdeeling, i 

de lift en w de latrines. Voor ver

lichting zijn gas en elektriciteit 

voorhanden; de geleiddraden der 

laatste zijn in buizen geplaatst, 

welke achter de hoeken der pilaren 

en onder den vloer zijn aangebracht 

en dus het monumentaal effekt der 

met kunstmarmer bekleede pilaren niet verstoren. Daarentegen zijn de waterleidings-

buizen open aan den muur geplaatst en met vernikkelde ijzeren krammen bevestigd. 

John du Fais te New-York was de architekt, terwijl de verwarming door een aantal kleine 

firma's werd geleverd. 

1--2 -3—4—s 
B a n k g e b o u w . 

De g e v a n g e n l B t e B u f f a l o . 

De Amerikaansche gevangenissen hebben doorgaans dikke buitenmuren, waarbij zich 

van binnen de cellen, waartoe men door corridors toegang verkrijgt, aansluiten. Daar 

het hekwerk, dat de corridors van den middengang afsloot, niet sterk genoeg bleek, is 
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men bij de vergrooting van het verbeterhuis in het graafschap Erie te Buffalo daarvan 

afgeweken en heeft men de cellen door een breeden hoofdcorridor omgeven, welke 

van een bovenlicht en aan de smalle zijden van groote vensters voorzien is. De 

afsluiting van iedere cel b bestaat uit eeu traliewerk van 11/8 cM, dik en 6 cM. van elkander 

verwijderde zeshoekige vertikale staven, waar 

tusschen op afstanden van 12 cM. horizontale 

staven zijn aangebracht. Tusschen het tralie

werk en de buitenmuren van het gebouw 

bevindt zich eene ongeveer 1 M. breede 

gang a, waaruit de oppassers de gevangenen 

kunnen gadeslaan. In deze gang zijn mede 

de verwarmingtoestellen e aangebracht, waaruit 

de versche lucht door onder de venster

banken in het metselwerk aangebrachte 

openingen e, wordt toegevoerd. Daar de 

gangen juist even hoog als de cellen en door 

massive plafonds bedekt zijn, kan men elke 

verdieping afzonderlijk verwarmen, derhalve 

de temperatuur in de afzonderlijke cellen 

regelen naar de behoefte, dus enkele cellen 

ook geheel onverwarmd laten. 

Aan de zijde der balkons c zijn de cellen 

met schuifdeuren f afgesloten, welke door 

den oppasser alle tegelijk dan wel afzonderlijk 

geopend kunnen worden. De balkons en 

ook de trappen zijn tot bovenaan van tralie

werk voorzien om ongelukken, zelfmoord en 

misdaden der gestraften, welke deze door 

het naar beneden werpen hunner bewakers 

konden plegen, te verhinderen. 

De corridors loopen alle door trappen uit op een wachttoren h, welke juist 

in het midden van het gebouw gelegen is. Het geheele gebouw bevat volgens de 

„Scientif Amar" 300 cellen. 

siiMiiïniinniiiMiimm 
«E?) (to" 

Gevangenis te Buffalo. 

F a b r i e k s g e b o u w in M o u i e r . k o n s t r u k t i e . 

De > Revue technique" meldt het volgende omtrent een fabriekgebouw in de Vereenigde 

Staten, dat in zijne gezamenlijke muren, tusschenplafonds en dakvlakten doorloopend in 

Monier-konstruktie uitgevoerd, geheel uit een enkelen voor vuur en water even onaantast-

baren monolieth bestaat. Het gebouw is 76 M lang en 61 M breed en heeft over V* der 
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lengte maar eene verdieping en over '^ vier verdiepingen. Oorspronkelijk ontworpen in 

gewoon baksteen-metselwerk met moeilijk brandbare tusschenplafonds, vereischte het ten

gevolge der zware belasting door op te richten groote bewaarplaatsen en zware machines 

zulke sterke muren, dat men mocht aannemen, dat de niet heel veel hooger onkosten 

der Monierkonstruktie zouden vereffend worden door het geringer bedrag aan brand-

assurantiepremiën, welke het bij zijn volkomen brandvrije plafond-konstruktie tegenover 

eene, die het maar in zekere mate is, moet ten gevolge hebben. Ook waren toch de 

daarbij nog te verwachten voordeden van giooter duurzaam- en veiligheid tegen schokken 

niet gering te achten. 

De konstructie beslaat 4636 M» oppervlakte en verheft zich 21 M boven den grond; 

de gezamenlijke inhoud der plafonds en zijmuren bedraagt 7200 M3, een in verhouding 

tot de bebouwde ruimte klein getal en hun gewicht 21000 ton, dus 3,48 ton per kubleken 

meter, waaruit de verbindingsverhouding van ijzer en beton ongeveer blijkt als 21 pCt. 

en 79 pCt. De grootste grondbelasting in het fondament is 1,4 KG. per cM>. 

De buitenmuren zijn met het oog op de hechtheid en de ondoordringbaarheid tegen 

warmte, vocht en geluid hol opgetrokken, zoodat de reeks ijzeren pilaren, waarop de 

balken der zolderingen in de muren rusten, aan beide kanten met Monier-muren is 

bekleed en luchtruimten tusschen zich bevat, welke van den bodem tot het dak reiken. 

De muurpilaren staan in het fondament op afgeknotte pyramiden met een 4,5 M langen 

basis, welke eveneens volgens het stelsel van Monier zijn bewerkt uit met ijzer 

versterkt gestampt beton en welke bij eene hoogte van ongeveer 1 M, maar 0,7 M. 

in den grond rusten. Ze zijn onderling verbonden door het fondament der vulmuren, dat 

eveneens naar beneden verbreed is in de op een trapezium gelijkende dwarssnede en aan 

den basis op 150 mM. afstand met een ijzer (20 mM. in het vierkant) bekleed, zich 0,5 M. 

boven zijne onderlaag op de muurdikte van 400 mM. herhaalt. Loodrecht staande vier

kante ijzers van 20 mM. dikte, door schroefdraden onderling verbonden, doorloopen de 

muren van den bodem tot het dak en vormen in verband met even dikke, horizontaa 

liggende het ijzeren geraamte voor het gestampte beton. Pijlers en zuilen in den zelfden 

bouwtrant zijn tot ondersteuning der zolderingen in het binnenste verdeeld. De tusschen

plafonds zijn op afstanden van 7—S M. afgebroken, deels ter wille der uitzetting door de 

warmte, deels omdat zulke groote vlakken anders door de verschillende spanningen 

spoedig zouden scheuren. Deze eerste omstandigheid is eveneens bij de loodrecht 

staande konstruktiedeelen in acht genomen. Het leem heeft eene dikte van 100 mM. en 

wordt door een netwerk van stutten gedragen, welke uit liggers met hooge kanten 

bestaan en de zoldering in velden van 4 x 0,6 M. verdeelen. Als gemiddelde belasting 

werd daarvoor 5500 K.G per M2 aangenomen en op plaatsen, waar deze meer moest 

bedragen, werd het leem door een aangebracht vlechtwerk van 6 mM. dik vierkant ijzer op 

3,3 M. afstand versterkt. Op dezelfde wijze is mede het dak gemaakt, alleen is, in over 

eenstemming met zijne geringere vlak belasting, zijne dikte maar half zoo groot en de dikte 

der ingelegde ijzers dienovereenkomstig geringer. Van de bestanddeelen van het gebouw 

kunnen enkel de deuren en ramen verbranden, welke op de gewone wijze gemaakt worden. 
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Uit gestampte beton bestaan nog verschillend vaatwerk, alsmede bewaarplaatsen en de fon

damenten van machines alsook de in het midden staande schoorsteen Deze, in de onderste 

21 M. zijner hoogte door gebouwen omgeven, steekt nog 24 M. boven het dak vrij 

omhoog en, evenals de buitenmuren van het gebouw in dubbele ommuring hol opgetrokken, 

paart hij standvastigheid tegen winddruk en goede warmte, teiughouding aan gering 

gewicht en geringe grondbelasting. Alleen in zijne benedendeelen is hij met chamotte-

steenen bekleed. Zijn geraamte bestaat uit ringen en loodrechte geplaatste staven van 

20 mM. vierkant ijzer, welke in de beide dikten van den muur zijn aangebracht en door 

straalvormig geplaatste, de holte tusschen beide doorloopende ankers onderling zijn 

verbonden. 

Het beton, welks bestanddeelen bazalt waren, werd in mengselverhouding van 1 : 10 

bij de grondvesten, I : 6,5 bij de muurvlakten en zolderingen en 1 : 5 bij de zuilen gebezigd. 

Proefstukken in het mengsel van 1 : 6,5 gaven eene breukvastheid van 70 KG. per M2. 

N i e u w s u i t en o v e r E g r y p l e . 

Ve rv o l g. 

Over deze vernielingen, vooral ook over het wegvreten van den zandsteen des tempels 

handelt mede het verslag der vergadering van de Akademie van wetenschappen te Berlijn 

op den 28steQ April 1898, waarin de architekt Dr. L Borchardt er op wijst, hoe het eiland 

Philae door den aanleg van den voorgenomen stuwvijver eens in zijne bestanddeelen door 

de te verwachten aanslibbing, maar dan tevens door het verder doorgaan van het verweeren 

van den zandsteen in de grondvesten van het gebouw zal worden aangetast. De verschijn

selen zijn bij andere Egyptische gedenkteekens genoeg waargenomen om die vrees als 

maar al te gegrond te doen schijnen. De tempels bij de dorpen Karnak en Luxor werden 

sedert tal van jaren opzettelijk aan de overstroomingen van den Nijl blootgesteld om ze 

door de kracht van het stroomende water uit te loogen. Te Luxor leidt men het water 

in het Zuiden naar den tempel toe en aan het Noordwesten weer af. Te Karnak ligt de 

toevoer voor den eersten pilaar, de afvoer aan het heilige meer. Het doel wordt niet 

bereikt, er ontstaat geen stroom, het water blijft stilstaan en het zout wordt slechts zoo 

lang door het water opgelost meegevoerd als de overstrooming duurt. Daalt het water, 

dan gaat de kristallisatie weer voort en daarmede ook de vernieling. 

Van waar komt nu het vernielend zout? Dat water alleen niet de verweering ver

oorzaakt, toonen de talrijke uit gehouwen steen, goed onderhouden kaaimuren het best, 

welke altijd alleen daar op verweering wijzen, waar ze door de afwatering van puinaarde 

worden bespoeld. Droge puinaarde doet geen schade, vernielende werking treedt alleen 

daar in, waar puinaarde en water met zandsteen samenkomen. Dus lag het voor de hand 

de scheikundige samenstelling van puinaarde te onderzoeken. Dit deed de chemicus der 

koninklijke musea te Berlijn, Dr. Rathgen. In het jaar 1896 werden van het eiland 

Philae i e monsters van ongeschonden zandsteen, 2e van verweerden zandsteen, 3 e Nijlwater 

en Nijlslib, 4 e puinaarde voor het onderzoek genomen. Het resultaat was verrassend 
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behalve den verweerden zandsteen bevatte de puinaarde alleen rijke chloor- en zwavelzuur 

verbindingen. Rathgen zegt hieromtrent: „In de aarde zijn er dus ongeveer i'A pCt. in 

water oplosbare onorganische zouten voorhanden, welke bij samenwerking van het water 

op kalksteen of kalksteenhoudenden zandsteen verweerend moeten werken. Naar eenige 

nieuwere, nog niet bekend gemaakte besluiten is reeds 'A pCt. zout voor het behoud van 

kalksteen, ostraca enz. gevaarlijk." Het voortgaan der verweering bestaat nu daarin, dat 

het grond- of het vloedwater de puinaarde uitloogt en dat het daardoor ontstane zoutloog 

bij het rijzen van het water bij de gedenkteekens omhoog rijst. De loog dringt in het 

steen en kristalliseert na het afloopen onder vernieling der verbindingsmiddelen van het 

steen. Tot heden is het nog onbekend, of de vernieling langs chemischen, dan wel langs 

mechanischen weg geschiedt. Om de vernieling tegen te gaan, kan men de reeds zout

houdende steenen uitloogen, een proces, dat men zonder gevolgen bij de vermelde tempels 

van Karnak en Luxor dacht te kunnen toepassen, of men legt de tempels door dijken 

en grachten volkomen droog. Borchardt doet hiermede overeenkomstige voorstellen, welke 

bij het eiland Philae evenwel niet konden gevolgd worden zonder dat men het betoovercnd 

bouwkundig en natuurlijk aanzien geheel vernielde. Bovendien zou het eiland door den 

aanleg van stuwvijvers en zonder de beschermingsmaatregelen op gelijke wijze, als andere 

gedenkteekens dit al zijn, ten ondergang gedoemd zijn Hierdoor begrijpt men de levendige 

beweging in alle kultuurlanden, als het plan tot het aanleggen van een stuwdam bekend 

wordt. Dit beteekent den stelligen ondergang op de eene of de andere wijze. Wanneer 

Borchardt als deskundige van alle in aanmerking komende verhoudingen daarom aan 

zijn bovengemeld werk over de Verweering bij gelegenheid eener persoonlijke opdracht 

het besliste woord deed voorafgaan : „Het redt Philae toch niet", dan zal men zich lang

zamerhand met den ondergang van dit kleinood der latere Egyptische kunst vertrouwd 

moeten maken. Ternauwernood bestaat er eene flauwe schemering van hoop in, dat de 

verweering maar langzaam voortgaat en dat het mogelijk zou zijn de gevreesde slibbe-

rinking van het stilstaande water elk jaar weder te verwijderen. Wanneer dat gebeurde! 

In elk geval is verdere vernieling daaraan verbonden. Zoo doemt de twintigste eeuw na 

Christus ten ondergang wat de vierde eeuw voor Christus geschapen heeft. 

Tegenover de bedreiging der Egyptische gedenkteekens door den Nijlstroom of door 

onverstandige maatregels tot hun behoud staan de moedwillige verwoestingen der inboor

lingen. Deze richten, naar Schweinfurt meldt, als Stebach (salpeterhoudende aarde) gravers 

of als heimelijke beeldhouwdieven, dus als verwoesters der bouwwerken en ontvreemders 

van gedeelten daarvan als handelswaar groot nadeel aan. Zoo is onlangs de beroemde 

zuil uit de XVIII dynathie, welke den tempel van Karnak aan de zuidzijde afsluit, tenge

volge van ondergraving door Stebachgravers ingestort. Bovendien werd Schweinfurt van 

vertrouwbare zijde bevestigd, dat er nog in onze dagen, ondanks dat er in alle deelen 

van Egypte architekten en oudhoudkundigen met het onderhoud en onderzoek bezig zijn, 

kostbare tempelreliefs in ellenlange stukken worden uitgezaagd en als handelsartikelen 

bij kameelladingen kunnen worden verkocht. Dat zijn in ieder geval zaken, tot welker 

opheffing alle kultuurtstaten zich moesten vereenigen. {Wordt vervolgd.) 



Vademecum der Bouwvakken 

14e Jaargang 1899 

Afl 6 Plaat 5 



Bij de Platen. 

O n t w e r p r a n een tr o o n h n i sg e T e 1 

door W. VERSCHOOR te Nijmegen. 

Een zeer bruikbaar geveltje, eenvoudig en toch niet geheel zonder sieraad en pas
sende verdeeling, levert de gevel op onze plaat. De materialen zijn in hoofdzaak 
metselsteen. 

T e e k e n e u des t fl d s. 

De beeldhouwersvereeniging Ziezenis, onderneemt een goed werk. Zij zal een adres 
richten tot B. en W. der gemeente Amsterdam, van den volgenden inhoud: 

i. Dat blijkens de bij het adres gevoegde statistiek in ons land en in deze stad 
geen voldoende beeldhouwwerken worden uitgevoerd om de beschikbare krachten voort
durend bezig te houden. 

2. Dat de ervaring geleerd heeft, dat bij een uitvoering van Rijks- en Gemeente

gebouwen zoowel als bij die van particulieren, een streven is waar te nemen in economische 

richting, waarvan het gevolg is dat op de begrooting dezer werken zeer zeldzaam posten 

uitgetrokken worden voor de versiering door beeldhouwwerk. Vele monumentale gebouwen 

in de laatste jaren in Amsterdam voltrokken leveren hiervoor het bewijs. 
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3. Dat de gemeente eene inrichting steunt (Quellinusschool) waar beeldhouwers 

worden gekweekt, hoewel de maatschappelijke positie dezer tot bekwame werklieden 

geworden leerlingen, later verre van rooskleurig is, door de herhaald voorkomende werk 

loosheid, terwijl hier ook niet zooals in het buitenland Rijk en Gemeente de kunstvakken 

aanmoedigen door het uitschrijven van prijsvragen als anderzins. 

Deze redenen hebben er ons toegeleid tot UEdelAchtbaren het verzoek te richten 

om aan werken, die door of vanwege de gemeente worden uitgevoerd en met wier 

bestemming dat overeenkomt, daarmede in verhouding zijnde middelen, voor het maken 

van beeldhouwwerk beschikbaar te stellen, zoodat daardoor vele der aanwezigen en in 

ons midden gekweekte krachten voor werkloosheid zullen worden gevrijwaard, terwijl 

tevens de publieke belangstelling voor een- der voornaamste kunstuitingen zullen worden 

verhoogd. 

Van dit adres, zien wij wat het gemeentewerk aanbelangt, de ervaring heeft het ge

leerd, weinig succes te gemoet. De gemeente is in de laatste jaren, op dit gebied, zoo zuinig 

geweest, dat wij daarin niet gemakkelijk verandering zien gebracht. Die timmert aan den 

wegh, lijdt altijd veel gesegh, is een oud spreekwoord, dat de gemeente-huishouding tot 

die zuinigheid dreef. Warneer een gebouw voltooid is en de ornamentiek heeft daarbij 

haar aandeel gehad, dan kan zelfs de meest oningewijde dat opmerken, 't Trekt hem 

aan, hij vindt het fraai, 't moet in zijn oog kostbaar zijn en met zijn leekenverstand, 

schaart hij zich bij hen, die gelooven dat bezuiniging van die sieraden die werkelijk het 

uiterlijk aanzien der gebouwen verhoogt, de stad waarde geeft, het eerste is wat men 

moet doen om de bouwsommen meer voordeelig voor het gemeentebeheer te maken. 

Wat hij niet ziet, is de praktische indeeling, de constructie, dat gaat boven zijn gedachten-

gang en wat wordt daartegen niet dikwerf gezondigd, hoe menigmaal was daarin wijziging 

mogelijk, die eer ten goede dan ten kwade kwam zonder juist de uiterlijke tooi op te 

offeren. En om die menschen te voldoen, die oppervlakkig oordeelen, en die voor het 

helaas nog zoo groote domme publiek, als zuinige beheerders worden aangebeden, wordt 

alles in een arme lui's pakje gestoken. Toch zit daar het euvel veelal niet. Het ware 

te wenschen, dat inderdaad praktische mannen op dit punt eens wezen, zij zouden wisse

ling brengen zonder opoffering, en de maatschappij zou er wel bij varen. Oordeelkundige 

verdeeling vermag veel. 

Ook de inhoud van het adres bevredigt ons niet geheel, wat aanbelangt de bemerking 

als zouden de Rijksgebouwen aan ornamentiek gebrek hebben. Het postkantoor te Am

sterdam is wel het laatste van dien aard dat het voldingend tegen spreekt. En al is de 

architectuur van dat gebouw aan zeer veel bedenking onderhevig, het geheel te veel ver

broken, de uitdrukking van te veel te willen zijn, al zijn er praktische bezwa-en tegen, 

toch komt het bouwwerk de eer toe op uitnemende wijze te zijn gedetailleerd, is het aan 

alles te zien dat de bouwmeester, hij moge dan al tegen de verhoudingen en de praktijk 

gezondigd hebben, een man is, toegerust met groote kennis en veel goeden smaak, want 

dat is uit elk onderdeel op te merken. 

Wordt de beeldhouwkunst zoo geëerd dan is zij nog niet ten doode opgeschreven 
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en dat is zij toch in hooge mate, Daarom juist verheugt ons het adres, het is een klok

gelui dat heinde en ver gehoord moet worden, het is een roepstem tot allen die het 

nieuwe zoeken en waarbij toegeroepen wordt, wij juichen uw streven toe zonder met het 

bestaande te breken komt men niet tot het nieuwe, daarvoor is noodig dat de kunstenaar 

zich zelf moeite doet om alles in strenger keurslijf te rijgen, maar is het daarom wel 

noodig alle weelde overboord te gooien, kan alleen de waarheid juist zijn wanneer die 

naakt is, het is mogelijk bij een figuur waar de bedekking de lijnen, het gracieuse 

opoffert, maar niet in een gebouw waar naaktheid niets dan rechte lijnen doet zien zoo 

kil en ongevoelig dat wij er spoedig genoeg van zullen krijgen. 

Zijn al die mannen die zoo onafgebroken hebben gewerkt, zoo bekrompen geweest 

in hun zien, dat zij meenden dat slechts door versiering het gebouw kan waarde krijgen; 

wij zouden het moeten gelooven wanneer wij afgaan op het oordeel van hen die het 

nieuwe betrachten. Een uit velen willen wij herinneren, het is Dr. P. J. H. Cuypers, wat 

heeft hij in zijn voorgaan ons allen geleerd, geen volgelingen van hem, buigen wij toch 

het hoofd waar het er op aankomt waarachtige hulde te brengen. Zulk een man bracht 

de kunst hoog en het nageslacht zal oordeelen wanneer zij zijn werk en de latere steen-

klompen met elkander vergelijkt. Dan herleeft Cuypers opnieuw die in elke metselsteen 

poëzie wist weg te leggen. 

Kon het adres van Ziesenis zooveel uitwerken, dat er al is het geen geheele omwen

teling, echter wijziging kwam, het zou een weldaad voor velen zijn want de nood stijgt 

bij velen die de kunst tot hun doel kozen. In de beeldhouwers-werkplaatsen, waar de 

gereedschappen vroolijk tegenblonken, ligt de roest er op, de hamer komt met wormgaatjes 

en vergrijst onder de stof, alles mokt tegen die hoogst onrechtvaardige achteruitzetting. 

Eerst de kunst omhoog gebracht met alle mogelijke middelen, en nu zij er is als 

het ware met het doel om haar op te bergen. Zou men bij het hooren daarvan het niet 

als legende beschouwen en toch zoo eindigen wij onze eeuw. Dat er spoedig verandering 

moge komen, de zieke heeft herstelling noodig, het maatschappelijk leven vraagt er om, 

dat zij die spoedig moge vinden. 

Al wat Ziezenis genaamd is of tot zijn afstammelingen behoort helpe met kracht en 

aandrang het verzoek, laten wij liever zeggen de bede van velen tot wijziging van den toestand-

PaTiljoon ingericht tot restauratie te Parfls (Champs Elysees). 

Onze tekstfiguren geven de plannen, gevels en doorsnede van een restauratie-gebouw 

dat geheel in den geest der Fransche architectuur valt, en door zijn correcte indeeling 

en zelfs eenigermate monumentaal uiterlijk, een goeden indruk moet maken. Gedeeltelijk 

is er een entresol waar een paar vertrekken zijn ingedeeld voor den dienst. De bouwsom 

bedraagt ongeveer 200.000 gulden, wat voorzeker zijn oorzaak vindt in de kostbare 

materialen en binnen-decoratiën, daar zoo op het eerste gezicht het geheel niet zulk een 

belangrijken omvang heeft. 



D o o r s n e d e . 

r • " n 

Plan beganen grond. Plan i e verdieping. 
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G e vTe 1. 

^e. Oude Christelijke 

Kunst, door de Vereeniging 

//De Klauwaerts", 

4.e. Gothiek, door de 

Vereeniging //De Verbroe

dering", 
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sance, door de Vereeniging 

//Leopold", 

6e. Duitsche Renais

sance, door de Vereeniging 

,/De Jonge Fonteinisten", 

7e. Fransche Renais

sance, door de //Albert 

Griear-Krueg", 

8e. Hollandsche Schil

der school der 17e eeuw, door 

de Vereeniging //Vondel", 

9e. Vlaamsche Renais

sance van Rubens door de 

Vereeniging //Morgenstar" en 

De Antwerpsche Kom

missie der Van Dijcksfeesten 

heeft nu de rangschikking 

vastgesteld voor den histo 

rischen optocht, die de kunst 

van alle tijden zal voorstellen. 

De optocht bestaat uit de 

tien volgende groote afdee-

liugcn, welker vorming en 

samenstelling ieder aan eene 

afzonderlijke Vereeniging is 

opgedragen : 

ie. Egyptische en As-

syrische Kunst, voorgesteld 

door de Vereeniging /Jonge 

Vlamingen", 

2e. Grieksche en Ro-

meinsche klassieke Kunst, 

door de Vereeniging „De 

Vriendschaar", 

G e v e l . 
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lOe. Rubens en zijne school. Verheerlijking van Van Dijck, door de Vereeniging 

z/Hoop en Liefde". 

De Antwerpsche gemeenteraad heeft reeds looooo frank voor dezen optocht toegestaan; 

voorts zijn er subsidien door den Staat toegezegd. Ook in de kosten, welke de Van Dijck-

tentoonstelling veroorzaakt, draagt de Staatskas bij. Bovendien heeft de regeering op 

zich genomen de mogelijk ontstaande tekorten te dekken. Een millioen Van Dijck-post-

zegels, welke van het portret des meesters en profiel naar een teekening van GÉRARD 

POSTIELJE voorzien zijn, is ter beschikking gesteld van alle feest kommissiën en zal bij 

alle mededeelingen en verzendingen naar het Binnen- en het Buitenland gebezigd worden. 

N i e u w s u i t eu o v e r E g y p t e . 

V e r v o l g. 

Tegenover deze treurige verschijnsels staan nu evenwel ook opwekkender berichten, 

zooals wanneer gemeld wordt, dat het aan het door Leyrain in opdracht van het museum

bestuur te Kaïro ondernomen werk tot herstelling aan den tempel te Karnak gelukt is 

om de scheeve zuilen met haar prachtige hoofdbalk in de groote zuilenzaal naar 

oud-Egyptisch voorbeeld door het ontwerpen van een 13 M. hooge en 80 M. lang 

scheefvlak op te nemen en weer op te richten. Men weet, dat de Egyptische obelisken 

met behulp eener scheeve zandvlakte werden opgericht. Men sleepte hen met den basis 

naar voren en den top naar achteren op walsen naar boven met dierlijke of menschelijke 

kracht en liet hen dan langs het steilhellende gedeelte der scheeve vlakte langzamerhand 

op den aan het einde daarvan zich bevindende basis glijden. 

De generaal-direkteur der Egyptische oudheden, Loret, heeft op het doodenveld van 

Sahara eene reeks rijk met beeldwerk versierde Mastaba's of grafkamers ontdekt. In de 

nabijheid dezer Nekropolis aan den noordelijken piramide van Abusir is Dr. Schafer van 

het Koninklijk museum te Berlijn met uitgravingen bezig. Zij betreffen het onderzoek 

van een oud bouwwerk, een zonnetempel uit de vijfde dynastie, eene omstreeks honderd 

dertig Meter lange tempelbouw, als welks stichter Niwoserre of Ranwoser van de vermelde 

dynastie wordt aangegeven. Deze uitgravingen geschieden eveneens alleen ten dienste 

der wetenschap, evenals de ondernemingen, welke de Stiaatsburger egyptoloog Prof. 

Spiegelberg, onder bescherming van den Hertog van Northumberland op het doodenveld 

van Dra-abul-Negga in Thebe begonnen is. Na korten arbeid werden hier een graftempel 

van Ahmes-nefret-re, de ruïne van een bouwwerk van gebakken steen, waaronder een 

paleis der Koningin Hatschepsut vermoed wordt, tempelgebouwen van Eamses II en III 

enz. vastgesteld. 

Naast deze mededeelingen voegen wij eenig rapport over het onderzoekingswerk van 

den heer Dr. Lodewijk Borchardt. In de eerste plaats over het oudste egyptische konings

graf. In de lente van 1897 ondekte de generaal-direkteur des „Service des antiquités" in 
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Egypte bij Neggadeh een koningsgraf met vondsten, welke den oudsten tijd der egyptische 

geschiedenis, den tijd der derde dynastie, waartoe de oudste en bekendste gedenkteekens 

teruggaan, toe behooren. Op een ivoren plaatje met de afbeelding van dooden offers 

voor den koning bevinden zich twee namen van den koning, den gewonen naam zoowat 

door „de Strijder'' te vertalen en daarnaast in eene soort van lofwerk de titel „Heer van 

den Gier- en Slangendiadeem," dat wil zeggen: Koning van Boven- en Beneden Egypte, 

Daarbij staat het letterteeken Mn. dat alleen bij den naam van den eersten koning der 

Manethonische dynastie, bij den koning Menes der Grieken in verband kan worden 

gebracht. Bij Neggadeh hebben wij het graf van den oudsten koning voor ons, waarvan 

de Egyptenaars nog eene herinnering bewaard hebben en dien zij voor den grondvester 

van het Egyptische rijk hielden. Het graf is een alleenstaand gebouw van 54 bij 27 M 

met hellende buitenmuren uit ongebrande tegels. 

De versierde muren waren met een motief getooid, dat op latere Egyptische gebouwen 

nog algemeen voorkomt en aan de looze deuren van graven van het oude rijk zoo 

menigvuldig is waar te nemen. Het motief bestaat uit vooruitspringende pijlers, welke op 

de techniek van den gebakken steen gegrond zijn, waarom gegroepeerde pijlertjes gevonden 

worden. Het inwendige bevat vijf achter elkaar gelegen vertrekken. Uit de overblijfsels 

van het reeds vroeger beroofde graf kan men tot den rijkdom en de pracht van versiering 

der oude koningsgraven besluiten. 

Belangrijke mededeelingen doet Borchardt in het XXXIV deel van ,/het Tijdschrift 

voor Egyptische taalkunde" over oud-Egyptische planteekenjngen, wier oud bestaan voor 

eenige jaren verrijkt werd door het opsporen van den op kalksteen geteekenden platte

grond van een Thebaansch koningsgraf, door de planteekeningen eener zuil uit Philae, 

eener holle lijst (Hohlkehle) uit Edfu en eene ellips uit Lugsor. Op den oostelijken toren 

van den grooten pijler voor den Isis-tempel op Philae bevindt zich de duidelijke teekening 

eener Egyptische zuil van lateren stijl en wel op de steenen aan den noord-oost hoek van 

het ontwerp, op dien van den zuid-oost hoek van den plattegrond. Het betreft de afbeel

ding eener zuil op natuurlijke grootte, dus eene planteekening voor de uitvoering van het 

werk. Borchardt ziet hierin het oudste optreden van plattegrond en opbouw, van horizon

tale en vertikale rechthoekige parallel-projektie. De teekening heeft een omvang van 

ongeveer 2 bij 5 M. Zooals de opgravingen op Philae leeren, was het vervaardigen van 

teekeningen op natuurlijke grootte voor het begin van den bouw een algemeen gebruik. 

Tempelomtrekken werden zoo op het pleister uitgevoerd, „dat het ons heden mogelijk is met 

absolute zekerheid plattegronden van tempels te vervaardigen, waarvan er zich geen enkele 

steen meer op de fondamenten bevindt." Borchardt berekent den tijd waarin de teekening 

ontstond op omstreeks het jaar 150V. Chr. en het is hem ook gelukt met de planteekening 

de zuilen welke den tempelhof van Philae met de aan het oosten grenzende zaal tusschen 

den eersten en tweeden pijler in verband te brengen. De teekening leert verder, dat de 

Egyptische architekten van dezen laten tijd de bouwstukken niet vrij ontwierpen doch ze 

na overgeleverde regels schiepen. De tijd van Polemeus heeft geen nieuwe vormen meer 

ontworpen doch ze alleen nagebootst. 
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PRIJSVRAAG 
V o l k s k o f f i e h n i s , t c T e n s L o g e m e n t . 

Het Bestuur van het Dept. Wildervank der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 

schrijft eene prijsvraag uit voor de stichting van een Volkskoffiehuis, tevens Logement. 

De kosten mogen de som van ƒ 6 0 0 0 niet te boven gaan. 

Voorwaarden : 

Art. 1. Men verlangt eene volledige teekening op ' / j , der ware grootte, benevens 

eene memorie van toelichting, en eene gedetailleerde begrooting. De teekeningen moeten 

allen in zwarte lijnen zijn uitgevoerd. 

Art. 2. Het gebouw zal geplaatst worden op een vrij terrein. 

Art. 3. Het gebouw moet bevatten: a. Een gelagkamer voor 150 personen, b. Een 

woonkamer, c. Een keuken, d. Een slaapkamer, e. Vijf logeerkamers, f Kelder, g. Wasch-

kamer. h. Regenbak met weiwaterput, i. Achter het gebouw een stalling voor tien paarden. 

Ait 4. De hoogte van den bovenkant van den vloer moet 0.60 M. boven den 

kunstweg liggen, welke voorlangs het terrein ligt. 

Art. 5. Het terrein moet tot 2.60 M. beneden den vloer, en minstens i M. buiten 

het gebouw worden ontgraven en opnieuw aangeplempt met zand. Het tegenwoordig 

terrein ligt thans 20 cM. beneden den genoemden kunstweg. 

Art. 6. Alle buitenmuren moeten minstens een dikte verkrijgen zw. een steen en de 
kap moet voorzien worden met houten dakbekleeding. 

Art. 7. De vervaardiger van het best gekeurde ontwerp zal ontvangen een premie 

v a n / s o , terwijl dit ontwerp het eigendom blijft van het Dept. Wildervank. 

Art. 8. Alle stukken ter beantwoording van deze prijsvraag worden vrachtvrij inge

wacht aan het adres van den Secretaris van het Dept bovengenoemd, den heer J. Temmink Sr. 

te Wildervank, vóór den 1 en April 1899. 

Art. 9. Ter bekoming van verdere inlichtingen omtrent algemeene bepalingen vervoege 

men zich, onder op te geven correspondentieadres, bij den heer J. Siccama, te Wildervank. 

Om der gewoontewille nemen wij deze prijsvraag op, doch kunnen ons niet weer

houden te bemerken dat de belooning karig is. Ontwerp voorzien van alles wat daarbij 

behoort om desnoods tot besteding te kunnen overgaan en dat te beloonen met ƒ 50, 

zonder dat verder eenig concurrent iets ontvangt. Och dat is zu k een schijntje, en dat in 

een tijd dat er zooveel gedaan wordt om het loon op te drijven, de werkuren te verminderen. 

Zijn de bouwkundigen die geroepen zijn te ontwerpen dan zoo misbedeeld dat zij ook 

hun aandeel daarvan niet mogen ontvangen en zich eeist moeten doodvechten, om een 

van hen met een armzalig loontje te zien aftrekken. Het Nut van 't Algemeen dat zich 

steeds loyaal aan het hoofd van elke lotsverbetering stelt moge dit wel eens overwegen 

en het moeielijke vraagstuk, om zeer veel voor een geringe bouwsom te geven, wel voor 

een betere waardeering mogelijk maken Een prijs v a n / 1 0 0 en premie van f 50 kon er 

nog door, kan dat niet gewijzigd, mogelijk is onbekendheid in dezen oorzaak er van en 

kan na er op gewezen te zijn, hierin nog tegemoet gekomen worden, anders zijn er velen 

gefopt op 1 April e.k. 
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Bij de ^Platen. 

W o o n h u i s - j r e T e l . 

d o o r L. B R I L L E N S L I J P E B . 

Een gevel met veel afwisseling en daardoor eigenaardigen vorm levert de plaat op. 

Het ontwerp is van den Heer L. Brillenslijper. Metsel- en natuurlijken steen vormen de 

hoofd-materialen aan den gevel. Houtbetimmering is spaarzaam aangebracht en volgens 

de eischen van het heden is alles in soberen vorm zaamgesteld. 

Iets oTer de kunsten in het oude Egypte naar aanleiding Tan mededeeiingen door den 

heer W. J. Loftie 

Wanneer wij de kleinere kunsten beschouwen, welke onder de Twaalfde dynastie 

bloeiden, vinden wij overal dezelfde voortreffelijkheid. In het scheppen van kleine 

voorwerpen en sieraden worden, zoowel smaak in het ontwerpen als bekwaamheid in het 

uitvoeren aangetroffen. In de onovertroffen kollektie gouden torren, welke in het 

Britsch museum koninklijke namen dragen, zie" wij voorwerpen, wier dagteekening kan 

worden aangegeven. Te Gizeh kunnen wij, x or wat op het eerste gezicht overeen

stemming schijnt, twee stellen persoonlijke juweelen zien, welke de resultaten van 

betrekkelijk jeugdig onderzoek zijn. De lijkkist eener koningin, Aah-hetep, wier historisch 

bestaan tot een later tijdperk dan de Twaalfde dynastie moet verwezen worden, open-
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baarde eerst het bestaan van een tak van kunst, welke men vroeger enkel vermoed 

had. De kist bevatte, behalve de koninklijke mummie, de volkomen regalia (zinnebeelden 

der koninklijke macht) van een Egyptisch vorst. Deze ontdekking is in 1859 gedaan. In 

1894 werd een nog belangrijker ontdekking gedaan De datum van dezen tweeden schat 

was duidelijk. De mummies van twee princessen, Sit-Hathör en Meryt, waren gevonden 

onder de pyramide te Dashoor, welke uit vroeger onderzoek bekend was als het graf van 

koning Usirtases III, den vijfden koning der Twaalfde dynastie. Daar al deze juweelen 

te Gizeh gezien en vergeleken kunnen worden, is het niet moeielijk tot het besluit te 

komen, dat de kunst, ten tijde van Koningin Aahhetep ontwikkeld, niets nieuws was, 

maar reeds volle vijf eeuwen tevoren tot bloei was gekomen. 

Alvorens te beproeven deze voorwerpen te beschrijven, zal het goed zijn zoo mogelijk 

de omstandigheden, waaronder zij voortgebracht werden, op te geven. De Egypt naars 

van tweed izend jaar v. C. hadden, dit is duidelijk, heel weinig verkeer met de n^arige 

volkeren. Het Nijldal lag afgezonderd. Semitische benden hadden de Noordelijke grenzen 

verontrust, : iar waren na eenig tijdelijk geluk onderworpen en verdreven. De zuidelijke 

volkeren, de Soudaneezen (dat wil zeggen, de zwarten) zooals zij nog genoemd worden, 

werden onderworpen door denzelfden koning, wiens dochters] deze sieraden droegen. 

Usirtases hield zijn zetel te Semneh en Noorderlijk van daar, te Thebe en te Memphis, 

heerschte hij niet belemmerd door de buitenwereld. Goud had hij in overvloed. Hij vond 

het in >het gouden lande, welks naam Nubië in de hieroglijfen door een gouden halsketen 

werd aangeduid. De voorraad edelgesteenten was echter beperkt. Dr. Petrie is van meening, 

dat de juweelen in het tijdperk der pyramiden gebruikt werden om harde steenen te 

snijden en te polijsten, maar er zijn tot heden geene diamanten, robijnen of paarlen onder 

.de gouden sieraden der Twaalfde dynastie gevonden. 

De regalia der Amen-em-hats en Usirtasens waren daarentegen bezet met inlegsels der 

steenen, welke de Egyptische juweliers in de naburige bergen en woestijnen vonden. 

Lapis lazuli en de moeder van smaragd, jaspis misschien ook kleine stukjes glas, 

werden zoo gegroepeerd, dat zij het meest harmonieus effekt hadden, door dunne 

gouden omlijsting op hunne plaats gehouden. De weelderigste sieraden, vreemd als het 

email cloisonne, dat uit China tot ons komt werden zoo bemerkt. Sommige voorbeelden 

hiervan zijn er in de vitrines in het Britsch museum, m. Ie meeste der daar tentoon

gestelde armbanden en halsketens hebben het grootste van hun sierlijk inzet verloren 

Wij hebben, ongelukkig genoeg, geen voldoend verslag van de Dashoor-sieraden. De Duitsche 

reisbeschrijvingen vermelden daaronder smaragden, maar hierop'moeten wij later terugkomen. 

Het kronologisch karakter dezer laatste vondst draagt grootelijks tot hare belangrijkheid bij. 

De te Gizeh tentoongestelde juweelen bestaan uit twee voorname groepen en een 

groot aantal bijzondere soorten, met betrekking waarop, evenals met betrekking op de 

voorbeelden te Bloomsburg, wij alleen kunnen zeggen, dat zij waarschijnlijk uit hetzelfde 

tijdperk, tusschen de Twaalfde en de Achttiende dynastiën zijn. Het is onmogelijk nauw

keuriger naar hunne dagteekening te raden, omdat wij niet weten, waar zij gevonden 

werden behalve bij zeer enkele voorbeelden. 
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Die het laatst in het bezit van het museum te Gizeh kwamen zijn de oudsten. Zooals 

wij zeiden, werden deze ontdekt in 1894 te Dashoor, waar vele pyramides zijn, waarvan 

er eene maar weinig kleiner is dan de twee groote pyramides op den heuvel boven Gizeh. 

Drie anderen zijn eveneens van steen, waarvan er een een zonderhng verminkt schouwspel 

aanbiedt. Deze gebouwen zijn waarschijnlijk veel ouder dan de twee groote naburige 

hoopen, welke, ofschoon eens met steen bedekt, nu enkel ruwen baksteen gelijken. Een 

van hen, dat het Noordelijkst van de geheele groep staat, schijnt als eene soort familie

mausoleum te zijn gebouwd. Dr. Petrie merkt op, dat >de 't*-' hting van die van elke 

tot nu toe bekende pyramide verschilt." Drie begrafenissen, d. Ier koningin, der zuster 

en der dochter van Usirtases III zijn bewezen en het is waarschijnlijk, dat de koning 

zelf ook in de pyramide werd begraven. Dr. Petrie houdt dit zelfs voor bewezen. 

Usirtases I werd waarschijnlijkst in de Zuidelijker pyramide te Gizeh begraven. 

Gouden rustbedden, geschraagd door pijlers met kapiteelen van lotus, omvatten 

schetsen van vierbeeuige haviken, die het koninklijk ovaal dragen. Zwevende gieren 

boven en verslagen vijanden beneden vormen borstharnassen of borstsieraden, welke, naar 

verschillende teekens te oordeelen, gedurende hun leven door de princessen schijnen te 

zijn gedragen en door de bewerkers niet enkel ter versiering van hunne mummies te zijn 

vervaardigd. Armbanden, halsketens, oorbellen en laage snoeren van turkooizen, amethieten, 

de moeder van smaragd, en lapis kralen komen voor onder de voorwerpen van 

dezen wonderbaren schat. Op allen en op de kronen en gouden kransen, de ketens, de 

sierlijke dolken en bijlen is hetzelfde prachtige inlegwerk verkwistend aangebracht en 

hetzelfde effekt, dat door wijlen Dr. Birch zoo gelukkig „cloisonne mozaik"werd genoemd, 

bereikt. 

Een bronzen borsthamas op dezelfde wijs met edelgesteenten bezet, is door den heer 

Hilton Price als vignet op zijn katalogus afgebeeld. Later zullen wij wellicht op de 

kronologische beteekenis van dit voorwerp terugkomen en nu onze aandacht op de 

beide groepen gouden sieraden te Gizeh vestigen. 

De tweede groep :3 rneoe van fraai goud en met spreuken in gekleurde steenen 

versierd. Deze voorwerpen werden in 1863 in England tentoongesteld en verwekten toen 

onder de Egyptologen de j .te belangstelling. Een werk, waarin zij door wijlen Samuel 

Birch beschreven en door o .ieer E. Kiddle op gekleurde platen afgebeeld werden, draagt 

den naam Egyptian relics en het ware hoogstwenschelijk, dat eene dergelijke 

serie platen kon worden geraadpleegd als bij de juweelen der princessen. Misschien 

is het ijdel op zulk een blijk van werkzaamheid bij de tegenwoordige bestuurders van het 

museum te Gizeh te hopen. De punten voor de belangrijkheid in de geschiedenis der 

kunst kunnen echter in het kort worden aangegeven. De grootste stukken, zoowel als 

die der allereerste bewerking, waren in goud gevat. De inzetting was van tweeërlei 

soort. Bij sommigen werden enkel steenen gebezigd. Bij anderen eene samenstelling 

of verglaassel. Het kan beschreven worden als email, zonder bepaling wat men er 

precies mede bedoelt. Chineesch cloisonne wordt uitsluitend vervaardigd van verglaasde 

valsche edelsteenen met goud van binnen of gouden randen. Het verval der Egyptische 
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kunst wordt dus eenvoudig aangegeven. Onder de Twaalfde dynastie hebben wij juweliers-

werk als dat der princessen te Dashoor met ingezette gekleurde steenen als in het 

borstharnas nu te Gizeh (door Dr. Petrie afgebeeld, History of Egypt, i 177). Onder de 

Zeventiende dynastie hebben wij een dergelijk borstharnas, op sommige plaatsen mede 

met ingezette steenen, maar in alle grootere ruimten met email ingelegd. 

Eindelijk hebben wij zulk een borstharnas als dat van den heer Hilton Price, uit 

den tijd der Twintigste dynastie, waarin het goud der vroegere tijdperken wordt vervan

gen door verguld brons en het inzetsel alleen door email. De heer Hilton Price bezit 

ook eene afbeelding van een gouden vogel met zuiver ingezet lapis lazuli. Zij is veel 

ouder, naar wij kunnen vermoeden dan het borstharnas, en kan inderdaad uit den tijd 

voor de princessen Sit-Athor en Meryt dagteekenen. Daarom is er maar een schijnbaar 

en geen werkelijk verschil tusschen de meening van den heer Hilton Price en wijlen 

Mariëtte Pasha. Mariëtte betwijfelt, zooals men ons verhaalt, »of de Egyptenaars wezenlijk 

cloisonne vervaardigden.» Maar evenals Dr. Birch, verzuimden Sir Gardiner Wilkinson en 

andere schrijvers van vóór vijftig jaar hunne uitdrukking »oude Egyptenaars. nader te 

bepalen. Hij verwees naar de juweliers der Twaalfde dynastie en niet naar die der Achttiende. 

Van een gouden tor van het oude inlegwerk is het bestaan bekend. Zij behoort 

tot eene partikuliere verzameling. Zij is ingelegd met rood jaspis, lapis en een 

gitachtigen groenen steen. Die laatste kan een glasscherf zijn; want hij lijkt niet op 

email, daar hij duidelijk gesneden en voor zijne plaats geschikt gemaakt is. De onderzijde 

draagt eene inscriptie. De letters zijn in het gouden vlak ingesneden, maar geven ongelukkig 

niet de sleutel tot de dagteekening, daar zij enkel eene aanroeping der goden Horus en 

Thoth zijn. 

De bestudeering der gouden torren is van het grootste belang voor ieder, die de 

geschiedenis, de geschriften, de tijdrekenkunde en bovenal de kunst van het oude Egypte 

wenscht te begrijpen. Van een veel verder afgelegen tijdperk dan eenig ander, waarvan 

wij kennis dragen, was het de gewoonte de namen der godheden neer te schrijven op 

steenen rozenkransjes, als cilinders gevormd en als personeele sieraden gebruikt. 

Eenigen waren gesnoerd in het netwerk, dat de mummie bedekte. Andere werden om 

den hals gehangen. Anderen werden tot ringen bewerkt en om de vingers geplaatst. En 

in een later tijdvak wordt door de Hebreeuwsche orofeten het gebruik vermeld om in 

het lijk in plaats van het hart eene steenen tor van aanzienlijke grootte te plaatsen, 

waarop eene text van het ritueel was geschreven. De leer der opstanding, waarvan Kheper, 

de torregod, het symbool was, was er duidelijk op afgebeeld. Ezechiël vermeldt het 

steenen hart op twee of drie plaatsen en daarop wordt nog in veel lateren tijd gezinspeeld. 

Velen der eerste christenvaders spreken daarvan min of meer duidelijk en in het Britsch 

museum kunnen wij vele torren zien, die met kruizen gemerkt zijn en ten minste ééne 

met eene kruisigiag en met de palmtakken van het martelaarschap. 
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Een t o r e n k o e p e l met gftly a n i gche nkop er b e d e k k l n g. 

Voor het stadhuis te Philadelphia is een ijzeren torenkoepel met galvanischenkoper-
bedekking vervaardigd, terwijl de platen en bindten na volkomen te zijn afgewerkt, gefat
soeneerd, gebogen en geboord, voorloopig in elkander gezet en daarna weder uit elkaar 
genomen en afzonderlijk verkoperd werden. De gezamenlijke oppervlakte bedroeg ruim 
iiooo M2, het gewicht van het zwaarste stuk, dat verkoperd moest worden, 4500 KG. en 
men had daarvoor dag en nacht doorwerkend twee jaar noodig. 

Volgens ,E1 world, ging men daarbij volgenderwijs te werk : In een hiervoor opgericht 
gebouw van ééne verdieping werd eene reeks van zes uit cement gemetselde putten 
gemaakt, welke met water gevuld, de ijzeren verkoperingsreservoirs opnamen. Boven 
deze reservoirs droeg de nokbalk haken voor kettingen en hijschtouwen met elk 3000 K G 
draagkracht. De werkstukken werden nu van genummerde geelkoperen plaatjes voorzien 
met de hijschstelling aangevoerd en onmiddellijk in het brandende sodabad gedompeld 
^ t bevond zich in een ijzeren reservoir van 9,5 x 1,5 x 1,5 M afmeting en verwijderde 
by eene temperatuur van 99" €., dus nagenoeg op het kookpunt, gedurende twee tot zes 
uur de olie en het vet, welke aan de platen kleefden Daarna kwamen de platen in het 
naastbij gelegen reservoir, dat uit hout met loodbekleeding was samengesteld in dezelfde 
grootte als het eerste loogbad. waar ze even langdurig met eene tien procents zwavel
zuuroplossing onder een temperatuur van 66° werden behandeld om roest en andere 
onremheden te verwijderen en vervolgens in een reservoir met stroomend water met 
metaalborstels mechanisch werden schoongemaakt. Daarna kwamen de stukken eerst in 
het alkalische koperbad, dat op dezelfde grootte als de eerste baden van hout was 
gemaakt, waar eene op 66° verwarmde oplossing een neerslag van koper of van koper 
en tin bewerkte. De anoden lagen aan 31 mM. dikke stroomgeleidende geelkoperen staven 
aan de randen van het reservoir, de kathode of het te overtrekken voorwerp lag aan 
eene 50 mM. dikke geelkoperen staaf door touwen en tegenwicht gebalanceerd over het 
midden van het reservoir. 

Het verkoperen duurde ongeveer 24 uren en vereischte een stroom van 4 volta a 

van 1000-2000 ampères. Het volgende reservoir bevatte het zure koperbad, eene koude 

oplossing in een met lood bekleede houten badkuip en deze was zelfs ter bespoediging 

van het werk dubbel voorhanden. De geelkoperen staven, welke den stroom aanvoerden 

waren hier 50 en 63 mM. dik; een motor, bestaande uit een scheprad met loodrechte' 

door transmissie bewogen as zorgde voor den benoodigden omloop der vloeistof ü i 

anoden bestonden uit koper en er werden gedurende 72 uur ongeveer 3,35 KG per M2 

oppervlakte neergeslagen. Spanning en stroomsterkte waren gelijk aan die van het alka 

hsche koperbad. Het volgende reservoir was het aluminiumbad, iets dieper dan de overige 

mt hout vervaardigd en door eene stoomslang op 82= verwa.md. Hier bestonden di 

anoden uit aluminium met 15 pQ. tin; de stroomgeleidende staven hadden 38 en 51m M 

middelhjn en de neerslag bedroeg bij 2500 ampères 0,75 KG. per M2 in 72 uren. Daarna 
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volgde er eene flinke afspuiting in een bad van zuiver water, dat nagenoeg tot hét 

kookpunt was gebracht. Nadat de stukken ±ea slotte zorgvuldig waren onderzocht, in alle 

boorgaten en op beschadigde plaatsen schoongemaakt en, waar het noodig bleek, met 

potlood aangevuld, op hobbelige plaatsen nog eens verkoperd en op de scherpe kanten 

afgeslepen, werden ze in een afzonderlijk lokaal gemerkt, verpakt en verzonden. Een 

stoomketel benevens eene machine van 50 paardekrachten en vier dynamomachines voor 

het bedrijf kompleteerden de inrichting. 

N ieuws u i t en o v e r E g y p t e . 

Ve rv o l g. 

De vorm eener holle lijst in twee oplossingen bevindt zich aan het dak der 

zuileng lerij van den tempel te Edfu, welke den voorhof naar het westen afsluit. Zij is 

eveneens op natuurlijke grootte. Met haar stemt de uitvoering der holle lijst der eerste 

pijler overeen. Zij is uit den laatpholemeïschen tijd. 

De konstruktie eener ellips bevindt zich in den tempel van Luxsor aan den oostelijken 

muur van het oostelijke vertrek tegenover de deur. De tijd waarin deze teekening ont

stond is niet zeker. 

En nu zij ons aan het slot van dit bericht een kort overzicht van een omvangrijker 

onderzoek van Borchardt veroorloofd, dat zich voordoet als eene bijdrage tot de geschiedenis 

van de Egyptische plantversiering. In zijn grooler werk: //Die aegyptische Pflanzensaule'' 

behandelt Lodewijk Borchardt de Egyptische nimfentempelzuilen, de leliezuilen, de paperus-

zuilen, de palmzuilen en andere plantenzuilen. 

De Egyptische plantenzuilen. Een hoofdstuk bij de geschiedenis der plantversiering 

door Lodewijk Borchardt, Berlijn. Uitgave van Ernst Wasmuth 1897, 58 P. 40 5 Mark. 

Hij wijdt daarbij zijne onderzoekingen vooral aan de oudere zuiltypen, die vóór den 

tijd der verovering van Egypte door de Perzen ontstonden. Den weg welken hij bij zijne 

onderzoekingen inslaat, is deze, dat hij eerst de voor het type karakteristieke planten 

naar de natuur schildert, daarna onderzoekt hoe de Egyptenaars de planten in kwestie in 

hunne kunst bezigden, alsook hoe het in gravures, reliefs en plastische kunstwerken op

treedt om daarna eindelijk te trachten vast te stellen hoe de overeenkomstige planten in 

den zuilvorm te herkennen zijn. Hij brengt dus de Egyptische zuil in haar geheele 

wezen, in de pracht harer versiering tot een plantaardigen oorsprong terug. Om 

deze plantenzuilen in hare eigentlijke beteekenis te doen begrijpen gaat hij op de onder

stelling van Haapero terug, dat de tempel en het binnenste van het huis van een 

Egyptenaar eene afbeelding geweest is van de wereld. De vloer stelde de aarde 

voor, daarboven breidde zich de hemel, hA plafond uit. De ornamentale en archi-

tektonische versiering der ruimte was naar deze voorstelling aangebracht. „Het plafond 

is slechts met hemelsche voorwerpen versierd, sterren in regelmatige verdeeling, vliegende 

vogels, voorstellingen van sterrenbeelden en den loop der zon, ja zelfs sterrenteekens 
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(teekens van den dierenriem) zijn daar aangebracht. In tegenstelling daarmede bevat al 

wat nabij den vloer is een plantversiering welke meestal oo wordt opgevat, als groeide 

zij uit den grond op De muurplinten zijn met lange rijei. papirusplanten versierd, boschjes 

van andere waterplanten komen daarnaast voor, de bases der zuilen zijn door loofwerk 

omringd — neen 1 niet alleen dit, veeleer zijn de geheele zuilen plantenvormen welke uit 

de aarde opschieten en vrij naar den hemel otijgen." Dit vermoeden is eenigermate 

in het kunstwerk gelegd, en het wordt bevestigd door de lokaliteit van het paleis van 

Amenophis IV in Tell-el Amarna. „De vloeren zijn heerlijk beschilderd, in het midden 

zijn vijvers met visschen en watervogels, zij zijn omringd door boschjes van riet-papirus 

en biesplanten, waarin weder verschillende dieren ronddartelen . . . , r . Alles wijst daarop 

dat de vloer werkelijk als de aarde wordt opgevat. 

P R I J S V R A A G 

Hoord-Hollandsclie Yereenlglug „Het Witte Krnlg", afdeeling Zaandam. 

Uit het Juryrapport inzake het onderzoek der 23 ontwerpen voor een Volksbadhuis, 

welke de Afdeeling Zaandam der Noord-Hollandsche Vereeniging »Het Witte Kruis", op 

haar prijsvraag ontving, blijkt dat vele der ontwerpen, uit een bouwkundig oogpunt zeer 

onbelangrijk zijn en gemaakt schijnen door nog weinig ervarenen. 

De meesten zijn daarbij niet uitvoerbaar met het oog op het beschikbaar terrein. 

Ofschoon geen enkel ontwerp voor bekroning kan worden voorgedragen, meent de 

Jury toch de uitgeloofde prijzen als gewaardeerden arbeid, te moeten toekennen aan de 

volgende 2 beste ontwerpen, elk voor gelijk bedrag ad / 37.50, wanneer onder deze 

omstandigheden althans de betrokken inzenders hunne namen wenschen bekend te maken. 

Deze ontwerpen zijn alphabetisch: //Reinheid I" en „Rust Roest". 

De teekeningen zijn 25 en 26 dezer te zien geweest in het >Café Suisse" te Zaandam. 

Als bekroonde heeft zich intusschen bekend gemaakt voor beide ontwerpen, de heer 

J. C. Francken, Architect te Zaandam. 

D e n r b e g l a g en s l n i t l n g . 

De firma D. J. Enthoven Zn., Vlamingstraat 5—7, 's Gravenhage, zend ons eene druk 

waarop voorkomen enkele monsters uit hare collectie deurbeslag en sluiting. Daaronder 

verdienen enkelen om de nieuwere vormen zeer de aandacht; waarom wij gaarne daaraan 

herinneren. Te weten waar het goede met den tijd meegaande te verkrijgen is, vormt 

altijd gerief. 
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Bij de Platen. 

Voorgerel Winkelhnis. 

Bouwmeester A. Th. VAN ELMPT. 

Het winkelhuis is gebouwd aan de Poelistraat te Groningen volgens het ontwerp 

van den bouwmeester A. Th. van Elmpt. De materialen zijn in hoofdzaak metselsteen, 

gewoon en verglaasd, escozijnsche steen voor drempels, plinten en zandsteen voor de 

banden enz. 

Over de vuurTustheid der ijzerkoustrukties by Amerikaansche renzengebonwen. 

Meermalen hebben wij ons reeds beziggehouden met de techniek dier reusachtige 

gebouwen, welke in de groote steden van Noord-Amerika tot de hoogte van geweldige 

kerktorens worden opgedreven. Doorloopend bestaan hunne belaste deelen uit ijzer of 

liever uit staal en steen, cement-mortel en gebakken pannen, maar toch zijn er in hunne 

beklceding en inrichting zoo vele houtdeelen, dat een ontstaande brand voldoende 

voedsel zou vinden. Nu is het van het uiterste belang te weten, of staal en steen daar

tegen bestand zijn, of dat zij hunne vastheid zullen verliezen, zoodat er eene instorting 

op volgt en meer dan alle berekeningen en voorzichtsmaatregelen zijn de ervaringen te 

schatten, welke men kan opdoen bij den eersten grooten brand van zulk een hemelkraibber, 

eene gebeurtenis, welke trouwens met ontzetting moet worden tegemoet gezien. Zij heeft 
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reeds plaats gehad en gold het zestien verdiepingen hooge gebouw der huisassarantie-

maatschappij te New-York. 

De inwendige bluschinrichtingen, welke in al deze hooge gebouwen aanwezig zijn, 

stonden na eenigen tijd stil, omdat het reeds gebruikte water door de liflopeningen in de 

kelderverdieping gevloeid en daar zoo hoog gestegen was, dat het vuur onder de ketels 

werd uitgedoofd en de brandweer moest worden ingeroepen. Het moet voor den leider 

van het blusschingswerk Bonner, het hoofd der New-Yorksche .brandweer, een ontzetten den 

tijd geweest zijn te weten, dat zijne manschappen daar boven in het brandende gebouw 

of er vlak bij waren; want het verlies aan draagkracht der inwendige, uit staal bestaande 

pijlers, schoren en binten zou ongetwijfeld de geheele of gedeeltelijke instorting van het 

gebouw veroorzaakt en een onoverzienbaar ongeluk tengevolge gehad hebben. Het 

kolossale reuzengebouw is zegevierend uit dezen strijd met de elementen te voorschijn 

gekomen en staat fier, in de belaste inwendige konstruktie haast ongedeerd, zwariberookt 

naast het in puin liggende belendende gebouw. Er is geen verlies aan menschenlevens 

te beklagen. Behalve eenige kleine verwondingen van brandweerlieden is deze brand 

zonder verdere ongevallen afgeloopen. 

Het gebouw der huisassurantiemaatschappij werd in het jaar 1893 volgens het 

stalen raamstelsel gebouwd. Eene uitzondering hierop maakt de aan den Broadway 

gelegen hoofdvoorgevel, welke alleen uit graniet en marmer met daarachter liggend metsel

werk van baksteen is opgetrokken. Het pleisterwerk van dezen voorgevel heeft, zooals 

te verwachten was, het meest geleden, ofschoon dit het minst aan het vuur was bloot

gesteld. De uit de ramen slaande vlammen veroorzaakten het barsten der zuilen, lambri-

zeeringen, balkons enz., zoodat deze loslieten en neerstortten. De reeds meer opgedane 

ondervinding, dat natuurlijk gesteente zich steeds slecht tegen het vuur bestand toont, 

werd ook in dit geval bevestigd. 

De inwendige I-vormige stalen pijlers waren met poreuze, vuurvaste, holle steenen 

bekleed, waarop een dik versiersel was aangebracht. De zelfde beschutting tegen het 

vuur hadden de geklonken schoren. Bij een klein gedeelte der laatsten waren de onder

kanten van dik lofwerk voorzien, waaronder ankers verscholen waren. Doorgaans bestonden 

de plafonds uit holle steenen van hardgebrande klei ter dikte van 25 tot 30 cM., welke 

boven en beneden de flensen der binten omvatten. Deze vuurvaste ijzerkonstrukties hebben 

zich volgens alle besprekingen van den brand in de Amerikaansche vakbladen uitmuntend 

gehouden. 

De gezamenlijke inwendige pijlers staan volkomen loodrecht en vertoonen geene 

afwijkingen, slechts twee hoofdstutten op de is^e verdieping, welke om bijzondere redenen 

eenige cM. uitgeweken zijn, moeten vernieuwd worden. 

De voor de bekleeding gebruikte poreuze, vuurvaste, holle steenen vertoonen slechts 

op enkele plaatsen barsten. De verhitting van het bekleede ijzer moet gering aijn geweest; 

want na de verwijdering der beschuttende steenen vertoont zich nog de menielaag. Het 

lofwerk der ankers heeft zich niet zoo goed gehouden. Op verschillende plaatsen, vooral 

op de bovenste verdieping heeft dit losgelaten, doch naar het schijnt lang genoeg vol-
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doenden tegenstand geboden, daar de schoren er bevredigend uitzien. Van de binten 

moet er ongeveer een dozijn vernieuwd worden. Deze bevinden zich op de bovenste 

verJieping onder het dak, waar in ieder geval een hooge warmtegraad geheerscht heeft. 

De phfonds zelve zijn slechts op twee plaatsen op de lSde verdieping doorgebroken, 

op eene plaats volgde de doorbraak ter lengte van 4,90 M. door het instorten van een 

tusschenmuur, op eene andere plaats door het omvallen eener vuurvaste kast, welke 

waarschijnlijk niet rechtstreeks op bet plafond, doch op de deelen stond. De overige 

beschadigingen der plafonds bepaalden zich tot afgevallen lofwerk en enkele gesprongen 

holle steenen De verspreiding van het vuur van de eene verdieping naar de andere heeft 

dus niet daardoor, maar door de liften en door het trappenhuis plaats gegrepen. 

De brandweer was het onmogelijk met hare stoomspuiten het water hooger dan 40 M. 

op te voeren, misschien wel ten voordeele van het gebouw, want bij den geweldigen 

wind ware er aan geene beperking van het vuur te denken geweest en meermalen is 

het gebleken, dat bespuiting niet gunstig op de bekleedingsmaterialen heeft gewerkt. Om 

het de brandweer mogelijk te maken ook op de bovenste verdiepingen der „reuzengebouwen" 

met goed gevolg te kunnen blusschen, wordt te New-York moeite gedaan om voor de 

city een bijzondere waterleiding voor het blusschen van branden aan te leggen, welke in 

geval van brand met de in de haven liggende met sterke pompen toegeruste drijvende 

stoombrandspuit in verbinding gebracht en aajn lederen „reuzenbouw" door middel 

eener afzonderlijke persbuis aangesloten kan worden. 

De totale schade aan het gebouw wordt op 200.000 dollars getaxeerd. Voor het 

herbouwen van den hoofdvoorgevel rekent men alleen 73000 dollars. Het restant der 

som wordt verdeeld over het gezamenlijke in- en uitwendige houtwerk, het verven, de 

stoomverwarming, de elektrische verlichting, liften, tusschenschotten en de tegen het vuur 

beschutte ijzerkonstruktie met de plafonds. De schade aan de beide laatsten is echter in 

evenredigheid met de geheele schade zoo luttel, dat ze als nul kan beschouwd worden. 

De belangrijkste les, welke uit den brand kan worden getrokken, is gewis deze, dat het 

ijzer door zorgvuldige bekleeding zijne volle belastbaarheid kan behouden en dat poreuze 

holle steenen van klei daartoe een uitmuntend middel aanbieden. 

t a t i o B S g e b o n w t e T o u r s i n F r a n k r ö k . 

De beide tekstfiguren geven het station aan onlangs gebouwd te Tours naar de 

plannen van de bouwmeester M. Saloux. 

Het is tegenwoordig vooral in ons land een gebruikelijk systeem om de vertrekkende 

en aankomende treinen te bereiken langs een onverkwikkéHjken doorgang en vele trappen 

wat menigeen te laat het einddoel deed bereiken, die a c h gelukkig rekende de deur 

achter zich te hebben zien dichtvallen. Al die vindingen, zij mogen al eigenaardig srijn, 

hebben in de praktijk groote bezwaren. De Fransche denken er anders over en het 

station te Tours levert daarvan een bewijs. Is men in het gebouw dan is de 
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doorgang .naar de treinen 

direct zonder eenig opont

houd, waarlijk een te waar 

deeren regeling, waarin onze 

oude stations hebben uit

gemunt. Want hoe vaak 

gebeurt het niet, dat men, 

niet met de inrichting op 

de hoogte, een der trappen 

bestijgt en voor het ver

keerde perron komende we

der evenzoo dalen moet, 

dikwerf juist tijd genoeg 

vorderende om de trein te 

zien vertrekken. 

H e t a f s c h i l f e r c n v a n g i p s s c h o o n m a u k . 

Een met hydraulisch gips vervaardigd schoonmaakmiddel had, ofschoon over 't geheel 

uitstekend en tegen het weer bestand, op enkele plekken, doch zonder inwerking van den 

vorst, kleine, schubachtige afschilferingen van omstreeks 10—15 m M middellijn vertoond, 

welke wel niet van zelf loslieten, maar toch gemakkelijk konden verwijderd worden. Nu 

bleek, datJ op die plaatsen, waar die afschilfering plaats greep, ter diepte van 2—3 mM. 

steeds een groiifer korrel aan het licht kwam, gewoonlijk een evenwijdig aan de opper

vlakte liggend plat schijfje van 1—1,5 mM dikte en 3—6 mM grootste middellijn, uit eene 

roodachtige, grauwe of zwartachtige harde massa bestaande, na chemisch onderzoek stukjes 

van verkoold lei in verschillende stadiën der verkalking. Daar in het oorspronkelijk 

materiaal, een grof gemalen plavuisgips, nogal talrijke stukjes van geheel dezelfde soort 

aanwezig waren, zoo mag als zeker worden aangenomen, dat het hier eene verontreiniging 

betreft, welke reeds bij het maken van het gips plaats had door de leiachtige bestand-

deelen der bij het gipsbranden gebruikte steenkolen. 

De schadelijke werking der stukjes lei is dus in ieder geval eene mechanische. 

De vlakke, tamelijk gladde, vreemde lichaampjes verbreken doorgaans den samenhang 

van het gips in de richting loodrecht op hare grootste afmeting. Daar zij nu onder 

den bij het wrijven van den schoonmaak teweeggebrachten druk, volgens eene 

bekende wet der mechanika zich des te meer evenwijdig aan de oppervlakte leggen, 

hoe dichter zij zich daarbij bevinden, zoo zal bij de dicht-bij de oppervlakte gelegen 
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deeltjes de richting van den geringsten tegenstand met de schoonmaakvlakte samen

vallen, hetgeen ten gevolge heeft, dat de minste loslating van het verband onder 

den invloed der — al is zij ook onbeteekenend — inkrimping van het hard geworden 

gips, evenals de temperatuurs en vochtigheidsverschillen scheurvorming en afschilfering 

veroorzaken. 

De medewerking van chemische momenten, zooals eene waterbindende kracht der 

lei, welke uitzetting ten gevolge kon hebben, kan in dit geval niet in aanmerking worden 

genomen, daar, zooals afzonderlijke proeven hebben aangetoond, de twijfelachtige lei 

geene hydraulische eigenschappen had. De op nieuw gegloeide lei bevatte na urenlange 

verzadiging met kokend water en een vierentwintig urenlang verblijven in vochtigen 

toestand, ten slotte slechts 0,89% gebonden water, nadat zij in de droogmachine gedroogd 

was, welk feit de mogelijkheid van het springen ten gevolge der uitzetting volkomen 

buitensluit. 

A r c e e r - i n s t r u m e u t . 

Wij ontvingen van den Heer J. Hartsuiker, Bouwk. te Wageningen en aldaar te ontbieden 

een eikenhouten arceer-instrument. Wij laten in de tekstfiguur hiervan eene afbeelding vol

gen. Door de afstand tusschen 

de beidebalkjes te bepalen op 

de breedte der driehoek -|- de 

ruimte tusschen de arceer-

lijnen noodig en dan telkens 

de driehoek te verschuiven en 

het snijpunt van de balk O en 

den dwarsregel aan te houden 

verkrijgt men steeds arceer-

lijnen op gelijkmatige breedte. 

De prijs ervan is ƒ 0.5$. Aan 

de verklaring ontleenen wij 

het volgende. De arceering 

verkrijgt men : 

ie. Door een driehoek tusschen het instrument te stellen met eene speling overeen

komstig den afstand der te trekken lijnen. 

2e. Door beurtelings den driehoek en het instrument met den linkerhand langs de 

basis te verschuiven in de richting der aangegeven pijl. 

3e. Door langs een der zijden met de teekenpen te trekken. 
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Iets over de kunsten ia het onde Egypte Baar aauleiding- van mededeelingen door den 
heer W. J. Loftie 

Vervolg van pag. Jj. 

Het is tot die torren, welke de namen van vroegere koningen dragen, dat de student 

in de geschiedenis zich met de grootste belangstelling wendt. De grootste, oudste en 

beste, tot nu toe bekende verzameling is die in het Britsch museum. Verscheidene voor

beelden, welke de namen van koningen uit de Eerste dynastie dragen, kunnen daar 

beschouwd worden. De naam van Semen-Ptah, den zevenden koning van Egypte, is als 

een enkel teeken uitgedrukt in wat beeldschrift mag worden genoemd, op eene gouden 

tor, en eveneens voluit gespeld in alfabethische hiëroglyfen op een cilindervormig rozen-

kransje van een goed verglaasd groen materiaal, misschien potten bakkerswerk, misschien 

met verglaassel bedekten steen. Viei andere dergelijke inscripties kunnen eeuigszins vergroot 

in het vorig hoofdstuk en een half dozijn aaneengesnoerd, op de werkelijke grootte, 

in onze tekstfiguren gezien worden. 

Dat de namen van koningen dus in geschriften van den zelfden tijd zouden gevonden 

worden is op zich zelf een belangrijk feit. Waarom zou de naam van den regerenden 

koning bij begrafenisplechtigheden zijn aangeroepen f Wij moeten bij dit feit rekening 

houden met de herinnering, dat Farao door zijne onderdanen niet alleen als koning, 

maar ook als een godheid werd beschouwd. Zijn naam in de onderwereld dragen was 

een zeker paspoort, een vrijgeleide meebrengen. De geheele leer der oude Egyptenaars 

met betrekking tot de opstanding is voor ons door Dr. Wallis—Budge onderzocht en 

verklaard in zijn werk getiteld „the Mummy" en daarheen moet de lezer verwezen worden, 

als hij de ingewikkelde belangrijke vraagstukken wil begrijpen. 

Het historisch belang der tor kan moeielijk worden overdreven. Wij zien een volk, 

dat een nieuw dal bewoont, een van zijne naburen afgezonderd volk, een bijzonder volk, 

dat door de vaders der klassieke historie wordt aangemerkt als een ras, dat alles op zijne 

eigene wijze deed. Het had zijn eigen godsdienst, waarvan de aanbidding der zon en het 

geloof aan een toekomstig leven de voornaamste leerstukken waren. Het vereerde zijn 

koning en zijne familie, die, waar ze ook vandaan gekomen waren, de beschavende kunst 

van schrijven en bouwen onderwezen-koningen, die den oor'og haatten en den vrede lief 

hadden, maar die, wanneer de nood aan den man kwam, hen tot de overwinning over 

de wilden der hen omringende woestenijen leidden : koningen, die zij als goden beschouwden. 

Maar Herodatus vermeldt niet, wat velen van ons hunne belangrijkste bijzonderheid 

zal schijnen. De Egyptenaars, die de namen hunner goden op torren konden schrijven, 

die pyramides en tempels konden bouwen, die metaalwerken, pottenbakkerswerk, beeld

houwwerk en vele andere kunsten kenden, verschilden vooral daardoor van andere oude 

volken, dat zij geen geld hadden. 

In andere handen komt de muntkenner den geschiedschrijver te hulp. Hij vindt de 

munten van steden en vorsten, wier vormen alleen, dikwijls uit gebrekkige en twijfelachtige 

inscripties, aan de studenten uit de kronieken bekend zijn. Een geldstuk, dat met een 
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naam beschreven, door eene spreuk gekenmerkt is, is iets kostbaars. Gij moogt langs 

anderen weg niets weten, maar gij kunt over de vorderingen in de geleerdheid van den 

maker oordeelen door het opschrift, gij kunt over zijne vorderingen in de plastische 

kunst oordeelen door de spreuk, gij kunt over zijne ervaring oordeelen, wanneer ge het 

geldstuk ziet, 

In Egypte moet dit alles uit hunne torren worden afgeleid. 

N i e u w s u i t en o v e r E g y p t e . 

(Slot van pag. 56.) 

De zuilen, welke in het midden der zaal in rijen stonden, stellen planten voor en wel 

palmen en biezen, welke om den vijver van den vloer staan." Borchardt toont h rhaal-

delijk aan, dat de Egyptische zuil volstrekt geene zuil geweest is in Griekschen zin met 

aangebrachte plantversieringen, doch alleen een plant of een plantenbundel voorsteUen. 

Ja, hij komt zelfs tot de stelling : ^De Egyptenaar dacht zich zijne plantzuilen als vrije 

uiteinden en versierde ze als zoodanig." Het is ondenkbaar, dat er zich geen sporen van 

deze opvatting ook in Grieksche en Kiein-Aziatische afbeeldingen zouden hebben voor

gedaan. Wanneer Dörpfeld zich bij de meening van Borchardt aansluit, dan komt hij bij 

de Grieksche bouwkunst tot het besluit, dat zich hier het Autochtonische en Egyptische 

vermengd voordoet. Uit deze omstandigheid worden ook een reeks van afbeeldingen 

verklaard, waarin door de speculatieve kunstfilosofie veel is binnengesmokkeld — zie 

Böttichers Tektonik — op de natuurlijkste wijze. Voor ruim tien jaar beproefde Albert 

Hofmann in een lang opstel Jonische Studiën" het ontstaan van het Jonische kapiteel, 

waarover reeds zoo oneindig veel gefilosofeerd is en welks krulwerk tot de scherpzin

nigste, maar ook tot de meest gewaagde verklaringen hebben aanleiding gegeven, tot den 

natuurlijksten oorsprong terug te brengen. 

Hij leidde het opstel toen met deze stelling in : „De bouwkunst is op de hoogte 

harer volmaking een abstrakte kunst, maar in haar begin eene, die de sporen der natuur 

volgt." Hij stelde zich tegen de meening van Violet-le-Duc over, die het krulwerk van het 

kapiteel uit het zadelhout wilde afleiden en aantoonde, dat de afgebeelde Egyptische 

loofbouw de eigenlijke of eene der bronnen was van den oorsprong der Jonische krul-

werkvorm. Door de onderzoekingen van den Amerikaanschen geleerde Goodyeor werd hij 

in zijn vermoeden van den plantaardigen oorsprong van het Jonische krulwerk versterkt 

en Borchardt bevestigde dit vermoeden nog onlangs. Hoe meer hij beproefde tot den 

oorsprong onzer architektonische vormenwereld terug te gaan, des te meer leerde hij 

erkennen, dat zij volstrekt aan geene filosofische waaghalzerijen of bouwkunstige regels 

haar oorsprong verschuldigd is, maar aan hoogstnatuurlijkste voorbeelden en onbevangen 

vasthouden. Dat heeft pas onlangs Jacobsthal weder bij zijne geestige analyse van het 

oude vlechtornament aangetoond. Het waarnemen van konstruktie-beginselen wijst reeds op 

een zeer groote trap van ontwikkeling. 



Afl 8 Plaat 

Vademecum der Bouwvakken 

iOe Jaargang 1899 VOORGEVEL-WINKRLHÜIS. 



Bij de Platen. 

Ontwerp cener villa, 

door A. VAN HATTUM, Bouwmeester. 

Het ontwerp eener kleine villa is door de beide plannen en gevels toegelicht. Zeer 

eigenaardig zijn hierbij de verschillende kapconstructien door den ontwerper toegepast 

en die volkomen passen in eene landelijke omgeving. 

Over het wezen der bonwpolitie In Noord-Amerika, door Georg Knst. 

Het kan niet onbelangrijk zijü het wezen der bouwpolitie in de groote steden van 

Noord Amerika nader te leeren kennen. Het is aan de overzijde in de steden verschillend 

en ook verschillend georganiseerd, terwijl de inrichtingen der steden New-York en Chicago 

door de andere steden meer of min ten voorbeeld genomen worden. Veel wat ons zonder 

persoonlijke bekendheid met de Amerikaansche toestanden zonderling voorkomt, wordt 

ons begrijpelijker, als wij het onderzoek harer bouwpolitie-voorschriften bespeuren, hoe zij 

zich bij de behoeften der Amerikanen aansloot. Daar is bijv. New-York, ofschoon daar 

geene voorschriften gegeven worden omtrent den veroorloofden omvang der bebouwing, 

den afstand der afzonderlijke gebouwen onderling en de hoogte der achtergebouwen, toch 

kan er geen sprake zijn van eene anarchie in het gebruik maken dezer faktoren. 

Als men op het aantal huizen let, is het eigenhuis overheerschend en- dit wel buiten 

ia Bieb groen liggend, maar het «jt* duizenden van huisje», welke db uitgebreid*» steden 
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wel hun stempel opleggen en eene weldadige tegenstelling vormen met de steenzee der 

hooge beroepspaleizen der City. Gelijk de Amerikaan steeds eene doorloopende scheiding 

handhaaft tusschen het wonings- en het bedrijfskwartier, zoo geeft hij ook in zijne 

bouwpolitie-voorschriften afwijkende bepalingen voor bedrijfs- (of bureau) en woonhuizen 

onderling. Er wordt bijv. te New-York voorgeschreven, dat woongebouwen voor meer dan 

eene familie, in het midden van het front, gemeten van de straat beneden 18,29 M-

breedte hoogstens 21,3 M., aan breeder straten in den regel niet meer dan 24,38 M. hoogte 

mogen hebben, vliering, attika enz. daarin begrepen, terwijl de inrichting van gebouwen 

voor bureaux met beperkingen der hoogtemaat niet zooals bij ons worden onmogelijk 

gemaakt. 

Voorschriften over de konstruktie der gebouwen worden in dezelfde New-Yorksche 

bouwvoorschriften met eene uitvoerigheid, welke bij ons nagenoeg onbekend is, gegeven. 

Alleen de volgende bepalingen, waarop de voormalige gezantschaps-adviseur doelt, kunnen 

hier worden aangehaald: De minimumdikte der palen bij kunstmatige fundeering, hoogte, 

lengte en breedte van de steenen der grondmuren, de maat voor het vooruitspringen der 

vensterbanken, de afmetingen en de verdeeling van het lijstwerk bij den hardsteenbouw, 

de samenstelling van kalk- en cementmortel enz., zijn allernauwkeurigst voorgeschreven. 

Het bij de kalkbereiding te gebruiken zand mag niet fijner zijn dan het bij het politie-

wezen gedeponeerde normaalzand. Bij vriezend weder is het metselen streng verboden. 

Alle muren van een gebouw zullen zooveel mogelijk gelijktijdig en hoogstens met een 

verschil in hoogte van twee verdiepingen opgetrokken worden. Bintankers, waarbij niet 

enkel de afmetingen, doch ook het aantal en de dikte der nagels zelfs zijn voorgeschreven 

moeten op afstanden van hoogstens 1.83 M. aangebracht worden. Bij buisopeningen wordt 

verlangd, dat zij ter wille der vuurvrijheid minstens 30 M. lang op de hoogte van het 

plafond in iedere verdieping worden ingemetseld 

Bijzondere voorzorg wordt aan de uit ijzer bestaande deelen der konstruktie besteed. 

IJzeren balken van meer dan 3.66 M. spanningwijdte, welke muren of balken steunen, 

moeten van geslagen ijzer vervaardigd worden. Alle ijzeren stukken, waarop metsel

werk rust, behalve die aan de zijde der straat, moeten of dubbel gemaakt worden, 

zoodat de hoofdzuil op zichzelf krachtig genoeg is, dan wel van een inwendig geraamte 

worden voorzien, dat alleen de voorgeschreven draagkracht heeft. Daarbij wordt voor gegoten 

ijzeren stukken eene minimumdikte van 19 mM verlangd, welke naar omstandigheden door 

het inboren van 9 mM wijde openingen aan den bouwinspekteur moet worden aangewezen. 

De vereischte dikte voor muren, stutten en zolderingen is volgens Trautwein's verhandeling 

voor ingenieurs of andere leerboeken, welke bij de Militaire Akademie te West-Point in 

gebruik zijn, door berekening aldus te bepalen, dat voor gewone gebouwen 363 KG, voor 

bouwwerken, welke openbare verzamelingen beoogen, 580 KG, voor bedrijfsgebouwen en 

magazijnen, fabrieken en dergelijke 726 KG en daarboven nuttige last per M2 worde in 

rekening gebracht en voor buigingsvastheid het drievoud, voor trek- en drukvastheid 

daarentegen eene zesvoudige zekerheid wordt aangenomen. 

Het opperste bouwtoezicht te New-York is het Bureau der bouwinspektie; het is bij 
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de brandweer aangesloten. Aan het hoofd dezer afdeeling der bouwpolitie staat de 

superintendent der gebouwen, welke door twee adjunkt-superintendenten wordt bijgestaan 

en in geval van ontstentenis vervangen. Een vereischte voor de benoembaarheid dezer 

ambtenaren is, dat zij tot de meest ervaren architekten of bouwmeesters behooren, en 

eene minstens tienjarige praktijk hebben. In- en uitwendige dienst zijn volkomen gescheiden. 

Terwijl 22 aan een bureaudirekteur ondergeschikte klerken aan een centraaldepartement 

in de ie afdeeling voorstellen ter bewilliging van nieuwe bouwwerken en bouw veranderingen, 

in de 2e afdeeling alle overtredingen, het aanbrengen van brandladders en het toezicht 

op de liften voor personen, in de 3e afdeeling het op bouwvallige gebouwen betrekking 

hebbende toezicht en in de 4de afdeeling de bezwaren behandelen, wordt de uitwendige 

dienst beoefend door 45 bouwinspekteurs, naast wie vier machinisten het drijven der 

gezamenlijke personenlifts moeten bewaken en elke twee maanden aan een nauwkeurig 

onderzoek moeten onderwerpen. De bouwinspekteurs nemen, zooals uit hunne dienstregeling 

blijkt, ongeveer de plaats onzer bouwopzichters in en worden uit de rijen der architekten, 

civiel-ingenieurs, timmerlieden, metselaars en ijzerconstructeurs genomen, welke na minstens 

1 o jarige practische werkzaamheid de vereischte kundigheden voor den Board of Examiners 

door een examen hebben bewezen. Hun' dienstressort mogen zij gedurende de werkuren 

niet verlaten; voorts moeten zij lederen werkdag den superintendent op een bepaald uur 

mondeling rapporteeren en tevens van hunne geheele werkzaamheid en over de in gang 

zijnde bouwwerken van hun ressort, welke alle dag voor dag kunnen worden bezichtigd, 

nauwkeurig boekhouden. Door dat bezichtigen kan men bepalen, of de uitvoering volgens 

de goedgekeurde teekeningen geschiedt en of er goed materiaal wordt gebruikt. IJzeren 

dragers, welke meer dan 2.44 M. vrij liggen en bestemd zijn om muren te dragen evenals 

alle gegoten ijzeren zuilen moeten, voordat ze worden toegepast, nauwkeurig onderzocht, 

nagemeten en afgestempeld worden. Bij voorstellen ter goedkeuring van bouw veranderingen 

moet de bouwinspekteur niet enkel de hoogte van het bewuste gebouw en de dikte der 

muren in alle verdiepingen meten, maar ook den toestand van den ondergrond, van de 

fondamenten en van den voor het metselen gebruikte mortel opnemen, voorts de wijze, 

waarop het gebouw gebruikt wordt, bepalen enz. Een bijzonderen blik moet deze ambtenaar 

werpen op onveilige gebouwen, wier veelvuldig voorkomen het bouwpolitiewezen blijkbaar 

hoogst gewichtig ter verantwoording roept. 

Woonhnis van Baron Ton Rothschild te Weenen. 

Een zeer rijke gevel heeft het woonhuis van Baron Von Rothschild te Weenen, 

Heugasse 28, volgens de plannen van de bouwmeesters Fellner en Heimer. De rococo 

die in Duitschland groote toepassing heeft gevonden, verleende hierbij de motieven. 
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Uien-we T H eg t h e o r i e ë n en 
I n c h t T a ' a r t p r o e T e n . 

Het moeielijke vraagstuk van het 

bestuurbare luchtschip, welk doel 

de wetenschap der ingenieurs door 

volhardend onderzoek nu eens door 

den verbeterden bouw van den 

luchtballon, dan weer door zuiver 

dynamische toestellen onder toe

passing van luchtschroeven, straks 

door toepassing van de vogelvlucht 

in den vorm van groote vliegscher-

men tracht te bereiken, is in d c e 

eeuw in weerwil van alle misluk

kingen en teleurstellingen in zoo 

verre opgelost, dat het in principe 

als gelukt beschouwd mag worden. 

Ieder luchtschip Itan namelijk door 

krachtwerktuigen en schroeven in 

de omringende lucht voortgedreven 

en naar welgevallen bestuurd wor

den. Met het oog op de praktische 

bruikbaarheid echter, d.w.z. wanneer 

men de voorwaartsbeweging van het 

luchtschip met betrekking tot de 

aardoppervlakte beoogt, zijn de 

bereikte resultaten nog zeer gering. 

Een praktisch bruikbaar luchtschip 

of vliegwerktuig moest den wind 

in snelheid overtreffen, dus ongeveer 

14 M. per seconde afleggen. 

De grootste tot hiertoe door een 

schroefluchtschip bereikte snelheid 

bedroeg bij de welgeslaagde proe

ven der Fransche ingenieurs Krebt 

en Rénard te M S don 5,5 M. per 

seconde. 

De grootste in den laatsten 

tijd verkregen vooruitgang in het 

bereiken dier richting, welke eene 
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goede oplossing der luchtscheepvaart alleen dan mogelijk acht, wanneer de mechani

sche grondslagen der vogelvlucht praktisch worden toegepast, is te vinden in het 

grondig onderzoek der vogelvlucht van Buttenstedt. Na jarenlange waarneming en onder

zoek kwam Buttenstedt tot de volgende (in het »Polyt. Centralbl." beknopte verslagen; 

De volmaakste vorm der vogelvlucht is de grootendeels niet vermoeiende en zonder 

vleugelbeweging voortgaande zweefvlucht der groote roofvogels en in het algemeen van 

alle snelle vliegers. Om de zweefvlucht te kunnen volhouden in horizontale richting zijn 

twee krachten noodig, eene vertikale, opwaarts gerichte stootkracht, om de zwaarte van het 

vogellichaam in evenwicht te houden en eene horizontale kracht, om de voortbeweging 

met bestendige snelheid mogelijk te maken. Deze beide krachten worden geleverd door 

de zich steeds onder den vogel bevindende luchtkolom en verwekt door de zwaarte van 

het vogellchaam zelf met behulp der veerkrachtige tegen de richting der beweging in 

dwus geplaatste vleugélvlakken De vertikale stootkracht ontstaat door den tegenstand 

zoogenaamd der trage lucht, welke grooter wordt, hoe sneller en korter de luchtverplaatsing 

geschiedt. De op de vleugélvlakken overgebrachte stootkracht der zich daaronder bevindende 

luchtmassa wordt dus grooter, hoe korter het duurt, dat de vogel zich boven eene en 

dezelfde luchtkolom bevindt, d.w.z. hoe sneller hij zich in horizoutale richting voortbeweegt. 

Bij eene zekere grens der snelheid moeten vleugelbewegingen te hulp genomen worden 

om door het samendrukken der lucht den tegenstand te verhoogen; is die grens evenwel 

overschreden, dan is de door de zwaartekracht opgewekte tegenstand der traagheid vol

doende om het vogellichaam te dragen. Doch niet alleen de vertikale stootkracht -wordt 

door de zwaartekracht in het luchtmedium verwekt, ook de voor de vliegbeweging be-

noodigde horizontale kracht, waaraan het is opgedragen, de belemmeringen der beweging, 

hier dus den tegenstand der lucht te overwinnen en de gelijkmatige horizontale snelheid 

gaande te houden, is de vogel aan zijn eigen gewicht verschuldigd. 

Het tusschen de beide vleugels verschoven gewicht van het vogellichaam verwekt in 

de door de luchtkolommen ondersteunde vluchtvederen veerkrachtige spankracht, welke op 

den vogel een zekeren reaktiedruk uitoefent, die door de dwarse plaatsing der vleugel-

vlakken tegenover de horizontale vlakte eene bestendige, het voorwaartssnellende vogellijf 

horizontale beweging geeft. De vertikale beweging van dien reaktiedruk is de vroeger 

vermelde vertikale stootkracht. Daar nu de zoo opgewekte horizontale zweefimpulsifi 

arbeid heeft te verrichten, zou die toestand van spanning spoedig weer ophouden, wanneer 

hij niet door de altijd gelijk blijvende viiegkracht telkens op nieuw werd opgewekt. Daar 

de zwaartekracht hierbij moet werken, moet de vogel tevens in de richting der zwaarte

kracht eenen weg afleggen d. w. z. hij moet op eene zekere hoogte dalen, wat de vogel 

zoo nu en dan door kleine hulpkrachten, vleugelbeweging, sturen met den staart enz, 

verricht. De zweefvlucht is dus eigenlijk niet anders dan een snel afglijden van een 

schuinvlak, of in eene korte formule uitgedrukt: „omzetting van wilskracht door middel 

van een veerkrachtig tusschenlid." 

Evenals bij de vliegproeven van den verongelukten ingenieunLUienthal,'komen de 

door Buttenstedt gevonden regels Jaij jhet luchtschip van Schwarz en de bestuurbare 
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vliegmachine vanGanswindt in toepassing ofberekerrng Volgens de „Nat.-Ztg." geschiedde 

de uitvinding van wijlen den ingenieur David Schwarz op de volgende wijs. Schwarz nam 

als eerste voorwaarde voor de bestuurbaarheid van een luchtschip de hechte verbinding 

van het schuitje met de scheepsromp aan. Daartoe was het noodig in plaats van de 

slappe stof van den ballon eeue vaste, tegenstand biedende en luchtdichte stof van zoo 

weinig gewicht mogelijk te vinden. Als zoodanig werd het aluminium reeds vóór Schwarz 

erkend. Toch komt aan Schwarz de verdienste toe feitelijk het aluminium het eerst voo 

zulk eene proef gebruikt te hebben. Daar het aluminium als het dunst mogelijk blik was 

te gebruiken, maar dit hoe dunner het wordt ook minder weerstandskracht heeft, zoo lag 

daarin een hoofdbezwaar van het op te lossen vraagstuk der verhouding der grootte van 

den ballon in betrekking tot zijne draagkracht, evenals de tegenstandskracht en de eigene 

zwaarte der konstruktie te vinden. Dit schijnt aan Schwarz gelukt. Hij bouwde een 

cilindervormig, van voren spits toeloopend lichaam van 41 M. lengte en 13 a 14 M... 

middellijn. Hecht daarmede verbonden was het schuitje, waarin zich een motor van 16 Pk. 

van aluminium bevond. De motor dreef vier windsnekken; één vlak achter en boven den 

motor loodrecht geplaatst als drijfkracht; twee andere aan de kanten in het midden van 

den ballon, verplaatsbaar, als drijf- en als stuurkraclit; de vierde horizontaal onder het 

schuitje om hei luchtschip te kunnen doen stijgen en dalen. De ballon had een inhoud 

van 3250 M3 en dien overeenkomstig bij de vulling met waterstofgas eene totale hef kracht 

van ongeveer 3250 KG. Het gewicht der geheele konstruktie zelve bedroeg 2600 KG., 

zoodat er voor personen en ballast 650 KG. overbleven. De motorkracht was zoo gemeten, 

dat de windsnekken het luchtschip met goed gevolg tegen een wind van 10 M. in de 

seconde konden bewegen. Het vullen van den ballon was een hoofdbezwaar, dit was het 

geheim van den voor vier jaar overleden uitvinder. Zijne weduwe maakte in November 

1897 toebereidselen van het luchtschip te doen opstijgen. Het schip moest 150 a 200 M. 

stijgen en bij gemiddelden wind zijne bestuurbaarheid door een tocht bewijzen. De 

laatste werd inderdaad bewezen, daar het schip, terwijl het nog vast lag, tegen een 

wind van 7,5 M in de sekonde voer. Nadat het voor de stijging was losgemaakt, verhief 

het schip zich tot eene hoogte van omstreeks 180 M., wenkte in de richting van den 

wind, keerde zich eensklaps tegen den wind in, zoodat het scheen, dat de bestuurbaarheid 

gevonden was. Na V» minuut stond de rechterwindsnek echter stil; de wind had de 

drijfriemen weggevaagd en het sturen daardoor onmogelijk gemaakt. Het schip, dat eene 

materiale waarde van 200,000 mark had, ging toen, helaas 1 verloren. 

PRIJSVRAAG 
Prognuiiinu der Prijsvrnag voor een GeTelontirerp Tan eeu Gebouw aau het Bolwerk 12—18 

voor Kantoor enz» der LevensTerzekeriog-bank „Rotterdam" te Botterdam. 

De heer C. T. J. van Wijk, directeur der voorzegde Bank, schrijft eene prijsvraag 

uit voor een ontwerp van den gevel voor het te stichten gebouw aan het Bolwerk 12—13 

te Rotterdam en verbindt daaraan de navolgende voorwaarden en bepalingen; 
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Art. i. De mededinging is opengesteld voor alle bouwmeesters in Nederland woonachtig. 

Art. 2. Het gebouw is ingesloten tusschen plm. 12 meter hooge panden en gelegen 

aan eene 50 meter breede kade langs de rivier de Maas. 

De planteekening van het gebouw, welke hieraan is vastgehecht, geeft zoo na mogelijk 

aan waarmede de ontwerper rekening heeft te houden. De aangegeven hoogten echter 

laten meerdere speling toe; de borstwering b.v. kan zoowel geheel vervallen als hooge r 

gemaakt of met een top voorzien worden. Ook kan het dak weggelaten worden, mits 

niet uit het oog worde verloren, dat het geheel, om eenige reclame te kunnen maken, 

van af de aankomende stoombooten de aandacht moet trekken. 

De eventueel bij de Bank in gebruik te nemen kantoorruimte op de begane-grond-

verdieping, moet — om de mogelijke verhuring daarvan als bodega of winkel — een 

afzonderlijken ingang bekomen. 

Het grondvlak van den erker (deze kan desverlangd ook een balkon wezen) en dat 

van het balkon mag in oppervlak de aangegeven afmetingen niet overschrijden; verplaatsing 

naar de zijde is toegelaten, mits hun buitenste rand niet nader aan de erfscheiding kome 

dan 0.5 M. en niet steke door het platte vlak, dat, gaande door eene vertikale lijn, welke 

0.5 M. uit de erfscheiding op het naaste gevelvlak ligt, een hellingshoek heeft van 3 op 1 

voor den erker en van 2 op 1 voor het balkon. 

Art. 3. Als materiaal kan natuurlijke steen in aanmerking komen, doch in hoofdzaak 

worde gebakken, liefst Utrechtsche steen (Waalvorm) toegepast. 

Art. 4. Er wordt verlangd : Eene duidelijke teekening, in inktlijnen uitgevoerd, op 

eene schaal van 1 k 20, benevens enkele karakteristieke details op de helft der ware grootte, 

en eene beknopte toelichting, v.n. met het oog op de te gebruiken bouwstoffen. 

Art. 5. Het ligt in de bedoeling om den bouw van het geheele pand op te dragen 

aan den vervaardiger van het door de jury te bekronen ontwerp, op de voorwaarden der 

honorarium-tabel van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst. Deze eventueele 

opdracht vormt den eersten prijs. Voor het opvolgende beste plan wordt een tweede 

prijs uitgeloofd van ƒ 100 en voor het daaropvolgende plan een derde prijs van / 50. 

Mocht evenwel, hetzij van den voorgenomen bouw worden afgezien, of de uitschrijver 

een anderen dan den bekroonden gevel kiezen, of wel er de voorkeur aan geven om de 

uitvoering aan een ander dan den bekroonde op te dragen, dan zal aan den bekroonde 

/ 250 als prijs worden toegekend. 

Wanneer de jury oordeelt, dat geen der ingekomen plannen voor bekroning in aan

merking komt, dan kan een bedrag van / 200, volgens het voorstel van de jury, onder 

de vervaardigers van de 3 best geoordeelde plannen, als premie worden verdeeld. 

Art. 6. De in .art. 4 genoemde stukken worden vóór of op den iea November 1899 

vrachtvrij ingewacht aan het kantoor van den heer C. T. J. van Wijk, Spaanschekade No. 3, 

Rotterdam. 

Zij moeten vergezeld zijn van een correspondentie-adres, om zoo noodig met den 

inzender te kunnen correspondeeren, en van een verzegelden brief, waarin de naam en de 

woonplaats van den inzender zijn vermeld. 
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De ontwerpen e. a. moeten voorzien zijn van een m o t t o . 

Ten einde te voorkomen, dat de stukken bij vergissing door iemand anders dan door 

de jury geopend worden, gelieve men op den omslag der inzending het woord »Prijsvraag" 

duidelijk te vermelden. 
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Begane grond. 

Art. 7. De jury voor de 

beoordeeling zal bestaan 

uit* de tfe Rotterdam wo

nende heeren : 

Henri Evers, architect, 

hoofdleeraar aan de Aca 

demie van Beeldende Kun

sten' en Technische Weten

schappen; 

J. P. Slok Wzn., archit., en 

C. J. Struyk, hoofd inspec

teur over het bouwen. 

Ontwerpen, die naar het 

Eerste verdieping. Tweede verdieping, 

j&& 

D o o r s n e d e . 

Derde verdieping. 

oordeel van de jury afwijken 

van de bepalingen van^dit 

programma, komen voor 

de bekroning niet in aan

merking. 

Art. 8. De uitschrijver 

behoudt zich hefrecht voor 

alle ingezonden ontwerpen 

met de bijbehoorende toe

lichting, telkens gedurende 

ten hoogste 14 dagen, 

openlijk ten toon te stellen 

te Rotterdam, Amsterdam, 
's Gfravenhage, Utrecht; Groningen en Arnhem. 

Hfef bekroonde ontwerp en dat, waaraan de 2e prijs is toegekend, worden het eigen

dom van den uitschrijver; de overige ontwerpen zullen uiterlijk zes maand'en na den 

termijn van inzending1 vrachtvrij worden teruggezonden aan de opgegeven correspondentie

adressen. 

De ontvangen stukken zullen onmiddellijk na ontvangst tegen brand- en later ook 

tegen transportschade worden verzekerd, en wel elk ontwerp tot een bedrag van f 100. 

Een kort verslag, vermeldende de motieven, die de jury tot de beslissing hebben 

geleid, zal op de tentoonstelling ter lezing zijn. 

De uit&chrijver, De Commissie voornoemd, 

C. T . J. V A N W I J K . H E N R I E V E R S . J. P*. S T O K W Z N . C. Ji S T R U Y K . 
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PHOT-UTH. V. O.OSSEMAN, AMST 

Vademecum der Bouwvakken 

14e Jaargang 1899 

Afl 9 Plaat 9 



12 Mei 1899. REDACTIE: PRINSENGRACHT 3 0 3 AMSTERDAM. 

Bij de Platen. 

Villa te Harendermolen. 

Bouwmeester IJ. VAN DEB VEEN. 

De villa, waarvan de verschillende gevels en plannen op de plaat zijn opgenomen, 

is gebouwd te Harendermolen voor rekening van den Heer P. P. van der Kooy. De 

bouwmeester is de Heer IJ. van der Veen. Alles is zeer beknopt en regelmatig ingedeeld. 

De materialen zijn eerste soort waalklinkers, afgewisseld met banden en profielsteenen, 

verglaasd en onverglaasd. Aannemers van den bouw waren de Heeren R. Jeltes en 

H. L. Reintjes te Groningen. 

Ni o n w e T l i e g t h e o r i e ë u en l u c h t v a a r t p r o e y e u . 

(Vervolg en slot van pag jo.) 

Het aan den uitvinder Ganswindt verleende patent op de toepassing van vlakke metalen 

banden als draag- en verstijvingsmiddel bij luchtschepen deed de luchtscheepvaart beduidend 

vooruitgaan. Ganswindt vervaardigde o.a. een zeer vernuftig bedacht bestuurbaar vlieg-

werktuig, waarover de »Archimedes" schrijft: >De oplossing van het groote vraagstuk 

wordt door Ganswindt gezocht in de konstruklie der vleugels, hunne spanning, vastheid 

en nauwkeurigheid evenals in de uitvinding van een motor, welke bij de noodige lichtheid 

die kracht verwekt, welke vereischt wordt voor het opstijgen van een toestel, dat met het 
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gewicht van een of meer menschen belast is. Bijzondere aandacht verdient de stijfmaking 

der vleugels. Van den regel uitgaande, dat deze verstijving zelfs bij de snelste beweging 

geen beduidenden tegenstand in de lucht mag vinden, als de tot hare werking gebezigde 

kracht niet grootendeels verloren zal gaan, bereikt Ganswindt zijn doel door toepassing 

van een verstijvingssysteem tot vliegen door bandstaai ter dikte van zijdepapier (cirka 0,25 mM) 

van 150 KG trekvastheid. De vleugels zijn zelve van aluminium vervaardigd, ter lengte 

van 14 M van voren gezien en worden door honderden van die bandstaalstrepen in even

veel punten nauwkeurig in de door Ganswindt voor het hoogste nut berekende parabolische 

kromming onder groote spanning vastgehouden. Eene verdraaiing der staalstrepen zelve, 

welke haarfijn zijn geslepen voor de gemakkelijkst mogelijke overwinning van den tegen

stand der lucht, wordt door tallooze op korte afstanden geplaatste aluminiumstaafjes en 

dwarsbanden verhinderd. Zoodra de vleugels nu om hunne assen worden gedraaid, wordt 

het geheel reeds bij ééne omwenteling in de sekonde opgeheven. De voortbeweging van 

het toestel wordt door het schuin plaatsen der assen, het sturen door een stuurrad be

werkstelligd, onder het toestel hangt tot beveiliging bij storing der vaart een valscherm. 

De motor heeft een windas en wordt door één mensch als een blaasbalg of door den 

kolf van een met expansier werkenden motor gedreven. Het geheele toestel heeft met 

inbegrip van de tot het dragen der menschen bestemde mand bij eene hoogte van 7,5 M 

en eene vleugelspanning van 14 M een totaalgewicht van slechts 75 KG." 

Op eene geheel andere gedaante en inrichting dan de vliegmachine van Ganswindt 

wijst het pas in aanbouw zijnde, bestuurbare luchtschip van den Graaf von Zeppelin. 

Het vertoont zich als een buitengewoon rank, cilindervorming vaartuig ter gasvulling van 

boven de 100 M. lengte. Om het een vasten vorm te geven wordt het omringd door 

een stel pijpen, draad- en vlechtwerk. Door tusschenschotten is het luchtschip in afzon

derlijke deelen verdeeld, waarin overeenkomstig gevormde gashulsels opgevouwen aange

bracht en daarna met gas gevuld worden. De vulling geschiedt zonder beschadiging van 

den door de buitenomhulsels steeds behouden cilindervorm van het scheepsgeraamte. 

Onder het voorste gedeelte, het trekvaartuig, bevinden zich daaraan hecht verbonden 

twee of drie schuitjes ter opname van de leiders, het drijfwerk en het bedrijfsmateriaal. 

Ieder drijfwerk bedient twee aan weerszijden van den draagcilinder ongeveer ter hoogte 

van het centrum van den tegenstand aangebrachte luchtschroeven. De zijbesturing van 

het luchtschip geschiedt door twee stuurraderen, welke boven en onder het voorste deel 

van het luchtschip zijn aangebracht en uit het voorste bedrijfslokaal gestuurd worden. 

In de onder het achterste deel van het luchtschip, het vrachtschip, hangende schuitjes 

bevinden zich de bemanning, de passagiers, een gedeelte van den bedrijfsvoorraad voor 

reizen van langen duur alsmede de vracht. Bovendien bevatten zij een voorraad water, 

welke tot ballast dient, vooral echter tot behoud van het evenwicht tusschen de verschillende 

vaartuigen wordt gebezigd, terwijl het water door middel van pompen in daartoe bestemde 

buisleidingen naar de deelen wordt geleid, welke door verbruik van het materiaal lichter 

geworden zijn. De gereedkoming van dit met gebruikmaking van alle middelen, 

welke der ingenieurswetenschap ten dienste staan, gebouwde luchtschip ziet men met 
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groote spanning tegemoet. Zooals vermeldt wordt; is onlangs door het »Deutsche 

Gesellschaft zur Förderung op de werf van Freichler te Wollishofen aan het meer van 

Zurich eene proefboot op stapel gezet, welks doel is de bestudeering der diensten en de 

gezamenlijke verhouding van luchtschroeven, zooals zij voor de beweging van Zeppelin's 

luchtschip dienen. De boot is 10 M. lang en 2 M. breed, aan het voor- en aan het 

achterschip worden i M. boven de verschansing de Inchtschroefbladen, welke 1,3 M. in 

middellijh zijn, aangebracht. Als drijfkracht wordt een benzine-motor van Daimler van 

10 Pk. gebezigd. Motor en scheepskiel zijn zooveel mogelijk uit aluminium vervaardigd 

van de grootst mogelijke lichtheid der boot te bereiken. In plaats van waterschroeven 

moeten de luchtschroeven de boot in beweging brengen, wat een eigenaardig schouwspel. 

zal verschaffen. 

De door Andree's onderneming veroorzaakte opwekking heeft in Amerika eene 

nieuwe vliegmachine doen ontstaan, waarvan de bouwmeester, Prof. Charles E. Hite te 

Pensylvaaië, veel goeds, en ook het bereiken der Noordpool verwacht. Deze vliegmachine, 

waarvan ten slotte melding wordt gemaakt, bestaat uit een licht geraamte van 12 voet 

hodg, 10 voet lang en 6 voet breed, gevormd door 23 holle stalen staven, waarvan er 6 

loodrecht, 8 waterpas en 9 ter verbinding der anderen kruiselings loopen. Onder in dit 

geraamte bevindt zich de mand, wier zijden met netten van staaldraad bekleed zijn. In 

de mand is een door koolzuurgas gedreven machine van 10 Pk. geplaatst, welk vooral 

ten gebruike van luchtschepen bestemd is, maar 60 pond weegt en een kwart minder 

aan brandstoffen noodig heeft dan andere machines van gelijke kracht. Deze motor ver

schaft het luchtschip de drijfkracht bij het stijgen. Van boven zijn aan de kanten van 

het toestel twee groote raderen aangebracht, ieder met 6 spaken van pietijzer, gedragen 

door loodrechte stalen buizen. Aan de as bevindt zich een klein rad ter opname eener 

buigzame drijfriem, welke de groote raderen met de machine verbindt. Deze toerusting 

stelt evenwel niet het eigenlijke luchtschip voor, doch dient alleen om een gewonen 

ballon te besturen. De ballon is boven op den top van het stalen geraamte met een 

aantal sterke touwen bevestigd, heeft den vorm eener sigaar, is 80 voet lang en heeft 

30 voet middellijn, doch onderscheidt zich daardoor van de gewone baUons, dat hij inwendig 

een tweeden, met lucht gevulden ballon bevat. Dit luchtschip is, naar men schrijft, reeds 

gebouwd en bevindt zich tegenwoordig op de werf der groote ijzergieterij van de Newporter 

Co. te Easttrenton (New-Jersey), waar de vliegmachine gebouwd werd. Het Hite-Lucht-

scheepvaart gezelschap is er eigenaar van. 

De E n g e l B c h e k e r k t e L n z e r n . 

De kerk op de tekstfiguur aangegeven is gebouwd te Luzern volgens de plannen 

van de bouwmeesters Colson, Farrow & Nisbett. De gothische bouwvormen hebben hierbij 

dienst gedaan, eigenaardig is de toren op den hoek van zij- en voorgevel geplaatst. Het 

geheel maakt een goeden indruk en breekt in vele opzichten met de gewone verdeeling 

bij den kerkbouw toegepast. 



D e E u g e l s c h c k e r k t e L u z e r n . 
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Ofer Amerikaansche bontrTerhondlngrrn on kooBtrnkties. 

Naar aanleiding van een voordracht gehouden door F . RUD. VOGEL te Harburg. 

't Is hetzelfde, of het loon van eenen werkman stijgt, of de inkoopsprijs zijner be

noodigdheden in dezelfde verhouding daalt, dus wanneer bijv. een werkman met een 

jaarlijksch inkomen van 700 marken 50 pCt. = 350 mark hooger loon bekomt, dus 350 

mark overhoudt, of dat de prijs zijner benoodigdheden 50 pCt. billijker wordt, hij er dus 

maar 350 mark voor behoeft uit te geven, dus eveneens 350 mark bespaart. Ja, het geval 

zal zich zelfe voordoen, dat, als het loon 50 pCt. stijgt, deze prijsverhooging op de waren 

zal moeten worden omgeslagen, dus dat de prijs zijner benoodigdheden mede zal rijzen, 

zoodat hij niet eens 350 mark overhoudt. De werkman bevindt zich dus bij het aannemen 

van de zelfde levenswijs in het laatste geval in nog gunstiger toestand. Dus neemt het geld 

in waarde toe. 

't Is genoegzaam bekend, dat zulk een goedkooper worden voortdurend plaats heeft 

en bewijst een terugblik op den tijd onzer vaders en grootvaders, wanneer wij bedenken, 

welke gemakken de kleine man zich tegenwoordig verschaffen kan in tegenoverstelling 

van de meeste ambtenaren van voor 60 jaar. 

Dit goedkooper worden kan teruggebracht worden tot de vorderingen der techniek 

en der nijverheid door verbeteringen en uitvindingen en wel hoofdzakelijk voor het 

fabriekwerk onder gebruikmaking van bijzondere machines, doch tevens door samen

werking. Nemen wij derhalve deze wet van het goedkooper worden door specialiseering 

en samenwerking aan, dan is daarmede de weg voor verderen vooruitgang en rationeel 

goedkooper worden aangegeven. 

Al kunnen wij nu deze vorderingen ook op elk terrein der nijverheid bewijzen, toch 

moet helaas 1 gezegd worden, dat het bouwvak daarin maar in geringe mate gedeeld 

heeft, ja dat er zelfs teekenen zijn, welke op achteruitgang wijzen en wel vooral door 

den wederinvoer van een genootschapswezen, dat op het oude gildewezen begint te 

gelijken. Het genootschapswezen doet juist het tegenovergestelde van dat, wat het 

fabriekswezen en de nijverheid voor het bestaan verplicht zijn te doen : het richt eene 

soort schutsmuur rondom zich op, welke lederen vooruitgang buitensluit en op stilstand 

en achteruitgang wijst. Eene vergelijking met de overeenkom tige verhoudingen in Amerika 

toont ons dit het beste; daar sluiten de ambachten zich mede op dezelfde wijs bij eikander 

aan als bij ons, maar niet als genootschappen met gildeachtige bedoelingen om onaangename 

konkurrenten af te weren, op het publiek, op de verbruikers winst te behalen, maar tot 

gezegenden vooruitgang, beschaving en volmaking van hun vak. Deze vereenigingen 

met hunne bibliotheken, proeflokalen, leerkursussen, wetenschappelijke voordrachten, per

manente tentoonstellingen der nieuwste zaken zijn enkel aan den ernstigen arbeid en den 

vooruitgang gewijd. 

Zoo zijn bijv. de huizen der aanstellingsvereenigingen voorzien van grootsche onder-
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zoekingstoestellen voor de stroomsnelheid en voor de uitheveling, zooals wij ze in bij 

ons niet eens op de hoogescholen hebben, maar nauwlijks bij naam kennen. 

De strijd der belangenvertegenwoordiging om ziekenbussen, werkberichten (arbeids

beurzen), kamers van arbeid, leerlingswezen met zijne kleine hatelijkheden, welke slechts 

vermeerdering van den invloed der partij- of sociale politiek, plaatsbepaling of streven 

bedoelt, is daarover geheel onbekend, het ambacht heeft niets met de politiek te maken. 

Daarom ziet men daar overal reusachtigen vooruitgang, hier stilstand; wij bouwen in 

het algemeen nog tegenwoordig evenals voor honderd en meer jaren; in Amerika bijna 

dagelijks nieuwigheden en meer goedkoopte, omdat het eigenlijk bouwende element, de 

ondernemer enkel daardoor de grootst mogelijke vooideelen behaalt. 

Evenwel moet hierbij opgemerkt worden, dat de verhouding tusschen den metselaar 

en de gezellen in Amerika werkelijk anders dan bij ons is. De eigenlijken, metselaar 

vindt men alleen in kleine plaatsen, in groote steden komt de ondernemer in zijne plaats. 

De ondernemer houdt er geene gezellen op na zooals bij ons en zijn werk wijkt dus 

geheel er van af. De ondernemer onderneemt geheele bouwwerken, waarbij de kleine 

baas wel als onderaannemer optreedt, doch doorgaans draagt de ondernemer het werk 

aan arbeiderscombinatiën op. 

In Amerika maakt de architekt de plannen en nauwkeurig gespecifizeerde bouw

beschrijvingen op, volgens welke de gebouwen moeten worden uitgevoerd, maar zelden 

eene begrooting, deze levert de ondernemer en deze wordt dan door den architekt nage-

zien, volgens plaatselijke, vaste prijzen, welke door het ondernemersgenootschap bepaald 

zijn. Ook draagt de ondernemer de metselwerken aan combinatiën op en deze scheiden zich 

in eene groote menigte specialiteiten: metselaars voor gebakken steenen, werksteenen, 

pleisterwerk, gevelreinigers, binnenshuisreinigers, stukadoors, plaveiers, steen- en kalkdragers 

enz. Het aanbieden der steigers geschiedt doorgaans, behalve door den ondernemer, ook 

wel door de combinatiën zelf. 

Het ligt voor de hand, dat bij zulk eene verdeeling niet enkel betrekkelijk sneller 

en beter werk geleverd wordt, maar dat ook de werklieden zich behalve door de routine 

ook alle mogelijke praktische voordeden en kunstgrepen voor sneller en beter werken 

zullen eigen maken ; want hoe sneller en beter werk zij leveren, hoe meer er verdiend wordt. 

Wat nu het combinatiewezen betreft, dit zijn vrije vereenigingen voor ieder werk, met 

een voorman aan het hoofd, die de kontrakten sluit. 

Ieder deelgenoot der vereeniging doet zooveel mogelijk zijn best, want ieder waakt 

over zijne medewerkers. Wie slecht werk levert of luiert, wordt uit de vereeniging ge-

stooten en komt spoedig op de zwarte lijst, zoodat hij als medewerker wordt uitgesloten. 

De woordvoerder en voorman behoeft niet zelf mede te werken. Dikwijls is het van 

meer voordeel, dat hij de juiste beschikkingen voor het kombineeren der werkzaamheden 

maakt en daarvoor waakt, alsmede de best mogelijke kontrakten met den ondernemers 

sluit, ook de keuze der medewerkers van de vereeniging goed leidt. Van den anderen 

kant zullen de werklieden zich aansluiten bij den voorman, die het voordeel der 

combinatie het best weet te waarborgen. Het combinatiestelsel vormt van zijn kant 
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weder een opvoedend moment voor de werklieden, omdat het er hen zelfs toe 

aandrijft voort te gaan en verbeteringen alsmede vereenvoudigingen voor zijne branche 

te bedenken, terwille van zijn eigen geldelijk voordeel hij staat op zijn eigen voeten 

Natuurlijk is de ondernemer technisch gevormd evenals onze metselaarsbazen en moet 

hij zelfs als man van het vak nog vindingrijker zijn om door zuinige konstrukties zoo 

veel mogelijk voordeel te hebben, dus met alle beproefde vorderingen bekend zijn, maar 

zijne werkzaamheden zijn diensovereenkomstig veelzijdiger, daar hij algemeen ondernemer 

is. Voor hem is de hoofdzaak het talent om maatregelen te nemen en het behoorlijk 

kombineeren en vorderen van het werk te regelen, alsmede voor het verspillen van bouw

materiaal op de plaats te waken. Daarbij wordt hij werkelijk geholpen doordat, behalve 

het eigenlijke metsel-, timmer-, en schilderwerk, alles klaar uit het magazijn kan worden 

betrokken Dat geldt vooral van meubelsmakerswerk, (ook het laatste wordt veelal reeds 

geverfd en gereed ingekocht (deuren en vensters) uit het magazijn betrokken) dat bijons 

het meest ophoudt. Op die wijze is het mogelijk, dat alle profielbouwwerken in 5 of 6 

maanden van den eersten bijtelsteek of totdat ze kant en klaar worden afgeleverd kunnen 

worden gemaakt, waarbij niet alleen rente gespaard wordt, maar wat vooral van belang 

is de mogelijkheid ontstaan om het werk in het droge seizoen af te maken. 

^ (Wordt vervolgd). 

P R I J S V R A A G 

T e h u i s TO o r Z e e l i e d e n t e H a a s s l n l s . 

De vereeniging tot oprichting en instandhouding schrijft de navolgende prijsvraag uit : 

Er wordt gevraagd een ontwerp voor het daarstellen van een gebouw 

voor een »Tehuis voor Zeelieden", op een terrein, gelegen tusschen de 

Haven en het Zandpad te Maassluis. 

Art. I. Het terrein, zooals het op de situatie-teekening is begrensd, heeft eene breedte 

van gem. 9.50 M. en eene oppervlakte van 694 c.A.; het op een gedeelte daarvan te 

stichten gebouw zal in twee verdiepingen moeten bevatten: 

A. een conversatie-zaal, groot ongeveer 90 Ma., waarin buffet: 

B. een lees-, schrijf- of spreekkamer, tevens bestuurskamer; 

C. een woning voor den concierge, bevattende kamer en keuken, een van beide 

uitzicht gevende op en gemeenschap hebbende met de in sub a en b genoemde 

lokalen; 

D. 20 slaapkamertjes, waarbij 12 voor echtparen; 

E . eenigc privaten en urinoirs (voor mannen en vrouwen afzonderlijk), waarvan boven 

minstens een, met hemel- of menagewater af te voeren naar de voorzijde; 

F . twee of meer waschgelegenheden, waarvan een boven; 

G. een badkamer; 

H. een waterdichte kelder, groot 10 è. 12 Ma. 
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Wanneer een vergaderzaal voor 150 a 200 personen in het plan was inbegrepen, 

zou dit zeer op prijs worden gesteld. 

Het peil = bovenkant vloer wordt bepaald op 3.50 M. -|- A.P. en de aanleg der 

rompmuren op 1.50 M. -\-. De Havenstraat voor 't gebouw ligt op 2.05 M-f • 

Ait. II. Er worden verlangd op de schaal van 1 a 100: 

1 lattegronden, voor- en zij-aanzichten, benevens dwars- en langsdoorsneden, met 

daarbij behoorei de begrooting van kosten. 

De behandeling der teekeningen wordt vrijgelaten; uit de in te leveren tcekeningen 

moet de indeeling en de samenstelling van het gebouw, zoo ook de constructie der kappen 

als anderszins, goed zijn te onderkennen. 

Stijl en constructie eenvoudig. 

Art. III. De beoordeeling 

zal geschieden door een jury 

van 2 of meer bouwkundigen. 

Art. IV. Er wordt uitge

loofd een eerste prijs van / 300 

en een tweede van / 150. 

Het zal aan 't bestuur wor

den vrijgelaten, aan wien de 

uitvoering van den bouw zal 

worden opgedragen. 

Indien de ontwerper van 

het bekroonde ontwerp met 

de uitvoering wordt belast, zal 

alsdan het honorarium worden 

verminderd met den toege-

kenden prijs. 

Art. V. De bekroonde ont

werpen blijven het eigendom 

der Vereenigingj de overige 

worden aan de inzenders terug

gezonden. 

Art. VI. De ontwerpen worden vrachtvrij ingewacht vóór of op den ien Augustus 

1899 b^ den voorzitter der Vereeniging, den W.Eerw. heer Ds. J. Vonk te Maassluis. 

Art VII. Elk ontwerp moet gemerkt zijn met een motto en voorzien van een naam

briefje, waarop dat motto van buiten is herhaald, benevens een correspondentie-adres. 
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eMso-vew Idt-uxcul f 

Maassluis, April 1899. 

Namens de Vereeniging: 

Ds. J. VONK. Voorzitter. 

C. GHISLAIN, Secretaris, 
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B ij de Platen. 

S t u d e n t e n - S o c i e t e i t t e U t r e c h t » 

door P. DOORN. 

Het is ons aangenaam in de gelegenheid gesteld te zijn nog een ontwerp te kunnen 

opnemen dat aan de prijsvraag der Studenten-Societeit te Utrecht herinnert. Alles is 

duidelijk door plannen, gevels en doorsnede aangegeven. 

S t a d h u i s T e e r de g e m e e n t e S e n s (F r a n k r y k). 
Bouwmeesters J. DUFONT & J. POIVEBT. 

De tekstfiguur geeft een tweetal plannen, gevel en doorsnede van een ontwerp van 

een nieuw stadhuis te Sens. Het is een bekroond ontwerp. Bizonder regelmatig, een 

eigenschap aan de Franschen ten hoogste eigen bij hunne planverdeeling, zijn ook hier de 

plannen ingedeeld en doen dadelijk zien dat het geheel een welbestudeerd project vormt. 

Ook de gevel is zeer monumentaal en door den klassieken vorm tevens zeer rustig. Het 

innerlijke, waarbij het licht overal gunstig binnenvalt, is zeer fraai van conceptie. 

Orer AmerikaaiiBcho bouwverhoudingen en konstrukties. 

Naar aanleiding van een voordracht gehouden door F . RUD. VOGEL te Harburg. 

(Vervolg.) 

Bij ons toch zijn de verhoudingen zooals gezegd is, veel bezwarender, maar de 

metselaarsbaas heeft ook een veel gemakkelijker bestaan. Heeft hij 50 gezellen in dagloon 
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aangenomen en trekt hij van elk zestig cents bazengeld, dan verdient hij dagelijks zijne 

30 gulden en kan natuurlijk met de handen in den zak uit wandelen gaan of in het bierhuis 

gemoedelijk op een nieuw werk jacht maken. 

In ieder geval zijn aan deze toestanden onze sociaaldemokratische arbeidsverhoudingen 

mede schuld, welke toch iederen stukarbeid tot moreele en geldelijke schade van den 

werkman bestrijden en het door hun invloed al zoo ver gebracht hebben, dat er bij, 

de metselaars nauwelijks meer samenwerking bestaat. De baas laat zich gaarne dien dwang 

opleggen, want hij lijdt daarbij geen nadeel, deze werpt zich op het bouwend publiek 

dat zijne huizen zooveel duurder bekomt. Het is werkelijk verbazend, hoe veel duurder 

het bouwen bij ons jaarlijks wordt ondanks allen zoogenaamden vooruitgang. In Amerika 

daarentegen wordt het ondanks de hoogere loonen goedkooper door de besparing van 

materiaal en werk, zoodat ieder goed werkman aldaar zijn eigen aardig huisje voor 

1200 — 1500 gulden kan hebben of ten minste voor de rente daarvan kan huren, 

verhoudingen, welke bij ons ondenkbaar zijn. 

Bij het timmervak wordt het werk van den timmerman, zooals wij verder zullen zien, 

eveneens veel eenvoudiger, het daalt in zijn eenvoud of zijne werktuigelijke timmerkunst 

bijna tot het peil van den eenvoudigen werkman, terwijl het daartegenover in betrekking 

tot de gekompliceerdheid der konstruktie weer veel zwaarder eischen aan de kennis en 

de logische redeneering stelt. 

Ook bij het meubelmakersvak treedt behalve voortreffelijk materiaal en voortreffelijke 

machines om het hout te bewerken en de vervaardiging in. het groot, nog eene geheel 

buitengewone omstandigheid op om het goedkooper te maken. Terwijl in Duitschland de 

baas het gereedschap aan de gezellen levert, moet de gezel dit in Amerika zelf hebben. 

Daar hij volgens kontrakt werkt, zoo richt zijne geschikthaid voor het werk, zich voor 

zoover het goed werk en vlugheid betreft, behalve naar vlijt en bekwaamheid ook naar 

zijn gereedschap. Daarom zal hij zich alleen het duurste en beste aanschaffen om zijne 

geschiktheid voor het werk daardoor te verhoogen en zal hij op zijn gereedschap als op 

zijn oogappel passen. Ook het staal zal van het beste zijn, want alleen goed staal geeft 

goede scherpte, welke eene zuivere snede mogelijk maakt en die langdurig scherp blijft, 

dus maar zelden behoeft aangezet te worden om goed werk te verrichten. In Duitschland 

is juist alles anders om. De baas schaft zich minder goede gereedschappen aan, daar 

vandaag deze en morgen die gezel ze hanteert en er geen belang bij heeft om ze te 

sparen, ook het staal moet goedkoop zijn, omdat het toch niet gespaard of misschien 

zelfs verwaarloosd wordt. Hoe kan men met goedkoop staal scherpe sneden verkrijgen, 

wat vooral bij goedkoop, knoestig hout, eenigszins lang goed blijft om nauwkeurig werk 

mogelijk te maken ? Dan zal de gezel liever met een stomp werktuig werken, omdat het 

menigvuldig slijpen tijd en staking van het werk vereischt. Het natuurlijk gevolg is ruw 

werk van minder waarde. Dat is de hoofdoorzaak voor het groot verschil in deugdelijk

heid tusschen Duitsch en Amerikaansch meubelmakerswerk met betrekking tot het snijwerk. 

Men zal misschien vol verwondering vragen, waarom de sociaaldemokraten dan in 

Amerika niet dezelfde werkverhoudingen als bij ons geschapen hebben. Aan den overkant 
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zijn geene sociaaldetnokraten in onzen geest ondanks de vele strikes, waarvan wij 

hooren. Dat volgt uit het hierboven gezegde van zelf; want ieder werkman heeft daar, als 

de soldaat van Napoleon, zijne maarschalksstaf in den ransel, uitzicht op het presidentschap. 

Aan den overkant zijn er wel arbeidersvereenigingen aaneengesloten voor den strijd 

tegen het kapitaal om gunstige levensvoorwaarden te verwerven, maar het is geen strijd 

om sociaalpolitieke beginselen, zooals deze bij ons de hoofdoorzaken der strikes vormen. 

De vereenigingen zijn doorgaans de aaneensluiting derzelfde kategorie van werklieden 

en juist in het metselaarsvak zijn, als gevolg der bovengemelde verhoudingen, strikes bijna 

geheel buitengesloten, waartoe zouden zij ook dienen, daar de kolonnes bij ieder afzonderlijk 

werk met den ondernemers afrekenen ? De strikes komen evenwel meer voor bij de 

kategoriën van werklieden, die op eene vaste bezoldiging of loon zijn aangenomen. 

Hebben al de boven aangehaalde faktoren het voorkomen bij ons in het bouwwezen 

verlammend te werken van uit de «ambachtskringen", dan komt hier nog een allergewichtigst 

moment bij, dat het bezwaar heeft den vooruitgang ook van de »nijverheid en de 

leidende kringen" uit het bouwvak inwendig te verzwakken. 

Dat zijn de verordeningen der bouwpolttie. Wanneer wij deze in de verschillende 

staten, groot of klein, van het Duitsche rijk de revue laten passeeren, dan zien wij, hoe 

verschillend ze luiden, ja hoe ze elkander dikwijls tegenspreken en gehandhaafd worden 

en dat liefst niet naar den geest, doch naar de letter der wet. 

Dikwijls hoort men beweren, dat er in Amerika lichtzinnig en onsolide gebouwd 

wordt, waaruit men zou opmaken, dat er geen staats- of gemeentelijk toezicht op het 

bouwwezen bestond. Dat is volstrekt niet het geval. In tegendeel is de kontrole er juist 

veel scherper en zijn de wettelijke verordeningen er ook veel strenger dan bij ons, maar zij 

zijn verstandiger en worden vooral niet naar de doode letter of naar het ontwerp gehandhaafd, 

maar naar den geest daarvan. Diensvolgens zijn zij heel wat rekbaarder bij de toepassing 

van elk afzonderlijk geval niet alleen, maar hebben de verschillende bouwkategoriën 

afzonderlijke verordeningen, welke ieder op zichzelve strenger zijn dan onze algemeene 

bouwverordeningen, die alles, zelfs het meest uiteenloopende, onder een woordklank 

dwingen en daardoor hardheden veroorzaken, welke het bouwvak aan boeien leggen, en die 

iederen vooruitgang belemmeren. Bij ons is er eigenlijk maar ééne verordening voor alle 

bouwklassen. Men maakt bijv. geen verschil tusschen een woonhuis met een paar inwoners 

of eene groote huurkazerne met honderd bewoners. Men schrijft eene bepaalde dikte der 

scheidsmuren en voor bepaalde schotten voor, zonder op het materiaal of op zijne 

degelijkheid te letten. Zulke verordeningen moeten derhalve op het slechtste materiaal 

gebaseerd zijn om de noodige veiligheid te bekomen, eene ongeveer tienvoudige veilig

heid, waar eene drievoudige kon volstaan, of men lichte op het land gebakken steenen 

of slechte mortel (te weinig kalk en onzuiver zand) dan wel harde, machinaal gebakken 

steenen met goede mortel gebruikt, blijft volgens de verordening buiten beschouwing. 

Wat is het gevolg van zulk eene verordening? Eene „premie ter bescherming" van het 

slechtste materiaal. 

Geen enkel ondernemer heeft er belang bij, degelijk, duur materiaal te nemen, 
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wanneer hij daarmede geen voordeel behaalt, terwijl het streven der ondernemers wanneer 

dunner muren van beter materiaal vergund werden, zou zijn enkel het beste te nemen» 

want het vermetselen van duizend goede of slechte steenen kost evenveel. 

Of is er geen onderscheid in de belasting der draagbalken door de vooidce' j£t 

belasting in een deftig woonhuis en eene huurkazerne met tal van verdiepingen, wanneer 

in het eerste in tde verdieping gelijkvloers de woonvertrekken, op de bovenverdieping de 
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slaapkamers worden aangebracht, terwijl in de huurkazerne het gebruik van ieder lokaal 

afwisselend is en op de vierde verdieping evengoed als in de verdieping gelijkvloers ver

gaderingen en danspartijen kunnen worden gehouden ? 

Qnze bouwverordening schrijft onverschillig 500 KG belasting voor. Wat kon men 

hier niet in een heerenhuis besparen. Hetzelfde geldt van de bepalingen der veiligheid 

bij brandgevaar. Een huis met sousterrein, boven- en zolderverdieping biedt toch geheel 

andere verhoudingen aan dan eene huurkazerne met bijna honderd bewoners, die zich in 

geval van brand allen langs dezelfde trap moeten redden, terwijl in het eerste geval bij 

geringe hoogte der verdiepingen, aanwezige veranda's en dergelijke uitbouwsels taUooze 

uitwegen worden aangeboden en toch dezelfde verordening > vuurvaste trappen en afgesloten 

trappenhuis" tot onder het dak. Hoe onnoodig worden de bouwkosten daardoor verhoogd, 

vooral bij het inrichten van groote zalen en dergelijke; welk eene beperking van de 

persoonlijke vrijheid des bouwheeren en welk een nadeel voor het nationaal vermogen 

(wanneer wij de bovenvermelde conditiën bijeenvoegen), daar jaarlijks honderd-duizenden 

nutteloos verbouwd, dus moeten weggeworpen worden. Deze laatste verordening 

Verplicht zelfs in. de villa tot het typische trappenhuis en sluit de vrije fantaisie en den 

scheppingsdrang der architekten buiten Ook de bepaling over het drogen wordt bij oas 

maar al te dikwijls zonder op het jaargetijde van de bouwuitvoering te letten gehandhaafd 

en daardoor wordt de bouwtijd verlengd, dus renteverlies veroorzaakt en dikwijls een 

verlies van vermogen des verhuurders teweeggebracht. * 

De stramme wet der verordeningen van de bouwpolitie in haar geheel belemmert 

eiken vooruitgang. Hoe anders in Amerika, waar niet slechts iedere bouwklasse hare 

eigen voorschriften heeft, maar bij ieder afzonderlijk geval vergemakkelijkingen worden 

toegestaan, zoodra aan de rekenkunstige proef der veiligheid is voldaan. Zoo wordt aan 

den vooruitgang de eene deur na de andere geopend en iedere nieuwe, doelmatige 

konstruktie en elk materiaal is veroorloofd, zoodra hunne degelijkheid bewezen wordt. 

Bijzondere kolleges en proefstations waken voor de onderzoekingen, maar het toezicht is 

ook veel strenger. Een groot aantal technische inspekteurs oefent kontrole uit op de 

bouwplaats met uitgestrekte bevoegdheid om alle materialen en konstrukties te onder

zoeken. Het personeel der bouwpolitie is aan den overkant veel talrijker. Lieden van 

de praktische bouwkunst, die geen wetten maken met kleingeestige beperkingen, maar 

zulke, welke met de praktische behoeften van het werk overeenkomen. 

Enkel architekten van naam of van minstens tienjarige praktische ervaring worden 

hiervoor aangesteld. Deze ambtenaren weten uit eigen ondervinding, hoe bezwarend 

bouwverordeningen kunnen zijn en voorkomen daarom kleine chikanes of te veel 

gegeneraliseerde verordeningen; want hun hoofddoel is op verbetering en goedkooper 

worden van het bouwwezen gericht. Vooruitgang op de geheele linie 1 En welke reus

achtige vorderingen Amerika vooral in de bouwtechniek heeft gemaakt, zullen wij in 

het technische gedeelte leeren kennen, welke in de goedkooper, rationeeler en 

sneller uitvoering der gebouwen hun toppunt bereiken, waaraan ieder op zijne plaats: 

opzichter, architekt, baas en gezel mede bijdragen tot den toestand en welke kapitalen 



86 

voor het nationale vermogen konden bespaard worden door verkorting der bouwperiode, 

besparing van rente en de besparing bij rationeeler konstruktie, alsmede door geschikt 

materiaal. 

Terwijl wij nu de vorderingen aangeven, welke door bovenvermelde huishoudelijke 

verhoudingen veroorzaakt werden, komen- wij tot eene verklaring daarvan, welke wij 

volgens de ambachten groepeeren. 

Beschouwen wij vooreerst de fundeeringsmethodes voor zooverre deze op den huisbouw 

betrekking hebben en welke tengevolge van den Amerikaanschen reuzenbouw veel meer 

dan bij ons worden toegepast. 

Bij de vernuftige fundeering komen in plaats der vroegere methodes, waarbij de 

vertikale wrijvingstegenstanden dp veiligheid aanduiden (heiwerk), de horizontale verzeke

ringen meer op den voorgrond en speelt het ijzer in plaats van het hout de hoofdrol. 

Het is dus te doen om de kunstmatige samenpersing van den onvertrouwbaren grond 

door het gewicht van het huis zelf. Bij geheel onvertrouwbaren grond, drijfzand en moeras 

is begrijpelijkerwijs hierbij ook rasterwerk noodig om het saamgeperste terrein vast te 

houden. Het eigenlijke fundament volgt door het leggen van leggers, welke in verschillende 

lagen over eikander gelegd en met cementbeton tot een zoogenaamd Monierlichaam ver

bonden worden; daarbij liggen de leggers zoo verbonden, dat er eene stijve omlijsting 

van cementbeton ontstaat met een stalen traliewerk er dwars doorheen. Het aantal rijen 

der over elkander geplaatste leggers evenals de breedte wordt natuurlijk geregeld naar 

de verschillende verhoudingen tusschen den last en den ondergrond. Bij kleinere gebouwen 

kan men zich best beperken tot enkelen naast elkaar liggende stalen leggers. Aan den 

overkant is cementbeton voor vloeren en zelfs voor fundeeringsmetselwerk aan de orde 

van den dag. 

Wat nu den eigenlijken hoogbouw betreft, hij raakt vooreerst elk gemis van steiger 

op eigenaardige wijze aan, zooals deze bij ons reeds van ver de plaats van een nieuw 

bouwwerk aanwijzen. De Amerikaansche metselaar metselt binnenshuis van links naar 

rechts en heeft dus alleen van binnen een licht steigertje noodig. Werkelijke stellingen 

worden alleen tot bescherming van het publiek opgericht en bestaan doorgaans uit eene 

heel solide overbouwing van het trottoir, zoodat het verkeer daarover onbelemmerd voort

gaat. Als hijschmachine dient bijna uitsluitend de eenvoudige galg, welke in het midden 

van het gebouw en, als het wat uitgebreider is, in verschillende hoeken van kleiner 

afmeting wordt aangetroffen om alle zware lasten, zooals groote gehouwen steenen, ijzeren 

zuilen enz. op te hijschen. Voor lichter vervoer dienen kleiner werktuigen, meest van 

hydraulischen aard met optrekkettingen, zoodat voor de steen- of kalkdragers alleen de 

korte weg van de straat naar het midden van het gebouw en op iedere verdieping van 

daar tot den omtrek van het gebouw blijft af te leggen. Eigenaardig is mede bij ge

bouwen aan de straat, welke met fraaie voorgevels zullen worden opgericht, het ontbreken 

van den voorkant gedurende den bouw. 

Er worden vooreerst maar drie andere buitenmuren opgetrokken met balken en 

binten, alles kant en klaar om eene inzakking der buitenmuren met hunnen last te ver-
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oorzaken eft daarna wordt eerst de aan dat proces minder onderhevige voorgevel van 

arduin en ijzer of iets dergelijks aangebouwd. Hierbij hebben wij eene mooie gelegenheid 

op de veel mindere dikte der muren te wijzen dan bij ons gebruikelijk is, vooral in 

betrekking tot gemeenschappelijke muren van twee aan elkander gebouwde huizen Die 

dunne muren worden vooreerst mogelijk gemaakt door den voortreffelijk gebakken steen, 

welke bijna de hardheid van den klinker heeft en ten gevolge zijner dichtheid en zwaarte 

in kleiner afmetingen 20 x 10 x 6 bij het metselen in cementmortel geplaatst wordt, voorts 

doordat, ten minste bij woonhuizen, doorgaans holle balken gebruikt woeden, de belasting 

door inkeping, ommuring en zanddammen, welke ruim 100 KG. per M2 bedraagt, derhalve 

ten gunste komen en dat verder de balkenrijen uit eikenhouten planken met hooge kanten 

op afstanden van 40 cM. op muurplaten worden geplaatst en daardoor eene veel gunstiger 

verdeeling van den druk op de geheele muurvlakte wordt verkregen. 

De doorluchtigheid der muren wordt voorkomen hetzij door holmetselwerk of door 

eene voorliggende isoleerlaag dan wel door beiden tezamen. De Amerikaan brengt het 

versiersel nooit op den massieven muur aan, maar spijkert er een V» latwerk met opliggend 

versiersel op. Dus krijgt hij eene holle laag ter bescherming en behoeft hij niet bang te 

wezen, dat de uit den muur slaande vochtigheid naar binnen dringt. Voorts behaalt hij 

dierdoor ook nog het voordeel, dat het versieren dadelijk kan volgen zonder het opdrogen 

der muren te belemmeren. Ook de scheidsmuren worden, voor zooverre zij geene balken 

dragen, als holle muren uit houtdeelen met een versiersel van latwerk opgetrokken, 

waarbij het idee »geene balken dragend" zooverre wordt doorgevoerd, dat 7 M. balken 

nog voor onbelast gelden, te meer omdat, zooals wij later zullen zien, ze nog door de 

houten beschotten versterkt worden. Zulke samenstellingen komen natuurlijk alleen bij 

den niet vuurvasten bouw voor. 

Voor den laatsten gelden aan den overkant zeer strenge bepalingen, daar als vuur

vast enkel die gebouwen beschouwd worden, welke behalve deuren, vensters en vloeren 

volstrekt geen hout bevatten en waarbij alle ijzerdeelen door gebrande klei of door een 

versiersel met isoleerlaag tegen verwarming beschut zijn. 

Boven de deur- en vensteropeningen worden behalve de overwelving doorgaans gegoten 

ijzeren bovendorpels aangebracht met versterkingsribben, welke in alle mogelijke lengten 

en afmetingen kant en klaar uit het magazijn betrokken kunnen worden. Deze maken 

het metselen veel gemakkelijker, omdat zij den metselsteen geschikter onderlagen dan 

onze kleine T-steunbalken en een beter aanzien aanbieden, wat noodzakelijk is, omdat 

kunstbouw aan den overkant tot de zeldzaamheden behoort. 

De Amerikaan beschikt over een overheerlijk materiaal van hardsteen in alle scha

keeringen en tinten van wit marmer, zeegroen, helderrose tot den donkeren bruinsteen 

en de bijna zwarte tinten van het trachiet en den leisteen voor den voorgevelbouw. 

Ondanks de gemakkelijke verkrijgbaarheid van het materiaal bespaart men hier heel wat 

door de kleinere afmetingen, welke op het formaat der steenen toegepast, 10—15—20 cM. 

voor zand- en voegsteenen als maat aangeven. Ondanks de geringer dikte zijn menigmaal 

werkstukken van verscheiden meters lengte in gebruik, welke door de geringer dikte niet 
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zwaarder zijn dan ons kleiner formaat. Daarbij wordt heel wat gebarsten, ruw oppervlak 

toegepast, wat den prijs natuurlijk heel wat vermindert, daar alleen de leggers en eind-

voegen goed bewerkt behoeven te worden, zij werken dan reeds' in afwisseling met 

aangespoelde of geslepen bindsteenen als ornament. Zooveel mogelijk vermijdt de Amerikaan 

de geregelde verdeeling der lagen en verhoogt door de het metselwerk der Cijklopen 

nabij komende onregelmatigheid der legering het schilderachtig effekt. Zelfs pilaren worden 

boven menigmaal ruw bewerkt met afgeslagen hoeken. Naast het hardsteen en daarmede 

verbonden wordt terracotta in groote hoeveelheid voor voorgevels gebruikt en wel minder 

in rooden dan in steengrijzèn tint, glad of geornamenteerd alsmede tegelvormig bewerkt. 

Ook voor het bekleeden van schoorsteenen zijn versieringen van Delftsch aardewerk zeer 

gezocht om het wegtrekken van den rook te bespoedigen. Ook inwendig worden deze 

terracottabekleedingen zeer dikwijls gebruikt, waar wij verglaasde tegels^bezigen, vooral 

ook voor den schoorsteenbouw* 

Niet alleen het vervaardigen van terracotta staat in Amerika op een zeer hoogen 

trap, maar ook het maken van gepleisterde en van profielsteenen, welke laatste bovenal 

uitmunten door grooten rijkdom van schoone horizontale verdeelingen, welke den Ameri-

kaanschen architecten zeer te pas komen bij het acheveeren der inwendige decoratie. 

Tegels en terracotta worden mede in uiterst smalle lijsten geplaatst. 

Bij massieve plafondconstructie worden bijna alle bij ons bekende en nog enkele 

andere constructies toegepast. 

De snelle uitvoering van metaalwerken is ten deele op het kleine formaat gebaseerd 

en op het metselen met dun (gestampt) cementvoegsel, maar ook op den door de samen

werking bevorderden ijver. 

Nog verbazender is met betrekking tot den snellen bouw de ijzerbouw, waaruit de 

reusachtige luchtschrapers worden opgetrokken. Hoe vlug deze ijzeren (stalen) reuzenhuizen 

gebouwd worden, daarvan levert een voorbeeld het bouwen van het Reliancegebouw te 

Chicago, dat zestien verdiepingen hoog is, een staaltje. 

De benedenverdieping is van graniet, alle andere verdiepingen zijn van wit verglaasd 

pleisterwerk. Het werd in de plaats van een gebouw met vier verdiepingen opgericht. 

Daar het wegens doorloopende verhuring niet afgebroken kon worden, werd eerst het 

sousterrein verbouwd, d.w.z. het gansche gebouw op schroeven gezet, de verdieping 

gelijkvloers afgebroken en de granietbouw ondergeschoven zonder dat het verkeer voor 

de hooger verdiepingen werd afgebroken. Nadat de verdieping gelijkvloers gereed was,' 

werden vervolgens op den 1**** Mei de bovenverdiepingen afgebroken, nadat de trottoirs 

veilig waren overbouwd, zoodat het verkeer op straat en in de verdieping gelijkvloers 

kon doorgaan en werd met het optrekken der vijftien verdiepingen aangevangen en zoo 

voortgemaakt, dat het geheele ijzeren geraamte in het midden van Augustus, dus in 

ternauwernood drie maanden voltooid was, het pleister- en verdere werk aan de gezamenlijke 

gevels op 8 November, dus eveneens in nauwlijks drie maanden en de geheele binnenbouw 

op het einde van December, dus in anderhalve maand en derhalve de geheele bouw in 

nog geen acht maanden verricht werd. (Wordt vervolgd.) 
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Bij de Platen. 

O n t w e r p Tan een i r o o n b a l s g e T e l » 

Wij ontvingen van den Heer H. Sjoerds ter opname, den woonhuisgevel op onze plaat 

voorgesteld. Het is een dier gevels die, zoowel door hun eigenaardige verdeeling als 

goede verhoudingen de aandacht blijven trekken. 

N l e n w e r w e t s c h e w i n k e l . 

Onder dit opschrift vinden wij in La construction moderne een onderwerp behandelt 

door de Heer E. Rivoalen dat ook voor ons zijn aantrekkelijkheid heeft. Met de daarbij 

behoorende illustratien geven wij dit als volgt terug: 

»De gewone sleur verlatend", dat wil zeggen de aandacht van den voorbijganger 

trekkend door een beetje gedruisch ontleend aan wat men de »nieuwe kunst" noemt, door 

eene alleraardigste uiting van oorspronkelijkheid of bizarheid — twee woorden, die niet 

precies hetzelfde beduiden — ziedaar het ideaal, den winkel gedroomd door iederen 

listigen handelaar in dezen tijd van verwoede konkurrentie en overprikkelde verveling. 

Zóó is het tegenwoordig tenminste te Parijs, waar iedere winkelier, die in eene moderne 

inrichting troont, niet alleen trotsch is op de voor meer of minder groote kosten aldus 

verworven nieuwigheid, maar ook naijverig om de zeldzaamheid dezer uitstalling van 

koopwaren te behouden; hij houdt den naam van den architekt of den bijzonderen bouw

meester, den ontwerper dezer nieuwigheid, zorgvuldig geheim 
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Öus zullen de onbekend gebleven ontwerpers — ondanks ons onderzoelc naar liun 

vaderschap — van de winkelgevels, die we hier in beknopte schetsen wedergeven, ons 

deze reprodukties hunner werken wel niet ten kwade duiden, doch deze graphische aan-

teekeningen veeleer beschouwen als vraagteekens naar hun adres en tot lof der gezegde 

onbekenden gezet. 

Zoo kwam de pikante fantaisie (fig. i), die des avonds, aan de voorzijde van een 

»automatische bar" op de boulevard Montmartre geopend schittert, ons geschikt voor om 

aan te teekenen, niet alleen om de vrije behandeling van eene doorschijnende dekoratie 

in zeer scherpe kleuren, fonkelend door een veld van glinsterende steenen, elektrische 

vuren, maar omdat dit vermakelijk venster juist geeft wat er noodig was om eene voor

zijde af te sluiten, welke bestemd is om altijd van koopwaren verstoken te blijven. 

De bediening in dezen bar gaat evenals in de sprookjes, oogenblikkelijk en stil, 

nauwkeurig en onzichtbaar, door middel dier vlugge toestellen, welke men automatische 

uitdeelers noemt: koeken, sandwichs, likeuren, bier enz. worden den goedkunstigen klant 

toegediend tegen den inleg van het bedrag, dat op het opgehangen tarief wordt aange

geven. Geen toonbank, geen kelners om fooien te geven of lastige nimfen. Menschen, 

die haast hebben vinden daar evenals ernstige lieden ongetwijfeld hunne gading in ver

teringen, verschillend naar den eisch. 

Het stoffelijke en de koopwaren hebben dus in dit etablissementje al heel weinig met 

het dekoratief te maken. De gevelreklame vervaardigd van traliewerk of een muurvak 

met glazen in T-ijzertjes gevat, als dat van een werkplaats, is op schitterende wijze ver

sierd met gekleurde, zoogenaamd Amerikaansche glazen, met warmen weerschijn en stelt 

door eene in loodvatting, welke tusschen de vermelde T-ijzertjes is ingelascht, een grillig 

bloembed voor. Het hoofdmotief, een pauw, wiens staart van sterk gekleurde elektrische 

steenen glinstert en wiens glazen lichaam als in een mat licht schijnt te baden, baart een 

voldoend lokaas voor voorbijgaande lunchers. 

Dit glas met den vogel was onmisbaar voor het welslagen van //automatische lier" 

ontbloot van de populaire verleidingsmiddelen, welke de groote tinnen toonbank, het blad 

vol glazen, de stoffige fleschkasten en de Gurgantuaansche tonnen elders aanbieden 

In een uiterst stillen toon — mahonie — of natuurlijk . . . . hout, ingebrand, maar 

met een kwistigen overvloed van spiegels tot aan het voetstuk, heeft de heer A. Le Mault, 

een specialiteit, ondernemer van een meubelmagazijn, handelende onder de firma M. L. 

Martin een nieuwen, allerelegantsten winkelgevel geschapen, dien van een magazijn 

gelegen op No. 34 avenue de l'Opèra (fig. 2). 

Hier zijn de tot een minimum teruggebrachte volle deelen, nog verdonkerd door 

verfoelied spiegelglas, welke aan het voetstuk en aan de posten het houtwerk maskeeren, 

uiterst dun of fijn uitgesneden naar de gril van den dag, welke eene afkeer heeft van 

de voorgeschreven vormen der overeengekomen > stijlen c Alleen het versierde bovendeel 

van den muur, dat de naam der firma in gulden letters op ebbenhouten grond draagt, 

(welke grond even goed van verfoelied spiegelglas had kunnen zijn), alleen dit bovenstuk 

is door zijne volheid in strijd met de weidsche luchtigheid der versiering van dezen oor-
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spronkelijken gevel, overal doorschijnend ten behoeve van den handel, welks uttstaUing 

groote, van buiten zichtbare vlakken noodig maakt — in tegenstelling met schoenen*, 

handschoenen-, hemden-, waaier- of speelgoedmagazijnen, wier uitstallmgsveld Wein en 

wier verlichting gekoncentreerd moet zijn op eene verzameling kleine monsters. 

Indien licht crème wordt genomen voor deze laatste soort van gevel, als frissche 

omlijsting, zonder het eflfekt te bederven, der lichte goederen met schitterende kleuren, 

welke er uitgestald worden, wordt een kleuriger, doch minder heldere toon noodzakelijk 

om den > vertoon» van mindere schitterende goederen of voorwerpen, zooals heerenkleederen 

of de stoffen, waarvan zij gemaakt worden, te omlijsten. 

De strenge lijst eener schilderij van J. P. Laurens zou — al werd zij ook verkleind — 

niet bij de teer gekleurde bonbons van Mevrouw Lemaire passen. En vice-versa. 

Hoe oneerbiedig of gewaagd onze pogingen ter vergelijking ook mogen schijnen — 

aestlietische woorden zonder meer — kan men niet ontkennen, dat de kunst der winkel-

gevels in onze dagen een tijdperk van bewegelijkheid, van oorspronkelijke schepping is 

ingetreden. Nu nagebootst te hebben, wat ze in Engeland maken, is deze bron van 

imitatie spoedig door onze specialiteiten uitgeput geweest en heeft men hun terstond wat 

anders gevraagd. 

Dit komt niet doordat onze kollega's geen belang in deze beweging van > straatkunst« ; 

— integendeel — maar de winkelier richt zich voor zijne installatie meestentijds en na 

wederzijdsche inlichting tot de specialiteit, die zich bij aanbesteding verbindt hem het 

plagiaat van een reeds bestaanden gevel voor een met initiatief begaafden koopman, 

dan wel een oorspronkelijken gevd te leveren, als deze winkelier er op staat zijne konkur-

renten niet na te apen. De architekt wordt tot heden niet onmisbaar geacht voor het 

gelukken dezer werkzaamheden, tenzij de nieuwe winkelier reeds een hypotheek heeft 

op een huis in de straat of buiten, in welk geval hij het nut van de tusschenkomst van 

een bevoegd kunstenaar heeft kunnen leeren waardeeren. 

De konstruktie van nieuwe vaste goederen en de in gebruikneming hunner beneden-

huizen in de winkelwijken geeft onzen kollega's echter de gelegenheid om bij de installatie 

der nieuwe magazijnen voor te zitten. 

Met het oog op die gebeurlijkheden zullen wij deze kleine verzameling van beknopte 

schetsen en aanteekeningen over den „nieuwerwetschen winkel" mogelijk nog voortzetten. 

Orer Amerikaansche bonwTerhondingen en konstruktles. 

Naar aanleiding van een voordracht gehouden door F. RUD. VOGEL te Harburg. 

(Ve rvo lg.) 

Zonder dat ik nauwkeuriger op de speciale ijzerkonstruktie wensch in te gaan, kan 

ifc toch een enkel woord over de soort van het metselwerk zeggen. De ijzerkonstruktie 

is derwijze samengesteld, dat er zich op elke verdieping een karbeelsteen bevindt, waarop 

de buitenmuur rust en zijn last op de ijzerkonstruktie overdraagt, zoodat derhalve de 
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muur van iedere verdieping slechts de eenvoudige muurdikte ter bescherming tegen het 

weder noodig heeft, doorgaans een steenen muur met hol metselwerk. 

Nu gaan wij tot de houten huizen en daarmede tot de timmerwerken over. De 

houten huizen staan in Amerika te boek als even bewoonbaar als de massieve huizen en 

bedragen stellig ruim 60 pCt. van alle gebouwen in Amerika. Zij hebben holle staande 

wanden met aan weerszijden eene versiering en eene daartusschen liggende luchtlaag en 

eene dubbele buitenbekleeding met daartusschen liggende waterdichte papierbelegsels en 

zijn derhalve even warm en 

tegen het weder bestand als 

de massieve, misschien zelfs 

nog wel zoo warm. Daarbij 

vertoonen deze soort van 

huizen eene gemakkelijkheid 

en zekerheid van bouw, als 

de massieve gebouwen even

min als de vakwerkbouw 

kan aanwijzen, door de 

innerlijke verbindingen van 

het horizontale en vertikale, 

welke als een traliewerk het 

geheele huis doorloopt, door 

de inrichting der balken en 

wanden en driehoekverbin

dingen binnen het dak. 

Het houten huis heeft 

zulk eene hechtheid, dat 

gebouwen, welke door cy-

klonen van het fondament 

zijn opgeheven en zelfs om 

vergeworpen of voortge-

sleurd, niet zelden in hunne 

verbindingen onaangetast 

blijven, zoodat ze weder 

opgericht en met betrekke

lijk geringe herstellingen weder bewoonbaar kunnen worden gemaakt, terwijl massieve 

gebouwen volkomen in puin vallen. 

In de hoofdzaak bestaat het houten huis uit 5 of 7 cM dikke en 10 tot 13 cM dikke 

stijlen, welke op afstanden van 40 cM door de gezamenlijke verdiepingen (er is hier sprake 

van gebouwen, met doorgaans maar twee, hoogstens drie verdiepingen), door de geheele 

lengte heenloopen. Zij worden op den grondplaat, welke op het metselwerk van het 

fondament rust, geplaatst. Voor de gemakkelijker opstelling wordt er op de hoogte van 
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iedere verdieping in de richting der lengte eene plank tegen gespijkerd, waarop dan de 

vijf dikke, zware balken opgericht en ieder aan een pijler vastgespijkerd worden, zoodat 

twee tegenovergestelde stijlen der buitenmuren zoo verbonden worden, terwijl de stijlen 

der gevelzijden bevestigd worden door ze aan de laatsten vast te spijkeren De hoekstijlen 

der huizen zijn doorgaans vierkant, dus 10 bij 10 of 13 bij 13. ledere verdieping krijgt 

eene enkele of dubbele versterking der stijlen, de stijlen der scheids- of tusschenmuren, 

die boven of beneden aan de balken worden vastgespijkerd, verkrijgen dit eveneens. Dit 

is mede het geval in de benedenverdieping, daar zulke houten huizen evenals doorgaans 

de massieve gebouwen ook boven de kelderverdieping houten balken bekomen. De balken 

worden bij eene lengte van 

vier M, eens, zijn ze langer, H11™.̂  - • in __ J _^___^_ 
tweemaal gestut, waardoor I ll|||ll|illllllllillllllii.i Il -TT ' 

eene versterking der balken 

erlangt door de wandstijlen, 

welke eveneens op afstanden van 40 cM. zijn geplaatst, derhalve elke twee balken verbinden, 

daar deze als een soort traliewerk werken, is het duidelijk, dat de muren, omdat zij draag-

middelen worden in plaats van te belasten, niet tegenover elkaar behoeven te staan, 

derhalve groote bewegelijkheid van het gebouw mogelijk maken, doch niet enkel van 

het ontwerp, maar ook het aanbrengen van een buitenbouw vergemakkelijken, terwijl zij 

elke hulp- of utiliteitskonstruktie kunnen missen, daar de doorloopende balken toch twee 

M. en meer over den buitenmuur kunnen uitsteken, zonder aanleiding te geven tot bouw'» 
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kunstige bezwaren, omdat enkel de eene helft Van den last op den benedenste laag 

balken rust, terwijl de andere helft aan de bovenste hangt en de belasting der holle 

muren maar luttel is. 

Het dak is in overeenstemming met de konstruktie der muren De lichte houten 

daksparren worden aan de eenigszins uitstekende balken der zoldervloer bevestigd, zoodat 

ze als het ware als schroeven met de sparren een driehoekig verband vormen. Een 

ander driehoekig verband wordt gevormd door de ruiters, welke boven het dakbeschot 

liggen. Een derde driehoekig verband wordt gevormd door andere korte leggers, welke 

onder den dakstoel liggen en dezen stutten, zoodat hij de aaneengespijkerde noksparren 

draagt, zelve echter weder door de nokschroeven gedragen wordt, derhalve den last 

weder op de dakvorsten legt, zoodat er geene ondersteuning van den dakstoel noodig is. 

(Wordt vervolgd). 

R e c l a m e . 

Al hoewel het onze gewoonte niet is vermelding te maken van de vele reclame-

artikelen ons ter bespreking toegezonden, verdient echter die van de firma Hulstkamp Zn. 

en Molijn, Likeurstokers te Rotterdam, eene uitzondering. Het betreft niets meer of 

minder dan het voorplein voor het Huis Ten Bosch waarop al de afgezanten der Vredes-

Conferentie in bonte mengeling van kleederdracht elkander begroeten. Een inderdaad flink 

geteekend onderwerp door den schilder den Heer J. Linze vervaardigd voor 10 cents in 

postzegels toe te zenden kan een ieder die bekomen. 

PRIJSVRA AGEN. 
MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

De MaatBchappü schryft voor alle Nederlanders de volgende prijsvraag uit: 

Ontwerp voor een Sanatorium voor Longiyders In Nederland. 

Het terrein voor het Sanatorinm wordt verondersteld te zjjn gelegen in een voor borstiyders gezonde streek in 
Nederland, en is ongeveer 6 hectaren groot. 

Het Sanatorinm self is gedacht voor de verpleging van een honderdtal patiënten, en de geheele inrichting bestaat 
nit de navolgende gebouwen: A. Hoofdgebouw; B. Bijgebouw; C. Woning van den Direktenr-geneesbeer; D. 
Administratiegebouw; E. Wasschery, Ketelhuis en Machinehnis; F. Boerderij en MelkerQ; Q. Woningen voor het 
Personeel; H. Lykenhuis. 

De Indeel ing der gebonwen zal zjjn als volgt: 

A. H o o f d g e b o u w . Het hoofdgebouw (ot het eigenlijk verbiyf voor de patiënten), met den hoofdgevel op het 
zuiden, zal uit twee deelen bestaan, de éene helft voor vrouwelijke verpleegden, de andere helft voor manneiyke 
verpleegden, verdeeld over drie verdiepingen. 

0. V e r d i e p i n g g e l i j k v l o e r s . 

1. Hoofdingang; 2. vestibnle; 8. kamer voor den portier; 4. spreekkamer; 6. twee ontvangkamers, elk met aan
grenzende badkamer; 6. twee kamers elk voor zes bedden, voor patiënten die geiykvloers moeten biyven; 7. twee 
open gaanderyen (veranda's) voor rustbedden; 8. twee dergeiyke kleinere („loggia's") voor rnststoelen; 9. twee 
kamers voor pleegzusters; 10. twee kamertjes voor bedienden; 11. een hoofdtrap tot aan de tweede verdieping, 
en voor den „dienst" in eiken vleugel een lift en een diensttrap, de laatste tot aan de derde of zolderverdieping; 
12. de noodige gangen, portalen, waterdosets, urinoirs, spoeiplaatsen, bergruimten, enz. 

h. E e r s t e v e r d i e p i n g en T w e e d e v e r d i e p i n g . Elke verdieping zal bevatten: 1. Vier slaap
zalen, elk van tien bedden; 3, vier Isoleerkamen; 8. open doorgaande balkons, langt de zuidzyde der slaapzalen; 
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4. twee loggia's elk voor acht rnststoelen ; B. tweewasch- en toilet kamers en twee badkamers; 6, twee gezelschaps

kamers; 7. twee wachtkamer tj es voor de zusters; 8. Inademlokaal; 9. twee cabinetted (laboratoria) voor de doctoren; 

10. een woon- en een slaapkamer voor den assistent-doctor. Verder de benoodigde ruimten voor den dienst, 

bediening, berging, waterclosets, enz. 

c. D e r d e of z o l d e r v e r d i e p i n g . Op deze verdieping bevinden zich de kamertjes voor de pleegznsters 

een paar logeerkamers, div. bergruimten, waterclosets, enz. 

In een sousterrein (kelder) de plaats aangeven voor de twee ketels der centrale verwarming met aangrenzende 

kolenbergplaatsen, enz. Ben en ander met afzonderlijke toegangen van buiten af. 

B. B i j g e b o u w . Het bjjgebouw, verbonden door ejn overdekte open gaanderij met hot hoofdgebouw, zal 

moeten bevatten: 

1 Twee eetzalen voor de patiënten, elk met veranda, kleed- en toiietkamer; 2 eetkamers voor de assistent-

geneesheeren, voor de pleegzusters en voor het dienstpersoneel; 8. de noodige waterclosets enz.; 4. kenken, met 

bijkeuken en open plaats; 6 provisiekamers; 6. melkkamer; 7. poetskamer; 8. bergruimten, enz. In het sous-

terrein : provisiekelder, bergplaatsen voor brandstof, enz. Boven de keuken: slaapkamers voor het keukenpersoneel 

met bybehoorende gemakken, enz. 

C. W o n i n g v o o r d e n D i r e c t e n r - g o n e e s h e e r . Deze woning moet ontworpen worden als 

vrijstaande villa, a. G e l i j k v l o e r s . 1. Vestibule; 2. spreekkamer; 3 salon; 4. eetkamer (deze beide kamers 

en suite); 6. dessert- tevens provisiekamcrfje; 6. kenken; 7. bijkeuken (waarbij de toegang tot den kelder met 

afgesloten ruimten voor wijn, provisie, brandstof, enz.); 8. twee waterclosets (voor het gezin en de dienstboden). 

i. E e r s t e v e r d i e p i n g . 1. Studeerkamer; 9. drie slaapkamers; 8. kinderkamer; 4. badkamer; 6. water-

closet en verdere gemakken. 

c. T w e e d e of z o l d e r v e r d i e p i n g . 1. Dienstbodenkamer; 2. bergruimten enz. 

D. A d m i n i s t r a t i e g e b o u w . Het administratiegebouw moet evenzoo als villa ontworpen wordenen 

bestaat nit de navolgende vertrekken, zoo doelmatig mogelijk over twee verdiepingen verdeeld : 1. Spreekkamer; 2. 

kantoor; 3. kleine apotheek; 4. provisiekamer en bijbehoorende bergplaats ; 6. lokalen voor miscroscopie, bacteriologie 

en histiologie; 6. verband- en inslrumentkamer; 7. woonkamer en slaapkamer voor den Administrateur en verder 

nog een paar vertrekken voor den dienst, bergruimten, waterclosets en verdere gemakken, zoomede een kleinen kelder. 

E. W a s c h h u i s , K e t e l h u i s en M a c h i n e k a m e r . De volledige kleine stoomwasschery bestaat 

nlt een groot waachlokaai, ontsmettingsoven, berging voor vuile en schoone wasch, mangel- en strtykkamer, 

naaikamer en bergplaatsen. Ten dienste der stoomverwarming en electrlsche verlichting: een k e t e l h u i s voor 

2 ketels, en een m a c h i n e k a m e r voor horizontale stoommachine en dynamo's, een vertrek voor een 

a c c u m u l a t o r e n - b a t t e r ü , afzonderlijke berging voor zwavelzuur, enz. In verband hiermede een werkplaats 

voor een machine.bankwerker, met bergruimte of magazijn, een werkplaats voor den timmerman en den stoffeerder 

voor het herstellen van matrassen enz., werkplaatsen, privaten enz. — Op de verdieping een woning voor den 

machinist en een woning voor den stoker en eenige slaapzalen voor het dienstdoend personeel met bybehoorende 

gemakken, privaten, enz. (In verband met de nader te noemen situatie-teekening dient de omschrijving van deze 

inrichting alleen om ongeveer de hoofdafmitingen te bepalen. 

F. B o e r d e r y en M e l k e r y . Ter bepaling der afmetingen van deze inrichting diene, dat het gebouw 

stelling moet aanbieden : 1. voor 80 koeien, eenig Jong vee en 2 paarden; 2. vertrek met de toestellen voor de 

znivelbereiding, waarby koelkamer en kelder; 3. bergruimte voor voeder, enz.; 4. woning voor den bedryfsboer en 

zyn gezin, met inwonenden knecht; 6. privaten, enz.; 6. in een afgesloten ruimte een wagenschnur, hooiberg, 

konynenhokken, enz. 

O. W o n i n g e n v o o r het p e r s o n e e l . Op het terrein verspreid, vier kleine woningen voor gehuwde 

bedienden, als: den timmerman, tuinman, enz. 

Elke woning bestaat alt één woon- en twee slaapvertrekken, waarvan minstens één op de verdieping (zolder.) 

Een keukentje met waschhok, bergzolder, kelder en schuurtje. 

H. L y k e n h u i s . Achter op het terrein een lykenhuis met snykamer, byzetkamer en berging. Het hoofdgebouw 

en de diverse bygebouwen alle in denzelfden trant en in eenvoudig landeiyk karakter te ontwerpen. 

' De mededingen zullen moeten leveren: 1. Een sitnatleteekenlng, schaal 1 & 1000, met aanwyzing der wind

richting, en waarop a l l e gebouwen (in omtrek) moeten worden aangegeven. 
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2. De plattegronden van alle verdiepingen van: A. Hoofdgebouw; B. Bygebouw; C. Woning Directeur-geneesheer; 
D. Administratiegebouw; E. Eén der woningen voor het personeel; en van elk der onderdeelen minstens één 
hoofdgevel en één doorsnede, alles op schaal van 1 4 200. 

3. De middenpartij van den zuidelijken gevel van het hoofdgebouw, en een dwarsdoorsnede van dit eebouw 
over de hoofdtrap op een schaal van 1 k 60. Alle teekeningen moeten in Ijjaen worden uitgevoerd en gekleurd ter 
verdnldeiyking der aangewende bouwstoffen, en vergezeld gaan van eene korte omschrijving, ter nadere toelichting. 
Voor de ter bekroning waardig gekeurde ontwerpen worden uitgeloofd als: Eerste prijs, de zilveren medaille der 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, beoevens / 160. Tweede prijs, de bronzen medaille, benevens / 100. 

Ontwerp voor de woning Tan den Directeur-Geneesheer, 
in Prijsvraag no. 1 nader sub. C. omschreven, 

•erlangd worden: 1. Be plattegronden van alle verdiepingen, met die van het dak. 
2. Twee gevels en een doorsnede. (Alles op een schaal van I ad 100). 
8. Een detail van een onderdeel van den voornaamsten gevel en van een der wanden van de eetzaal, beide op 

een schaal van 1 ad 60. Alle teekeningen in lijnen en gekleurd. 
Voor bet best gekeurd ontwerp wordt uitgeloofd de bronzen medaille der Maatschappij benevens ƒ 76. 

Ontwerp van een der woningen van het dienstpersoneel, 
in Prijsvraag No. 1, nader sub G. omschreven. 

Verlangd worden: De plattegronden en de vier gevels op een schaal van 1 ad 100. 
De ontwerper van het best gekeurde ontwerp ontvangt / 26. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 
Art. 1. Alle stukken ter beantwoording van deze prijsvragen worden vóór of op 1 Februari 1900, des namiddags 

te 2 uren, vrachtvry ingewacht aan het bureau der Maatschappij, Marnixstraat 402 te Amsterdam. 
Art 2. De in te zenden stukken moeten gemerkt zijn met een motto, en met een herkenningsteeken aan de 

achterzijde; zjj moeten vergeseld zjjn van: 1°. een gesloten naambrief, waarop aan de buitenzijde dat motto is 
herhaald, en van binnen bevattende de vermelding van naam, betrekking en woonplaats van den inzender; 2°. van 
een open brief, waarin een adres, om zoo noodlg met den inzender te correspondeeren zonder den naambrief te openen. 

Art S. De teekeningen mogen niet op bonten ramen ingeleverd worden. Hot schrift op de teekeningen moet 
van eene andere hand dan die des vervaardigers z|jn. De ontwerper mag zijn naam niet bekend maken vóór de 
uitspraak der Jury. 

Worden de beide laatste bepalingen niet behoorlijk nagekomen, dan biyft zijn ontwerp buiten mededinging. 
Art. 4. De ingezonden ontwerpen worden in handen gesteld van eene commissie van beoordeeling, bestaande 

uit de heeten: A. Salm G.Bzn., Voorzitter; A. C. Ble|Js en M. A. C. Hartman, leden van het Bestuur van de 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst; H. Leguit, assistent-gemeeate-architect van Amsterdam; F. W. M. 
Poggenbeek, architect te Amsterdam. 

Art 6. De Jnry heeft het recht, wanneer geen antwoord ter bekroning kan worden voorgedragen, aan het 
hoofdbestuur voor te stellen eene andere onderscheiding, toe te kennen aan zulke antwoorden, die zQ meent dat 
daarop aanspraak hebben. 

Art. 6. De bekroonde ontwerpen blijven het eigendom der Maatschappij. 

Art. 7. De uitslag der beoordeeling zal terstond na de uitspraak der jury worden bekend gemaakt, en de 
ingekomen plannen sullen worden tentoongesteld tgdens de Algemeene Vergadering in Mei 1900, waarin de be
kroningen zullen worden uitgereikt. 

Art 8. Alle ontwerpen worden tentoongesteld in die steden, waar Afdeeliugen der Maatschappij zijn gevestigd. 
De niet bekroonde ontwerpen kunnen daarna in April 1901 worden afgehaald aan het bureau der Maatschappij te 
Amsterdam, op veitooo van het In art. 2 vermelde herkenningsteeken. De stukken der inzenders, bulten Amsterdam 
woonachtig, worden na genoemd tijdsbestek en tegen overlegging van het herkenningsteeken, aan een op te geven 
adres teruggezonden. 

In bijzondere gevallen, ter beoordeeling van het Bestuur der Maatschappij, kunnen op uitdrukkelijk verlangen 
der inzenders, teekeningen binnen dit tijdsbestek worden teruggegeven. 

Het B e s t u u r der M a a t s c h a p p i j , 
AicsTEEBAM, Mei 1899. A. SALM G.BZN., Voorzitter. C. T. J. LOUIS RIEBER, Secretaris. 



Vademecum der Bouwvakken 

14e Jaargang 1899 

AfI12 Plaat 12 



Bij de Platen. 

O n t w e r p Tan oen w oo n li ni s gr e T e 1 

door H. J. KBANENBOHQ. 

Een zeer gunstige gevel levert het ontwerp van den Heer H. J. Kranenborg. Eenvoudig 

en sober in versiering, maakt de verdeeling die goed gekozen is, alles toch vol afwisseling 

en eigenaardig. 

Ga s m o t o r e n . 

Het is zeker eene gunstige aanbeveling voor de gasmotorenfabriek Deutz, filiaal 

Nieuwendijk II, Amsterdam, dat op de tentoonstelling van de afdeeling Appingadam van 

het genootschap van nijverheid gehouden van i tot 4 Juni jl. eene origineele Otto Petroleum 

Motor van die fabriek met de hoogste onderscheiding bekroond is. Deze bestond uit 

gouden medaille en een bedrag van / 100. 
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Bepaling van traagheidsmomenten zonder gebrnik te maken yuu de hoogere Wiskunde, 

door H. O. O. VAN BIJSBER&EN, Oiv. Ing. 

iflt 

f 

Dikwijls kan het voorkomen dat men iets over traagheidsmom. heeft mede te deelen 

aan personen, die niet bekend zijn met de beginselen der hoogere wiskunde. 

Ter bepaling hiervan voor eene doorsnede met rechthoekigen vorm kan het volgende 
dienen. 

Ten opzichte van de as Z Z gaande door het zwaarte

punt der figuur heeft men : 

I = traagh.mom. = .2 m x» 

hetgeen volgt uit de bepaling van het traagheidsmoment. 

Neemt men telkens een ander punt m zoo krijgt x alle 

waarden tusschen + h en — h. Daar de doorsnede hier 

symetrisch is t/0 van ZZ kan men dus voor I schrijven 

2 ,2 mx< 

of I = 2 B .2 x» waarin dus x verandert van o tot h. De bepaling van ^ xJ is nu de 

groote moeielijkheid, doch kan volgenderwijze bepaald worden. 

Construeer een kubus A B C D A' B' C' D' met 

h tot zijde en verdeel een ribbe, bijv. A A' in een 

groot aantal gelijke stukjes. Trek AD' en richt in 

alle deelpunten a van A A' loodlijnen op die A D' 

in d snijden. 

De verschillende lijnen A' D' a d ; a, d,; a„ d„ 
geven de waarden aan die de grootheid x moet 
doorloopen. Teekent men de quadraten, met de 
lijnen a d tot zijden en loodrecht staande op het 
vlak A A' D' D dan ontstaat bij de limiet de 
pyramide A A' B' C' D' welker inhoud dus 
= 5 x» is. 

2 x» = i/j h» of I is dus = 2 B i/i h» 
maar h =: H» dus hi — i/8 H» 

I is dus = 2 B. i/8 H«. i/g 

I = i/i« B H'. 
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Orer Imerlkaansche bontrTerhondlngen en konstruktles. 
Naar aanleiding van een voordracht gehouden door F. RUD. VOGBL te Harburg. 

(Vervolg en slot.) 

Een vierde driehoekig verband wordt daardoor in het dak mogelijk gemaakt, daar 

de onbruikbare ruimte van den dakhoek door staande stijlen tot muurkast wordt 

ingericht, dat dus iedere spar of althans telkens van twee sparren er een op omstreeks 

i M. of meer afstand van de lambrizeering een aan balken en sparren bevestigd, stuk 

bekomt. Deze stijlen loopen rondom het dak, versterken het en verbreeden zijn steunpunt 

door zijne stelling op de buitenmuren; eene konstruktie, welke wij vaak bij oude Ro-

maansche en Gothische kerkdaken aantreffen. 

Door dit vijfvoudig driehoekig verband van ieder paar spanten (het vierde wordt 

als vijfde aan den anderen kant van het huis herhaalt) worden de kap en elk steunsel 

door stijlen en hootdbinten der vorst of van de middelnok niet alleen onnoodig, waardoor 

eene geheel vrije zolderruimte ontstaat evenals bij den zoogenaamd ^liggenden dakstoel", 

maar tevens wordt de tegenstand der konstruktie tegen winddruk feitelijk verhoogd; 

vooral bij de uitgebouwde zolderverdieping, waar de lengte- en dwarsmuren het dak nog 

tot een hoofdbalkenlaag versterken. 

Het gebruik maken van zulke lichte houtwerken, 5 tot 7 cM. balken, vergemakkelijkt 

niet alleen feitelijk het opstellen, maar ook het verbinden der houtwerken, terwijl het alle 

gekompliceerde, laat ons zeggen voorgeschreven inkepingen enz. met houten pinnen 

(welke eveneens weinig meer gebruikt worden) overtoUig, derhalve hijschwerktuigen en 

goed geschoolde werkkrachten onnoodig maakt. Ja, in de meeste gevallen vervalt het 

verbinden der balkenlagen en van het dakprofiel op de timmerplaats zelfs, omdat het 

opstellen van het laatste op de bouwplaats gemakkelijk kan geschieden onder de leiding 

van een knappen timmerman, anders evenwel met behulp van ongeschoolde krachten, 

wat begrijpelijkerwijze met eene werkelijk goedkooper worden gelijk staat. De smalle 

houtwerken waarborgen voorts eene betere uitdroging, betere geschiktheid en beter hout 

in het algemeen, omdat gebreken meer in het oog vallen. 

De benoodigde voorraad hout is bij deze wijze van konstruktie naar den kubieken 

inhoud tamelijk wel gelijk aan de onze, wel wordt het aantal strekkende meter daardoor 

beduidend grooter, waarvan het in elkander zetten echter heel wat goedkooper geschiedt 

dan bij onze manier, zoodat de prijs vrij wel overeenkomt bij groote voordeden van den 

kant der Amerikaansche konstruktie. Eene omstandigheid bemoeilijkt in ieder geval hare 

toepassing door ons, namelijk het gemis van holgesneden houtwerken in onze fabrieken 

en de daardoor veroorzaakte hoogere prijs, welke evenwel hoogst onbillijk moet genoemd 

worden, daar een zagen der stammen in dunne planken een veel voordeeliger verbruik 

toelaat, omdat enkel driehoekslatten afvallen. Hierbij moet nog vermeld worden, dat 

de Amerikaansche houtzagers ten gevolge der goedkoopte en van den rijkdom aan mate

riaal oneindig meer soorten van zaagwerk leveren, vooral in kleiner formaat dan bij ons, 

tot zelfs regels en tralielatten van 1 cM. in het vierkant, eigenlijke kanthouten natuurlijk 

minder, omdat deze maar zelden gebruikt worden. 
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BH de t e k s t f i g u r e n . 

De verschillende tekstfiguren bijeengenomen als plannen en gevels, vormen een woning 

voor een houtvester in een bergachtige landstreek. Alhoewel dergelijke woningen bij ons 

niet veel gevraagd zijn, heeft toch het typische uiterlijk bij het hoogst eenvoudige veel 

in zich, dat ook voor elke andere opvatting kan dienen. Deze woning is in het vorstendom 

Lichtenstein gebouwd. 

De e l e k t r i s c h e T e r w a r m i i i g . 

Tegenwoordig zijn de toepassingen der elektriciteit haast niet te tellen en iederen 

dag komen er nieuwe. Er komen er daaronder voor, welke vooral voor de architekten 

van belang zijn. 

Over de elektrische verlichting behoeven we hier niet te spreken; de lezers 

zijn meestal op de hoogte gehouden der veranderingen en der vorderingen, welke zij 

doorloopen heeft. Maar wij wenscheu een paar woorden te zeggen over de verwarming, 

die op dit oogenblik wel pas in den staat der wording is, maar die binnen kort kan 

geroepen worden om den tijd der voorloopige proefnemingen te verlaten en beslist 

in dien van den praktischen stroom over te gaan. Men herinnere zich echter ge

durende hoevele jaren de elektrische verlichting, welke nu overal wordt toegepast, 

stationnair was gebleven, zonder nauwlijks uit de laboratoria te komen, tot den dag 

waarop zij ten gevolge van gebrekkige ontdekkingen eensklaps een industrieele onder

neming werd, loonend genoeg en geroepen om dit altijd meer te worden naarmate zij 

zich meer verspreidde en begaafd met onbetwistbare voordeden. 

De verwarming is stellig nog in het tijdvak van voorbereiding, maar men kan nagenoeg 

voor zeker houden, dat zij dat spoedig verlaten zal. Dit zal dan eene wezenlijke omwen

teling teweegbrengen in het huishouden van het bijzondere huis zoowel als van de openbare 

gebouwen. Het is goed, dat de architekt de vorderingen der hervorming, welke zich 

voorbereidt, van nabij volgt, want hij kan binnenkort geroepen worden om hare toepassing 

te regelen. 
Men weet, wat tegenwoordig de regel is toegepast op de konstruktie van werktuigen 

t 
die'door een electrischen stroom gevoed worden en geschikt zijn om warmte te verwekken 
en over te planten. Wanneer een de elektriciteit slecht geleidende draad wordt doorloopen 

door een stroom waartegen hij loopt, bijgevolg een waarneembaren tegenstand, verwekt 

deze tegenstand warmte, die door uttstraling kan benut worden. Heeft de draad eene 

groote middellijn, dan zijn er heel sterke stroomen noodig; voor dunne draden veel 

zwakker stroomen. Maar deze zouden spoedig bederven, als zij niet door een beschermend 

omhulsel werden versterkt. (Wordt vervolgd.) 
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Stoomketelfabrlek Tan E. Wlllmnn te Dortmund. 

Wij vestigen de bizondere aandacht op de stoomketelfabriek van E. Willmann te 

Dortmund, waarvan de Heer Ferd. R. P. Slaap te Amsterdam de hoofdvertegenwoordiger 

is. Deze ketels zijn voor alle industrieele inrichtingen geschikt, ontwikkelen spoedig stoom 

en verbranden weinig. Daarbij kan allerlei brandstof er voor gebezigd worden. 

De Hederlandsche zinkpletterö te Utrecht. 

Bovenvermelde inrichting is bij ons te lande ten volle bekend, en er zijn weinig 

bouwkundigen die niet te een of anderen tijd daarmede in relatie hebben gestaan en de 

uitgebreidheid der inrichting hebben leeren kennen. Op dit c ogenblik heeft door gedurige 

uitbreiding en verbetering van werktuigen de inrichting zulk een omvang verkregen, en 

is daarbij zoodanig geregeld dat er jaarlijks tien millioen kilogram alles aan bladzink 

wordt afgeleverd. Het voornaamste echter is de afmeting. De firma A. D. Hamburger is 

er in geslaagd thans bladzink te kunnen leveren op een lengte van 3 Meter bij een 

breedte van 1.25 M. Moest men daarvoor tot heden in het buitenland ter markt gaan, 

ook in dit opzicht kunnen wij thans gelijken tred houden en is dit voor onze nijverheid 

verre van onbelangrijk. 

De T e r a n t w o o r d e l f l k h e i d Tan d e n a r c h i t e k t . 

De verantwoordelijkheid van den architekt is eene kwestie, welke diep ingaat op zijne 

werkzaamheid, aan wier oplossing tot nu toe veel te weinig aandacht geschonken is. 

De heer Bruno Hoffheinz behandelt dit onderwerp in de »Deutsche Bauhütte" op interes

sante wijze. 

In zekeren zin zijn de meeste ambtenaren verantwoordelijk, zoo bijv. de ambtenaar 

van het kadaster, die voor elke fout, welke er in kadasterzaken binnensluipt, niet alleen 

voor zijn persoon, maar ook voor zijne ondergeschikten, de sekretarissen, met zijn 

borgtocht en zijn vermogen voor de aangebrachte schade verantwoordelijk is Dit is zeer 

hard, want hij is niet in de gelegenheid alle dokumenten, welke hem ter onderteekening 

worden voorgelegd, wat hun inhoud betreft te onderzoeken en met de werkelijkheid 

te vergelijken en nog te harder daar verreweg de minderheid der overige ambtenaren 

zulk eene geldelijke verantwoordelijkheid hebben en voor hunne ondergeschikten aansprakelijk 

zijn. Hoe staat het nu met de verantwoordelijkheid van den architekt, wien bovendien 

door bouwverordeningen, welke van hun kant alle verantwoordelijkheid van den opzichter 

af en op hem werpen, alle mogelijke, dikwijls onrechtvaardige beperkingen opgelegd 

worden ? In de meeste gevallen moet hij de verantwoordelijkheid dragen, zelfs als zijne 

ondergeschikten de fouten begaan hebben, daar men van hem eischt, dat hij zijne onder

geschikten, die in zijne' plaats met uitvoeringen of bouwwerken belast zijn, zoo zal 

kontroleeren, dat er geene fouten kunnen worden begaan. Dat is een standpunt, waarop 
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slechts hij kan staan, welke de veelzijdige verplichtingen en de gekompliceerde werkzaam

heid van den architekt niet kent. 

Dat een architekt aansprakelijk wordt gesteld voor het werk, dat hij zelf verricht, 

is niet meer dan billijk, maar op het oogenblik, waarop hij hulp noodig heeft, moet 

het de vraag worden, in hoe verre hij aansprakelijk blijft. Wilde de architekt alle werken, 

welke zijne assistenten verrichten, zoo afdoende onderzoeken, dat alle vergissingen en fouten 

onmogelijk worden, dan zou hij eenvoudig het werk zelf kunnen doen en had hij geene 

hulp noodig. Dat geldt vooral ook van het toezicht op het bouwen. De architekt moet 

van den bouwopzichter kunnen vertrouwen, dat hij konscientieus zijnen plicht doet, hij 

kan niet de enkele keeren, wanneer hij den bouw inspekteert, vooral als hij verscheidene 

bouwwerken te gelijk heeft, zoo grondig alles onderzoeken, dat hij zich tegen schade en 

ondergang beveiligen kan en toch' zal hij verantwoordelijk gesteld worden. Hij heeft niet 

eens het beveiligingsmiddel zooals de Staat bij zijne ambtenaren, een borgtocht te 

eischen of op zijne ondergeschikten te kunnen verhalen, daar zij wel tegenover hem 

aansprakelijk zijn, maar hoogstzelden van hen eenige schadeloosstelling zal zijn te bekomen. 

Bij vergissingen van zijne onderhoorigen zullen dezen opzettelijk alles doen om dit voor 

hunnen meerderen te verhelen. 

Welk middel heeft de architect om zich tegen zulke schade, waarvoor anderen ver

antwoordelijk moesten worden gesteld, te beveiligen ? Hij kan zich in zijne kontrakten, 

wat het toezicht op het bouwen aangaat, verzekeren, wanneer hij den aannemer tot op 

zekere hoogte de verantwoordelijkheid oplegt; maar ook dat kan in vele gevallen door 

den laatste ontgaan worden; want doorgaans is in deze kontrakten de bepaling opge

nomen, dat de aannemer de bepalingen op het bouwtoezicht, van den bouwopzichter, 

onbepaald zullen opvolgen. Handelt de laatste in zoo'n geval buiten weten van den 

architekt, dan blijft deze desondanks toch aansprakelijk. Dit middel is derhalve maar 

voorwaardelijk, daar het alleen dan werkt, als de bouwopzichter zich geene overschrijding 

der hem verleende rechten veroorlooft. Daarom blijkt het bepaald noodig de rechten en 

de plichten van den bouwopzichter in elk geval nauwkeurig te bepalen en zoowel den 

aannemer als den bouwmeester daarmede in kennis te stellen en de verantwoordelijkheid 

van den architekt te beperken, vooral in die gevallen, waarin de bouwopzichter door den 

bouwheer bezoldigd en alleen door den architekt aangenomen wordt. Wat de bureaukrachten 

betreft zou het aanbeveling verdienen in hunne aanneem-kontrakten hen op hunne verant

woordelijkheid te wijzen. 

Ook blijkt het dringend noodzakelijk in den kring der rechters meer licht omtrent 

de veelzijdige en gekompliceerde werkzaamheid der architecten te verspreiden om een 

helderder en billijker beoordeeling mogelijk te maken. Vooral een helderder begrip van 

het onderscheid tusschen den leider van den bouw en den bouwopzichter blijkt zeer 

wenschelijk. Hunne verantwoordelijkheid is zeer verschillend. Artikel i. Het begrip der 

esthetische waarde; 2. de veiligheid der konstruktie; 3. de goede uitvoering en 4 de 

inhoud der kostenberaming. In het eerste geval zal de architekt zelden ter verantwoording 

kunnen geroepen worden, in het tweede zal hij den aannemer bijna altijd door kontrakten 
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kunnen binden of ten minste een voorbehoud hebben. Dit zelfde geldt in de meeste 

gevallen van artikel 3. Het zwakke punt is artikel 4, des te moeilijker daar het dne 

architekt verleiden kan het minder loijale middel aan te grijpen en kostenberaming reeds 

vooraf zoo hoog mogelijk op te voeren om zich tegen eventueele schade te dekken ; want in 

alle gevallen, waarin hij de raming niet zelf maakt, kan hij niet weten, wat bij de duizend 

vereischten, welke bij een bouwwerk behooren, bij de begrooting werd vergeten. Ook bij 

zorgvuldig dubbel onderzoek kunnen er rekenfouten binnensluipen enz. De toewijzing der 

der werken volgens de beraming der kosten is maar een half middel om de bovenbedoelde 

fouten weder te vereffenen. Overschrijding der kostenberaming is toch voor den bouwheer 

natuurlijk eene ongewenschte verrassing, maar in de meeste gevallen zal men kunnen 

aannemen, dat hij daarbij geen nadeel lijdt, daar hij een gebouw bekomt, dat zooveel 

meer waarde heeft dan bij de eerste beraming voorzien was. 

De overschrijding kan eerst hachelijk worden, als de bouwheer niet in staat is zulk 

een duur gebouw te bewonen of wanneer bij een spekulatiebouw de rentabiliteit ophoudt. 

In hoe verre is de architekt in dit geval verantwoordelijk ? 

Voorts is de aansprakelijkheid van den architekt geheel buitengesloten, wanneer de 

bouwheer gedurende den bouw wijzigingen in de konstruktie aanbrengt, zonder dat van 

te voren bij ieder geval de daardoor ontstaande hoogere kosten werden vastgesteld, 

welke zich dikwijls niet vooruit met voldoende zekerheid laten berekenen. Verder mede 

buitengesloten, wanneer de bouwheer de werken zelf toewijst en zelf voor de afrekening 

zorgt, daar hij daardoor den architekt de mogelijkheid beneemt binnen de beraming der 

kosten de vereffening tusschen de afzonderlijke posten te bewerkstelligen. Ook wijzigingen 

in de konstrukdes, welke door wijzigingen der bouwpolitie worden veroorzaakt, kunnen 

moeilijk den architekt geweten worden, als hij, om voor den bouwheer te bezuinigen, 

met goedkooper samenstellingen tracht uit te komen. Evenmin mag er nauwlijks sprake 

van verantwoordelijkheid . zijn, als de architekt in het belang van den bouwheer in de 

kostenberaming goedkoope prijzen heeft gebezigd, in de hoop de werken daarvoor te 

kunnen toewijzen, of goedkooper materialen heeft bedoeld, welke den bouwheer later niet 

aanstaan en door duurdere moeten vervangen worden. Anders is het echter natuurlijk in 

het geval, waarin de bouwheer vooruit verklaard heeft niet boven eene bepaalde som te 

kunnen gaan, omdat daarvan voor hem bijv. de rentabiliteit afhangt. In zulke gevallen 

kan de architekt in de onaangename omstandigheid geplaatst worden, dat hij verplicht 

wordt het gebouw voor den prijs, die het hem zei ven kost, over te nemen. 

In dergelijke gevallen zal het voor den architekt raadzaam wezen zijne raming der 

kosten zeer zorgvuldig, zoo mogelijk zelf te maken en op de hoogst mogelijke prijzen, 

ruime maat en onvoorziene gebeurtelijkheden bedacht te zijn, om zich tegen schade te 

dekken of den geheelen bouw voor kant en klare oplevering aan eenen aannemer toe 

te wijzen. 



PHOT-LITH. V. D.088SMAN, AMST. 

Vademecum der Bouwvakken 

14e Jaargang 1899 

Afll3 Plaat 18 



Bij de Platen. 

O n t w e r p Tan oeue k l e i n e T l l l a aan z e e , 

Bouwmeester W. VAN BOVEN. 

Een hoogsteigenaardig opgevat ontwerp vormt de villa, waarvan de gevels, doorsnede 

en plannen de plaat uitmaken. Het is eene kleine villa aan de duinzijde opgesteld. Zeer 

karakteristiek is vooral het uiterlijk, waarbij de hooge kap zich zeer goed doet. 

T e n t o o n s t e l l i n g F a r Q s 190 0. 

De tekstfiguur geeft het inwendige en planverdeeling te zien van een feestzaal, die 

moet dienen tot opluistering der tentoonstelling te Parijs in 1900. — Tegelijkertijd zal 

de ruimte dienst doen voor tentoonstelling van op de landbouw en de voeding betrekking 

hebbende artikelen. — De tentoonstelling is op de eerste verdieping en wel op de 

gaanderijen. De feestzaal kau 12,260 zitplaatsen bevatten, daarbij is een zeer groote 

ruimte gereserveerd voor personen die deel nemen aan de saamstelling der feesten, als 

voor muziek, zang enz. In twee maanden tijd zullen al de materialen gereed en een 

maand daarna opgesteld zijn. Daartoe is de constructie licht opgevat, in hoofdzaak hout 

en bedoekt. De kosten bedragen 75,000 gulden. Het geheel doet zich zeer gunstig en 

eigenaardig voor en is een bekroond ontwerp van den bouwmeester Loviot. 
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E l e c t r i s c h e t r ams» 

Oorspronkelijk lag het voor de hand bij tramexploitatie zich te bedienen van paarden. 

Later kwam men er toe in gevallen waar paarden niet meer voldoende waren, zooals in 

groote steden, stoomkracht aan te wenden. Hierdoor werd het mogelijk geheele treinen, 

te kunnen vormen. 

Terwijl men in het buitenland reeds geruimen lijd, trams in exploitatie brengt door 

van electriciteit gebruik te maken, zoo is in Nederland eene electrische tram nog eene 

zeldzaamheid. Maar het zal niet lang meer duren of men zal ook hier te lande trams in 

exploitatie zien brengen volgens het Trolley-systeem, dat in de meeste groote steden 

thans wordt gebezigd. 

Electriciteit als bron te bezigen is op meer dan eene manier mogelijk en wel: 

Ie. De noodige stroom kan in Centraal-stations worden voortgebracht en met behulp 

van geleidingen langs de baan gevoerd worden terwijl overal motoren hieraan stroom 

kunnen onttrekken. 

2e. In de rijtuigen worden accumulatoren geplaatst, die op bepaalde plaatsen worden 

geladen en tijdens den rit de motoren voeden. 

Het accumulatorenstelsel brengt echter nadeelen met zich mede. Door hun groot 

gewicht belasten zij de rijtuigen sterk, en het spreekt dat hierdoor de bedrijfskosten worden 

verhoogd. Het verwisselen der accumulatoren is zeer bewerkelijk. Is het ompannen van 

paarden bij trams reeds lastig, het omwisselen der accumulatoren is nog veel lastiger. 

Het geleiden van den stroom langs de baan kan geschieden ondergronds en boven

gronds. Het eerste heeft weder nadeelen. Het schoon houden der ondergrondsche kanalen 

waarin de geleidingen loopen, is zeer bezwaarlijk, en juist op zindelijkheid komt het aan 

bij een electrisch bedrijf. Storingen door water, sneeuw en stof veroorzaakt komen veel

vuldig voor. De aanlegkosten zijn bovendien zeer hoog en herstellingen gaan met hooge 

onkosten gepaard. Door vakmannen wordt dit stelsel dan ook geheel veroordeeld. 

Het systeem met bovengrondsche leidingen is tot dusverre het meest volkomene, 

zoowel van technische als finantieele zijde beschouwd, en begint ook hier te lande de 

aandacht te trekken. 

Alle electrische exploitaties hebben dezelfde voordeden gemeen boven exploitatie 

met stoom of met paarden. De regeling der snelheid is zeer gemakkelijk en zeker. Het 

stoppen kan snel geschieden. De ruimte van paard of locomotief wordt uitgespaard. 

Hellingen worden gemakkelijk opgereden daar de wielen als 't ware op de rails kleven. 

Ten laatste kan genoemd worden de groote zindelijkheid. Maken paarden en locomotieven 

de straten onrein, bij electrische exploitatie is hiervan geen sprake. Ook de reizigers 

profiteeren hiervan, hun kleeren of handen zullen niet meer zwart kunnen worden, door 

roet of rook. 

Daar een tram reeds wordt geëxploiteerd met Trolley-systeem (Haarlem-Zandvoort) 

en dit stelsel nbg voor de meesten geheel nieuw is, kan het niet van nut ontbloot zijn 

dit stelsel in algemeene trekken eens te beschrijven. 
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ie. Een station tot voortbrenging van den stroom. 

2e. Stroomleidingen. 

3e. Eene bovenbouw. 

4e. Rijtuigen (motoren). 

De geheele inrichting is in het volgende schema voorgesteld: 

De stroom wordt opgewekt in de dynamo A, in den regel met behulp van eene 

stoommachine. De stroom gaat langs den geleider B van uit den positieven borstel. De 

kontaktrol C ontleent hieraan stroom en geleidt haar naar de motoren D, waarna zij door 

de rails terugkeert naar den negatieven borstel. Het spreekt vanzelf dat de geleiding 

door het rijtuig met de noodige voorzorgen tegen gevaar moet geschieden. In het kracht

station K. worden de stoomketels, stoommachines, dynamo's, en verder alle toestellen 

noodig voor het electrisch bedrijf opgesteld. De grootte dezer stations is van verschillende 

zaken afhankelijk, hoofdzakelijk: 

% ƒ - -»«-

ie. Van de lengte der lijnen. 

2e. Van de grootte en lengte der hellingen. 

3e. Van het gewicht der treinen. 

4e. Van het aantal treinen die binnen zekeren tijd tegelijk zullen loopen. 

Behoeven 's nachts geen treinen te loopen, zoo is er geen stroom noodig en kunnen 

dus de machines stil staan, en behoeft de stoomketel geen stoom leveren. Het is dus 

zaak eene stoomketel te bezigen die spoedig stoom kan leveren, zoodat binnen korten 

tijd in voorkomende gevallen stoom en dus ook stroom kan geleverd worden. 

De krachtstations worden zoo het eenigszins mogelijk is in het midden van het 

tramnet geplaatst, daar dan het beste profijt van den stroom kan getrokken worden 

Aan het krachtsstation verbindt men liefst de rijtuigloodsen en werkplaatsen. 

De bovenbouw is natuurlijk ontleend aan die bij banen met stoomexploitatie. 

De stroomleidingen voeren den stroom langs de geheele baan. Is het net van leidingen 

zeer uitgestrekt, zoodat om dit geheele net van stroom te voorzien, te groot spannings-

verlies zou plaats hebben, zoo legt men geïsoleerde kabels aan, ondergronds of boven

gronds die de verst verwijderde gedeelten afzonderlijk voeden. Deze inrichting heeft nog 

dit gemak dat men afzonderlijke baanvakken buiten den stroomloop kan stellen, wat bijv. 

van dienst kan zijn indien enkele baanvakken ook 's nachts bereden worden. De eigenlijke 

leiding waaraan de stroom ontleend wordt bestaat gewoonlijk uit Siliciumbrons. Dit metaal 

is driemaal zoo sterk als koper en geleidt den stroom evengoed. Deze kabel wordt in 

rechte strekkingen ongeveer om de veertig meter opgehangen aan isolatoren op 5 a (? 
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meter boven den grond, welke isolatoren aan masten zijn bevestigd. In nauwe straten 

spant men draden tusschen de huizen, de isolatoren waaraan de geleiding is bevestigd, 

hangen aan deze spandraden. Bovendien zijn de spandraden geïsoleerd bevestigd aan de 

huizen, zoodat op dubbele wijze is gezorgd dat de stroom niet op de huizen kan overgaan 

In bochten wordt de kabel zoo gericht dat zij den omgeschreven veelhoek der bocht 

vormt. Het aantal ophangpunten regelt zich dus daarnaar. Om de geleiding spoedig bij 

eenig gebrek te kunnen nazien heeft men afzonderlijke wagens, montagewagens, gecon

strueerd, die langs de baan kunnen rijden. 

Zooals wij boven zagen vormen de rails de terugleiding voor den stroom. Bij elke 

voeg zorgt de laschplaat voor het contact; bovendien zijn nog metaaldraden aangebracht 

om dit contact te verzekeren. 

Men onderscheidt motorwagens en gewone rijtuigen. De laatsten worden aan de 

motorwagens aangehaakt Deze motorwagens bevatten de toestellen voor de beweging. 

Wordt door draaiing der dynamo in het krachtsstation stroom opgewekt, in de motoren 

wordt de stroom weder in draaiing omgezet. De rijtuigen worden door achter elkaar 

geplaatste gloeilampjes verlicht, weder een voorbeeld voor de groote zindelijkheid. 

Het afnemen van stroom aan den kabel geschiedt door eene ongeveer vier Meter 

lange staaf op de kap van het rijtuig aangebracht. Deze staaf is veerend aangebracht, 

zoowel in horizontalen als vertikalen zin, hetgeen vooral bij het doorrijden van bochten 

van groote beteekenis is. Aan het einde dezer staaf is een stalen rol aangebracht. Door 

de veer wordt deze rol onder tegen den kabel aangedrukt en blijft er dus steeds het 

noodige contact bestaan. 

Zooals reeds boven gezegd is, is een boven beschreven tram reeds in exploitatie 

komen. Deze zal echter niet de eenige blijven. Het zal velen aangenaam zijn te vernemen 

dat nog dit jaar waarschijnlijk met den aanleg zal begonnen worden van de lijn Amster

dam-Haarlem, welke eveneens electrisch geëxploiteerd zal worden. Door de onver

moeide arbeid van den ingenieur op spoorweggebied, den ingenieur T. Sanders zal 

deze gewenschte verbinding eindelijk tot stand komen. Vestigen wij de aandacht erop 

dat deze lijn de basis zal worden van een reeks van stoomtramlijnen door den Haarlem

mermeerpolder en omgeving en gaan wij na dat genoemden polder en omgeving geen 

andere communicatie-middelen bezit dan omnibus (en op een enkel gedeelte booten) dan 

wenschen wij van harte met de bewoners dier streken, dat de vrucht van al die onver

moeide arbeid, mag zijn dat alle verdere bezwaren spoedig overwonnen zullen worden. 

Ook de Zaanstreek zal waarschijnlijk een tram krijgen met electriciteit als beweegkracht 

volgens het genoemde stelsel. Dagelijks komen berichten tot ons over aanleg van kleinere 

spoorwegen. Sommige trammaatschappijen nemen zelfs in overweging, hun stoomtram te 

doen vervangen door eene electrische volgens het Trolley systeem, hetgeen in het buitenland 

reeds dikwijls heeft plaats gehad. 

Ook Nederland zal niet achterblijven. Zijn er eenmaal enkele voorbeelden, wie we^t 

hoe spoedig anderen zullen navolgen. 
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De e l e k t r i s c h e T o r - w a r m l n s r . 

( V e rv o lg.) 

Dus wordt de voorbereiding, waarvan men tegenwoordig gebruik maakt, verklaard 

de geleidraad, van zeer kleine middellijn en van groote lengte, wordt gedrenkt in een 

verglaassel, dat zelfs onder den invloed eener ongelijke verwarming niet barst en dat 

evenwel een zeer hoogen warmtegraad bereikt. De zoo samengestelde draad moet ver

volgens op de oppervlakte van metalen platen gelegd worden, welke gewoonlijk voorzien 

zijn van ribben, welke wanntebatterijen zullen vormen, soortgelijk aan die, welke men bij 

de verwarming door water of stoom bezigt. 

Men strooit derhalve op de oppervlakte der plaat een dun laagje glazuurpoeder: 

daarop plaats men den ineengerolden of opgewonden draad; men bedekt hem weder 

met eene laag glazuur en men kookt alles op een groot vuur. Aan elk uiteinde van den 

draad wordt een paal gemaakt, welke men met den electrischen stroom in verband brengt. 

De temperatuur, waarop deze draden gebracht moeten worden, zal omstreeks 3000 tot 

450° bedragen. 

Niets is eenvoudiger als installatie; maar de groote vraag is nu die der kosten. 

Als men niet over goedkoop er bronnen van elektriciteit, over watervallen, beschikt, 

is het onbetwistbaar, dat die verwarmingswijze nog niet geschikt is voor de praktijk, die 

voor de allergrootste zuinigheid moet werken. Evenwel heeft zij reeds vrij belangrijke 

toepassingen gevonden, maar alleen in gevallen, waarin hare meerdere gemakkelijkheid, 

haar higiënische voorwaarden, hare volmaakte zuiverheid, de afwezigheid van schadelijke 

stofdeeltjes, hare handelbaarheid in genoegzaam weelderige inrichtingen veroorloofd hebben 

over dit bezwaar heen te stappen. Aldus wordt sedert 1895 het Vaudeville-theater te 

Londen op deze wijze verwarmd 

Men kan deze verwarming toepassen door middel van kachels, welke men met groote 

gemakkelijkheid aanbrengt, wegneemt en verplaatst. In vele opzichten zou het de voorkeur 

verdienen in de paneelen van het vertrek de oppervlakte van heel luttele dikte, welke 

de batterijen vormen, te plaatsen en, gelijk men dikwijls voorgesteld heeft, het vertrek 

door de beschotten te verwarmen. 

Om tot de gewichtige vraag der onkosten over te gaan geven wij hier eenige cijfers, 

welke den tegenwoordigen staat der kwestie getrouw weergeven. Aannemende, dat men 

een verschil van 220 moet bezwaren tusschen de temperatuur der buitenlucht en die der 

zaal, moet men rekenen, dat men in theorie 65 watts per M3 en per uur zal moeten 

gebruiken. Tegen den prijs van 2 ets. per hectowatt en per uur, welke die der groote 

steden is, beloopt de uitgave voor een vertrek van 50 M3 ongeveer f 0.65 per uur. 

Dat is een uiterst geval, dat in geenen deele de voorwaarden eener nogal langdurige 

verwarming aangeeft. Gebruik makende van het bijzondere voordeel der electrische ver

warming, dat uit de onverwijlde werking bestaat, is men bijna altijd er toe gebracht 

herhaaldelijk aan te steken en uit te dooven, daar de vertrekken hoogstzelden aanhoudend 

bewoond worden. Ziehier eenige feiten, die door eene ervaring van reeds eenige jaren 

gestaafd worden. 
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Voor eene eetzaal, welke twintig personen kan bevatten en door twee verplaatsbare 
kachels werd verwarmd, was de jaarlijksche uitgaaf 82 gulden. 

Eene slaapkamer voor twee personen en door één elektrische kachel verwarmd, eischt 
per jaar eene uitgaaf van ongeveer 20 gulden. 

Daar het verwarmde vertrek de verkregen warmte niet terstond verliest, gelooft men 

dat de werkelijke uitgaaf in de praktijk omstreeks de helft bedraagt van het cijfer, dat 

wij daar straks aangaven en geen 30 of 35 watts per M» en per uur te boven gaat. 

In groote vergaderzalen, zooals in ziekenzalen, is niets zoo gemakkelijk als de ver

warming te volmaken door eene afdoende ventilatie, meer afdoend dan de oude ventilatie-

stelsels tot heden geweest zijn en dat wel door de toevoeging van elektrische ventilators, 

wier gebruik meer en meer toeneemt; want niets is gemakkelijker, dan ook die weinig 

hinderlijke toestellen te vermenigvuldigen zooveel als men dit noodig acht, wier gebruik 

men naar wensch regelt. 

Zooals men had kunnen verwachten, kunnen deze soort van inrichtingen in de 

weelderige binnenkamers van enkele rijkelui'shuizen bij ons worden aangetroffen. In den 

vreemde komen zij menigvuldiger voor en, als de mode een handje helpt, is het waar

schijnlijk, dat men ze in onze groote steden wat algemeener zal zien worden. Het bezwaar 

is, zooals we zeiden, de kostbaarheid der elektriciteit. Tegen den prijs van 2 ets per 

hectowatt en per uur, wat tegenwoordig in onze groote steden de prijs schijnt te zijn, is 

de inrichting lang niet goedkoop. Maar men mag verwachten, dat, naarmate het verbruik 

zal toenemen, ook de fabrieksprijs zal dalen. In dat geval kan men als zeker beschouwen, 

dat de elektrische verwarming die der toekomst zal zijn. 

PRIJSVRAGEN. 

Verconiging BouTrknnst en Trlendschap te Rotterdam. 

Deze Vereeniging schrijft de volgende prijsvragen uit: 

Iste Prijsvraag, ONTWERP VAN EEN POORTJE VOOR EEN SCHOOLGEBOUW. 

Het poortje wordt verondersteld in de rooiing van de straat een open gang af te sluiten, voerende naar eene 
op een acbterteirein gebouwde s-hool voor lager onderwijs of eene bewaarscbool. 

Het moet gedacht worden in steen, 't zfi gehouwen of gebakken, te zjjn uitgevoerd en met yzeren of houten 
hekken of deuren gesloten worden. Br moet eene gelegenheid zijn om in duidelijke en voldoend groote letters de 
opichriften: „School voor Gewoon Lager Onderwfls" of „Bewaarschool", te plaatsen en bovendien moet een 
electrisehe klok worden aapgebracht, waarvan de wijzerplaat plm. 0.50 M. middeliyn heeft; ook moet een vlaggestok 
kunnen worden aangebracht, die bö plaatsing een geheel met de geheele conceptie uitmaakt. 

In de vormenspraak moet duidelijk het doel van de poort als toegang tot eene school, 't zy dan voor lager 
onderwys of bewaarscbool, worden uitgedrukt 

De breedte van de gang wordt geacht 4 M. te bedragen, de doorgang moet 2 M. in den dag breed zyn. 
Verlangd worden: Platte grond, opstand en doorsnede op 1/20 der ware grootte, benevens een belangryk 

fragment op 1/5 der ware grootte. 
Uitgeloofd worden: 
Een eerste prys, bestaande uit de zilveren medalje en het getuigschrift der Vereeniging, benevens / 40. 
Een tweede prfls : Bronzen medalje en getuigschrift, benevens f 20 
Een derde prys: Het getuigschrift der Vereeniging. 

ad« Prijsvraag. H E T ONTWERP VAN EEN INGANG VOOR EEN HEERENHUIS. 

De ingang wordt gedacht in het midden van een gevel voor een heerenhuis, uit gehouwen of baksteen of eene 
vereeniging van beide materialen samengesteld en moet in afmeting en ordonnantie in overeenstemming met het 
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karakter van zulk een huis worden ontworpen. Be deur moet een enkele deur zjjn. De breedte van de vestibule 
waartoe zQ voert, is 2.6 M. De vloer der vestibule ligt 3 treden boven de straat en de hoogte der verdieping in 
die vestibule gemeten bedraagt 5.5 M. van vloer tot vloer, terwyi de verdiepinghoogte der woonvertrekken geacht 
wordt 4.50 M. van vloer tot vloer te zjjn. Boven de deur moet en ter zyde er van kannen lichtramen ter ver
lichting der vestibule worden aangebracht; op eene behoorlijke gelegenheid tot het aanbrengen van een brievenbus' 
dcarschel en huisnummer wordt nadrr.k gelegd. 

Verlangd worden: Platte grond, opstand en doorsnede op 1/10 der ware grootte. 
Uitgeloofd worden: Als eerste prtya: De zilveren medalje en het getuigschrift der Vereeniging, benevens f 30. 
Als tweede prjjs: De bronzen medalje en het getuigschiilt der Vereeuiging, benevens /' 20. 
Als derde prijs: Het getuigschrift der Vereeniging. 

3 d e Prijsvraag. H E T ONTWERP VOOR EEN HOUTEN WACHTHUISJE VOOR DE TRAM. 

Het huisje wordt verondersteld te staan op een plein by de tezaineukomst van meerdere tramiynen en moet 
gedacht worden in hout te zyn uitgevoerd en geplaatst op een steenen voet. 

Hut huisje meet buitenwerk» ongeveer 12 M2 groot z|jn en kan 4 of veelhoekig van grondvlak zyn en van 
binnen van zitbanken en buflettafel worden voorzien. 

Aan éen of meerdere zijden moeten luifels worden aangebracht met voldoend overstek om hen die buitenstaande 
willen wachten tegen zon of regen te beschermen. 

Verlangd worden: Platte grond, opstand en doorsnede op eene schaal van 1/20 der ware grootte. 
Uitgeloofd worden: Als eerste prgs: De zilveren medalje en het getuigschrift der Vereeniging, benevens 26. 
Als tweede prys« De bronzen medalje en het getuigschrift der Vereeniging, benevens ( 16. 
Als derde Prös: Het getuigschrift der Vereeniging. 

4d o Prijsvraag. H E T ONTWERP VAN EEN DRINKFONTEINTJE MET KLOK. 

Het drinkfonteintje wordt verondersteld op een plein te staan en moet nit steen en ijzer worden saiuengt-ntuld 
Het moot twee tapkranen hebbea in het ondergedeelte ea gelegenheid aanbieden om de nap te zetten of te baogeo,. 
Boven het fonteintje moet eene eiectrische klok worden geplaatst met wyzerplaten aan twee of drie zydou van 
0.60 M. middeliyn. 

Verlangd worden: Platte grond en voor en zö-opstand op eene ichaal van 1/10 der ware grootte. 
Uitgeloofd worden: Als eerste prys. De bronzen medalje en het getuigscbriit der Vereenigirg, benevens / 26. 
Als tweede prys: Bet getuigschrift. 

A L O E M E E N E B E P A L I N G E N . 
De behandeling der teekeniogen is vry, dooh moet accuraat en niet schetsmatig zyn. 
Alle stukken Ier beantwoording dezer prysvragen worden vóór of op den IBden December 1899 vrachtvry 

ingewacht aan het adres van den Isten Secretaris, Jonkerfransstraat 126. 
Ontwerpen na dien datum ingezonden biyven bniten beoordeeling. 
De tuekeningen en stukken moeten met ten motto gemerkt en vergezeld zyn van een gesloten brief waarin 

naam, kwaliteit en woonplaats van den ontwerper, en van een tweede dito waarin een correspondentieadres ver
meld is. Op beide brieven moet het motto der teekeningen voorkomen. 

De ontwerper van eenig antwoord mag zich als zoodanig niet bekend maken vóór de uitspraak der Jury. 
De Jury voor deze prysvragen bestaat uit de heeren : 
G. van Arkel, K. de Bazel, Eduard Cuypers, architecten te Amsterdam, en Henri Evers en C. N. van Goor, 

architecten te Rotterdam, beiden bestuursleden van B. en V. 
Wanneer geen antwoord ter volle bekroning kan worden voorgedragen heelt de Jury het recht aan het Bestuur 

van Bouwkunst en Vriendschap voor te stellen, de uitgeloofde pryzen op andere dan de bovengenoemde wyze te 
verdeelen. 

De Vereeniging behoudt zich het recht voor, gedurende 3 maanden na de beoordeeling, alle antwoorden ter 
expositie af te staan aan andere Vtreenigingen in ons land; gedurende dien tyd kan geen der ontwerpen gereprodu
ceerd worden zonder torstemming van het Bestuur van Bouwkunst en Vriendschap. 

De ontwerpen zullen na dien tyd aan de correspoudeutieadresseu worden teruggezonden. 
De uilslag der bekroningen en de uitreiking daarvan zal op oe Algemei ne Vergadering ia Januari 1900 worden 

bekend gemaakt en de ontwerpen alsdan voor de eerste maal worden geëxposeerd. Het rapport der Jury zal alsdan 
ter inzage liggen en tevens in de voornaamste bouwkundige bladen verschynen. 

De deelname aan de beantwoording van de sub 2 en 8 genoemde prysvragen is algemeen; die aan de sub 1 
en 4 genoemde uitsluitend voor Rotterdamsche Bouwkundigen opengesteld. 

Programma's zyn voor niet-leden van B. en V. te bekomen by den tweeden ondergeteekeode. 
Namens het Bestuur, HENRI EVERS, Voorzitter. 

Rotterdam, 15 Juni 1898. C. N. VAN GOOR, 1ste Secretaris. 

De inzender van bet stukje over het traagheidsmomenten in vorige aflev. opgenomen, verzoekt ons mede te deelen 
dat het geschrevene slechts als mededeeling is te beschouwen. De oorspronkeiyke vinder is de ing. J.W.Th, v. Oyen. 
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Bij de Platen. 

Toorgreve l ir l uk e l g e b o n w , 

door H. J. D A M M E B M A B T Jr . 

In het vorig jaar werd door de Vereeniging „Friesche Bouwkring" te Leeuwarden eeo 

prijsvraag uitgeschreven voor een winkelpui. De bepalingen waren in hoofdzaak, dat de 

winkel bestemd moest zijn voor den boekhandel. De gevelbreedte moest zijn 7 M. De verdie

pingshoogte 4.50 M. Verder nog 2 verdiepingen van 3.80 en 3 M. De pui moest hoofdzakelijk 

uit hardsteen vervaardigd worden. De oplossing werd in zeer gunstigen zin gegeven door 

den Heer H. J. Dammerman Jr., die hiervoor een eervolle vermelding verwierf. De plaat 

geeft de pui en de constructie daarvan, en de tekstfiguur den geheelen gevel te zien. 

In den geest van het hedendaagsche streven werd alles opgevat en op werkelijk 

verdienstelijke wijze. De pui is eenvoudig, doch voldoet niettemin door de hoogst eigen-

aardige opvatting en de passende versiering. 

Het nieuwe Tersteeade glas (Keramo). zQne toepassing en zjjne toekomst. 

Sedert eenigen tijd volgt de Fransche vakpers met groote aandacht eene nieuwe 
uitvinding, welke voor 2 of 3 jaar gedaan werd en tot groote nieuwigheden op bouw
kundig terrein kan leiden. Het betreft de versteening van het glas naar de methode 
Garchey in de keramische branche toegepast. 
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Eene aanzienlijke Duitsche inrichting, de Glashüttenwerke Adlerhütten A. G. Penzig 

in Silezië, kreeg daarvoor in Duitschland en Oostenrijk octrooi (patent). Dit artikel wordt 

voornamelijk gebruikt voor plaveisel van voetpaden en trottoirs, bestrating en gevel-

versiering enz. 

Glas is het eenige materiaal, waaruit dit artikel gemaakt wordt; het wordt ontglaasd 

en volgens de methode van Garchey aan hoogen druk blootgesteld, in bijzondereu 

molukulairen toestand gebracht, waardoor het zijne broosheid verliest en er een nieuw 

lichaam met buitengewoon groot weerstandsvermogen en volstrekte onverslijtbaarheid 

ontstaat. 

Men kan dit artikel het uiterlijk geven dat men verkiest, namaaksels van allerlei 

steenen, graniet, marmer en porfier. Dit materiaal kan uitstekend gepolijst worden en 

daardoor zijn de architecten in staat in- en uitwendige bekleedingen van groote weelderig-

en onbeperkte duurzaamheid samen te stellen. 

Het verdient vermelding, dat de ontglazing van het glas eene physische verandering 

van dit artikel ten gevolge heeft, welke het zijne broosheid ontneemt en de aantrekkings

kracht der molekulen verhoogt zonder de scheikundige samenstelling te veranderen, welke, 

zooals uit de analyse blijkt, dezelfde als bij natuurlijk glas blijft. Het keramo bezit dus 

alle innige eigenschappen van het glas, behalve de breekbaarheid, vormt daardoor een 

artikel van buitengewoon groot weerstandsvermogen en onverslijtbaarheid, is ongevoelig 

voor de scherpste zuren en wordt om zijn slecht geleidingsvermogen bij voorkeur als 

isolator van koude, warmte en elektriciteit gebezigd. 

Het ontglazen is op «ichzelve geene nieuwe uitvinding. Groote geleerden, zooals Sir 

James Hall, Réaumur, d'Artigues en anderen, hebben de verschillende toestanden van dit 

verschijnsel al uitvoerig bestudeerd en de wonderlijke eigenschappen van dit lichaam, 

welke daaruit voortspruiten erkend, doch konden middelen noch wegen vinden om deze 

uitvinding op de nijverheid toe te passen, waardoor de proefnemingen in het laboratorium 

bleven steken. Tegenwoordig is, door de methode van Garchey, dit vraagstuk als schitterend 

opgelost te beschouwen en zal de bouwkunst zich meester maken van het Keramo als 

eersteklas-materiaal van onovertroffen hardheid en groote schoonheid, zooals er ooit kan 

worden uitgevonden. 

Zooals reeds vermeld werd, schenkt de buitenlandsche pers de grootste aandacht aan 

de verschillende belangrijke bouwwerken, waarbij veelal gebruik gemaakt wordt van 

Keramo. Van de groote werken, welke reeds voltooid of nog in uitvoering zijn, willen 

wij enkel wijzen op de >Pont Alexandre Hl" te Parijs, welke geheel met Keramo ge

plaveid wordt, evenals de >Cour d'honneur de la grande entree" der Parijzer Wereld

tentoonstelling in 1900; voorts worden de plinten en trappen van het Centraalstation te 

Parijs geheel in Keramo bewerkt. Eindelijk dient nog te worden opgemerkt, dat deze 

uitvinding den stoot kan geven tot een vernieuwden bloei der glasindustrie, welke sedert 

ettelijke jaren in verval is. 

Het maken van Keramo is tot heden op de volgende wijze ontwikkeld: 1 fabriek in 

Duitschland, 4 fabrieken in Frankrijk, 1 fabriek in Engeland en 1 in Zwitserland; bovendien 
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hebben de Glashüttenwerke Adlerhütten plan binnenkort nog eenige fabrieken in Duitschland 
en Oostenrijk-Hongarije op te richten. 

Eene hoogstbelangrijke proef van nieuwerwetsche bouwkunst met glazen bouwsteenen, 
octrooi Falconnier, Is door de Vennootschap genomen. 

Dit is een gebouw van 12 X 15 M., waarvan een gedeelte tot bureau strekt, terwijl 

het overige als pakhuis dienst doet. De muren zijn van glazen bouwsteenen, octrooi 

Falconnier, evenals een groot deel van het dak, dat uit een groot gewelf van 12 M. 

middellijn bij 5 M. lengte, uit twee kleiner gewelven van 4 M. middellijn bij 5 M. lengte 

en een afdak van 3 X 5 M. bestaat. Daarbinnen verheugt men zich over een rijkelijk en 

aangenaam licht̂  evenals over eene gelijkmatige temperatuur, omdat glazen bouwsteenen 

voortreffelijke isolatoren voor warmte, koude en vochtigheid zijn. In het bureau zijn de 

vensters met verschillend-gekleurde steenen bezet, waardoor deze een beeld vol effect 

geven. In het geheel toont dit gebouw, met hoeveel voordeel dit nieuwerwetsche bouw

materiaal gebruikt kan worden en welke goede, praktische uitkomsten daarmede te 

bereiken zijn. 

De Glashüttenwerke Adlerhütten A. G., welke de eenige bezitters van het octrooi 

Falconnier zijn, houden zich al sinds ettelijke jaren met de exploitatie dezer nieuwe 

branche der glasindustrie bezig. De Vennootschap is dagelijks in de gelegenheid dit artikel 

voor eene geheele reeks van de meest verscheiden bouwwerken, waarbij de steenen de aller

belangrijkste toepassing vinden, te leveren, bijv. voor broeibakken, wintertuinen, paviljoens, 

veranda's, fabrieksgebouwen, pakhuizen, wachtkamers enz., eindelijk als isoleerende middel

schotten bij allerhanden electrischen aanleg. Als bovenlicht kan men bij gewelven en 

koepels, door de juiste combinatie van verschillend-gekleurde steenen grootsche lichteffekten 

verwekken. Met eene lichte ijzerconstructie kan men met glazen bouwsteenen groote 

oppervlakten bedekken. 

Ofschoon het plaatsen der steenen geene bezwaren medebrengt, belast de Vennootschap 

zich toch met de grootste bereidwilligheid met de samenstelling en de leiding van elk 

bouwwerk, dat misschien voor anderen, minder met het materiaal bekend, wat omslachtig 

is. Daarvoor heeft zij een technisch bureau opgericht, .om alle navraag harer tallooze 

klanten te kunnen voldoen en ze praktisch op te lossen. Dit zal er ongetwijfeld velen toe 

leiden tot dit nieuwerwetsche bouwmateriaal over te gaan, verouderde vormen te vermijden 

en bij voorkeur materialen te gebruiken, welke met het oog op de gezondheid, de 

hecht- en de schoonheid, alsmede van den prijs wezenlijke voordeden aanbieden. 

Het puTiljocn der stad Parijs op de wereldtentoonstelling In 1900. 

De stad Parijs neemt met eene som van 3 miUioen francs deel aan de ondernemingen 

en feestelijkheden der tentoonstelling. Van deze 3 millioen zijn maar zeshonderd duizend 

francs voor het tentoonstellingspaviljoen der stad bestemd. Dit bedrag is echter voldoende 

om een fraai, ruim paviljoen op te richten en aan alle takken van het stedelijk bestuur 

een ruim en waardig lokaal aan te bieden. 
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Het paviljoen wordt op de kade van den rechteroever der Seine, benedenstrooms 

van de Pont des Invalides opgericht. Dit is de aiïervoordeeligste plek, want vlak daarbij 

bevindt zich de monumentale Alexanderbrug, het middelpunt der tentoonstelling. Ook zal 

het paviljoen op die plek van verre zichtbaar zijn en aan de toeschouwers op den 

tegenovergestelden oever zich op de gunstigste wijze voordoen. Evenals alle tentoonstel

lingsgebouwen, welke aan den oever der Seine worden opgericht, zal ook het paviljoen 

der stad Parijs gedeeltelijk op de kade staan en op palen rusten. 

Het paviljoen is 100 M. lang en 28 M. diep. Een middengebouw ter breedte van 

S3 M. steekt 8 M. voor de hoofdgevel uit. Het gebouw bevat ééne enkele groote zaal, 

welke ter hoogte der eerste verdieping, van eene 6 M. breede galerij voorzien is. Maar 

deze wijdsche zaal mag niet eentonig werken. Daarom wordt de vloer van het middel

gebouw 80 cM. lager aangebracht en als een tuin aangelegd. Men heeft zich vergewist, dat 

zulk een aanleg op een verlaagd terrein, het oog schilderachtig aandoet. Van dien 

binnentuin geleiden twee trappen, beiden met twee leuningen, naar de galerijen omhoog. 

Van boven komen de trappen in eene portiek, welke den beeldhouwers een dankbaar 

werk zal aanbieden. Garigey, de architect van dit hoogstmerkwaardig huis, wencht door 

dit decoratief tusschenstuk de gestrenge regelmatigheid en eentonigheid der 100 M, lange 

zaal weg te nemen. 

Te midden van dezen tuin, welke de inrichting der openbare stadsparken zal 

vertoonen, zal men eene prachtige fontein oprichten met vier zichtbare reservoirs, met 

vier naar de stroomen der stad, de Avre, de Qurcq, de Seine en de Vanne, gerichte 

loozingsbuizen. Voorts zal het Bestuur om hare belangstelling in de Schoone Kunsten te 

toonen, de sedert de laatste wereldtentoonstelling op kosten der stad verkregen stand

beelden in deze groene omlijsting plaatsen. 

De ruimte, welke zich aan weerskanten aan den tuin aansluit, wordt aan de directie 

der stratenmakers, aan die der openbare verlichting, alsmede aan die der waterleiding 

en der kanalisatiewerken toegewezen. Dan volgen de aldeelingen, welke het werken ten 

algemeenen nutte der stadsinrichtingen, zieken-, werk-, armenhuiaen enz. te zien geven. 

Daarbij sluiten zich de eigenlijke stadsregeering en eindelijk de Parijzer politie met hare 

verschillende sectiebesturen aan. Onder anderen zal men hier ook de beroemde antropo-

metische inrichting van den heer Bertillon zien. Het gemeentebestuur heeft evenwel het 

voornemen zijne werken ten algemeenen nutte, zelfs door eene kinematograaf te doen 

vertoonen; dat is zeer opmerkenswaard, daar de bezoekers der tentoonstelling ternauwer

nood tijd en gelegenheid zullen hebben, om de groote lietdadigheidsinrichtingen van 

Parijs gedurende de tentoonstelling te bezoeken. 

Op de bovenverdieping zal men eene tentoonstelling zien van beelden en allerhande 

antiquiteiten, welke op de geschiedenis der stad betrekking hebbensj De aan de stad 

behoorende kunstschatten zullen mede hier worden opgesteld met uitzondering der reeds 

vermelde standbeelden. De prachtige galerijen, welke eene oppervlakte van 700 M'beslaan, 

zullen de artikelen bevatten betreffende het bouwwezen, van het openbare schoolwezen, 

der Stadsbibliotheken, alsmede der hooge scholen en wetenschappelijke inrichtingen. 



I l8 

Men kan begrijpen, dat dit alles voor hen, die naar wetenschap dorsten, uiterst leerzaam, 

maar voor de groote massa, die hare nieuwsgierigheid bevredigen wil, nogal vervelend is. 

Het geheele gebouw wordt van hout opgetrokken; toch zal men met het oog op de 

op de tentoonstelling komende kunstwerken de stukken gedeeltelijk door draperieën ver

bergen en het van boven invallende licht door gordijnen temperen. De bovenverdieping 

zal twee boven-elkander gelegen reeksen vensters vertoonen, welke enkel door smalle, van 

eene fries voorziene stijlen worden afgebroken De ornementale dekoratie zal voornamelijk 

uit wapenborden bestaan. Een breed fries onder de hoofdlijst zal de blazoenen der 

twaalf distrikten der stad Parijs bevatten. De dakvorming wordt door stijle gevels ver-

vroolijktr 

Het gebouw, over welks totaal-effekt men nu, naar men begrijpt, nog geen beslissend 

oordeel kan uitspreken, belooft door het toepassen zijner nieuwerwetsche vormen- een der 

belangrijkste van de tentoonstelling te worden. In ieder geval zal het het schamele 

paviljoen van het jaar 1889 ver in de schaduw laten. 

Praktische erTariugen bfl het schilderen. 

HET SCHOONMAKEN VAN FRÉSKOSCHLLDERIJEN VAN DE DAAROVER LIGGENDE KALKLAAG. 

Heel dikwijls worden freskoschilderijen ontdekt, welke dan vao de daarover 

liggende kal klagen moeten worden bevrijd. Hoe dit op praktische wijs kan geschieden, 

toont eene daarop betrekking hebbende mededeeling in de »Deutsche Malerzeitung.« 

Stellen we ons de vraag, of en waarom dat mogelijk is, dan krijgen wij het volgende 

antwoord. De freskoschilderijen worden op de versche mortel aangebracht en ze worden 

daarmede hard, vergroeien er als het ware mede en zijn diensvolgens te gemakkelijker 

en meer onbeschadigd bloot te stellen, hoe beter de mortel behouden is gebleven. Nu 

mag men het er voor houden, dat de freskoschilderijen reeds vele eeuwen bestonden, 

stoffig en vuil werden, voor de kalkkwast van den eenen of anderen metselaar ze onbarm

hartig met een koud, wit pleister bedekte. De oorzaak kan in deü veranderden tijdgeest 

gezocht worden of daarin, dat de beelden door het vuil zoo verduisterd waren, dat men 

niet nöreer kon begrijpen, wat ze voorstelden. In plaats van ze nu met eene spons met 

water' schoon te maken, bedekte men ze met eene laag pleister en dat was juist gunstig 

voor het behoud der beelden. 

In zekeren zin vormt de vuilkorst de laag tusschen de kalk en het schilderij en hoe 

dikker het vuil er op lag, hoe gemakkelijker en beter men de schilderij kan schoonmaken. 

Toch dient reeds terstond te worden gezegd, dat dit werk ondanks dit alles niet gemak

kelijk is. Het vereischt groote nauwgezetheid, fijn gevoel en bovenal een onuitputtelijk 

geduld. Doorgaans is zoo'n beeld niet maar eens, doch wel een dozijn kceretc' met kalk 

overdekt en wanneer men wilde, kon men de verschillende kalklagen van elk jaar er 

afzonderlijk afnemen. Om de kalkkorst weg te nemen bedient men zich van een hamertje 
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met een langen, veerkrachtigen steel en maakt met lichte, voorzichtige slagen eerst een 

stuk metselwerk ter grootte van ongeveer i M2 los. 

Is dit stuk eenmaal voorzichtig losgeklopt, zoodat de kalk op de schilderij is losge

maakt, wat men zoowel hooren als voelen kan, dan bewerke men een nog kleiner gedeelte 

yan dit stuk uiterst voorzichtig met den hamer, totdat de kalk op die plaats losspringt 

en het beeld te voorschijn komt. Van deze plaats af gaat men met de verdere bewerking 

voort en wel zoo voorzichtig, dat de schilderij niet beschadigd wordt. Spatel krabber 

of mes mogen daarbij volstrekt niet gebruikt worden, doch alleen het hamertje. Heeft 

men de kalk eerst terdeeg losgeklopt, zoodat de korst gebroken en haar samenhang 

teloor gegaan is, dan is het niet moeilijk meer om de kalk geheel te verwijderen. 

Is de kalk heelemaal weggenomen, dan wordt het beeld met een schoonen kwast 

flink afgestoft en tenslotte met herhaalde malen verwisseld schoon water en met eene 

spons de schilderij verscheidene malen afgewasschen. Daarbij moet men er vooral zorg 

voor dragen, dat de over te werken plaatsen, welke na het opdrogen der schilderij zouden 

worden onderhanden genomen en welke men door nauwkeurig kijken moet opzoeken, 

niet worden uitgewischt. Waren die over te werken plaatsen op droge muren aange

bracht, dan kon men veilig aannemen, dat ze hard en vast geworden zijn en dat 

water hun geen nadeel doet. Anders is het evenwel, als ze zonder eenige hydraulische 

kalk op den reeds volkomen droog geworden muur kwamen. Ook hier blijft niets anders 

over dan ze nauwgezet te herstellen. Dit zal intusschen bij elke freskoschildering, welke 

op deze wijze werd blootgelegd, noodig zijn. 

Meer moeite dan hier aangegeven is, kost het, als de mortel, derhalve de basis der 

schilderij los en gekleurd is. In dit geval is het zelden mogelijk in weerwil der grootste 

voorzichtig- en oplettendheid het schilderij zonder groote beschadigingen bloot te leggen. 

Natuurlijk is het toch, dat de afbeelding tegelijk met de afbrokkelende mortel meegaat. 

Toch is het desniettegenstaande gelukt oude freskoschilderingen op die wijze weder voor 

den dag te brengen, al waren er ook aanzienlijke herstellingen noodig. Derhalve late 

men zich niet van eene ontblooting weerhouden, maar men zorge er voor, dat men elk 

stukje afgeval'en mortel beware, omdat het voor de herstelling der schilderij van belang 

kan zijn. 

Dat men dergelijke herstellingen aan de hand van een achtingwaardigen, kundigen 

restaurator (hersteller) toevertrouwt, spreekt van zelf. 

Praktische erTariugen bQ cementwerk ondier lagen warmtcgraad, alsmede by portlandcement, 
beton en mortel en InTloed van zeewater op hydraulische metgelkalk. 

Moet men bij vriezend weer werken, dan moet men opslurpende, droge steenen 

gebruiken en de hydraulische metselkalk in kleine hoeveelheden met vooraf verwarmd 

zand met zoo weinig mogelijk, doch eveneens verwarmd water .mengen. Bij warmtegraden 

tot — 80 R. moet bij het metselen en voor beton tijn gemalen cement gebezigd worden; 
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portlandcement verdient de voorkeur boven het gewone cement en is de verhouding Van 

het mengsel voor mortel 1 : 3 , voor beton 1 : 2 : 5 ; z&nd en water moeten eerst ver

warmd worden. 

Bij warmtegraden beneden —8° R moet een snel bindend portland-cement met toe

voegsel van keukenzout, aluin of soda gebruikt worden. Bij eene temperatuur van — I50R. 

zijn de pas genoemde toevoegsels niet meer voldoende en is het noodzakelijk, ten minste 

voor de duurzaamheid der verbinding, gedurende acht dagen voorloopige bedekkingen 

aan te brengen om het beton en het metselwerk te beschutten; zooals dit veelvuldig 

voorkwam bij den bouw van de Arlbergspoor en in de haven van Helsingfors. 

Wanneer nu blijkt, dat onder het nemen van bovengemelde voorzorgsmaatregelen 

(tot —80 R. geene toevoegsels, boven 8° R. met toevoegsel van soda) metsel- en beton-

werken mogelijk zijn, dan wordt hierdoor niet beweerd, dat men bij vriezend weder altijd 

zulke werken kan uitvoeren, doch men behoeft daarbij ook niet al te angstig te zijn. 

Lofwerk, vooral wrijven en polijsten kan niet geschieden. 

Bij het vooruit verwarmen van het water en het zand en bij het beton ook van de 

steentjes zorge men, dat tot So» R (het kookpunt) het cement niet beschadigd wordt, het 

wordt in warm water spoediger hard dan in koud, doch boven 80° R. neemt het weerstands

vermogen van cement af; wordt de mortel roodgloeiend, dan brokkelt zij af en wordt 

murw. De ondervinding leert, dat portlandcement van alle hydraulische metselkalk aan den 

vorst den grootsten tegenstand biedt; heeft het cement zich eenmaal verbonden, dan doet 

zelfs eene gestrenge vorst geen schade. Gelijk alle scheikundige werkingen door de koude 

verdraagd worden, geschiedt ook de zoogenaamde verbinding en ook het hard worden 

van het cement bij koud weder langzamer. 

Daar de koolzuurvorming bij beton en mortel vooral van grooten invloed is op het 

drogen van het metselwerk en derhalve op het weerstandsvermogen daarvan, voorts omdat 

eene droging, die door verwarming verkregen is, te veel water aan het cement zou ont

trekken, zou ook bij langdurigen dooi het gebruikmaken van wat soda in de mortel en 

het beton voordeelig kunnen zijn. Al te droog beton droogt te sterk uit, wanneer het 

met droge randen, als houten lijsten, onmiddellijk in aanraking komt en verliest daardoor 

zoowel aan dicht- als aan vastheid. In die gevallen moet men de buitenste betonlaag wat 

meer bevochtigen 

De soort en de duurzaamheid der menging zijn van grooten invloed op de vastheid 

van het beton. Het is nog altijd niet uitgemaakt, of deze even goed met werktuigen als 

met de handen kan geschieden; het schijnt, dat het laatste een technisch beter produkt 

doet verwachten, omdat het machinewerk doorgaans niet gemakkelijk aan den onregel-

matigen gang van het werk aansluit. 

Het aanbrengen van hooge betonlagen is gunstig voor den aannemer, want dit ver

oorzaakt minder natuurlijke scheiding, doch het vermindert de waarde van het stampen; 

dunne betonlagen maken het werk duurder en vergrooten het aantal natuurlijke scheidings-

vlakken; lage» van 20—35 cM. dikte zijn het voordeeligst. 

(Wordt vervolgd.) 
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Bij de Platen. 

Een onzer abonnenten zond ons eene teekening ter opname van een jachthuis, ontleend 

ten deele aan een ontwerp daarvan bestaande, en in Duitschland uitgevoerd, ten deele 

gewijzigd. Het is een geheel met zeer eigenaardige motieven, vooral voor onze landelijke 

streken ook van nut. De hoofdconstructie is houtbouw, waartusschen metselwerk. 

V o o r g e T e l w 1 n ke i g eb on w t e P r a a g . 

In Duitschland neemt de nieuwere richting geheel het karakter aan van den planten-

vorm te zijn ontleend. Daarvan levert de voorgevel van een winkelgebouw te Praag op 

tekstfiguur het bewijs. Het is een ontwerp van den bij ons te lande ook gunstig bekende 

bouwmeester Prof. F. Ohmann. Wat op de teekening wat overdreven schijnt, valt in de 

werkelijkheid meer weg, doordien de opkUmmende plantengroei in kleur op den gevel 

wordt aangebracht, toch komt ons alles op die wijze gedacht wel wat overdreven voor, 

en is werkelijk meer zonderling dan langdurig fraai. 
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Praktische ervaringen bQ cementwerk onder lagen varmtegraad, alsmede bfl portlaudoement, 
beton en mortel en invloed van zeewater op hydraulische metsclkalk. 

Is de arbeid niet rationeel of verloopt er een te langen tijd tusschen het aanbrengen 

van twee op elkaar volgende lagen, dan maken de lagen eene natuurlijke scheiding. 

Het verdient aanbeveling, slechts bij groote uitzondering lagen met menigvuldige rusttijden 

te maken. Bij gebouwen, welke aan geweldige schokken blootstaan, moge geene rusttijden 

van langer dan zeven uur plaats hebben. In het algemeen moet men, als het werk 24 

uur heeft gestaan, de betonvlakken met krasborstels afvegen en na nog langer rust

tijden de vlakken afkrabben en wasschen en verdient het opstrooien van fijn cement en 

het gieten van mortel op de zoo bewerkte vlakken aanbeveling. Het stampen moet 

onmiddelijk op het uitspreiden der betonmassa volgen en eindigt weder bij het te voorschijn 

komen van het water op de betonvlakte Daar het meest van de buitenste lagen gevorderd 

wordt, moeten deze ook bijzonder dicht zijn en het meest gestampt worden. 

De stampers worden algemeen 10 — 15 KG. zwaar, geheel van ijzer of wel van 

hout met ijzerbeslag gemaakt, de eerste met 12 x 12 of 15 x 15 cM., de laatste met 

20 x 20 cM. werkvlak en bij groote bouwwerken, zooals bijv. aan de nieuwe haven van 

Bremen, worden stampmachines gebezigd 

De vastheid van het beton kan alleen door goed stampen verkregen worden en de 

waterdichtheid wordt verkregen, hetzij door bepleistering met mortel of doordat men de 

betonmassa zelve eene voldoende waterdichtheid verschaft door toevoeging van hydrau

lische kalk. Voor een waterdicht bekleedsel kan men eerst schoon, fijnkorrelig zand nemen 

en waar dit ontbreekt, kan dit door toevoeging van kalkwater verholpen worden. 

Eerst wordt op de flink schoongemaakte, afgekrabde betonmassa eene 15 mM. dikke 

laag portland cement met twee deelen zand aangebracht en vastgedrukt en is deze laag 

vast geworden, dan volgt daarop een dun laagje brij van portland-cement zonder zand, 

dat alleen gepolijst wordt. 

Een bekleedsel, dat tegen de weerveranderingen bestand is, moet altijd door eene 

bijvoeging van zand 1:1, of door eene bijvoeging van kalk, tegen zoogenaamd scheuren 

door de droogte beschut worden. Moet men des zomers een cement-bekleedsel maken, 

dan moet men de vlakken tegen de direkte zonnestralen beschermen en dikwijls nat maken. 

Om de dichtheid van het beton te vergrooten wordt er gebluschte hydraulische 

poederkalk bijgevoegd en moet deze laatste gezift en gemalen zijn, opdat er geene grove 

korrels op de massa drijven en wel cement, zand en kalk in de verhouding van 1 : 5 : ^ 

en zelfs van 1 : 8: i^. Toevoegsels van hydraulische kalk bij het beton worden ook dan 

met voordeel gebezigd, als er met heel schraal, dus met veel zand vermengd beton ge

werkt wordt. Betonblokken met waterdicht oppervlak worden nog voordeeliger gemaakt, 

wanneer men bij het gebruiken van schraal beton voor het midden de naar buiten liggende 

deelen met dichter beton tegen het binnendringen van het water beveiligt. Dit buitenste 

omhulsel, het voorgietsel genaamd, wordt 5—10 cM. dik, zoo bewerkt, dat het nog voor 

zyne verbinding met het middelste kan worden vereenigd. 
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Voor dit doel mag het beton niet al te nat worden aangemaakt en moet er zand 

met korrels van verschillende grootte, doch grootendeels fijn zand gebruikt worden en wel 

in verhouding van 1:3. Dergelijke werken hebben zich bij waterreservoirs en regenbakken, 

later vooral bij kustwerken, welke aan de heftigste woede van het water zijn blootgesteld, 

uitstekend gehouden. 

De »Bouwmaterialen-Kunde" deelt omtrent de resultaten der onderzoekingen naarden 

invloed van het zeewater op hydraulische kalk in het officieele gedeelte het volgende mede : 

De hoofdoorzaak der gevoeligheid van mortel voor zeewater berust op de werking 

van het zwavelzuur uit het zwavelzure zout van het zeewater en hoe meer dit zuur door 

de mortel opgeslurpt wordt, hoe meer bedorven de mortel moet zijn. 

Uit de proevsn, welke hieromtrent officieel plaats hadden, bleek dat van eene reeks 

in zeewater gedompelde blokken mortel het opslurpen van zwavelzuur in de eerste dagen 

het grootst was en dat dit op den tweeden en op den derden dag altijd verminderde, 

hoe langer mortel in het zeewater bleef. De proef bewees voorts, dat de in eene gewichts

verhouding 1 :6 bewerkte mortel na verloop van 8 weken meer zwavelzuur had opgelost 

dan die van 1:1. 

Nu werden met dit doel portland-cement en een mengsel van mortel met Rhijnzand, 

in verschillende verhoudingen vermengd, in het water der Noordzee gelegd en deze 

proeven hadden de volgende resultaten: 

Alle soorten van mortel bleken in zeewater minder vast dan in zoetwater en de ver

mindering in het zeewater is te grooter al naardat de mortel schraler is. De vastheid gaat 

in het zeewater evenwel ook tot twee jaar altijd achteruit. Alleen mortel 1 cement : 4 

zand -}- 'i kalkhydraat toonde na twee jaar een geringeren achteruitgang der vastheid. 

Daarbij waren de proeven geheel bedorven en was het begin der inwerking reeds na 

zes maanden waar te nemen. De verhouding (als boven 1:4 + 2) heeft wel is waar in 

het zeewater meer vastheid dan 1 :4, maar was aan de kanten toch murw geworden. 

De opvatting dat schrale mortel, waaraan men ter verkrijging van meer 

dichtheid kalkhydraat had toegevoegd, beter tegen den invloed van het zeewater bestand 

was, heeft zich bij langdurig liggen niet bevestigd; want zeewater werkt op den duur 

toch op de kalk in. Ook proeven te Amsterdam genomen vertoonden na verloop van 

zes maanden bij de proeven in zee minder vastheid dan in zoetwater en voorts eene 

geheel nieuwe ervaring en wel dat de toevoeging van de hydraulische kalk de hardheid 

niet bevordert, maar in tegendeel de bestendigheid van den druk vermindert. 

De officieele berichten melden, dat de bij Kiel genomen proeven ontwijfelbare resultaten 

geleverd hebben en wel dat de hardheid in zee tot die in zoetwater zich verhoudt: bij 

portlandcement 86 pCt., bij tras 76 pCt., bij Romancement 77 pCt. 

Op bevel van het koninklijk Pruisisch Ministerie van Openbare werken (Waterstaat) 

worden tegenwoordig op Sylt in de Noordzee uitgebreide proeven genomen, die evenwel 

eerst over twl e jaar zullen zijn afgeloopen, doch in ieder geval tot merkwaardige resultaten 

moeten leiden Voorloopig is al zeker, dat de Noordzee op alle hydraulische kalksoortcn 

meer inwerkt dan de Oostzee. 



W i n k e l g e b o u w te P r a a g . 
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Wat de invloed van het toevoegen van zand op de veerkracht van het cement betreft, 

heeft men gemiddeld de volgende coëfficenten voor de uitzetting verkregen: 

voor zuiver portland-cement 0,0000047, 

voor portland-cement-mortel in verhouding van: 

Een deel cement op 1,5 zand 0,00000356. 

„ „ „ „ 3 ,/ 0,0000043, voorts bij 4,5 = 0,0000063. 

Hieruit blijkt, dat de veerkracht eerst bij een toenemend toevoegsel van zand ver

mindert, doch later weer vermeerdert en hieruit blijkt verder de gevolgtrekking, welke in 

de praktijk van groote waarde is, dat zuiver portlandcement een veerkrachtiger hydraulische 

kalksoort dan portlandcement-mortel is voor zooverre zijn gehalte aan zand eene zekere 

maat niet te boven gaat. 

Een eenvoudig middel om tegels, steenen en mortel waterdicht te maken, dat zich 

uitstekend betoond heeft, zal ten slotte van belang wezen, namelijk; de vlakken worden 

bestreken met eene oplossing van 0,34 KG. gewone zeep in 4,5 L. kokend water en na 

het opdrogen van dit zeepsop met eene verwarmde oplossing van 0,226 KG. aluin in 18 L 

water gedrenkt; daartoe moeten de materialen luchtdroog zijn en dit middel moet bij 

fraai weder toegepast worden. 

F a p y r l s t l t e 

is een nieuw materiaal, dat daarom wel eenige toelichting behoeft. Het wordt in den 

handel gebracht door de firma Gebroeders Knoops te Arnhem, volgens het systeem Gehre, 

met de noodige verbeteringen die de ervaring heeft geleerd. Het is een mengsel van 

plantaardige stoffen. Het heeft, wat verwerking aangaat, veel van cement, wordt ook 

steenhard en is toch elastisch, zoodat het werken van de onderlaag geheel geneutraliseerd 

wordt. Het papyrislite heeft de volgende voordeelen : ondoordringbaar, dus waterdicht, 

geleidt geen hitte, koude en geluid; krimpt bij droging bijna in 't geheel niet; weegt 

slechts ca. 18 Kg. per D M. en is onbrandbaar. Papyristite kan iedere kleur gegeven 

worden. 

Bij al deze voordeelen is het bijzonder goedkoop. Al deze eigenschappen maken het 

papyristite tot het materiaal der toekomst. 

DAKEN. Op platte daken verwerkt, is papyristite een ideaal-bedekking, het paart aan 

alle bovenvermelde voordeelen nog het zindelijke, het lastige indragen van zand in kamers 

van houtcement-daken is geheel voorkomen. Men geeft de vloer een aangename kleur 

naar keuze of men legt een tuin hierop aan. Zulk een plat dak is voor ieder bovenhuis 

van onbetaalbare waarde. 

Bij schuine daken, dus die welke niet beloopen worden, vervalt de beschieting. Bij 

nieuwe gebouwen kunnen de kappen zoo licht mogelijk geconstrueerd worden. Ook 

nokken, kepers, vorsten, desverlangd met versieringen voor den nok worden er van 

geleverd. Ook goten wanneer ze van een weinig grootere afmeting dan gewoonlijk 

gemaakt worden, kunnen met papyristite belegd worden. 
VLOEREN. Vloeren van papyristite zijn niet koud,Joopen bijzonder zacht, zuigen 
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niet op en zijn evenals alles wat van papyristite wordt vervaardigd, onbrandbaar. De 

slijtage is zeer gering en het onderhoud zeer gemakkelijk. Een weinig gekookt en onge

kookte lijnolie (van elk de helft) goed uitgebeend, haalt de kleur op, en geeft de vloeren 

een frisch aanzien. Overigens is nat opdwijlen voldoende. De vloeren worden geheel zonder 

naden gemaakt, zoodat stofnesten en bacteriekoloniën niet kunnen voorkomen. Dit maakt 

papyristite het aangewezen materiaal voor ziekenhuizen, sanatoriums, kazernes, scholen, 

stations enz. enz. Op elke vaste onderlaag kan een vloer van papyristite aangebracht 

worden. Voor tennis courts het uitgezochte materiaal. 

MUREN, GEVELS EN WANDEN. Aan de kusten heeft men te kampen tegen de inwerking 

der met zouten bezwangerde atmospheer op muren en versieringen, zoodat alles er spoedig 

uitslaat en verteert. Papyristite voorkomt dit geheel, muren, gevels en versieringen hiervan 

vervaardigd, worden niet aangetast. Muren met papyristite bekleed en kleurstof vermengd, 

behoeven nimmer geverfd te worden. Voor bekleeding van vochtige en uitslaande muren 

is 't het aangewezen materiaal. 

SCHEPEN. Ieder, die wel eens een zeereis naar de tropen heeft gemaakt, kent de 

brandende vloer van het dek en de verstikkende hitte benedendeks. Welnu, de scheeps

bouwmeester heeft 't met papyristite in zijn macht, alles luchtig en koel te maken. Het 

dek met papyristite belegd en hutten geheel met papyristite bekleed, maken het verkeer 

aan boord oneindig veel aangenamer. Aan scheepsbouwmeesters wordt het papyristite in 

h e t b i j z o n d e r aanbevolen, want het brandgevaar vermindert, de temperatuur ver

betert en het lastige en tijdroovende van het kalfateren van dekken is geheel vervallen. 

VUL- en ISOLEERMATERIAAL. Geen beter vulmateriaal bestaat er voor brandkasten, 

geen beter isoleermateriaal voor stoom- en koude leidingen dan papyristite 

Koelvaten voor motoren zijn van dit materiaal zeer goedkoop. 

KLEINERE INDUSTRIE Van papyristite kunnen in iedere kleur vervaardigd worden: 

badkuipen, billardtafels, taiels, terrazzosteentjes, dekplaten, bouwkundige versieringen, 

lijkkisten enz. Ook hier ligt een uitgebreid arbeidsveld, waarvan wij zelf de grenzen niet 

kunnen bepalen. 
PRIJZEN. I M' papyristitedak ƒ 2.75 bij 50 M' minstens. 

1 „ „ „ 3.30 (waarbij dakbeschieting onnoodig). 

1 „ „ vloer „ 2.75 bij minstens 50 M'. 

1 „ ,, gevel „ 2.20 vlak bewerkt. 

1 ,, „ goot „ 4.—. 

Het is aan te bevelen, van ieder werk afzonderlijk prijsopgaaf te vragen, daar zich 

bij het eene werk meer moeielijkheden voordoen, dan bij het andere. 

Omtrent het materiaal vinden wij het volgende nog opgenomen dat hiermede in 
verband niet onbelangrijk is: 

Nadat wji reeds vroeger over Papyristite bebben geschreven en na door bekende baitenkradsche Architecten 

werd vastgesteld, dat de voordeden door den uitvinder daaraan toegesohreven ook in werkelijkheid bestaan, zal 

bet van algemeen belang xijn, te vernemen, boe rnenigvnldig de aanwending danrvan kan worden toegepast. 

Vooreerst dient te worden opgemerkt, dat de uitvinder zich niet bepaald aan eenzelfde materiaal houdt, maar 

voor de verschillende doeleinden ook Tereohillende soorten van materiaal gebruikt. Bizonder trekt de aandacht, dat 
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zekere tbeoretlsche b» gi selen met de practyk naar Oehre'a sytteem niet overeenkomen. Daarop door te gaan is 

hier echter niet ter plaatse, er zal veelmeer slechts op worden gewezen, waar ea op welke wyze Qehre's materiaal 

met voordeel kan worden aangewend. 

Wanneer Qehre beweert, z()n materiaal vertoone by aanwending als vloerbedekking niet de slechte eigenschappen 

van andere soortgeiyke materialen, d.w.z. dat het zonder voegen of verbindingen Is, niet samen of krom trekt, niet 

scheurt enz, zoo kan dit slechts bevestigd worden, verondersteld naiuurlijk, dat het oogmerk daarby is gericht op 

eene vaste werkingvijje onderlaag. In dit geval is het eender, wairuit die bestaat, in een geval slechts waarschnwt 

Oehre voor aanwending van zjjn materiaal, nameiyk wanneer de onderlaag te opzuigend is, w(jl alsdan de bindende 

vloeibare stof, als 't ware te vroeg uit het materiaal wordt opgezogen, zoodat het niet kan aaneenbinden, week 

wordt en afbrokkelt, een hoedanigheid, die naar zijn zeggen, minstens voor langeren tyd zal biyven bestaan. Vooral 

verwerpt Gehre het bestryken met gips, g lyk het aanbrengen op al te dioge cement- of beton-bodem. By deze 

laatste is echter het bezwaar af te helpen, door het bevochtigen van den bodem. 

Echter noch de wyze van bewerking, noch die vni aanwending, doch meer de menigvuldige aanwending willen 

we hier doen uitkomen. Vooreerst handelt het zich om het verbruik van ruw materiaal. Dit Is bizonder geschikt 

ter vervaardiging van voegenvrye vloerbedekking, tot het afwerken van de buitenzeden van huizen, ter bedekking 

van vochtige of andere muren of in verband met lichte yzerconatructle of met gewelfde plafonds, laatstgemeide 

bizonder by vlakke daken tot vervaardiging van voegen, vorst- en brandvrye, aan weer en water wederstand 

biedende dakbedekking. Het laatstgenoemde schynt ons een der gewichtigste ondernemingen toe, omdat naast de 

dikwyis onvoldoende gebleken hontoementdaken een voegenvry dak anders niet bestaat. Indien, zooals by de hont-

cementdaken, reparaties noodzakeiyk worden, dan bi hoeft het verder geen betoog hoeveel gemakkeiyker deze by 

bet Qehre'sche materiaal zyn alt te voeren. 

Het afwerken van de buiten/yden van huizen met het Qehre'sche materiaal zal in 't bizonder aanbevelenswaardig 

zyn aan gebouwen in de kuststreken gelegen. Terwyi nameiyk daar de atmosfeer door de daarin aanwezige zout 

waterstoffen op den duur kalk en cement vernielt, weerstaat het Qehre'sche materiaal door zone samenstelling eiken 

invloed daarvan. Dit is een factor, die te meer de aandacht verdient, daar de met dit materiaal uitgevoerde werken 

werkeiyk ondoordringbaar zyn. 

In geperste toestand levert het Qehre'sche materiaal stof voor talryke werken, te veel om allen op te noemen. 

Hier zgn bizonder de vulstoffen van gewicht. Qehre heeft niets, geen grondstof onbeproefd gelaten en met de 

meeste goede uitkomsten verkregen. Hy wil plaatsvervangende middelen verschaffen voor vele dure bouwmaterialen 

en speciaal voor die, welke door groeten afstand der plaats van productie, de aannemer of bouwmeester te duur worden. 

Dat hier het zaagsel eene der hoofdrollen heeft, schynt den meesten belanghebbenden ontegenzeggeiyk toe, dit 

is echter een abuis: Qehre gebruikt afval, dat goedkooper is dan zaagsel en aan verschillende plaatsen gemakkeiy

ker verkrygbaar. 

Vooral streeft Qehre er naar do kostbare kurksteenen en kurkplaten Ie vervangen. Wanneer zyn materiaal ook 

iets zwaarder is, zoo is dan toch de aanwending van zyne producten in plaats daarvan meestal met voordeel ver

bonden en lang niet buitengesloten 

Het vervaardigen van platen uit papyristlte ter vervanging van marmerplaten in verscheidene gevallen, b.v. by 

de billartfabriekatic, de meubelindustrie voor goedkoopere ameublementen enz., zal voor deze tak van nyverheld, 

zeker niet zonder beteekenls biyven. 

De vervaardiging van elke afmeting van platen In 't algemeen, schakelborden wand en plakaattafels, tafelplaten 

enz., de fabrlekatie van stoel- en closetzittingen enz. is even Interesant als goedkoop, zooals over het geheel geno

men, het systeem van Qehre een der goedkoopste mag genoemd worden, en wel met het volste recht, want afval 

geeft het daarby niet, alles wordt weder gebruikt. 

Heeft het tot heden by nieuwe gebouwen ontbroken aan ornamenten die aan weer en wind weerstand bieden, 

of langen tyd een goed aanzien behouden, hierdoor worden ze aangeboden. Ook de vervaardiging van stuc enz. 

voor bet binnenste der woningen is gemahkeiyk en met behulp van valstoffen in verscheidenheid mogeiyk. Voorts 

kunnen deze stuc- of ornamentwerken direct gekleurd of gemarmoreerd of ook in bont-imitatie geleverd worden. 

Versieringen voor Veranda's, gevels, of voor tnlnkoepels enz., die tot nu toe van hout gemaakt werden en 

derhalve zeer spoedig verweeren, worden door het Qehre'sche materiaal op zjjn best vervangen. 
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METSÜXSPECIE. Metselsp^cie van Papyristite is de eenigste spscie, waarmode by Jde strengste vorst kan gemet-

s'-ld worden, zoodat de Bouwmeesters 's winters met hunne werken niet meer behoeven stil te liggen. Tevens 

bijzonder aanbevolen voor afdekking van topgevels, tuinmuren en alles wat voor inwatering vatbaar is. 

Belangwekkend is ook een nijverheid, door Gehre ter vervanging van lijkkisten nit gips aangewend, wjj 

bedoelen de vervaardiging van lijkkisten nit zijn materiaal. Gipskisten zjjn op den duur niet zoo bestendig, als deze, 

dit biykt reeds nit de duidelQk sprekende cijfers der trekvastheid: 34 kg. per cM<. na 3 weken, terwijl de 

drukvastheid boven de' 200 Kg. per c M'. ligt. Buitendien is, zooals reeds boven gemeld, Gehres materiaal 

volkomen ondoordringbaar, het proces van versteening gaat met den dnur van ligging meer en meer vooruit en zoo 

is het ligt mogeiyk, hermetisch sluitende kisten te vervaardigen, die eenmaal de verdrooging van het IQk tengevolge 

hebben, zoomede de ontbinding verhoeden en eindelijk bet onbetwistbare groote sanitaire voordeel aanbrengen, de 

uitwaseming der grafsteden te verhinderen, die in tjjd van besmettelijke ziekten dikwijls zeer smartelijk is gevoeld 

Een minder omvangrijke, doch wel gewichtige tak van nijverheid is de vervaardiging van de kleine steentjes, 

als inlage dienende by cement en andere vloeren: Terrazzosteentjes. Degene, die met Gehre's materiaal werkt, is 

niet meer af hankeiyk van de leveranciers dier steentjes, hy maakt ze zelf in betere kleuren, dan zy het kunnen. 

Daarbij zal ook de prys lager ztyn, reeds omdat de hooge vracht wegvalt. 

Een groot veld van exploitatie is ook aan de kleine industrie geopend, bv. in vervaardiging van zoogen. steen-

bouwdoozen enz. Daar het materiaal zich laat draaien en bewerken, kan elke vorm worden geleverd. 

De levering van goedkoope grafsteenen is tevens van belang. De grafsteen zelf kan nit cementbeton ens. 

gemaakt en dan met Gehre's materiaal in vereiichte dikte overtrokken worden, vervolgens gemarmoreerd etc. Het 

marmer zelf te vervangen is natuuriyk, dat spreekt trouwens vanzelf, niet de bedoeling van den uitvinder. Daar 

waar kunstzin en rykdom zullen uitkomen, zal het klassieke of andere marmer altyd de voorkeur houden. 

By aanwending van lichte yzerconstructie is de levering van geheele huisjes en gebouwen eene voordeelige en 

mogeiyke. Brand kan het materiaal geen schade doen, daar dit in 't geheel niet brandt, in 't vuur nauwelyks glimt 

en onmiddeiyk uitbluscht, zoodra de gloed vermindert of het vuur wordt gebluscht. By voortdurenden brand heeft 

een ontbinding plaats, die echter slechts door den meest inteniieven gloed kan worden veroorzaakt. 

Eindeiyk zal nog eene belangryke fabrikatie worden aangemerkt en wel het vervaardigen van zuur- en vuur

vaste steenen, die veel gevraagd en gebruikt worden. Eene der eerste Duitsche firma's fabriceert deze reeds, kan 

echter niet voldoen aan de vele eischen. 

De steenen zelf dienen tot binnenbekleeding van ovens, hoofdzakeiyk in de yzerbranohe tot het onttrekken 

van phosphorus, verder in 't bedryf van vlamovens, voor kalk- en cement-ovens. Wel is nitvoering van dergeiyke 

werken eenigszins anders dan de vooromschrevene, hoofdzakeiyk komt zy echter daarop neer en is in elk geval 

afkomstig van des uitvinders proefnemingen, die meer dan in een opzicht leerrijk waren. 

Ten slotte zy nog aangeteekend, dat in het voorgemelde de industrie van den uitvinder verreweg niet is 

afgehandeld en nog menige interesante tak van de Qehre'sche uitvinding is af te leiden, wy noemen slechts de 

vervaardiging van technische isoleermaterialen. 

A n n o n c e s en b ij I a g e n. 

Wij verwijzen gaarne naar de hierbij ingelegde geele circulaire van de firma Carl 
Schleicher & Schuil te Duren, Rheinland. Het lichtdrukpapier van de firma heeft een 
groote bekendheid zich verworven, zoowel door deugdzaamheid als prijs. 

Een ander artikel zijn de gepolijste vloersteenen. 
De firma Picha, reeds bestaande van het jaar 1848, komt het recht der fabrikatie toe. 
Onverslijtbaarheid en nagenoeg volkomen ondoordringbaarheid, benevens de gemak

kelijke wijze waarop de tegels kunnen schoongehouden, worden, gaven het fabrikaat een 
goede naam. Door de groote vraag naar het artikel zag de firma zich verplicht een 
tweede fabriek in Frankrijk op te richten. Bleven de prijzen steeds op gelijke hoogte, 
het gehalte van het materiaal verbeterde voortdurend. In België en Frankrijk worden 
deze tegels veel toegepast. Ook in Nederland breidt de vraag zich uit en is de Heer 
J. Henri Pilaar, Spaanschekade 3, Rotterdam de vertegenwoordiger voor Nederland. 
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Bij de Platen. 

W o o n h n l B ) 

d o o r H. J. K B A N E N B O H Q . 

Uit de plannen, doorsnede en gevel is de geheele inrichting te zien van het woonhuis 

volgens ontwerp van den Heer H. J. Kranenborg. Zoowel ingang als woonvertrekken 

verdeelen zich gunstig in den gevel, die daardoor een bizonder eigenaardigen vorm verkrijgt, 

geheel anders dan de gewoonte is. Ook de indeeling van het plan, de ligging der trappen 

enz. is goed gekozen. 

I e t s o v e r h e t L e l p z i g e r r a a d h u i s . 

Het pas gebouwde nieuwe raadhuis te Leipzig heeft onlangs een authentieken vorn^ 

gekregen. De uitgewerkte plannen en uitvoerige raming der kosten, welke de bouwmeester 

Hugo Licht in de lente van dit jaar bij de stedelijke regeering indiende, zijn, nadat de raad ze 

eerst reeds vooraf had goedgekeurd, nu ook door de afgevaardigden eenparig aangenomen. 

Men is dadelijk met de uitvoering daarvan begonnen. 

Bij gelegenheid van den algemeenen wedstrijd hadden de leden der jury destijds niet 

het met den eersten prijs bekroonde ontwerp van Licht ter verdere uitwerking aanbevolen, 

maar zijne zoogenaamde „variatie", welke als basis van een anderen vorm van bouwgrond 

was ingediend. Het reëele van dit tweede ontwerp was een scheeve hoek, eene soort van 

bouwkundig gezichtspunt van het gebouw, dat op de Karl Tauchnitz-Brücke uitzag. 
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Uit deze ^variatie" heeft zich het tegenwoordige plan ontwikkeld (zie de vier tekstfiguren 

op pag. 132 en 133) en wel tot werkelijk nadere uitkomsten. Aan den eenen kant heefc het 

streven naar grooter stroom van licht er toe geleid het aantal binnenplaatsen zoo klein 

mogelijk te maken — behalve een klein gedeelte, dat enkel korridors verlicht, vinden wij in 

plaats der voormalige vier, maar twee groote binnenplaatsen; — daardoor is echter de 

richting der bouwvleugels inwendig veel veranderd. Aan den anderen kant moest de gewijzigde 

ligging der beide hoofdzalen tot eene geheel nieuwe opvatting van den platten grond 

leiden. Deze beide zalen lagen vroeger naast de gemeenteraadszaal in het groote hoofd

front van het gebouw, waar zij de welkome gelegenheid aanboden om door monumentale 

motieven het celsysteem van kleine dienstlokalen, dat overigens doorloopend verlangd 

wordt, in groote trekken af te breken. Daar deze beide zalen natuurlijk nagenoeg altijd 

gesloten zijn, hadden zij in het ambtelijk bedrijf van het huis bij deze ligging voortdurend 

een erg hinderlijke, doode strook in het gebouw verwekt. Daarom werden de zalen, hoe 

moeielijk dit ook was voor den bouwkunstigen vorm, in den korten arm der nieuw 

ontstane zijstraat geschoven, waar ze volkomen afgesloten zijn en zonder te hinderen eene 

groep op zichzelve vormen. Uit deze met betrekking tot den hoofdingang evenwijdig 

loopende ligging sproot met het oog op de harmonie de noodzakelijkheid voort in den 

rechten hoek bij deze as eene zaal in de lengte in te schuiven, welke in verband met de 

daarin uitkomende trap tegelijkertijd het vroeger ontbrekende monumentale motief in de 

gedaante der verkeersruimten aanbracht. 

Door deze zaal, welke op de verdieping gelijkvloers met eene vrij bescheiden, maar 

ook door twee verdiepingen gaande vestibule overeenkomt, is tevens in de verbinding 

der zaal van den gemeenteraad, de zittingskamers en de feestzaal, respektievelijk de zaal 

der afgevaardigden een veel ruimer en bruikbaarder terrein voor het houden van groote 

festiviteiten ontstaan. Op verlangen der afgevaardigde zal de hoofdtrap nog weelderiger en 

rijker gebeeldhouwd worden dan nu het geval is. Zij zal voortaan tegenover den hoofd

ingang, in twee of drie deelen in twee groote, rechte gangen naar de hoofdverdieping 

heenleiden. 

De uitwendige behandeling van het gebouw is, wat den stijl betreft, geheel van 

karakter veranderd. In stede der vroegere vormen, welke zich bij de Italiaansche renaissance 

aansloten, zien wij nu een gevel-architektuur, welk het bouwwerk nader brengt aan de op 

traditie berustende begrippen van het karakter der Duitsche raadhuizen. De ongemeen 

groote afmetingen der deelen van het gebouw en hunne aanzienlijke hoogten stonden aan 

het overnemen der bescheiden vormen van de echte Duitsche renaissance in den wegen 

eischten eene vrijer en meer naar den Barokstijl overhellende behandeling van de taal 

der vormen. Vooral de verdeeling van den plattengrond moest krachtig spreken, omdat 

de aanwezige wandelperken in den zomer bovenal het oog op de ten voorschijn komende 

bovendeden van het huis doen richten. 

De ter hoogte van ongeveer 100 M. uitgebouwde oude toren der Pleifsenburcht, 

welke bijna tot aan den top in zijne geheele dikte werd opgebouwd en in eenen rijken, 

gedrongen top eindigt, houdt in dezen plattegrond, de afzonderlijke massa's der groote 
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bouwgroepen beheersclvend, tezamen. Deze toren, welke thans, in tegenstelling met vroeger 

in de middenas der beide hoofdgevels is gebracht, is op die manier tot het natuurlijke 

hoekpunt van den geheelen aanleg gemaakt Moge het een waardig kenmerk van Leipziger 

burgertrots worden. 

P a r ü z e r n i e u w i g h e d e n In b o m r o r n a m e n t e n . 

Bij de nieuwigheden in bouwornamenten ziet men bij voorkeur bladeren of op bladeren 

gelijkende figuren, dikwijls in heel groote afmetingen, als versiering aangebracht. Bij de 

nadere omschrijving van enkele ornamenten moeten in de eerste plaats de balkondragers 

vermeld worden, wier zijden doorgaans spiraalvormig zijn. Andere balkondragers hebben, 

voor zooverre den vorm aangaat, motieven van den nieuwen stijl als versiering. Aan de 

kanten wordt het ornament eener sterk uitgesneden lijn aangebracht, het benedenste 

gedeelte wijst behalve die lijn mede op niets anders, van boven ontplooien zich daaren

tegen drie bladeren, welke eene kleine, sterk gewelfde spiraal rakelings naderen. De 

voorzijde heeft mede drie dergelijke bladeren, welke zoo tegenover elkaar geplaatst zijn 

dat de punt van het ee;ie den steel van het andere blad bedekt. 

Voorts ziet men de gedaante van een vierhoekig blad bij eenen balkondrager, welke 

een uiterst oorspronkelijk patroon vertoont. De zijden hebben eene heel breede, rond 

uitgeholde gleuf, welke aan de bovenhelft van het ornament begint, waar zij aanvangt 

nagenoeg een kwadraat vormt en vervolgens naar beneden doorloopt, waar zij altijd meer den 

muur nadert. Bovendien omringt aan beide kanten eene omlijsting deu rand, welke 

tusschen twee ondiepe gleuven eene rij schubben vertoont. Zulke schubben bedekken 

van voren en van onderen het geheele ornament, dat aan de kanten slechts smalle lijnen 

heeft Onder kleine balkons komt eene versiering heel mooi uit, welke uit eene heel 

groote schelp bestaat, waarnaast zich van bladeren voorziene spiralen oprollen en waar-, 

onder, de zich wat hooger bevindende spiralen niet aanrakend, aan weerszijden een 

palmtak te voorschijn komt, welke bijna tot aan het einde van het balkon reikt. 

Zulke palmtakken, zooals men begrijpen kan, van kleine afmeting en wat bescheiden 

opgevat, ziet men ook boven huisdeuren, bij vele nu in aanbouw zijnde wonmgen. 

Doo.gaans wordt er dan voor de huisnummers tusschen de beide palmtakken een vier-

hoekje opengelaten en daaronder of dikwijls ook daarboven een figuurtje in rel.efwerk 

aangebracht. Wat andere versieringen boven huisdeuren betreft, zoo kan men nog meld.ng 

maken van een ongeveer 20 cM. wijden boog, welke haast bij de deurposten begmt en 

omstreeks 5 cM. voor de deur uitspringt. Het patroon geeft een zigzaglijn te z,en. wier 

afzonderlijke punten beurtelings de beide randen aanraken. De kleine tusschennnmten 

worden daarna met sterretjes opgevuld en alleen in het midden van den boog worden 

de sterretjes en de lijnen afgebroken, daar een eikenblad die plaats inneemt. Groote 

overeenkomst hiermede vertoont een andere boog, welks uiteinden echter vlak by de 

deur met een eikenblad beginnen, daarboven ziet men een vrouwenkop en daarop volgt 

de zigzaglijn eerst. 
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T e r w i J d e r d e r e r v a r ml ngs t o e s t e l l e n In A m e r i k a . 

De gewoonte om een groot aantal kleine woonhuizen op denzelfden tijd en op de 

zelfde wijze naast elkaar te bouwen gaf in Amerika al 20 jaar geleden aanleiding tot 

voorstellen om de huizen niet alleen van gas en water, maar ook en wel door stoom, 

uit een op eenigen afstand gelegen ketelhuis, van warmte en kracht te voorzien. De 
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stoom zou tot het drijven van werktuigen en brandspuiten dienen, terwijl het verdampen 
nog tot verwarming, het heete water voor het koken, wasschen en het smelten der sneeuw 
zou worden gebruikt. 

Den Ingenieur Holly te Lockport, N.Y. komt de eer toe de verwarming van geheele 

stadswijken het eerst te hebben doorgezet. Hij gaf aan zijne straatleidingen aansluitkasten 

op afstanden van 15 M. en vereenvoudigde den aanleg der buizen werkelijk daardoor, 
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dat hij op de terugleiding van het heete water rekende. De grootste moeielljkheden 

ontstonden natuurlijk door de uitzetting der stoompijpen, bovenal uit de ligging der tegen 

warmteverlies zooveel mogelijk beveiligde buizen onmiddellijk in den schoot der aarde 

volgde, dat de buizen dus niet zonder meer toegankelijk bleven. Omstreeks het jaar '80 

werden distriktsverwarmingen te Lockport en Detroit aangebracht. Dit geschiedde eveneens 

te Hartford, Philadelphia en Washington, maar de aanleg mislukte spoedig. Te Washington 

werden zelfs alleen de ketels opgericht, maar de buisleidingen werden niet gelegd, daar 

de aansluiting aan het bondsgebouw niet te bereiken was. Gunstiger dan bij dezen aanleg 

zagen de verhoudingen er te New-York uit, waar de New-York-Steam Company op zich 

had genomen om onder de technische leiding van Ch Emery geheele stadswijken van 

uit tien stations te verwarmen. De moeielljkheden waren wel is waar ook Wer niet onbe-

teekenend. Zij begonnen reeds bij de ontdekking der behoefte aan verwarming, daar 

de bezitters der stoomketels niet konden worden genoodzaakt tot het nemen van stoom 

uit de centraal-stations. Was deze onzekerheid uiterst bedenkelijk voor het berekenen der 

rentabiliteit, daarentegen ontstonden er praktische bezwaren bij den aanleg der ketels en 

der buisleidingen, welke met betrekking tot den ketel daardoor konden worden opgelost, 

dat men er een grooter aantal overeenkomstig de toenemende behoefte aan stoom in het 

vooruitzicht hield. De aanleg der stoombuizen moest intusschen met het oog op de grootst 

gehoopte behoefte geschieden, wanneer men het leggen van verdere buisleidingen in de 

straten wilde vermijden. Van de tien in uitzicht genomen stations werd er vooreerst maar 

één,*station B. aangelegd. 
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Het moest in vier verdiepingen, elk 16 ketels van 250 paardenkrachten ieder, in het 

geheel dus 64 ketels van 16000 paardenkrachten tezamen, bevatten. Feitelijk werden er 

evenwel maar 16 ketels opgericht. Later is nog een klein station van 16 ketels bijgevoegd. 

De stoom werd met eene spanning van 5 a 6 atmosfeeren afgegeven, om ook tot het 

drijven van werktuigen te kunnen worden gebezigd. Door bemiddeling van het Congres 

werd het Postkantoor aangesloten. De New-York-Steam-Company ontving voor de verwar

ming jaarlijks 33000 dollars, (terwijl de Edison-Company er voor de verlichting nog 34000 

dollars bijkreeg). 

Toen vier jaren later de meening der werktuigkundigen doordrong, dat deze bedrijfs

kosten te hoog waren en dit bedrijf in eigen beheer ingevoerd moest worden, waren de 

reeds aanwezige ketels verroest en moest er een nieuwe aanlog plaats hebben. De nieuwe 

aanleg leverde de verwarming en verlichting voor 30000 dollars jaarlijks. 

In 1884 werd de in 1882 gebouwde, tien verdiepingen hooge Mills Building, aange

sloten. De stoomleiding drijft twee waterpompen, zeven drukwaterkranen en drie dynamo's 

voor 2000 gloeilichten. De verdamping der machines is voldoende om het gebouw te 

verwarmen, De resultaten van het bedrijf moeten bevredigend zijn. De acht pijpketels, 

welke in het huis zelve voorhanden zijn, worden goed onderhouden, om bij storingen in 

het bedrijf in het centraalstation of in de geleiding ten allen tijde voor het eigen bedrijf 

ter beschikking te staan. De in 1894 gebouwde Manhutturr-Life Building werd eveneens 

aangesloten. Den oorspronkelijk voor eigen beheer opgerichte, onder het bordes geplaatsten 

ketel behield men ook hier voor noodhulp. Het bedrijf in eigen beheer had jaarlijks 

11300 dollars gekost. Door de verbinding met de New-York-Steam-Company verminderden 

de bedrijfskosten met 7C0 dollars. Naar de meening schijnt het zeer de vraag, of de 

New-York-Steam Company bij de beide laatstgenoemde gebouwen ia het algemeen met 

voordeel werkt, dan wel, of zij hier alleen reclame maakt voor de zaak met de kleine 

huisjes zonder eigen ketelaanleg. 

Bij de nieuwere groote handelsgebouwen, welke tegenwoordig in New-York tot 26 

verdiepingen tellen, overtuigde men er zich van, dat eigen krachtaanleg voordeeliger was 

dan de verbinding met de centrale stoomiprichting. De verdamping der machines om de 

liften te drijven en de lichtbereiding was voldoende voor de verwarming van het gebouw. 

In de in 1897 gebouwde Bowling green, waar het lektrische licht geleverd wordt door 

eene accumulatoren-station, dat door de Edison-Company in den kelder werd opgericht, 

is de stoom der machines zelfs voldoende tot vorming van het drukwater voor de liften 

en tot verwarming van het gebouw. Bij de Columbia-Universiteit te New-York is de 

stoom der voor het drijven vereischte machines voldoende ter verwarming der negen 

groote gebouwen. In het Grand-Hotel te New-York bevindt zich een elektrische aanleg 

voor de verlichting van vier blokken huizen; de stoom der machines volstaat om het 

hotel te verwarmen. In menig kleiner stadje, zooals Springfield (111.), Dunville (111.), Terre 

Haute (Ind.), St. Joseph (M.), Davenport (Ind.), heeft de Amerikaansche District-Steam-

Company volgens het systeem Holly aan de elektrische verlichting de verwarming zelfs 

van geheele stadswijken met gunstigen financieelen uitslag verbonden. Te St. Joseph, Mo, 
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wordt een blok handelshuizen van ruim 250000 cM' inhoud door het 1,6 KM. verwijderd 

gelegen elektrische station door stoom verwarmd. Daardoor wordt in Amerika de aanleg 

van verwijderde verwarmingstoestellen gemakkelijker gemaakt, dat er overal stoomketels 

mogen worden opgericht. Voor meerdere veiligheid worden echter bijna uitsluitend pijp-

ketels toegepast. 

Het verwijderd verwarmingssysteem Prall, waai bij het overdragen der warmte door 

heetwaterbuizen geschiedt, welke concentrisch in stoompijpen zijn aangebracht, is wel te 

Boston beproefd, maar moet niet voldaan hebben. De warmwaterbuizen staan met de 

met water gevulde ruimte, de stoompijpen met de met stoom gevulde ruimte van den 

ketel in verband. Het warme water moet met stoompompen in omloop worden gehouden. 

De aanhangsels onzer bron bevatten tallooze voorstellingen en beschrijvingen van 

bijzonderheden, vooral van de voorbereiding om de uitzetting der pijpleidingen mogelijk 

te maken, waarop we hier niet verder wenschen in te gaan. 

He t g i p s d e r t o e k o m s t . 

In Duitschland kent men het gips voor het gebruik der gewone doeleinden eigenlijk 

eerst sinds het midden der 17 de eeuw, hoewel het reeds bij de volkeren der Oudheid 

goed bekend was. Zijn gebruik als mortel in drie streken, waar korrelig, dicht gipssteen 

voorkomt, is even gewoon als anders het bezigen der kalk. De groote Cheopspiramide 

is met mortel gemetseld, welke 85 % gips bevat en te Parijs wordt tegenwoordig zooveel 

gips voor het maken van mortel gebruikt als nooit te voren; zelfs worden de gevels met 

gips gepleisterd. Bij ons is dit nog maar op enkele plaatsen gedaan, ofschoon er ook 

gips is, dat in geen enkel opzicht minder is dan dat Fransche. Langzaam verbindend, 

sterk gebrand Osteroder gips, met behoorlijk aanvullingsmateriaal vermengd, wordt vooral 

sints langen tijd voor het maken van kunststeen gebezigd en ook betonwerken worden 

respektievelijk daarvan saamgesteld. 

Als men er dus op wijst, dat het gips in de toekomst onze grootste aandacht verdient 

en trekken moet, dan is dat niet te veel gezegd. Wat men tegenwoordig aan cement 

verspilt, kan hoogstaanzienlijke hoeveelheden aan het maken van gips toevoeren en dan 

kreeg men de bouwwerken spoediger gereed, dan ze met elke andere soort van -mortel 

zijn te maken. Hierover schrijft een man van het vak in de ,/Kalk- und Chamotte Ztg." : 

Dit is op zichzelf juist en plaatst men er de feiten naast, dat men voor het geharde 

gips werkelijk (voor de behoefte bij het ruwe bouwwerk) nog een heel ruim terrein open 

heeft, dan kan men er zich alleen over verbazen, waarom men van dezen stand van zaken 

geen gebruik maakt! Moet het gebrek aan eigen initiatief zijn bij hen, die aan het hoofd 

der gipsindustrie staan f Haast niet mogelijk, waarschijnlijk is deze gereserveerdheid de 

vrucht van vergeefsche, of ten minste onbevredigende proeven, welke als gevolg van 

//theoretische voorschriften" werd ingezameld I Dat mag evenwel niet afschrikken. De 

Chineezen hadden bijv. het buskruid al lang uitgevonden en toch kwam Barthold Sohwarz 

en vond het nogeens uit „om het werkelijk te doen waardeeren." Hiermede wil ik er op 
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wijzen, dat men bij het maken van het gips zoowel bij het branden als daarna bij het 

verwerken nog vele feilen laat binnensluipen evenals dit ook bij het cement het geval is. 

Dit laatste toont de verkeerde verwerking nog veel vroeger dan het gips (kleine barsten), 

wat ons eigenlijk al eene vingerwijzing moest zijn om het gips alleen toe te vertrouwen 

aan handen, die veelvuldig met cement gewerkt hadden. Men vermengt het gips bijv. 

met eene te groote hoeveelheid water, terwijl men er niet meer water bij moet mengen 

dan het natuurlijk gips bevat. 

Na het blüsschen moet men door persing trachten de molekulen dichterbij elkaar te 

brengen, omdat hunne kohaezie in omgekeerde verhouding met hunnen afstand is. 

Daarom past Abaté bijv. water in de gedaante van stoom toe en doet het poeder in 

vormen, welke onder hydraulische drukking komen, waardoor het produkt volkomen 

kompakt en zeer hard wordt. Ook met goedkoope toevoegsels aan den stoom of aan het 

gips kan grooter hardheid verkregen worden en vooral thans, omdat men de kunst verstaat 

het voor den invloed van het water en het vuur ongevoelig te maken. In de toekomst 

zal het drenken wel eene grootere uitbreiding bereiken, terwijl de vochtig- en waterdicht

heid van gipsprodukten daardoor in een nieuw stadium komen. Dit laatste is van groot 

belang en verdient wel, dat het beproefd wordt, te meer omdat er, zooals wij reeds vermelden, 

voor den ruwbouw nog een groot gebruiksterrein open en braak ligt. Over de tallooze 

andere verhardingskunstwerken zullen wij hier niet spreken ; want gelijk bekend is, houden 

velen zich niet goed en is datgene, wat eenigszins goed blijft, in de praktijk te duur. Bij 

het gebruik van het gips in het groot kunnen deze hulpmiddelen ternauwernood^toege-

laten worden; want, behalve dat zij de kosten doorgaans doen stijgen, vereischen zij bij 

de toepassing te veel tijd en dat is het juist, waarin de fout schuilt — want de tijd is 

het, waarop wij het meest moeten uitsparen. (Wordt vervolgd) 
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Bij de Platen. 

Oitwerp Tan een kleine rllla In de duinen. 

Bouwmeester W. VAN BOVBIT. 

Hoogst-eigenaardig is de van houtconstructie uitgevoerde villa. Geplaatst in de 

duinen op een ongelijkmatig terrein moest de ontwerper hiermede rekening houden en 

de inrichting zoodanig maken, dat de voornaamste gezichtspunten behouden bleven en 

waar ruimte was voor het licht benuttigd worden. Plannen, doorsneden en gevels leveren 

een duidelijk beeld van het geheel. 

Het g i p s d e r t oekoms t» 

Bij het gebruik van gips op groote schaal, gelijk men in onze dagen de kalk voor 

het maken van mortel bij den ondergrond- en den hoogbouw als voegmiddel gebruikt, 

mag men alleen met goed, behoorlijk toebereid materiaal het begin van partikuliere 

gebouwen maken. Al het andere, zooals het eigenlijke verbruik in het groot vereischt, 

komt dan van zelf. Men moet het maar niet verkeerd aanpakken gelijk destijds de 

fabrikanten van het slakkencement, maar naar de regels, »welke praktisch beproefd 

2ijn.€ Eene proef in het laboratorium hiermede genomen zal altijd met eenige misluk

kingen te kampen hebben. 

Het is toch onloochenbaar, dat men datgene, wat elders in gipswerken geslaagd is, 
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ook moet kunnen namaken en eveneens is het boven eiken twijfel verheven, dat gips, 

wanneer het door water noch vuur wordt aangetast, het cement en de kalk verre over

treffen moet. Zelfs dan nog zou het boven de laatste uitmunten, als het zelfs nog wat 

duurder was, daar zijne snelle verbinding bij alle bouwwerken van wezenlijk groot belang 

is. Daarvan geeft ons het verbruik van het cement, dat gestadig toeneemt, het klaarst 

bewijs; zijn spoedig verbinden heeft het tot die groote vlucht gebracht. Voorts is men 

niet onkundig, dat cement niet absoluut waterdicht is — en kan men dus het gips deze 

eigensehap in hooge mate toekennen, wat zal dan nog beletten het in stede van het 

cement toe te passen. 

Dan kan men er ook nog op wijzen, dat er, zooals men weet, in de bereiding van 

konglomeraat vele voegmiddelen gebruikt worden, welke niets gemeen hebben met het 

voor onmisbaar gehouden cement (kunststeen-industrie) en desniettegenstaande een goed 

artikel verkregen wordt. Men denke bijv. maar aan het proces van Dr. Löwschen. 

Het maken van deelen en platen van gips voor den inwendigen muur- en zoldering 

bouw behoeft niet meer beschreven te worden, dat is allerwege eene bekende en uitge

breide bouwindustrie geworden. Wel mag men er echter de gipsfabrikanten opmerkzaam 

op maken, dat eene uitgebreide verzending van gips voor hen alleen mogelijk is, wanneer 

het bij het bouwen rechtstreeks voor het maken niet alleen van muren en plafonds, 

doch ook voor het metselen en pleisteren gebruikt zal worden. Nadat door de laatste 

groote branden bewezen werd, dat gipsen deelen wel een heel goed, maar in verbinding 

met de f-balken geen absoluut vuurvrij materiaal zijn, zijn toch de beide wegen aange

wezen, welke moeten worden bewandeld om bijv. de plafonds vuurvast te maken. Men 

late den ijzeren drager weg en make de plafonds rechtstreeks op hunne plaats van beton 

in gips en daarbij behoorende aanvullingsmiddelen. (Dit is nu te gemakkelijker daar men 

reeds eene goede vervangster voor de f-balken heeft en men ook voor konglomeraat-

plafonds geene bevestiging meer noodig heeft.) De eerste eigenschap van een plafond, 

de hechte en beproefde draagkracht behoeft met gips als voegmiddel, zooals bekend is, 

niet meer onderzocht te worden ; de tweede en de derde eigenschap, de droog- en vuur* 

vrijheid worden door de opgegeven toebereiding aanmerkelijk verhoogd. Oorzaken van 

ontbinding zullen niet meer kunnen voorkomen. Men heeft zooals meermalen ook door 

autoriteiten werd gekonstateerd, bij de gipsen deelen het euvel gevonden, dat zij ontvan

kelijk zijn voor schimmel en daarom behoort men ze niet toe te passen op plaatsen, 

welke ook maar eenigszins vochtig zijn. 

Daar men het door het leggen van konglomeraatplafonds tot eene zeer groote 

draagkracht kan brengen (bijv. loooo KG. per M2) is het in het geheel niet meer de vraag 

of men bij den hoogbouw bij het leggen van plafonds eigenlijk wel aan het gips als 

voegmiddel boven alle anderen de voorkeur moet geven. Maar dit is niet alles; men zal 

van gehard en vuurvast gips nog veel meer maken en de toekomst zal aantoonen, dat 

daarin iets van groote beteekenis kan verricht worden. Het hangt maar van den ernstigen 

wil af, de voorwaarden voor een ontwijfelbaar succes zijn allen aanwezig. 
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Het kantoorgebon tr der firma Ad. HagenB es Co. te Bremen bfl de Kaiserbrtteke. 

Tusschen de Kaiserbrücke en den Theerhof te Bremen, eene met magazijnen (pakhuizen) 

bebouwde landtong, van de Oostzijde door de »Groote" en van de Westzijde door de 

»Kleine Weser" bepaald is in den loop van het vorige jaar als slot dezer groep magazijnen 

voor de handelsfirma Ad. Hagens en Co. een kantoorgebouw gevestigd en gebouwd 

geworden, dat ter verfraaiing der stad in hier anders niet gewone kunstvormen verlangd 

werd. Tot hiertoe diende deze nabijgelegen groep niet tot versiering der Kaiserbrücke. 

Eerst door de oprichting van het kantoorgebouw is het een afgesloten bouwkunstige 

aanleg geworden, welke zich ook bij den poortbouw der Kaiserbrücke, met hare balustrades 

enz., welke evenals het kantoorgebouw in den Gothischen stijl zijn gebouwd, aansluit. Het 

kantoorgebouw in den poortvorm, de doorgang als poort van een bovenbouw (looppad) 

voorzien, verschaft, vrij van drie zijden aan de rivier de Weser gelegen, in verbinding 

met de Kaiserbrücke aan dit gedeelte der stad een schilderachtig aanzien en vormt een 

bouwkunstig slot van den Theerhof. 

De buitenbouw is van gebakken steen zonder gebruikmaking van zandsteen opge

trokken en met eene laag zwart glazuur overtrokken. De lijsten en vensterdrempels, de 

dagvlakten van deuren en ramen enz. zijn uit profielsteen vervaardigd. De versieringen en 

wapens onder de balken der kroonlijst zijn van gebakken klei. De wapens zijn zwart 

geglaceert. Zij geven de teekening en de kleuren der Staten, waarmede de firma handel 

drijft, aan. De zijden der daken zijn met fraai Engelschen leisteen gedekt. De kappen en 

kruizen, alsmede de schuine zijden der torens enz. zijn door de firma Georg Victor 

Lijnen te Eschweiler naar opgegeven teekeningen uit zink saamgesteld. 

De uitwendige versiering is in het algemeen eenvoudig. De bouwkunst werkt hier 

alleen door de vormen en de groepeering. Inwendig is de versiering mede eenvoudig, 

doch in stijl gehouden, omdat er enkel kantoor- en proeflokalen verlangd werden. 

In zooverre was de fundeering bij dezen bouw lastig, dat de belendende pakhuizen 

aan de »Kleine Weser" op den aangeslibden grond zonder paalwerk (omdat er betrekkelijk 

heel wat land voor de pakhuizen ligt), naar de »Groote Weser < toe echter op ongeveer 

i M. lange, 15 cM. dikke ingeheide palen zonder rasterwerk er voor staan. De aangren

zende pijler der Kaiserbrücke staat wel op paalwerk met een daarvoor staand sterk raster-

werk, maar desniettegenstaande stroomen de beide deelen vlak langs de zijden van het 

kantoorgebouw, zoodat men hiermede rekening moest houden en onder zekere omstandig

heden beschadigingen verwacht moesten worden, als er mocht geheid worden. 

Dit moest vooruit belet worden en daarom koos de architekt eene fundeering met 

gemetselde zinkputten. Uit de schets en uit de doorsnede der fundeering kan men hare 

konstruktie opmaken. Daarbij dient nog te worden opgemerkt, dat deze putten op een 

vierhoekigen lijst van winkelhaken met 15 cM. breede zijden rusten, welke in de hoeken 

sterk gelascht en van geslagen ijzeren hoeken voorzien zijn. Mede zijn er aan de hoeken 
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tot aan den bovenkant der putten doorgaande rondijzeren ankers aangebracht, welke van 

boven met een gesmeed ijzeren rand aan elkaar verbonden en in het muurwerk vastge-

metseld zijn. 

De loodrechte zijden der winkelhaken bevinden zich aan de buitenzijde der putwanden 

om des te scherper in den 

bouwgrond te kunnen snijden. 

De putmuren rijzen pyramidaal 

naar boven en zijn ter dikte 

van 12 steen in cement gemet

seld. De inwendige putruimte 

werd na het zinken, dat tot 

op 4,5 M. onder Bremer peil 

geschiedde, met beton gevuld 

in dicht ineengestampte lagen, 

maar de boven mond ter lengte 

van ongeveer 0,75 M. als schoor-

muur der bogen geheel dicht

gemetseld. Van put tot put 

werden bogen gevormd, waarop 

de kadermuren rusten. 

De verdere fundeering ge

schiedde met pijlers op beton

blokken, op voldoende diepte 

gelegen. Eene sterke veranke

ring, door dwarsankers van 

buiten naar den buitenmuur 

loopend, werd voor de zeker

heid aangebracht, maar tevens 

eene verdere verankering door 

ijzeren balken, rondom op ver

schillende hoogten van het ge

bouw ingemetseld, verkregen. 

Het zinken der putten had 

vrij snel plaats, daar de grond-

diagen, uit rivierzand bestaand, 

gelijkmatig waren. Slechts bevond er zich op ongeveer 3 M. beneden peil eene 6 dM. 
dikke veenlaag, welke in den loop der eeuwen door den druk van het zand en van 

het water baast zoo hard als bruinkool was geworden en met breekijzers moest 
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doorbroken worden. Dooreene 

bijzondere belasting der putten 

(welke tot de volle hoogte voor 

de zinking waren opgetrokken 

en een gewicht van plm. 14000 

K.G. hebben) met 3000 K.G. 

werd het zinken bespoedigd 

en gemiddeld in drie dagen 

voor eene put tot stand ge

bracht. Een haken aan den 

grond kwam niet voor, daar 

de wigvorm van den put dit 

verhinderde en al ging het 

onder de daling ook weleens 

wat scheef, dan werd dit door

gaans weer terechtgebracht. 

Om het wegspoelen van den 

grond achter de kademuren te 

beletten werden in plaats 

van het rasterwerk, beschut

tingsmuren in den vorm van 

betonbogen van put tot put 

aangebracht en voor de kade

muren nog steenen palen ge

plaatst. 

De bouw duurde van begin 

Juli 1897 tot Maart 1898. De 

bouwkosten bedroegen de 

ronde som van 75000 Mark. 
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A a n l e g Tan p l a n t e n k a i s e u v o o r T i 11 a 's. 

Het verdient aanbeveling de plantenkassen nooit in, doch altijd bij het huis, waartoe 

zij behooren, om het even of het eene villa dan wel een soortgelijk huis is, te bouwen. 

Met voordeel zal men er altijd zulk een kiezen, dat van een bovenlicht en van tuimel

ramen voorzien, in eene koude en eene warme afdeeling gescheiden en met overeenkom

stige verwarmingstoestellen voor overwinteren en uitbroeden geschikt is. Men bouwt in 

den laatsten tijd geene glazen kasten met donkere zoldering meer, omdat zij voor het 

aankweeken van planten geheel onbruikbaar zijn gebleken en ook voor zuivere overwin

teringskwartieren met uitzondering voor enkele planten, welke weinig licht noodig hebben, 

niet voldaan hebben. Wanneer de nieuwe kas bepaald in huis moet worden opgericht, 

dan moet de naar buiten gerichte wand of voorgevel zoo worden opgetrokken, dat hij 

het licht zoo onbelemmerd mogelijk naar binnen laat vallen, wat alleen kan plaats hebben 

door een de geheele hoogte beslaande glazen wand. Hiertoe wordt er in den voorwand 

een 40 cM hooge en 45 cM breede steenen benedenmuur opgetrokken en naar buiten 

toe terdege met een steenen dorpel belegd, waarin op afstanden van 1,25 M. van midden 

tot midden met houten pinnen houten vensterstijlen (ijzeren nemen wel minder plaats in, 

maar koelen des te sterker af) worden aangebracht en op de verlangde hoogte met een 

raamwerk, eveneens met houten pinnen, bedekt, waarop dan de dakvorsten komen te 

liggen. Tusschen de vensterstijlen, den steenen dorpel en het raamwerk worden de staande 

vensters in de dikte van het raamwerk met flinke spanningen naar buiten toe ingehangen. 

Hoe dtmner de vensterstijlen zijn, hoe helderder de binnenruimte verlicht wordt, toch mag 

men ten koste der zekerheid geene al te kleine afmeting nemen. De vensters moeten 

met het oog op het luchten beweegbaar zijn, d.w.z. opengezet kunnen worden. Men 

verdeelt de hoogte van den glazen wand in tweeën of drieën, al naar mate deze grooter 

of kleiner is, zoodat twee of drie afzonderlijke, dicht aan elkaar sluitende glazen vensters 

boven elkander staan. Ze worden aan den eenen kant met scharnierkrammen aan de 

vensterstijlen bevestigd, zoodat ze zijwaarts openslaan. Om ze geopend te kunnen doen 

blijven, wordt van binnen aan de vensterramen eene van gaten voorziene, ijzeren, draai

baren stang aangebracht, welke in eene aan de vensterstijlen bevestigde stift vat, waardoor 

het geopende venster op eene aan de behoefte voldoende wijze kan worden vastgezet. 

Zijn de vensters gesloten, dan worden ze door eene pin vastgehouden. 

Naar hetgene J. Hartwig in de »Deutsche Bauhütte" schrijft, kan de binnenruimte op 

de volgende wijze voor het plaatsen der planten worden ingericht. Op den benedenmuur 

wordt, behoorlijk door dwarshouten ondersteund, eene tot 60 cM breede vensterbank 

aangebracht van geschaafde planken om er lage planten op te zetten. Voor hetzelfde 

doel kunnen er op afstanden van 1,3 M aan de vensterstijlen planken bevestigd worden 

om lage planten, welke veel licht noodig hebben, op te plaatsen. De inrichting of indeeling 

der overblijvende ruimte hangt van de behoefte af. Moeten hooge planten, die in bakken 
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staan, daar den winter doorbrengen, dan moet de ruimte open blijven. Is dit niet het 

geval, dan worden aan den achterwand amfitheatersgewijze stellages opgericht, welke van 

den voorwand met de vensterbank i M ongeveer verwijderd blijven, zoodat er een pad 

open blijft, wat voor de verzorging der planten noodig is. Op eene daarvoor geschikte 

plaats wordt een vat neergezet, dat voortdurend met water gevuld moet worden gehouden. 

Daar de ruimte aan drie zijden door muren wordt ingelaten, zal een bedekken van 

den vensterwand met luiken, in gewone gevallen, voldoende zijn. Intusschen schrijft de 

voorzichtigheid voor, om, wanneer er geen ander verwarmingstoestel moet aangebracht 

worden, toch tenminste ergens in een hoek eene kachel te plaatsen, om bij de door hevige 

koude veroorzaakte sterke daling der warmte binnenshuis, welke niet lager dan 3°R. mag 

zijn, als het noodig mocht wezen, wat te kunnen stoken. 

De op deze manier 'ingerichte glazen kas is, gelijk we reeds zeiden, alleen geschikt 

voor het overwinteren der gemelde en soortgelijke in den winter slapende gewassen. Moet 

er een gedeelte van afgescheiden en als verwarmings- of broeikas ingericht worden, dan 

moet dit door een tusschenschot, het best van glazen bouwsteenen. van de overige ruimte 

afgescheiden en van een afzonderlijk verwarmingstoestel voorzien worden, om de vereischte 

warmte van 8 ^ io0 R. te verkrijgen en te behouden. De aldus afgescheiden ruimte kan 

wel voor de plaatsing en ook voor het aankweeken van planten in het algemeen dienen, 

maar is voor het bewaren van planten uit groene perken bepaald ongeschikt. Deze moeten 

toch zoo nabij mogelijk, bij een van boven niet van terzijde, invallend licht staan, anders 

groeien zij verkromd op en worden onbruikbaar. Het eigenlijke broeien vereischt eene 

hooge warmte van den bodem, welke niet gegeven kan worden. 

Het o n d e r h o u d e n ran Motoren. 

De SpragueCompany, wiens motoren nogal veel gebruikt worden geeft aan hare 

beambten de volgende voorschriften r • 

Men houde steeds voor oogen de voordeelen, die de elektrische motor boven alle 

anderen biedt. Eenige hiervan zijn: zij zijn zeker, gevaarloos, zuiver, hebben een groot 

nuttig effect, zijn eenvoudig, geruischloos, geven geen asch, geen rook, geen kolendamp, 

geen vuur, hebben geen gas noodig, geven geen verhitting der omgeving, hebben geen 

gevaar van bevriezen of van ontploffen, enz. 
Men moet van een motor nooit meer kracht eischen dan waarvoor zij geconstrueerd is. 

Het opstellen van motoren op vochtige plaatsen is zeer slecht. 

Het smeeren moet zorgvuldig gedaan worden, uitloopende olie mag vooral den 

collector niet vuil maken. Zoo dit het geval mocht zijn, moet dadelijk nagezien worden 

wat daarvan de oorzaak is. 
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Evenmin mag er koperstof worden gevonden aan of onder den collector. 

De borstels moeten vlak zijn, het contact met den collector moet voortreffelijk zijn, 

de borstels moeten goed aangezet worden. Het komt n.l. dikwijls voor dat eene motor 

minder arbeid verricht dan geëischt kan worden, omdat de borstels los opgelegd zijn. . 

De borstels moeten vooral zuiver worden gehouden, olie, smeer of koperstof zijn dé 

hevigste vijanden bij dit bedrijf. Zij moeten met naphtaof benzine worden schoongemaakt. 

Aan verbrande borstels vormt zich koperoxyde, hetgeen de geleiding van den stroom 

slecht maakt. Het schoon veilen van zulke borstels is noodzakelijk. 

Bij het in werking brengen van een motor moet de stroom niet plotseling geheel 

worden toegelaten. Het beste is deze allereerst door een grooten weerstand te laten gaan 

en dezen gelijkmatig uit te schakelen. In de hoofdstroomleiding mag geen weerstand 

liggen. Toch wordt in de hoofdleiding dikwijls eene veranderlijke weerstand ingelascht, 

waardoor men de sterkte van den toe te voeren stroom kan regelen. 

Bij het tot stilstand brengen van eene motor moeten er twee uitschakelingen plaats 

hebben. In de eerste plaats de hoofdstroom, in de tweede plaats moet de stroom van den 

electro-magneet onderbroken worden. Dikwijls wordt een van beiden vergeten, waardoor 

de draadwindingen in gevaar komen. Het verdient daarom aanbeveling de inrichting 

zoodanig te construeeren dat beide te gelijk worden onderbroken. 

P r o t e c t o r P e t r i 

Nu het weder zoo aanhoudend droog blijft kan het zijn nut hebben op het bestaan 

van Protector Petri te verwijzen. Juist dat drooge weder is geschikt tot aanbrengen daar 

alles zich dan gunstig met het materiaal verbindt. Protector Petri heeft reeds vele goede 

diensten bewezen dat het zonder kleine verandering het materiaal voor de weersinvloeden 

afsluit en daardoor het bestaan verzekert. Aan het Rijksmuseum te Amsterdam is het in 

'98 ook toegepast. Men kan gemakkelijk een proef nemen en is daartoe de directie der 

fabriek gevestigd te Huissen bij Arnhem bereid gaarne alle voorlichting te geven. Zoo 

dikwerf hebben wij te kampen met het doorslaan van vocht, dat een verweermiddel 

daartegen wel waardeering verdient en Protector Petri wijst daarvoor den weg. 
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B i j d e P l a t e n . 

T o o r g e r e l TOOT een K i n s t h a n d e l . 

Bouwmeester TH. VAN ELMFT. 

De zeer fraaie gevel, is het ontwerp bekroond door de »Vereeniging tot bevordering 
der bouwkunst te Groningen", als antwoord op eene daarvoor uitgeschrevene prijsvraag. 
Het is een ontwerp met groote verdiensten, monumentaal, rustig en goed in den stijl. 

He t d r e n k e n van h e t h o u t . 

In weerwil van de in den jongsten tijd opkomende pogingen om het hout door de 
goedkoopere, vastere en vuurvrije metalen te vervangen, wordt het om zijne voortreffelijk
heid als slechte warmtegeleider, voorts om zijne groote veerkrachtigheid, bijv. voor den 
mijnbouw, voor leggers, dorpels van spoorwegen enz. nog met voorliefde gebruikt. 

Een groot nadeel van het hout in tegenoverstelling met de metalen bestaat in zijn 
veel geringer weerstandsvermogen tegen den invloed van het weder. De ondervinding 
heeft geleerd, dat het hout (vooral hard hout), zoolang het enkel den invloed van de 
lucht of van vochtigheid betreft, gedurende duizenden van jaren onder bepaalde omstandig
heden zijne vastheid behoudt, dat het echter bij de gelijktijdige inwerking van lucht en 
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vochtigheid door het vormen van paddestoelen en zwammen spoedig ontbindt en diens-

volgens zijne vastheid verliest. 

Daar nu het hout bij zijne toepassing in de meeste gevallen tegelijk aan de inwerking 

van vochtigheid en lucht is blootgesteld, zoo heeft men reeds sinds lang de meest ver

schillende proeven gedaan om het hout door het te drenken met bepaalde stoffen eene 

behoorlijke duurzaamheid te verschaffen, waarbij er tevens mede opgelet werd, het ook 

voor de inwerking van het vuur ongevoelig te maken. Deze proeven gaven echter jaren 

lang doorloopend onvoldoende resultaten en eerst in den laatsten tijd kan men van bepaald 

succes in de drenkingstechniek gewagen. 

Tot in den jongsten tijd werden hoofdzakelijk drie omvangrijke procedures gevolgd, 

welke gezamenlijk van het drenken van het hout met antiseptische middelen uitgingen, 

vooral het proces Kyan (1820), het proces van chloorzink en van teerolie. Alle drie de 

methodes bereikten echter het doel maar zeer onvolkomen. 

Het proces naar Kyan bestond in het bewerken van het hout met eene kwikzilver-

chlorideoplossing, waarbij het hout in een houten trog, welke met deze oplossing gevuld 

was, al naar zijn aard langer of korter gelegd werd. Die bewerking duurde voor naald

hout omstreeks acht tot tien dagen, voor eikenhout twaalf tot veertien dagen. Dit proces 

leidt echter aan h « euvel, dat het met veel bezwaren gepaard gaat en door het kwik

zilver schadelijk voor de gezondheid is. Bovendien dringt de oplossing niet diep genoeg 

in het hout door. Anders bereikte het kwikzilverchloride het doel, terwijl het de op

komende zwammen en paddestoelen in de kiem verstikte. 

Bij het veelvuldig voor het drenken van dwarsleggers gebruikte chloorzinkproces 

wordt het hout eerst in een luchtdicht te sluiten ketel gebracht en met eene luchtpomp 

alle lucht uit den ketel en eindelijk ook uit de poriën van het hout gepompt. 

Daarna wordt de ketel geheel gevuld met eene oplossing van tinchloride en vervolgens 

eene luchtperspomp in werking gebracht, welke de oplossing zoo diep mogelijk in het 

hout moet persen. Ook bij dit proces wordt het hout vooral eiken-, dennen-en pijnboomen

hout maar heel onvolkomen gedrenkt. Bij beukenhout blijven zekere deeltjes, het zoo

genaamde grauwe of roode hart of ook de //valsche kern" volkomen vrij van de oplossing, 

welke plaatsen later gemakkelijk als uitgangspunt eener snelle ontleding van het hout 

dienden. 

Het derde der bedoelde processen, het drenken met teerolie, is eveneens doorgaans 

voor het drenken van dwarsleggers voor spoorwegen gebruikt. Natuurlijk kan bij dit in 

ieder geval uitsluitend mechanisch proces geen sprake zijn van een volkomen drenken, 

waarbij nog het groote euvel komt, dat het hout door de teerolie ongemeen licht ontbrandt. 

In tegenstelling met deze processen, waarbij men het hout langs zuiver mechanischen 

weg met een antiseptisch middel tracht aan te vullen, loopen de nieuwere processen 

daarop uit om de houtvezels niet alleen te doordringen, maar ze scheikundig met het 

drenkingsmiddel te verbinden, waarbij het hout vooraf aan de inwerking van stoom wordt 

blootgesteld of flink wordt uitgekookt om de vezels geschikter te maken voor het opnemen 

van het drenkingsmiddel. 
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Van deze nieuwe processen dient in de eerste plaats dat van Henry Valentine Simpson 

te Londen vermeld te worden, dat volgens een bericht in de > Oesterr.-Ung. Centralbl." 

een zooveel mogelijk volkomen drenking van alle houtsoorten moet veroorloven. 

De wijze, waarop het hout bewerkt wordt, is al naar het beoogde doel verschillend. 

Wil men het hout geschikt maken voor het drenken met eene vuurvaste of diergelijke 

massa, dan wordt het eerst uitgedampt, hierop in eene ledige ruimte gebracht en vervolgens 

de poriën van het hout van de daarin aanwezige oplosbare en gistende bestanddeelen 

met behulp van een oplosmiddel als water (in vluchtigen vorm of als stoom), voorts ook 

met houtspiritus bevrijd, waarbij het oplosmiddel, zoo noodig nog door een loogmiddel 

in zijne werking ondersteund onder toepassing van een druk wordt ingebracht. 

In plaats daarvan kan het hout ook, nadat het uitgeatoomd en in het luchtledig 

gebracht is, met een vluchtig oplosmiddel voor hars, bijv. met ammoniak, alcohol, benzol 

of dergelijke onder druk behandeld worden, waarna het andermaal in een luchtledig wordt 

gebracht en ten slotte aan de werking van het drenkingsmiddel onderworpen. Buitendien 

kunnen deze beide handelwijzen nog met elkander gecombineerd worden. Wil men daaren

tegen het hout voor de duurzaamheid bewerken dan brengt men het eerst in eene op

lossing van phosphor- en zwavelzure ammoniak en later in eene verhardingsvloeistof, bijv. 

eene oplossing van zinkzout met of zonder bijvoeging van aluinaarde, waardoor de opper

vlakte van het aldus gedrenkte hout tot de verlengde diepte waterdicht en voor metalen 

ongevoelig wordt. 

Deze wijze van verduurzaming kan nog zoo gewijzigd worden, dat men het hout na 

het drenken met de oplossing van phosphor- en zwavelzure ammoniak aan de werking 

van eene koperoplossing resp. van eene oplossing van koper- of zinkoxyde-ammoniak of 

koperzinkoxyde-ammoniak met of zonder aluinaarde onderwerpt, waardoor het zoo gedrenkte 

bout eveneens tot elke gewilde diepte waterdicht en tegen de verterende werking van 

bepaalde metalen bestand gemaakt wordt. 

In den jongsten tijd heeft nu het door den architekt Fritz Hasselmann te Nymphenburg 

uitgevonden proces opzien gebaard en wij ontleenen aan twee door Prof. Dr. 'Weiss en 

den koninklijken hoofdingenieur Bleibinhaus in de polytechnische vereeniging te Munchen 

gehouden voordrachten de volgende bizonderheden: 

Over den gang van het proces valt te vermelden, dat het te behandelen hout eerst 

in eenen u M langen, hermetisch gesloten ketel gebracht wordt, waarin nadat hij door 

eene luchtpomp zooveel mogelijk luchtledig is gemaakt, het drenkingsmiddel, eene oplossing 

van koperhoudend ijzervitriool en zwavelzure klei gebracht wordt. Het geheel wordt 

vervolgens onder toelating van stoom aan hard koken blootgesteld. Hierna wordt na het 

aftappen van het drenkingsmiddel een tweede oplossing ingevoerd, welke uit chloor- en 

bijtende kalk bestaat en andermaal gekookt. Het geheele koken duurt omstreeks drie k 

vier uur. 

Daardoor worden de harsen opgelost, de zwammen vernield en alle cellen, zelfs de 

binnenste der »valsche kern* door de oplossingen doordrongen, waardoor de vesels duur

zame chemische verbindingen aangaan. 
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Een wezenlijk, economisch zeer belangrijk voordeel van Hasselmann's proces bestaat 

daarin, dat het hout voor de bewerking niet eerst behoeft gedroogd te worden, dat het 

integendeel in groenen toestand bewerkte hout gunstiger resultaten geeft dan het droge. 

De bruikbaarheid van het proces van Hasselmann wordt reeds bewezen door de omstandig

heid, dat de Impragnirungs-Anstalt der Kgl. Bayr. Staatsbahn te Kirchseeon naar dit 

proces werkt. 

Grafische NQverheid. Amerlkaansche materiaalarceerlng. 

(Met afbeelding.) 

Voor het algemeen begrip der teekeningen wordt vereischt, de verschillende bouw

stoffen door verschillende arceering, dan wel door verschillende tinten te onderscheiden. 

Om den belanghebbende nu bij den eersten oogopslag te toonen, welke bouwstof gebruikt 

moet worden, is men er in den loop der tijden toe gekomen voor eene en dezelfde bouwstot 

altijd dezelfde arceering of kleur te gebruiken. 

Het Sibley College of Mech. 

Engineering der Cornell Universiteit 

heeft nu onlangs voor zijne mede

leden eene nieuwe, door John S. 

Keid samengestelde, tabel voor 

een algemeen geldige vlakarceering 

uitgegeven, waarvan we volgens 

»Engin-News«eene afbeelding geven. 

In deze tabel is I eene door

snede van rotsen, muurwerk en 

water. Bij ongekleurde teekeningen, 

bijv. voor fotografische reproduktie, 

wordt de rots eenvoudig met Oost-

Indische inkt met eene teekenpen geschaduwd. Bij gekleurde teekeningen wordt daar 

entegen de grondtoon der rots met guttegom en het water met eene zwakke oplossing 

van Berlijnsch blauw aangegeven. 

De afbeelding van marmer wordt in afd. 2 aangetoond. De gekleurde teekening 

daarvan geschiedt door het geschetste vlak eerst te bevochtigen en dan grijs te kleuren. 

Bouwsteenen merkt men als in 7 of men kleurt ze lichtgrijs en arceert ze met inkt. Tot 

het merken van aarde (8) gebruikt men Oost-Indische dan wel neutraalinkt "met arceering 

door Oost-Indische inkt. 

Kastanjehout wordt, gelijk afd. 3 aangeeft, gearceerd; bij de kleuring gebruikt men 

een fond van guttegom met karmozijnrood of zwarte aarde vermengd. De kleuren voor 

de adering worden afzonderlijk gemengd en wel uit gebrande zwarte aarde, grijs en 

karmozijnrood in zulk eene vermenging, dat de adering goed bij het fond afsteekt. Afd. 5 

toont zwart notenhout; de schetskleur bestaat uit eepc vermenging van grijs, gebrande 
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fcwarte aarde en karmOzijnroocl in gelijke hoeveelheden. Voor het aderen neemt men efeöc 

dergelijke vertnenging, doch voegt er nog wat umbra (zwarte aarde) bij. Hard dennenhout, 

afd. 6, wordt met eene lichte vermenging van karmozijnrood, gebrande zwarte aarde en 

guttegom in gelijke hoeveelheden geschetst. De kleur voor de aderen wordt uit karmozijn

rood en gebrande umbra samengesteld. 

Afd. 4 stelt de arceering voor der doorsneden van gewone houtsoorten. De kleur 

bestaat uit een verdund mengsel van siena met eene adering uit gebrand siena en Oost-

Indische inkt. 

De overige aangegeven doorsneden worden behalve door de aangegeven arceering 

met de volgende als merk dienende waterverven geschetst en behoeven dus geene andere 

verklaring. 

9. Geslagen ijzer . . . = Berlijnsch blauw. 

10. Gegoten ijzer . . . = Payne's grijs. 

11. Staal = Karmozijnrood, Berlijnsch blauw. 

12.5, Geelkoper = Guttegom. 

13. Glas = Berlijnsch blauw en arceering. 

14. Koper = Karmozijnrood. 

15 Gebakken steen . . = Karmozijn en arceering. 

16. Vuurvaste steen . , = Guttegom en verdunde Oost-Indische inkt. 

17. IJzerdraad . . . . = : Berlijnsch blauw en arceering. 

18. Lood- en Kompositie = Verdunde Oost-Indïsche inkt. 

19. Leder. • . . . . . — Gebrande siena en stippeltjes. 

20. Gomelastiek. . . . = Donkere Oost-Indische inkt. 

Hél T o r k « e r s vr e 2 e 11 In hut. « I g e m e e n . 
U*- Ï «• r 1 i e h t i 11 g dor 1'11 r y s c h e t r a m s door u e e t y l e n n . 

(Met afbeelding). 

Onlangs heeft de Compagnie génerale des Omnibus de Paris bij hare wagens op de 

lijn Louvre—Saint Cloud acetyleenlicht ingevoerd. 

ledere wagen heeft een eigen afgesloten Verlichtingstelsel, dat uit den gasketel, het 

toestel voor de zuivering en de verlaging van den druk, de leidingen en de branders 

bestaat De acetyleengasketel wijst op de eigenaardige toepassing van het door Seétung 

en Serpollet ontdekte acetyliet in plaats van het gewone calciumcarbid. 

Deze zelfstandigheid doet zich voor als calciumcarbid, dat, als men het gedurende 

verscheidene weken met petroleum drenkt, door glycose wordt omringd.' Door dit laatste 

kan men alle overproduktie van het gas voorkomen; want de kalk, welke zich bij de 

analyse van het carbid vormt, blijft niet langer in natten toestand met haar in aanraking,-

doch verbindt zich, naarmate zij zich vormt, met de glycose tot een oplosbaar, uit drie 

basen bestaand, suikcKuur balkzout. De gasketel (s.ie fig.) staat op het platform' 
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van den wagen onder den trap naar de imperial in een houten kastje met naar buiten 

openslaande deur. Hij bestaat uit een cilindervormigen ontvanger A, welks met die 

schroeven bevestigd deksel B met de klok C aaneenverbonden is. Deze Idok heeft inwendig 

beneden twee haakvormige inkepingen D, waarin men door middel van stiften het acetyliet-

reservoir E kan ophangen. Het cilindervormige acetylietreservoir is van binnen met 

loodrecht staande haken tusschen twee roosters bevestigd en moet de bewegingen van het 

water in den ontvanger steeds volgen. Het geheele toestel bestaat uit geel koper, dat 

vertind is. 

De gasketel werkt op dezelfde wijze als een hydrogenische vuurslag. Wanneer de 

kraan, waardoor het gas ontsnapt, gesloten en de ontvanger met water gevuld is, wordt 

de klok uit het vooraf gevulde en in den ontvanger gedompelde acetylietreservoir voorzien. 

De zich onder de klok bevindende lucht wordt daardoor een weinig samengedrukt, doch 

kan niet ontwijken en drukt het niveau van het water zooveel neer, dat het beneden 

den bodem van het reservoir blijft. Het openen der gaskraan is voldoende om de lucht 

te doen ontwijken, het water den bodem van het resenoir te doen bespoelen en de 

vorming van het acetyleen te doen beginnen. Naarmate het aangeraakt wordt, laat het 

acetyliet in het water op en de inhoud zinkt ineen. Zoolang de gasvorming aanhoudt, 

blijft het water op dezelfde hoogte staan en de drukking op het gas dus onveranderd. 

Deze drukking is die eener waterkolom van 18 cM. Sluit men de gaskraan, dan wordt 

het water terstond samengeperst en de gasvorming houdt op. Het aldus gevormde gas 

is overrijk aan vloeistof en kan onzuiverheden medevoeren Daarom moet het gedroogd 

en gezuiverd worden. De droger wordt gevormd door den buisvormigen hals, welke het 

deksel met de klok verbindt en met eene koolstofverbinding in c en met watten in oo 

gevuld is. Hieruit wordt het gas door eene leiding van looden pijpen onder de dakgoot 
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van den wagen langs geleid naar het toestel voor de zuivering en de verlaging voor den 

druk. Dit uit met lood gesoldeerde stalen platen bestaande toestel is voor, tusschen de 

openingen aan de beide zijden der imperial geplaatst. Inwendig bevat het gehaard en 

met vilt bekleede watten tusschen doorboorde blikken platen. Bij zijn gang door het 

toestel ondergaat het gas eene verlaging van drukking van S a 6 cM., welke door het 

trager stroomen van het gas het mogelijk maakt, dat de onzuiverheden bezinken. Het 

gas verlaat den zuiveraar door eene spitse kogelvormige kraan, welke eens voor goed 

geregeld, in de branders een konstanten druk onderhoudt. Eene naar boven loopende 

leiding voert het gas naar de lantarens der imperial, terwijl eene tweede leiding, welke 

langs het afdak loopt, de beide lantarens in den wagen, de lantaarn van het platvormen 

het van groen en rood glas voorziene seinlicht voedt. Alle branders zijn voorzien van 

eene kraan. 
Volgens den ^GéDie civil" kan de thans in gebruik zijnde ketel 3800 KG. acetyliet 

bevatten en gedurende 14 uur, zonder verdere bemoeiing, eene verlichting ter sterkte van 

85, op de volgende wijze verdeelde, kaarsen leveren. 

In den wagen 46 kaarsen. 

Op de imperial . . . . 20 r 

Op het platvorm . . . . 20 // 

Voor het seinlicht. . . . 5 1/ 

De kosten per uur voor de 85 kaarsen van een wagen bedragen gVt cent. Deze 

prijs is 80 pCt. lager dan die van elektrisch licht van gelijke sterkte. 

Hetzelfde stelsel van verlichting kan men mede voor alle soorten van eigen rijtuigen 

gebruiken. Men neemt dan een ketel van kleiner afmetingen: 11 x 11 X 25 cM. en 

verbindt dien met de lantarens door middel van 2 mM. wijde loode buizen. 

De verschillende bovengemelde toestellen worden door den Ingenieur L. Blériot 

vervaardigd en geplaatst. 

B e h a n g s e l - p a p i e r . 

Aangenaam is het ons te kunnen wijzen op het bestaan der firma Rath & Doodeheefver, 

Prinsengracht 734, Amsterdam. Wij waren in de gelegenheid de goed voorziene magazijnen 

deze week te bezoeken, en is het niet van belang ontbloot er de aandacht op te vestigen, 

hoe onze bouwmeester hier vindt een keuze in modernen stijl die verdient gekend te 

worden. Hoogst billijk in prijs is de collectie bovendien zeer uitgebreid en bij uitstekend 

licht in de magazijnen goed te beoordeelen. Wij zagen er papier van zelfs 10 cents de 

rol dat werkelijk nog een zeer goed patroon vormde en 200 klommen de prijzen op, tot 

dat de hoogeren een werkelijk fraaie keuze opleverde, zoowel in vakken friezen als wanden. 
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Th. A. de Koster, Ferdinand Bolstraat 30—32. Amsterdam. 

't Was 12 September feest in een der nieuwe wijken van Amsterdam. 

De fabrikant Th. A. de Koster herinnerde dien dag het feit, dat zijne inrichting 

25 jaar had bestaan. Ieder in Amsterdam, die aan het bouwvak verbonden is, kent den 

alleszints humanen fabrikant, die voor een ieder toegankelijk, voor elke zaak, die den 

vooruitgang bevordert, steeds een goed gehoor en een behulpzame hand verleent. Juist 

de groote praktische kennis daarbij door hem aangevoerd, werd zoo menigwerf gewaardeerd, 

waar onder de bouwkundigen nog altijd de technische wetenschappen hooger staan aan

geschreven, dan de praktische, en de praktische wenk zoo op goede grondslagen 

berustende zoo welkom was. 

Van onderaf heeft De Koster het zaakje opgehaald, uitgebreid en verbeterd en 
gemaakt tot een zaak van omvang bij ieder hier ter stede bekend. Dan is een vijf-en-
twintigjarig bestaan wel een feest ter herinnering. 

Wat tal van verbeteringen, op het gebied van verwarming, Dé Koster al niet dacht 

en toepastte, is het best te beoordeelen in de uitgebreide catalogus die zijne firma steeds 

beschikbaar stelt. Wij vermeenden op dit feit even te moeten wijzen. Zoo zeldzaam 

gebeurt het, dat een tijdperk achter ons met volle waardeering kan beschouwd worden. 

B o u w k u n d i g t e e k e n e n . 

De Heer W. J. Brandts, Architect te Amsterdam, tevens Leeraar aan de Kweekschool 
voor Machinisten en aan de Avondteekenschool der Timmerliedenvereeniging, heeft het 
plan opgevat een nieuwe cursus open te stellen. Deze cursus bevat het bouw- en werk
tuigkundig teekenen. Zij wordt gehouden des Zaterdags van 1 tot 4 uur. De kosten 
beloopen f 5 per twee maanden. 

De Heer Brandts is een oude bekende. Zoo dikwerf hadden wij het voorrecht 
teekeningen van hem in onze uitgave te mogen opnemen, dat hij daardoor ook bij velen 
der Amsterdamsche lezers bekend is. 

Ongetwijfeld zal de cursus den bijval verwerven die deze verdient en hebben wij het 
zaak gevonden, hierop even de aandacht te vestigen. 
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Bij de Platen. 

O n t w e r p Tan een l a n d t a u l s j e , 

door G. J. OOI MAN. 

Een praktisch woonverblijf geven de plannen, gevels en doorsneden te zien, gezellig 

door de eigenaardige verdeeling, min kostbaar door dat de versieringen spaarzaam, de 

groots kracht alleen in den vorm ligt. 

I n r i c h t i n g e n van s t a l l e n en s t a l k a m e r s . 

De vlucht, welke de nijverheid met al hare verbeteringen in de laatste jaren genomen 

heeft, heeft zich ook bij ons op een tot hiertoe weinig gesteld terrein, welks belangrijkheid 

niet te loochenen is, uitgebreid. Wij bedoelen den bouw van behoorlijke stallingen voor 

onze huisdieren, vooral voor het kostbaarste en nuttigste huisdier, het paard. Voorheen 

achtte men het voldoende, wanneer men het dier zooveel mogelijk een droog onderdak 

en het noodige voedsel bezorgde. Of het lokaal ook aan de eischen der gezondheid 

beantwoordde, of het overeenkwam met de eigenaardigheden van het paard, waarmede 

men toch ook als bij elk levend wezen onvoorwaardelijk moet rekening houden, wanneer 

het niet ontaarden zal, om deze en dergelijke vragen bekreunde men zich niet. Het 

behoeft niet uitvoerig vermeld te worden, hoeveel schade hieruit voor den eigenaar 

voortsproot. Er ontstonden ziekten onder de dieren, waartegenover men radeloos stond en 



154 

die in weerwil van alle aangewende middelen niet wijken wilden. Slechts dacht men niet 

aan het eenvoudigste en natuurlijkste middel om de gezondheid te herstellen, dan wel te 

bewaren, het tegemoetkomen aan den aard van het dier. Eerst in den laatsten tijd, 

sinds men van de zijde der veeartsen meer belang stelt in de gesteldheid der lokalen, 

zijn de mannen van het vak er mede begonnen hunne aandacht in het bijzonder te vestigen 

op doelmatige en hygiënisch ingerichte stallingen. Op het voorbeeld der Engelschen is 

er heel wat gedaan om zoowel voor het luxe als voor het werkpaard stallingen te bouwen, 

welke het mogelijk maken de lokalen ten allen tijde rein en net te houden, om de dieren 

een gezond verblijf te verschaffen. 

Zoo was het voorheen een euvel, dat soms in eene ware plaag ontaardde, dat men 
ondanks alle zorg en alle aangewende middelen tegenover het ongedierte weerloos stond. 
De onpraktische inrichting van een stal, welke het ongedierte overal schuilhoeken aanbood 
waarin het naar hartelust kon voorttelen, zonder dat men er bij kon komen, was daarvan 
de oorzaak. 

Éij de moderne inrichting is dat volkomen verhinderd. Daar is alles vermeden, wat 
het ongedierte ook maar ergens een schuilhoek kon verkenen. 

De stallen worden thans altijd zoo gebouwd en ingericht, dat ze, onverschillig of ze 
groot dan wel klein zijn, tot in de uiterste hoeken kunnen worden overzien en dus ook 
altijd zindelijk en in orde gehouden. 

Een ander gebrek, dat een allerschadelijksten invloed moest uitoefenen, was dat de 

stallen doorgaans te vochtig waren en dat de lucht in verband daarmede heel ongezond 

was. De oorzaak hiervan was, dat nagenoeg de geheele inrichting van den stal uit hout 

bestond. Ten gevolge der voortdurend heerschende vochtigheid moesten er, zooals men 

begrijpen kan, ten laatste wel schimmelplanten ontstaan, aan wier groote schadelijkheid 

tegenwoordig niemand meer twijfelt. 

Ook dit euvel behoort nu tot het verledene. Het is verdwenen, sedert men begonnen 

is de houten stalinrichtingen door ijzeren te vervangen. De tafels der kribben zijn van 

ijzer en aan den voorkant afgerond of van een beweegbaren cylinder voorzien. Dit 

eerste geschiedt om de zoogenaamde kribbebijters geen vast punt te verschaffen. De 

in de ijzeren tafels geplaatste kribben zijn geëmailleerd om ze zindelijk te houden en 

het roesten onmogelijk te maken. De hooiruiven worden perpendikulair op de tafels der 

kribben gezet en wel op een rooster, opdat al het stof, dat in het hooi is, erdoor 

kunne vallen. De vroegere gewoonte om de hooiruiven aan den bovenkant der kribben 

te plaatsen, is verkeerd, omdat het stof in dit geval in de oogen der dieren komt en 

dus de oorzaak van gevaarlijke oogziekten wordt. 

De halsterleidingen worden aan den benedenkant van den kribmuur aangebracht. 

Zij bestaan uit een goeden lederen riem met een gewicht aan het benedeneinde, welke 

voortdurend de bewegingen van het dier volgt. Dit geeft het voordeel, dat daardoor 

belet wordt, dat onrustige dieren met de voorpooten in den halster blijven vastzitten. De 

tafels der kribben kunnen zoowel in de lengte van den stal als in de hoeken worden 

geplaatst, wanneer dit door de afmetingen van den stal vereischt wordt. 
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De scheidsmuren bestaan altijd uit stijlen en bovenlijsten, waarin het eigenlijke 

scheidings-traliewerk wordt geplaatst. De tusschenruimte vormt een vasten, met sponningen 

en zijplanken voorzienen, eikenhouten schot van voldoende dikte om tegen de slagen van 

den hoef bestand te zijn. De voorkant van de standplaats der paarden heeft eene houten 

bestrating, de achterkant daarentegen tot aan de zoogenaamde stalgang hard gebakken 

klinkers. De houten bestrating kan naar achteren toe afloopend gemaakt worden, opdat 

de vloeistof onbelemmerd naar de goot kunne worden geleid en het ligstroo altijd droog 

en reukeloos blijve. 

Er is nauwelijks een woord meer noodig om de voordeelen aan te wijzen, welke zulk 

eene inrichting moet geven. Het ligt voor de hand, dat het toenemen der vochtigheid 

op die manier onmogelijk wordt en daarmede is de eerste en voornaamste oorzaak van 

het ontstaan en het aangroeien van mikroörganismen alsmede voor de ontwikkeling van 

parasieten weggenomen. Voor kostbare paarden en voor stoetmerries kan men loges 

inrichten, waarin de dieren geheel vrij staan om hun aldus de gelegenheid tot de voor 

hen zoo noodige onbelemmerde beweging te verschaffen. 

Natuurlijk moeten alle hoeken en kanten vermeden worden om de dieren voor ver

wondingen te beveiligen. Derhalve moeten de kanten der logedeuren worden afgerond en 

de sloten en scharnieren der deuren ingevoegd, zoodat er overal gladde vlakken zijn. 

De muurvlakten geeft men paneelen in de bekende grijsblauwe muurtegels. Een kort 

woord over de verlichting van den stal is hier op hare plaats. Vroeger bekommerde 

niemand zich daarover, of het licht van boven of zijwaarts in den stal viel dan wel of hij 

in het algemeen verlicht en wel voldoende verlicht werd Toch is ook dit van belang. 

Vooral mag het licht niet van het hoofdeneinde in het lokaal vallen. Dat is niet alleen 

onduldbaar voor het paard, maar belet ook, dat het dier genoeg verlicht wordt om zijne 

vormen geheel en al te kunnen herkennen. Dus verdient het aanbeveling den stal zoo te 

bouwen, dat het licht er aan de achterzijde invalt. Bij groote stalinrichtingen voor werk-

of kavalleriepaarden worden in stede van scheidsmuren sluitboomen aangebracht, welke 

veel goedkooper zijn. Bij eiken paardenstal behoort een afzonderlijk vertrek voor het 

bewaren der gereedschappen. Alleen dan kunnen deze zoo bewaard worden als noodig 

is om ze lenig en in den juisten vorm te houden. Voor alle doelmatige artikelen, welke 

bij eene nieuwerwetsche stalinrichting behooren, verwijzen wij naar het nieuwe, goed 

geïllustreerde werk, dat het > Eisen werk Carlshütte te Alfeld a/d L. c den belangstellenden 

toezendt. Wanneer men nog tot voor korten tijd de voorkeur aan Engelsche modellen 

en fabrikaten meende te moeten geven, thans heeft ook op dit gebied de Duitsche 

nijverheid het burgerrecht verkregen. 

M y m e r i n g e n . 

Wij leven in een moeielijken tijd. Plotseling trad er zulk een wijziging in den stormpas 

die de bouwkunst tot bevordering had aangenomen voor, dat menigeen de kluts kwijt 
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raakte. De ouderen, die na jarenlange studiën zich hadden afgetobd om het tot zoover 

te brengen, dat zij de renaissance weder geheel in de goede richting hadden teruggebracht, 

die nog grooter renaissancisten zelf waren geworden, dan de lui uit het tijdvak zelf en 

daardoor wel eens te veel gaven, wat kleinzielig in hunne vormen werden, die ouderen 

gedrongen door wat het heden te aanschouwen geeft sloten zich dikwerf meer om den 

broode dan om de kunst aan en hoe zonderling, hun vroegeren arbeid beschouwen zij 

als was die het gevolg van weinig doordachte oogenblikken geweest. Zij volgen den 

maalstroom en zijn verlegen, nu zij op den nieuwen weg worden voortgedrongen met 

hun vroegeren wandel, 't is zelfs of zij blozen bij de herinnering er aan. Zou dat toch 

wel goed gezien zijn. Het is heel eenvoudig een zien en men ziet niet altijd even helder 

vooral wanneer omstandigheden een benevelenden invloed uitoefenen. De jongeren zij 

juichten want juist de nieuwe weg gaf hun aanleiding om tot nieuwe denkbeelden te komen 
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en laten wij het maar eerlijk zeggen 't is geriefelijker. Weg met alle grondslagen-, het 

komt er niets, op hoe en waarom aan, neen eenvoudig het is er zoo maak ik het, 't is 

nieuw ergo in orde. Zoo zondigt men op gemakkelijke wijze en wordt er heel wat 

gezondigd. Surrogaten zoolang bestreden door mannen als Dr. Cuypers en anderen zij 

treden weer voor en de schoone piasterkunst 

laeft tusschen de voegen op. Dat erge rede-

gevende, komt er minder op aan, 't is vreemd 

en dus nieuw en dat zegt veel, ja al zou de 

toren, spits op den bodem, vierkant vao 

boven zijn 't doet er niet toe, want nog nooit 

deed iemand te voren het. Die oogenblikken 

doorleven wij in dien maalstioom gaat oud 

en jong warrelend rond en geven ons^som-

tijds zeer vreemde dingen te zien. Wanneer 

wij maar eerst een paar jaar verder zijn, 

wanneer in aanbouw zijnde groote kolossussen 

doen zien hoe massaal, maar hoe banaal en 

arm in vorm zij tevens zijn dan komt er weder 

kentering. De mensch is onbestendig en zoo 

wisselt alles elkander af. Hoe zal het gaan 

wanneer die vrijheid van denken blijft voort

bestaan, die ontegenzeggelijk enkele goede 

oogenblikken heeft maar die zijn zoo gering, 

dat zij hetfminder goede niet verbergen. 

't Is vreemd maar hoe spoedig is van dat nieuwe het nieuwe af. Het oog altijd gewoon 

de goede plekjes hier en ginder op te sporen, tracht er niet na zich op te heften tot wat 

slechts kort geleden gesticht is, terwijl het oude de aantrekkelijkheid behoud en die 
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aandacht onwillekeurig afvordert. Hoe zal het gaan, ziedaar een vraag die al mijmerend 

in gedachten kwam. Weet ge dat niet ? hoorde ik mij door een onzer vakgenooten toeroepen 

ik zal het u zeggen. Men is er nog lang niet, ge zult nog meer zien gebeuren. De 

grootste zonderlingheden ziet ge nog geboren worden tot het publiek er op eens genoeg 

van heelt. Ik heb een serie krabbetjes voor gevels waar ge -wel een paar van kunt 

krijgen. Daarbij is het menschelijk lichaam een der versierings motieven wat onder de 

vormen van het heden gemakkelijk kan. Tot zulke uitersten zullen wij nog geraken. Ik doorzag 

de serie en kon mij niet weerhouden een paar daarvan te bestemmen voor opname in 

onze uitgave, 't Is niet onmogelijk dat wij nog tot die bouwmotieven geraken, dan kan 

een ieder er zijn nut mede doen, en wijzigt de pas in de bouwkunst aangenomen, welnu 

dan is het een aardige herinnering er aan. Het zijn alle gevels van winkelgebouwen zoo 

als er in de meeste steden voorkomen. Wij zullen de stijl maar noemen menschelijke bouw

stijl, uitgevoerd in metsel- en pleisterwerk volgens de leer van het jaar igoo door J. B. 

Een en ander over den stedenbouw der toekomst. 

Waarin licht toch eigenlijk de onwederstaanbare bekoorlijkheid der midden-eeuwsche 

steden f Waarom kluisteren deze oude marktpleinen, deze kronkelende straten met hare 

verwondeerlijke gevels zoo ons oog f Stellig is veel daarvan te danken aan het eigen

aardige der huizen, hunne vormen rijk aan afwisseling en hun eerwaardigen ouderdom ; 

niet het minst echter wordt het effekt veroorzaakt door de aanhoudende beperktheid van 

het gezichtsveld en de herhaalde afsluiting. Dat valt nog meer in het oog, wanneer men 

aan den indruk denkt van de inrichting eener stad van het tegenovergestelde uiterste 

aan den aanleg uit den tijd van den dertigjarigen oorlog tot aan deze eeuw, zooals ze 

naar het voorbeeld van Versailles allerwegen ontstaan zijn. Door de eindelooze straten 

zien we doorgaans in de onbegrensde verte, waarin alles in een somberen grauwen nevel 

verdwijnt zonder ergens ook maar het geringste rustpunt aan het oog te bieden. De 

bouworde der huizen komt nergens tot haar recht, daar het oog uit den aard der zaak 

naar voren gekeerd wordt en alleen bij uitzondering zijwaarts naar de gebouwen afdwaalt, 

zoodat ons niets dan de eindelooze verte rest en den hopeloozen indruk der stad in ons 

achterlaat. Al kunnen wij in onze dagen de schilderachtige onregelmatigheid der bochtige 

straten niet meer te voorschijn tooveren, al moeten wij ook overal rechte straten maken, 

waar geene historische gronden voor een onregelmatigen aanleg overheerschend zijn, toch 

behoeven wij ons de behoorlijkheid niet te laten ontglippen, welke een gestadig afbreken 

van het perspektief als van zelve medebrengt en kunnen wij de gebreken van een 

Versailles wel ontgaan, waaneer we overal voor een sluitstuk, een achtergrond in de 

voorstelling zorgen. 

Bekijken wij een middeneeuwsch plein, dan zien we de straten altijd op de hoeken 

uitloopen en steeds zoo gericht, dat hare assen niet onveranderd op de andere zijde van 

het plein worden vervolgd, dat er dus niet precies twee straten tegenover elkander liggen. 
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Zouden we daaruit niets kunnen leeren ? Waarom moeten de straten bij ons toch altijd 

de zijden van het plein halveeren en daardoor hunne bouwkunstige beteekenis volkomen 

wegnemen? Onmogelijk kan men het begrip buitensluiten, dat een plein heel wat meer 

effekt maakt, wanneer zijne zijden het in hun volle lengte onverkort omringen, dus werkelijk 

afsluiten, een bouwkunstig goeden vorpi mogelijk maken, het eenigszins het karakter van 

een omheinden hof geven en niet dat van een kruispunt van verwijderde straten. Dan 

zal de bouworde rondom tot haar recht komen en wordt er een loonend veld voor 

kunstigen arbeid aangeboden. Zijn de assen der over het plein heenloopende straten ook 

maar een weinig, misschien nauwlijks de breedte der straten zelve op den anderen kant 

van het plein verschoven, dan wordt ieder gedeelte der straat ergens op een bouwkunstig 

punt gericht, dat in harmonie met zijne hoogere waarde kunstig zal worden uitgevoerd 

en derhalve een behoorlijk perspektief aan de straat schenkt. Ook op tallooze punten, 

waar geen plein gevonden wordt, kan men gemakkelijk eene kunstige begrenzing van het 

gezichtsveld in de straten maken. Eigenlijk blijkt dit van zelf. Wanneer men namelijk 

beweert, dat een verkeersweg recht moet worden aangelegd, omdat de rechte lijn de 

kortste afstand tusschen twee punten is, dan redeneert men valsch; want een verkeersweg 

verbindt in het algemeen niet twee, maar ontelbaar vele punten, zoodat een logisch 

straatsysteem een eindeloos vertakt net zou zijn. Uit den natuurlijken aard der verkeers

wegen spruit dus eene herhaalde vertakking naar verschillende richtingen voort, wat men 

feitelijk bij elk verkeer eener groote stad kan opmerken. Bij iedere vertakking echter 

richten zich de assen der verschillende stratenreeksen op bepaalde bouwkunstige punten, 

welke in overeenstemming daarmede zouden kunnen worden gebracht. In de meeste 

gevallen is het niet moeilijk die punten derwijze door monumentale gebouwen te versieren, 

dat alle straten daarop gericht zijn. Zoo ligt de groote Opera te Parijs in de breede 

avenue als een ijsbreker vooruitgeschoven om het verkeer over twee zijstraten te verdeelen. 

Even geschikt ligt de St. Madeleine naar alle zijden overheerschend zonder ergens het 

verkeer te belemmeren. Daarentegen is de inrichting der Kaiser Wilhelm Gedachtnisskirche 

te Berlijn mislukt, niet zoozeer uit een aesthetisch als uit een praktisch oogpunt, daar 

juist de voornaamste verkeersweg geheel verbroken wordt. 

Waar dus het hoofdverkeer zonder bocht altijd rechtuit doorloopt, is het breken 

van het perspektief door massieve gebouwen alles ten koste der nuttigheid mogelijk. In 

die gevallen zal men het best doen met het reeds dikwijls beproefde hulpmiddel tebaat 

te nemen en alleenstaande, het verkeer niet stremmende, monumentale gebouwen op te 

richten. Het natuurlijkst zouden poorten zijn, welke een aesthetisch sluitstuk geven 

maar zoo gebouwd zij o, dat zij het verkeer niet belemmeren Vergelijken we hier de 

poorten te Munchen, de Are de Triomphe te Parijs en de Brandenburger poort te 

Berlijn, dan voldoet die te Parijs nog het best aan bovenvermelde vereischten, daar hij 

het verkeer verreweg de grootste boogopening biedt; dit wordt echter langs een 

grooten omweg heengeleid en danig belemmerd. Daarentegen zijn de openingen der 

poorten te Munchen en der Brandenburger poort te Berlijn veel te nauw. Bij de laatste 

zou het te kort aan wijdte door het aantal doorgangen kunnen worden vergoed, wanneer 
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iedere mogelijkheid ware uitgesloten, dat de van weerskanten aankomende wagens of 

voetgangers op elkander stieten, zoodat men de poort vrij kon passeeren. Daar er nu 

voor den bouwkunstigen indruk geen werkelijk sluitstuk maar enkel een rustpunt voor 

het oog noodig is, zijn kleinere gebouwen voldoende. Hiertoe behooren de verschillende 

gedenkzuilen, monumenten, standbeelden, bloemperken, fonteinen, zelfs traliedeuren en 

wat voorts tot verfraaiing der publieke wegen is aangewend en waarvoor wij voorbeelden 

in tallooze verscheidenheid bezitten. {Wordt vervolgd.) 

M a a t v e r h o u d i n g r d e r i r e d e u e e u e r t r a p . 

Stellig zijn er veel meer moeilijk dan gemakkelijk te bestijgen trappen. Dit komt, 

doordat de trappenbouwers het niet over de maatverhouding eens zijn. En toch is de 

berekening doodeenvoudig, wanneer men de in het ^Zeitschrift für Architektur und Ingenieur-

wesen' opgegeven formule tot basis neemt. Deze formule luidt 2 ,/, h -}• b = S, waarbij 

h de hoogte der trede, b »de breedte der optrede< en S «de lengte der schrede< betee-

kent. Door deze formule moet de hoogte der trede h bepaald worden, omdat S de lengte 

der schrede bekend is en de lengte van den voet als maatstaf voor de breedte der optrede 

b geldt. Om nu voor den bouw eener bepaalde trap de afmetingen der treden vast te 

stellen, moet vooreerst uitgemaakt worden, of zij hoofdzakelijk door volwassen mannen, 

door vrouwen of door kinderen moet worden gebruikt. Daarna moet men in bovenstaande 

formule invullen: ie voor mannen, lengte van den voet 27 cM, lengte der schrede 69cM; 

2e voor vrouwen: lengte van den voet 24cM, lengte der schredeói cM; 3e voor kinderen: 

lengte van den voet 21 cM, lengte der schrede 54 cM. Voor eene kazerne zou derhalve 

in de gevraagde vergelijking b = 27 en S = 69 moeten gezet worden, zoodat ze zou 

luiden: a'/s h -f- 27 = 69, waaruit volgt: 

'/s h = 69 — 27 = 42 of 

h = 42 = 42.3 = l8 cM. 

Om den voet echter eene grootere breedte der optrede te geven, krijgt de optrede 

een overschot van 3 cM bij massieve en van 4 a 5 cM bij houten trappen, waardoor 

voorkomen wordt, dat de punt van den voet tegen de trede stoot. Met het oog op")) deze 

mededeeling zou men derhalve in dit geval eene hoogte der trede van 18 en eene tota e 

breedte der optrede van 30 cM voor massieve en 32 cM voor houten trappen bekomen. 

Op dezelfde wijze berekent men voor scholen de hoogte der trede h op 14 cM, terwijl de 

breedte der optrede b op 24 cM voor massieve en 25 cM voor houten trappen kan 

worden aangenomen. Voor woonhuizen zijn de maten voor de lengte van den voet en 

die der schrede tusschen de bovengemelde in aan te nemen, zoodat men h op 16 cM en 

b op 27 of 29 cM berekent. De op dezen basis gebouwde trappen zijn, zooals de onder

vinding leerde, gemakkelijk.te bestijgen, wat vooral van die voor woonhuizen mag gezegd 

worden. 
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B ij d e I? 1 a t e n. J 

V o o r g e y e l Tan een b n r g e r i r o o n h n l s . 

Door L. BBILLE8LIJPEB. 

Het gevel-ontwerp gaat met zijn tijd mede. Daar is afwisseling in de onderdeelen, 

en door den sprong een zeer goede verdeeling in den gevel verkregen, terwijl alles 

overigens rustig en toch passend versierd is. Baksteen en natuurlijken steen vormen de 

hoofdmaterialen. In den voorsprong is ter zijde een ingang aangebracht voor de keuken 

en toebehooren zoodat daarvoor de hoofdingang niet gebezigd moet worden. 

D e n r o p e n e n en d e u r s l u i t e n * 

Even verschillend als de vorm der deuren is, zijn de verschillende manieren om een 

deur beweegkracht te verleenen. De eene moet geduwd, de andere geschoven, een derde 

gelicht worden en zoo gaat het voort in een groote reeks van wijzigingen. Het is moeielijk, 

hoogst moeielijk zelfs, bij dat alles iets nieuws te voegen. Toch is het gebeurd, en wat tot 

lof daarvan dient, het wordt hier te lande gefabriceerd en saamgesteld. Bij den heer A. van 

Willes Jz. Achtergracht 23 Amsterdam maakten wij dezer dagen kennis met eene vinding op 

zeer vernuftige wijze gevonden. Een tweetal deuren vullen eene kozijnopening, afgehangen 

aan knieren, draaien zij naar hartelust en wel zonder eenige vingerwijzing te behoeven. Een

voudig de druk op den bodem van den naderenden bezoeker doet de deur zichzelf openen 

wanneer de opening bereikt is, en slaat van den bezoeker af. Komen twee gelijk aan. 
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de éen van de eene de ander van de andere zijde, dan gaat (het rechtshouden is toch 

een ieder bekend) iedere deur zijns weegs en geeft aan beiden den doortocht. Een pracht 

van een vinding. Gesteld, daar klinkt in een overvolle zaal de noodkreet brand, een ieder 

vlucht, en ziet, de deuren openen zich van zelf, ophooping is niet mogelijk en daar de 

drang van het gevaarlijke punt komt, sluiting even • n. Het is een ongekend fraaie 

oplossing. Door waterdruk wordt de snelheid van hc. openen geregeld en weigert de 

toestel, op alles moet men voorbereid zijn, dan hangen üe deuren als elke andere deur 

aan knieren en kunnen de dienst naar de gewone traa e volhouden. Deze worden 

gefabriceerd door de Eerste Nederlandsche Automatenfabriek ie 's Gravenhage. 

Wij moeten erkennen met veel belangstelling ervan kenni-, genomen te hebben. Wel 

is in den eersten tijd, daar de vinding nogal kostbaar is, de toe_ . ssing voor elk woonhuis 

gang- ot kamerdeur niet weggelegd, maar voor inrichtingen v grooten omvang als 

daar zijn, schouwburgen, concertzalen, kerken, cafés, rijksgebouwen met gedurig bezoek, 

daarvoor is de vinding op die bouwsommen minder kostbaar en inderdaad geschapen. 

Wij vertrouwen dan ook dat de toepassing groot zal zijn. Die belang stelt in iets nieuws 

raden wij aan gaat eens bij den Heer v. Willes zien en ge zult U bevredigd gevoelen 

over de gemakkelijke bewerking van alles. 

D e t r a p p e n b o n w . 

Het is mijn voornemen niet om eene uitvoerige praktische handleiding voor de 

verschillende in gebruik zijnde trappen te geven, dit zou toch een tamelijk dik boekdeel 

vormen. Ik wensch hier enkel de algemeene regels op te sommen. 

Een goede trap moet bovenal gemakkelijk en stevig zijn, voldoende licht krijgen, en 

met den aard en de grootte van het huis overeenkomen. Die vereenigde eigenschappen 

mist men ongelukkig in de meeste gevallen en zelfs daar, waar de lokaliteit en de 

omstandigheden er zich niet tegen verzet zouden hebben aan al de genoemde eigen

schappen te voldoen. In deze gevallen zal het veelal daaraan liggen, dat de trappen-

bouwer niet weet aan welke eischen men bovenal bij het maken van een trap moet voldoen. 

Bij het bouwen van een trap moet men vooral op de volgende punten letten en mag 

men ze niet verzuimen: 
i . De trappenbouw of het zoogenaamde trappenhuis mag men niet te klein maken, 

daar de trap anders lastig, smal en steil wordt. 

Er mag geen deur dicht bij de trap wezen. Waar men dit niet voorkomen kan, 

late men de deur niet naar buiten, naar de trap toe, doch naar binnen, dus in de 

kamer opengaan, daar hierdoor heel wat onaangenaamheden voorkomen worden, welke 

deze schikking onvoorwaardelijk tengevolge heeft. 

3. De trapholte moet van het bordes tot de zoldering minstens 217, maar liever 

230 cM hoog zijn, opdat men het hoofd niet aan de bovenste trap stootte, en het ver

voer van groote meubelstukken niet al te bezwarend zij. De eerste en de laatste trede 
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mag niet te klein en ook niet te dicht bij den muur worden aangebracht, waar het 

mogelijk is, moet dit 124 cM groot zijn. 

4. Wenteltrappen moet men bepaald vermijden. Alleen daar, waar de ruimte te 

beperkt is, .mag men dit redmiddel toepassen en tot eene wenteltrap zijne toevlucht nemen. 

Wanneer het maar eenigszins mogelijk is rechtloopende en even breede treden te maken, 

vermijdde men de wenteltrap. Waar het door de beperkte ruimte geboden wordt, mag 

men evenwel niet te veel treden in een kwart brengen en de kromming niet korter dan 

iS'A cM. maken, opdat de treden niet te puntig uitloopen. 

5. ledere trap moet zoo gebouwd worden, dat zij ook door eiken vreemdeling kan 

worden gevonden. ledere verdieping moet ten minste door één venster verlicht worden. 

Daarentegen moet een geheime trap zoo verholen mogelijk liggen en kan deze mede 

eene heldere verlichting ontberen. 

6. Deugdelijke kwaliteit van het hout is een der voornaamste faktoren voor de 

duurzaamheid van een trap. De dikte der spil en der treden komt hier vooral in aanmerking. 

De dikte der treden staat in nauw verband met de breedte der trap. Evenveel malen 

31 cM. als de trap breed is, zooveel maal 1 cM. maakt men de treden dik. De stootborden 

maakt men daarentegen maar half zoo dik of nog minder als de treden. 

De vleugels of, zooals men ze in vele streken noemt, de leuningen der trap, moeten, 

al naar de trap korter of langer is, dunner of dikker worden. Minder dan Ö'/J cM. dikte 

mag men echter de spil der trapleuningen niet geven. Dit geldt vooral voor gekrulde 

leuningen, wier dikte, omdat het hout zoo kort is, nooit minder dan 8 cM. mag wezen. 

Bij de verdeeling in treden moet men er op letten, dat de hoogte der trede in juiste 

verhouding moet staan tot de breedte. Hoe kleiner hoogte, hoe breeder trede. 

De beste verhouding, welke men algemeen heeft aangenomen en toepast, is de volgende: 

bij 22 cM. hoogte een vrijen drempel van as'/a cM. 

2 1 ,5 1, „ ,, 

I 9 '> >» <> » » 
^o ,, „ ,, ,, 

* 5 »> »> " " 
i S ' ' >i ti » » 

De laatsie verhoudingen worden alleen bij stoepen en bij kasteel- of paleistrappen 

toegepast. 

De aanloop der treden voor de spil of de stootplanken, welke men gewoonlijk 

S'/i k 5 cM. groot maakt, is hier 1 et bij de breedte der trappen medegerekend. 

De rustplaats (het bordes) m )et men zooveel mogelijk in het midden trachten aan 

te brengen. Heeft men ruimte genoeg, dan kan men meer dan een bordes maken. Alleen 

mag men geene trede tusschen twee bordessen aanbrengen. Liever make men de beide 

bordessen eene trede smaller, opdat er ten minste twee of drie treden tusschen de bordessen 

komen. Is de verdieping hooger dan 3 M., dan is het wenschelijk, dat men twee bordessen 

aanbrengt. [Wordt vervolgd.) 

25 k 26 „ 
27'/, kaSV. „ 
292131 „ 

31^34 » 
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ItJH de T e k s t flgnnr. 

De tekstfiguur geeft een villa te Vaucresson te zien. Op de verdieping beganen 

grond bevinden zich een groote eetzaal, waarachter de keuken met toebehooren, in het 

midden een kleine salon en de vestibule, rechts een groote salon en boudoir, in het 

sousterrein de kelders, gelegenheid voor verwarmingstoestel en verder dienstvertrekken. 

De gevels zijn zeer goed gedacht in de omgeving, hoofdmateriaal is metselsteen met 

geglasuurde versieringen, tegels en hoeksteenen. Het hout is groen geschilderd. 

K u n s t m a r m e r . 

Kunstmarmer is niet nieuw, er is echter groot versciul in de wijze van kleur toepassing. 

Onlangs waren wij in de gelegenheid monsters en werkstukken te zien van kunstmarmer 

vervaardigd in de fabrieksinrichting Nederlandsche Kunstmarmerfabriek Rustenburgerstraat 

396, Monsterlokaal Spuistraat 227 Amsterdam. 

Materiaal en bewerking, kleur en groepeering verdienen daarvan alle waardeering. 

Hiird van grondstof, gesloten van poriën zien wij in de deugdzaamheid veel goeds, daarbij 

zij,, de prijzen hoogst billijk- Voor de binnen bekleeding onzer woningen is het gekleurde 

marmei dikwerf kostbaar maar vooral dikwerf ook niet geschikt. Menigmaal gebeurt het 

dat marmer op de ader los is waardoor de salpeter daarop een grooten invloed heeft en 

het onderlinge verband veibreekt. Dat is werkelijk met kunstmarmer minder het geval 

omdat de massa een beter geheel uitmaakt. Wat wij hiervan gezien hebben strekt wel 

tot aanbeveling, de kleuren zijn frisch de bewerking zuiver en scherp. 

Bon eu andt-r over den stedenbomr der toekomst. 

{Uit hei Duiisch.) 

Om een goed oog ter beoordeeling van een op zichzelf staand plan van gebouwen 

te krijgen, verdient het aanbeveling eerst eenige vergelijkingen te maken. Er is nauwlijks 

eene andere stad, waar men zich zooveel moeite voor de bouwkunst getroost, zoo'n 

eigenaardig streven vindt als te Berlijn, doch wat beeft men er mede bereikt f Niemand 

merkt in het algemeen de gebouwen op, waarvan er in de binnenstad zoo velen zijn, 

want de straten zijn kaarsrecht en bovendien nauw of staan, als de Linden, vol boomen. 

Als Londen de Berlijnsche gebouwen rijk was, zou men ongetwijfeld allerwegen een 

aller interessantst stratenbeeld bekomen. Daar zijn de straten door hare historisch ontstane 

onregelmatige lijnen geschikt voor aan afwisseling rijke gebouwen; daar zou elk huis tot 

zijn recht komen. Bij een nieuwerwetsch rechtlijnig stratennet komen de bouwkunstige 

détails evenwel niet uit en maakt verscheidenheid weinig effekt. Vergelijken we daarmede 

de straten van Parijs. Welk een verschillend effekt en toch hoeveel minder moeite, 

hoeveel minder verspilling van bouwkunst! De oorzaak hiervan kon aUeen in de volstrekte 

gelijkvormigheid der gebouwen gezocht worden, welke niet eentonig kan worden, wanneer 

de afzonderlijke gebouwen door den meetkunstigen aanleg minder opvallen, maar door 
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de grootschheid hunner opvatting wel een imponeerenden indruk maken. Daaruit blijkt, 

dat overal, waar de historische ontwikkeling of plaatselijke eigenaardigheden het wenschelijk 

maken en doelmatig doen schijnen, bochtige straten uiterst gewenscht zijn en bij volkomen 

in acht genomen individualiteit der afzonderlijke gebouwen een kunstrijk beeld zullen 

opleveren. Waar men dergelijke redenen evenwel niet heeft, zullen de straten van kruispunt 

tot kruispunt op verstandige wijze in eene rechte lijn worden aangelegd en dan is er 

alleen een effekt mogelijk, als de afzonderlijke gebouwen aan de wet der kunst worden 

onderworpen. Derhalve moet een stadskwartier stelselmatig zoodanig worden aangelegd, 

dat er tegelijk met de plannen van het stratennet ontwerpen van het bouw kunstig beeld 

der straten in haar geheel worden gemaakt, zoodat ieder bouwmeester van een huis voor 

zijn bouwplan een bepaald plan in handen heeft met nauwkeurige voorschriften, in hoeverre 

hij zich daaraan te houden heeft Voorts moet men aan de voorwaarden hier dit, daar 

dat type ten grondslag leggen, de straten die zelfstandig kunnen aanleggen en onderling 

heel wat doen verschillen. 

Aan de meest in het oog loopende punten moet men afzonderlijke eisch n stellen, 

opdat het mogelijk blijft er een kunststempel op te drukken. Hiervoor moeten koepels, 

torens of buitengewone overschrijdingen der gewone hoogte veroonocM worden. Waar 

het punten geldt, welke bijzonder in het oog vallen, bovenal dwars van straa. ssen. moet 

men hier en daar eene plastische versiering kunnen aanbrengen. Pompen met iiooge, 

gebeeldhouwde wanden, welke evenals in de middeneeuwsche steden vlak tegen den 

huismuur aanstaan, doch vooral beelden in nissen tegen het huis, allegorische afbeeldingen 

en allerhande gedenkteekens zouden hier uitwekend op hunne plaats zijn. Bovenal zal 

men het dekoratieve doel dezer bevoorrecht" plaatsen in acht kunnen nemen, waar zulke 

bouwterreinen voor openbare gebouwen g bezigd kunnen worden In zulke gevallen moet 

in de eerste plaats daarbij overwogen v\ yrden, dat deze gebouwen zooveel mogelijk met 

de omgeving in harmonie worden gebra ht. Doorgaans wordt er teveel waarde gehecht 

aan den eenheid van den bouw op zichrelve. Waar men de verschillende gevels niet 

meer gelijktijdig zien kan, is hun onderling bij elkaar behooren evenwel van minder 

beteekenis dan de harmonie met de deelen der omgeving, welke men met hen op het 

zelfde oogenblik overziet en welke met hen tot een eenheidsvorm moeten samensmelten. 

Waar men deze gebouwen als werken der vrije kunst heeft gedacht en ontworpen, heeft 

men altijd tevens de gevolgtrekking gemaakt, hen zooveel mogelijk eene naar alle kanten 

vrije ligging te verschaffen en aan goede beschouwing bloot te stellen, waardoor zij uit den 

aard der zaak van hunne omgeving geheel worden losgemaakt en iedere samenhang met 

beeld der straat wordt opgeheven. Zelfs met de allerfraaiste bou >vwerken is op die manier 

geen goed effekt te verkrijgen. 

Nadat wij de noodzakelijkste algemeene grondregels voor den aanleg van moderne 

steden hebben vastgesteld, moeten wij nog op enkele bijzondere gevallen acht slaan. 

Van grooten invloed op het aesthetische beeld zijn de inrichtingen van het verkeer. De 

ongeschikte straatwegen zullen wel ternauwernood in dien omvang blijven bestaan, welke 

zij nu verkrijgen, omdat er al te groote nadeelen mede verbonden zijn. Bij de altijd 
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grootcr behoefte aan sneller middelen van vervoer zullen er wel meer onbelemmerde 

wegen worden aangelegd. Viadukten kunnen uit een aesthetisch oogpunt heel nadeelig 

zijn, doch dat zou men heel wat kunnen temperen, door den ijzeren bruggen en den 

motorrijtuigen bevallige lijnen en lieftallige kleurkombinaties te geven. Minder gevaar 

leveren de banen onder den grond, welke met de middelen, waarover de hedendaagsche 

techniek de beschikking heeft, ook zonder hunne beruchte eigenschappen: vuilheid en 

zwaveldamp, kunnen gemaakt worden, zooals de elektrische ondergrondsche baan te 

Londen bewijst. 

De ondergrondsche straatweg heeft waarschijnlijk de grootste toekomst, omdat hij 

goedkooper aangelegd en gemakkelijker geventileerd kan worden Indien de terrasbaan 

in later dagen nog een grooten rol mocht spelen, zal men haar, hetzij in onderaardsche 

gewelven dan wel als viadukt door overdekte gaanderijen leiden, waar omheen zich 

handelshuizen zullen verheffen. Om de geringe schokken der baan zou het rechtstreeksch 

inbouwen der gaanderijen in andere gebouwen niet uitgesloten worden en derhalve kan 

men de mogelijkheid der eigenaardige ontwikkeling en kunstige bewerking van dit systeem 

niet overzien, ^y^ji 

Om het verkeer te voet gemakkelijker te maken en tot beschutting tegen slecht 

weer zijn passages uiterst geschikt. Wanneer zij werkelijk tot verkeersweg dienen om 

een omweg af te snijden, zal zich daar licht een grooter verkeer ontwikkelen en ontstaat 

daar de voordeeligste plaats voor den aanleg van winkels, waarvoor het publiek zich 

altijd gaarne verzamelt, waar het tegen weer en wind beschut wordt. Om dezelfde reden 

zijn zuilengangen zoo geliefd, maar bij de gewone inrichting wordt de verlichting vaü 

het binnenlokaal zoo erg betimmerd, dat men wellicht beter zou doen als men hetzelfde 

effekt wist te bekomen door den ingang met een glazen dak te overwelven, dat aan de 

straatzijde door ijzeren bogen gedragen zou kunnen worden. Waarschijnlijk zal men er 

later ook toe moeten overgaan om op die overgangspunten der straten, welke door het 

drukke verkeer van rijtuigen hoogst gevaarlijk zijn, bruggen te bouwen om er het verkeer 

voor voetgangers over te leiden, waardoor der bouwkunst weder een loonend terrein voor 

de ontwikkeling harer kunst zou worden geschonken. 

Op nog uitgebreider schaal dan tot heden zal men voortaan de natuur gewis tot 

veredeling onzer steden benutten. In het beplanten der straten met boomen is Berlijn al 

buitengewoon ver gegaan en heeft daardoor aan het beeld zijner straten eene wonderlijke 

bekoorlijkheid verleend. Daardoor zijn de straten des zomers beschaduwd, het licht wordt 

in fraaie kleuren door het gebladerte gebroken en de lucht wordt veel zuiverder gehouden. 

Jammer is het echter, wanneer gebouwen van beteekenis door de boomen worden ver

borgen gehouden. (De Technische hoogeschool te Berlijn geeft het treurigste voorbeeld 

hiervan.) De boomen moeten voor dergelijke gebouwen weggelaten worden, of men moet 

aan de natuur de heerschappij laten, hier van bouwkunstige meesterstukken afzien en 

naar effekt zoeken in de kleurkombinaties en den bouw naar een algemeen ontwerp in 

het bovenvermeld karakter. Waar de drempels der trottoirs zoo dichtbij de huizen liggen, 

dat de rij boomen de verlichting zou belemmeren, kon men stellig in het midden der 
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straat eene rij hoornen planten. Waar het den architekten voornamelijk te doen is om 

de kleur der natuur, zijn kortgeschoren grasvlakten voldoende, waardoor het verlangde 

uitzicht op bouwwerken open blijkt. Op deze manier kan men de natuur het best met de 

bouwkunst verbinden. Wijde straten en groote pleinen, wier verkeer niet voldoende is 

voor de gewenschte levendigheid der aanzienlijke vlakte, kan men door het inlasschen 

van grasperken opvroolijken, tevens verkrijgt men dan den meest effektvollen voorgrond 

voor de belendende gebouwen. 

Ten slotte dient nog het een en ander gezegd te worden omtrent het gebruik maken 

van plaatselijke omstandigheden en van de ligging eener stad. Ligt eene stad te midden 

van een geaccidenteerd terrein, dan zal men voor de doorloopende straten het verschil 

in hoogte trachten weg te ruimen, doch het is niet in strijd hiermede, dat men zich tevens 

bevlijtigt om uit een aesthetisch oogpunt dit verschil nog te vergrooten. Men kan de 

heuvels uitstekend doen uitkomen, als men den voet vrij van hooge gebouwen laat en op 

de kruin kolossale monumentale gebouwen zet, welke door hunne neiging om hoog op te 

rijzen de stijgende lijnen van de landstreek volgen en bekronen. Heel dankbaar is even

eens het gebruik maken van rivieren, kanalen en havens voor bouwkunstige bedoelingen, 

doch niet altijd even gemakkelijk. Heeft eene rivier niet eene heel aanzienlijke breedte, 

dan wordt ze maar al te licht door de omgeving gedrukt. Derhalve zijn hooge kade

muren en breede straten hoogst gevaarlijk bij rivierarmen. Men verhoogt het effekt van 

een smal water het best, als men de daaraan liggende straten of terrassen zoo min 

mogelijk boven den waterspiegel doet uitsteken en niet al te breed laat worden, zoodat 

de huizen of de boomrijen op korten afstand van den oever een afsluitenden achtergrond 

vormen. In den modernen bruggenbouw ligt weer een ander gevaar. Opvallend is het, 

hoe weinig het meerendeel der nieuwe bruggen in hare bouwkunstige omgeving passen. 

Het heeft er den schijn van, dat eene ijzeren brug, welke al te kloek gebouwd is en te 

groote spanningen heeft, zelden harmonieert met het innerlijke beeld eener stad, omdat 

hare lijnen al te veel in strijd zijn met die der bouworde der overige bouwwerken. 

Natuurlijk moet het beslist worden afgekeurd, dat men uit aesthetisch gevoel van de 

doelmatigheid ook maar in het geringste afwijkt, maar desniettemin zal het dikwijls mogelijk 

zijn om de bouwkunst der omgeving met de ontwerpen in overeenstemming te brengen 

vooral door vertikale versieringen, het zij dan door toegangspoorten, standbeelden hooge 

kandelabres dan wel door overdekking van den ingang of ook, waar dit noodig mocht 

wezen, door torens, zooals wij s.e bijv. aan twee bruggen, welke tot model kunnen dienen, 

de Towerbrug te Londen en de Oberbaumbrug te Berlijn, kunnen zien. 

Ofschoon het onderwerp hiermede nog in geenen deele is uitgeput, is het bovenstaande 

toch voldoende om te bewijzen, dat wij volstrekt niet behoeven te twijfelen aan het mooie 

beeld onzer toekomstige steden. Reusachtige geestkracht zal er toe noodig zijn om de 

noodige omwentelingen door te voeren, maar er moet hier wat gebeuren en dat zal ge

beuren ; want de schoonheid oefent den sterksten invloed uit op den geest van het volk 

en derhalve op zijne zedelijke welvaart, op de reputatie eener stad, op het Vreemdelingen

verkeer en daardoor ook op zijne financieele verhoudingen. 
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D u b b e l e v i l l a in b e t If 1 e n w e P a r k te S c h e T e n i n g e n . 

Bouwmeester C. L. DE KONING. 

Het is een dubbele villa in aansluiting met een reeds bestaande en gebouwd aan een 

kromme straat, hetwelk voor de indeeling nog al moeielijkheden opleverde. De gevels 

zijn gemaakt van baksteen, de banden strekken en uitmetselingen onder de kroonlijsten 

zijn gemaakt van gelen, rooden en blauwen siersteen. Het geheel moest eenvoudig blijven. 

D e t r a p p e n b o n w . 

DB RECHTE TRAP. 

Eerst mete men de loodrechte hoogte van het lokaal, waar de trap gemaakt moet 

worden, heel nauwkeurig en deele dan door de hoogte der trede. Is de hoogte van het 

lokaal boven den bovenkant van den vloer bijv. 3 M. 20 cM. en de hoogte eener trede 

20 cM., dan herleidt men 3 M. tot cM., dus tot 300 cM. en voegt er de 20 cM. bij, 

geeft 320 cM. Deze 320 cM. worden, daar de hoogte der treden 20 cM. bedraagt, door 

20 cM. gedeeld; 20 is in 320 zestienmaal begrepen. De trap zal dus 16 hoogten, doch 

maar 15 treden bekomen, omdat de vloer der volgende verdieping de laatste hoogte 

(den laatsten afstand) uitmaakt. 

Vervolgens mete men de lengte der trapholte, waardoor men terstond de maat 

der trap bekomt, herleide de meters weder tot centimeters en deele het aantal 



tjo 

centimeters door dat der treden. Om bij het gegeven voorbeeld te blijven nemen 

wij aan, dat de lengte der trapholte 3 M. 90 cM, dus 390 cM. bedraagt. Nu worden 

deze- 390 cM. door het aantal treden, dus door 15 gedeeld, wat er uitkomt, zal dan de 

breedte der treden zijn. 15 is in 390 zes-en-twintigraaal begrepen. Derhalve zal elke tree 

26 cM. breed moeten zijn. 
Volgens dezen grondregel kan men bij alle rechte trappen, wier treden eene zelfde 

breedte hebben, te werk gaan. Evenwel mag men niet vergeten, dat er bij de verdeeling 
der treden eener trap eene onomstootelijke wet heerscht. Hoe meer portalen men neemt, 
hoe smaller deze worden en door het grooter aantal portalen, bekomt men kleiner verdeeling 

of breedte der treden. 

Volgens het boven aangehaalde voorbeeld zou dus de optrede 20% cM. en de breedte 

der treden 26 cM. bedragen. Wilde men nu grooter hoogte nemen, dan zouden de trappen 

uit den aard der zaak smaller worden. Neemt men daarentegen eene geringere hoogte 

dan 20'/, cM., dan zullen ook de treden breeder dan 26 cM. worden. 

Wie dus eene trap maakt, moet de hoogte harer treden zoo verdeelen, dat deze met 

de breedte der treden in juiste verhouding is. Daarom doet men het best, als men het 

plan der te maken trap volgens de nieuwere maatstaf op eene plank uitslaat. 

Moet de boven besproken trap volgens de bepaalde hoogte- of lengtemaat 124 cM. 

breed worden, dan moeten de treden SlU cM. dik zijn. 

De leuningen maakt men volgens de maat der plm. 61/, cM. dik en 35 ^ 42 cM. 

breed. Zijn de leuningen en de treden behoorlijk uitgeschaafd, dan teekent men eerst de 
zijstukken er op. 

Men neemt een maatstaf aan, teekent de totale hoogte der trap er op aan en ver-

deelt de hoogte der treden in evenveel gelijke deelen als men hoogten heeft berekend. Men 

teekent daarna aan, hoever de treden van den voorkant van het zijstuk moeten verwijderd 

blijven. Dan neemt men een winkelhaak, teekent naast het eene been de breedte der 

tree of van de aantrede aan en naast het andere been de hoogte der tree. 
(Wordt vervolgd.) 

C a s i n o t e St. F e r r e o l . 

De tekstfiguur geeft plan en voorgevel van het Casino te St. Ferreol. Bouwmeester 

ervan is de Heer M. Francou. De ligging ervan in Frankrijk in het gedeelte Montague 

noire genaamd is zeer gunstig voor dit aüesints rijzig gebouw dat in die fraaie natuur 

uitstekend voldoet. De middenpartij die als het ware de groote zaal teruggeeft is zeer 

gelukkig gedacht en geeft met de beeldengroepen een monumentalen indruk. 



i7i 

Lnxfer-prlsma'B, de verbeterde exploitatie Tan het daglicht. 

De allerwege aan het licht komende poging van den mensch om zich los te maken 

van de beperkingen, welke de Natuur hem oplegt, heeft er toe geleid om de oude, 

primitieve wijzen van verlichting voortdurend door nieuwe uitvindingen te verbeteren en 

te vervangen. Vooral in de laatste tien jaren onzer ten einde spoedende eeuw zijn 

belangrijke vorderingen op het terrein van het verlichtingswezen aan te wijzen. 

Elektrisch licht, gasgloeilicht, acetyleen, petroleumgloeilicht zijn woorden, welke — in 

tegenstelling met de nederige olielamp van den ouden tijd — gemakkelijk konden doen 

wanen, dat nu met betrekking tot het kunstlicht het toppunt van volmaaktheid bereikt is 

Dit is echter volstrekt niet het geval; want al hebben wij ook geleerd groote lichtmassa's 

voort te brengen, toch gaan wij nog lang niet spaarzaam genoeg met de door de natuur 

ons ten dienste gestelde krachtmiddelen om. Daardoor is het werkelijk nuttig effekt van 

het kunstlicht maar uiterst gering. Van de opgewekte kracht gaan er toch gemiddeld 

alleen 99 pCt. voor het doel van de lichtformatie verloren. 

Maar ook het allerbeste kunstlicht is op verre na niet in staat het daglicht te ver

vangen, dat ons door de natuurlijke lichtgeefster, de zon, geleverd word. Jammer genoeg 

wordt er met dit eenvoudige feit nog niet genoeg rekening gehouden. Terwijl men zich 

voortdurend onledig houdt met den invoer van nieuwe kunstlichtsoorten, wordt er niet 

gedacht aan een behoorlijk gebruik van het daglicht. Hoogstens worden hier en daar 

de bekende daglichtreflektors toegepast om donkere gezelschaps- en huiskamers iets 

lichter te maken Het effekt is evenwel maar heel klein en daarom mag het met vreugde 

begroet worden, dat nu ook in Duitschland eene uitvinding wordt toegepast, welke in 

Amerika en in Engeland reeds uitstekend is gebleken voor een betere gebruikmaking 

van het daglicht: de luxfer-prisma's. 

De door de hooge waarde van den grond en den bodem in de engte gedreven 

bouwkunst heeft ten gevolge, dat den bewoners der steden zoo lucht als licht steeds 

spaarzamer wordt toegewezen. Donkere woon- en werklokalen zijn dan ook, zooals bekend 

is, geene zeldzaamheid, vooral in nauwe straten. Ook daar echter, waar de bouwmeester 

zich in het geheel niet behoefde te beperken en heldere, luchtige kamers zou kunnen 

maken, wordt bij de algemeene wijze onzer hedendaagsche vensterverlichting het daglicht 

nog lang niet genoeg geëxploiteerd. Daarom is het van belang, na eene korte alge

meene beperking onzer hedendaagsche vensterverlichting, de handelwijze, welke het Duitsche 

Luxfer-prisma-syndikaat te Berlijn in toepassing brengt, te verklaren om op de allereen

voudigste wijze een verbeterd gebruik van het daglicht te bekomen; want dat de ver

lichting van een vertrek heel wat verbeterd wordt, wanneer men het licht eenvoudig door 

doorschijnend glas in den eenen of anderen vorm laat vallen, is eene bewering, welke 

door menigeen onmiddelijk bestreden zal worden. 

Toch bewerken de Luxfer-venster-prisma's dit resultaat, niet doordat zij de door het 

venster vallende lichtmassa eenigszins vergrooten, maar doordat zij het licht op eene wijze 
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No. 1. 

T •9? 

NP. 2. 

verdeelen, welke mogelijk maakt, dat men het geheel gebruikt. Gaat een lichtstraal schuin 

door een eenvoudig venster, dan wordt zijne richting aan de bovenvlakte van het glas 

op eene wijze veranderd, zooals ongeveer in fig. i is afgebeeld. Daar de 

beide oppervlakten van het glas evenwijdig zijn, verlaten de lichtstralen 

het precies in dezelfde richting, waarin zij eerst er op vielen. 

Het hier in fig. 2 gegeven schetsje stelt 

nu de doorsnede van een venster, de straat 

en het tegenover gelegen gebouw voor. Het 

venster is omstreeks 3 M. hoog, zoodat het 

rechtstreeksche hemellicht op den vloer van binnen 5 M. 

van het venster af valt. De vloer wordt dan op een afstand 

van omstreeks 4 M. van het venster uit verlicht. Op eiken 

zijwand komt een verlichte driehoek, welke van den boven-

rand van het venster tot den vloer loopt. Al deze deelen worden rechtstreeks door den 

hemel verlicht. Bovendien kan men op het plafond in de nabijheid van het venster 

een flauw schijnsel van licht waarnemen. Dit wordt veroorzaakt door het pleisterwerk 

buiten het laatste teruggekaatste licht en is maar heel flauw. Helder licht dringt dus niet 

verder dan 4 of 5 M. diep in de kamer en dit wel om de eenvoudige reden, dat het 

voor een groot deel door den vloer, de muren, het plafond en de meubels wordt opge

slorpt. De vloer verbruikt ongeveer aU van al het daarop vallende licht, de lichte muren 

nagenoeg V«, donkere bijna V», het gewone, witte plafond 'A. 

Daarom mag men aannemen, dat 70 k 80 pCt. van het door het venster vallende 

licht op deze wijze verloren gaan. 

Bedenkt men nu, dat dit aanzienlijk verlies aan daglicht hoofdzakelijk door de 

opslorping van den vloer veroorzaakt wordt, dan wordt het duidelijk, dat men dit verlies 

voor een groot gedeelte voorkomen kan, wanneer men den invallenden lichtstralen een 

anderen weg wijst, hen niet schuin van boven op den vloer, maar hen horizontaal, misschien 

echter een weinig naar boven dan wel flauw naar onderen gebogen, in het vertrek laat 

vallen. Dit zou men bijv. met een spiegel kunnen bereiken. Maar het aanbrengen daarvan 

in de kamer of voor het venster zou zoo hinderlijk zijn, dat men er van moet afzien. 

Toch is er een ander uitstekend middel om den weg van het licht doelmatig te wijzigen, 

namelijk door prisma's. Fig. 3 geeft een eenvoudig middel aan 

om den weg van een lichtstraal door een prisma te volgen. 

Nemen we aan, dat de lichtstraal op het buitenvlak van het 

prisma in de richting A O valt. Uit het middelpunt O wordt 

een cirkel van 10 cM. en een tweede cirkel van 15,1 cM. straal 

getrokken. Waar de kleine cirkel den lichtstraal snijdt, trekke 

men de lijn A B rechthoekig op het voorvlak van het glas. De 

weg O D van den straal binnen het glas is dan evenwijdig met de lijn B O. Om nu de 

richting te bepalen, waarin de straal het prisma verlaat, trekke men eene lijn B C recht-

No. 3. 

hoekig op het binnenvlak van het prisma en trekke daarna D E evenwijdig aan C O. De 
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straal verlaat het prisma in de richting D E. Op deze manier kan iedere lichtstraal door 

ieder prisma gevolgd en het resultaat zeer spoedig gevonden worden. Het in den scherpen 

hoek van boven invallende licht wordt nagenoeg tot aan de horizontale baan omgebogen, 

zoodat het het geheele vertrek doordringt. 

Op dit beginsel berust de vernuftige konstruktie der Luxferprisma's. 

Deze worden vervaardigd onder nauwkeurige inachtneming van de uiterlijke li'-ht-

verhoudingen, d. w. z. van den hoek, waaronder het licht invalt. Hoe grooter de hoek is, 

waaronder het licht invalt, dus hoe scherper de hoek is, hoe grooter ook de buiging moet 

wezen, opdat men nagenoeg horizontaal invallend licht verkrijge. Om de juiste prisma's 

uit te kiezen heeft het Syndikaat der Luxfer-prisma's te Berlijn in zijne uitvoerige hand

leiding twee eenvoudige methodes aangegeven, welke het iedereen mogelijk maken de 

benoodigde prisma's terstond te bepalen. 

De Luxfer-prisma's worden uit afzonderlijke platen, van i dM2 

ieder, samengesteld en als gewone vensters ingezet. Deze venster-

prisma's gebruiken, zooals hierboven gezegd is, alleen het licht, dat 

eveneens reeds op het glas valt Zij verbeteren de verlichting van 

het vertrek, doordat zij het licht zoodanig verdeden, dat het 

goed gebruikt wordt. Op zichzelf bieden zij al heel wat voordeel 

aan. Zij worden zoo aangebracht, dat zij het glas vervangen, waar

door de kosten van den aanleg lager worden. De prisma's worden in een vertikalen stand 

aangebracht en staan daardoor minder bloot aan verontreiniging door stof, vuil en rregen. 

Door het bovendeel worden zij beschut. Bovendien worden zij aan de binnenzijde der 

bouwlijn aangebracht en kunnen dus geen mensch hinderen. 

Bij zeer scherpe hoeken van inval, vooral aan den binnenkant van smalle en donkere 

binnenplaatsen kunnen de venster-prisma's niet gebruikt worden. Er bestaat wel is waar 

geen bezwaar om de prisma's zoo samen te stellen, dat zij het licht, dat uit kleine top-

hoeken komt, naar wensch verdeelen. Het bezwaar ligt echter in de kleine, op het venster 

zelf vallende lichtmassa. In die gevallen moeten de marquise-prisma's worden gebezigd. 

Deze zijn in een afzonderlijk ijzeren raam, dat van het bovenstuk van het venster uitsteekt, 

bevestigd. De stand is die eener gewone marquise, welke van boven aan het vensier 

raakt, schuin naar beneden vooruitsteekt en op die manier een scherm voor het venster 

vormt. De bouwmeester kan zijne marquises zoo ontwerpen, dat zij een bouwkunstig 

effekt verkrijgen en het ijzerwerk, dat hen omgeeft, zoo sierlijk laten bewerken, als het 

hem behaagt. Behalve het raam van geslagen ijzer bestaan de marquises enkel uit glas 

en koper, dus uit het duurzaamste materiaal. 

Een derde soort van prisma's vormen de samengestelde prisma's, welke op het trottoir 

worden ingezet om donkere kelders te verlichten. Deze prisma's zijn zoo gemaakt, dat zij 

het licht van de beide zijden der straat opvangen en dit in het benedenlokaal terugkaatsen. 

De zijden der venster- en marquise-prisma's loopen meestal horizontaal. Moet het licht 

echter naar ééne zijde worden teruggekaatst, bijv. bij hoekvensters, of wanneer het licht 

zijwaarts invalt, dan worden de prisma's dienovereenkomstig loodrecht of schuin aangebracht. 
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Het zoozeer verrassende lichteffekt is evenwel toch niet de merkwaardigste eigenschap 

van het nieuwe fabrikaat. Van groote beteekenis is mede de bekleeding der Luxfer-

prisma's, welke altijd elektro-verglaasd zijn en elektroverglaasde vensters zijn volstrekt 

vuurvast. Toen men de Luxfer-prisma's eenige jaren geleden voor het eerst vervaardigde, 

beproefde men ze op de gewone wijze te verglazen. De breede omlijsting, onverschillig 

E of ze uit lood, zink of geelkoper was samengesteld, nam evenwel van voren af aan een 

groot deel van de verlichting, welke verbeterd moest worden, weg. 

De platen waren zoo zwaar, dat zij dikwijls door verbindingsroeden moesten worden 

versterkt, waardoor het licht nog meer werd tegengehouden. De oppervlakte van het 

metaal was niet heel smaakvol, de vensters met de in lood gevatte ruiten kregen een 

uiterst plomp aanzien en waren moeielijk schoon te maken. Bovendien sloten de vensters 

niet goed en waren zij niet veerkrachtig. 

Al deze moeielijkheden werden door de belangrijke uitvinding van het elektro-verglasen 

schitterend overwonnen. De platen van elektro-glas zien er bevallig uit, zijn even veer

krachtig als spiegelglas, waterdicht en bovenal vuurvast. 

De eeste bewerking der elektro-verglazing bestaat daarin, dat men de stukken glas 

op eene tafel in den verlangden vorm vereenigt en ze door platte reepjes koper van elkaar 

gescheiden houdt. De plaatsen, waar deze reepjes koper elkander kruisen, worden een 

weinig gesoldeerd en de zoo gevormde ruit wordt in een groot koperbad gebracht, waar 

de tweede bewerking begint. Figuur 5 is eene vergroote doorsnede van 

een der reepjes koper ia het genoemde stadium. Het reepje is vol

komen vlak ; de stukken glas zijn er vast tegenover gedrukt, doch worden 

enkel door de wrijving in hunnen stand gehouden en kunnen er gemak-
No. 6. 

keiijk uitgeduwd worden. 

De plaat wordt van 30 tot 40 uur in het koperbad gelaten en de 

daardoor bewerkte verandering in de doorsnede van het reepje koper 

wordt in fig. 6 afgebeeld. De zijden van het reepje koper hebben zich 

naar alle kanten uitgezet en de randen van het glas omringd. Het be

zinksel is, omdat het zich heeft vastgezet, veel harder dan gewoon koper, 

het knelt zich tegen de oppervlakte van het glas aan en houdt elk stuk afzonderlijk vast. 

De s'.erkte eener elekto-verglaasde plaat is buitengewoon groot. Dat wordt veroorzaakt 

door de nauwe aansluiting van het glas aan het koperbezinksel. Deze aansluiting is zoo 

sterk, dat het, als men een der glazen breekt bijna onmogelijk is de glasscherven van 

het koperbezinksel los te maken, zelfs nadat het glas er geheel uitgebroken is. 

De vastheid der langs elektrischen weg verglaasde schijven, maakte het onderwerp 

eener groote reeks belangrijke proeven uit. Onder anderen werd ook de volgende proet 

gedaan: Uit een stuk spiegelglas ter dikte van 6 mM. werd een vierkant van 50 cM 

gesneden. Dit werd vervolgens in een daartoe geschikt toestel gebracht en zijne vastheid 

onder een druk van 200 KG. per M> bepaald. Daarna werd de glasplaat in kwadraatjes 

ter groote van l cM' gesneden en langs elektrischen weg verglaasd. Toen men ze voorts 

% hetzelfde toestel bracht, bevond men, dat ze vaster was dan te voren onder een ver-

rr 
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zwaarden druk van 300 KG. per M*. Maak een sterke vlam tegeü éen langs elektrischen 

weg verglaasd venster, dan springen de ruiten wel, doch ze vallen niet uiteen, maar 

behouden hunnen samenhang, omdat ze door de kopervatting bijeengehouden worden. 

Zeer effektvol blijkt het gebruik van koperprisma's bij geschilderde glasramen. 

Dikwijls ziet men' geschilderde ramen, welke zoodanig zijn aangebracht, dat ze de 

ruimte inwendig zoo donker maken, dat men kunst verlichting te hulp moet nemen. Menig

maal worden dergelijke ramen aangebracht om het gezicht op een daar voor staand 

gebouw weg te nemen en daardoor wordt natuurlijk het invallend licht nog meer belemmerd 

en de ramen maken een somberen en weinig aantrekkelijken indruk. In dergelijke gevallen 

moest men vensterprisma's rechtstreeks aan den buitenkant der vensters aanbrengen, omdat 

deze niet alleen het licht van binnen verbeteren, maar ook het uitzicht uit het raam op 

verwonderlijke wijze verheffen. Zij werpen het rechtstreeksche licht door het venster in de 

richting van den toeschouwer en daardoor wordt het effekt ongemeen verhoogd. Een 

prachtig effekt van licht en schaduw kan op het geschilderde raam worden bereikt door 

het gebruik maken van verschillende prisma's. Wil men het licht gelijkelijk over het 

geheele raam verdeelen, dan moeten de prisma's allen van dezelfde soort zijn. 

Wie het groote effekt der Luxfer-prisma's eens heeft gezien, staat verbaasd en 

verwondert er zich over, dat zulk eene belangrijke uitvinding, welke in Amerika reeds 

sedert jaren wordt toegepast, niet al in overal is ingevoerd. De ondervinding heeft 

toch geleerd, dat bij het gebruik van prisma's in eene kamer het daar aanwezige aantal 

lampen ongeveer vier uur per dag over het geheele jaar berekend minder branden. 

Welke aanzienlijke besparing dat is, behoeft niet verder uitgelegd te worden. Bedenkt 

men verder, dat de langs elektrischen weg verglaasde venster-prisma's vuurvast en water

dicht zijn, dan heeft men eene reden temeer om het gebruik van Luxfer-prisma's aan 

te bevelen. 

De keus der prisma's, het uitmeten en de plannen behooren tot het arbeidsveld van 

den architekt, die in de handleiding, welke door het Duitsche Syndikaat van Luxfer-prisma's 

te Berlijn S. Ritterstr. 26 is uitgegeven, de beantwoording vindt van alle vragen omtrent 

dit artikel. Het boek is zoo eenvoudig en verstandig geschreven en geeft zulke duidelijke 

aanwijzingen, dat het ook voor het groote publiek mogelijk is, voldoende over de waarde 

der Luxfer-prisma's en van het elektro-glas te oordeelen. 

Bij de groote draagwijdte, welke deze uitvinding voor alle klassen der bevolking heeft, 

kan men alleen wenschen, dat de Luxfer-prisma's ook in Duitschland spoedig algemeen 

zullen worden toegepast, dan zal het gebruik van het kunstlicht door den invoer van 

dezen daglichtuitdeeler belangrijk afnemen. 
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Bij de Platen. 

11. K. Parochiekerk en Pastorie van den H. Berenfrldns te Ztennent. 

Nog niet geheel voltooid vormt de kerk van den H. Berenfridus te Zieuwent een der 

laatste werken van wijlen den verdienstelijken bouwmeester J. W. Boerbooms te Arnhem. 

De Gothische styl is daarbij in acht genomen. De Heer G. Peters, die den bouw als 

opzichter bestuurde, verstrekte ons welwillend deze door hem vervaardigde teekening. Bij 

den bouw is in hoofdzaak metselsteen gebezigd, hier en daar doorbroken met natuurlijken 

steen. Het geheel is voor een niet groote gemeente een hoogst geschikt kerkgebouw dat 

in zijn ranke vormen zeer goed voldoet. 

D r o e g e n T B B h e t h o u t . 

In onze 19e eeuw, waar uitvindingen op allerlei gebied schier dagelijksch aan de 

orde zijn, baart het bijna geen verwondering meer wanneer de een of ander uitvinder, 

zijne vaak van scherp vernuft en groote opmerkzaamheid getuigende ideeën wereldbe

kendheid tracht te verschaffen. 

Toch meenen wij welwillend Uwe aandacht te moeten vragen voor een uitvinding, 

welke bij veelvuldige toepassing van grooten invloed zal blijken te zijn op de houtindustrie 

in het algemeen. 

Het geldt hier namelijk een droogingssysteem voor alle houtsoorten, uitgevonden door 

den Duitschen ingenieur H. C. Zappert. 

Het droogen van hout, alvorens het te bewerken, is eene gewichtige en ontegenzeg

gelijke eisch. Nat hout toch kan noch voor meubelen, noch voor andere houtfabrikaten 
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van welken aar4 ook aangewend worden; zelfs hout voor het bouwvak moet geheel ge
droogd zijn alvorens het met goed gevolg gebruikt kan worden. 

Reeds vroeger werden proeven genomen met het kunstmatig droogen van groen hout 

maar aangezien het hout door de hooge warmtegraad, die aangewend moest worden te 

veel schade ondervond, keerde men steeds tot het zeer primitieve droogen in de open 

lucht terug, hoewel ook deze wijze van droogen nadeel ten gevolge heeft. 

Het systeem van ingenieur Zappert nu is een nabootsen der natuur. In plaats van 

zooals bij vorige systeemen hooge warmtegraden aan te wenden, wordt een gewone zomer-

warmte van 32 - - 380 C. toegepast, terwijl alle gebreken en onvolkomenheden, het 

natuurlijk droogen eigen, vermeden worden, en het hout beschut tegen de ongestadige 

weersgesteldheid en onderworpen wordt aan een zachte, gedurende het geheele proces 

gelijk blijvende behandeling. 

Reeds direct springen de nadeelen van natuurlijk drogen in het oog. Door de werking 
der zonnestralen, de ongestadige weersgesteldheid en de ongelijke temperatuur aan de 
verschillende zijden van een houtstapel, wordt scheeftrekken, scheuren en springen ver
oorzaakt, terwijl door de geringe luchtbeweging het hout aan blauwworden en verweren 
onderhevig is. 

Bij een goed bruikbaar droogtoestel komen deze nadeelen evenwel niet voor. 

Dit is door het systeem Zappert volkomen bereikt. Het op de door den uitvinder 
bedoelde wijze gedroogde hout, blijft vast, scheurt niet en behoudt zijn natuurlijke kleur, 
terwijl de veerkracht en het weerstandsvermogen door de zachte onttrekking der water-
deelen (soms met 50 pCt) vermeerderd wordt. 

Nog een zeer groot voordeel aan deze methode verbonden, is het tot een minimum 
gereduceerde tijdsverloop waarin thans het groene hout gedroogd kan worden en waardoor 
men dus de verbazend hooge kosten bespaard van verlies aan rente, assurantiepremien, 
enz., onvermijdelijk verbonden aan het natuurlijk drogen van een groote houtvoorraad. 

Trouwens de vele bij de Maatschappij tot exploitatie der nieuw gepatenteerde droog-
inrichting ingekomen hoogst gunstige attesten, leveren genoegzaam bewijs het systeem 
van den heer Zappert niet is een in de praktijk weinig beteekenende theorie maar een 
op vernuftige wijze vervanging der natuur wat van onschatbare waarde voor den houthandel 
zal blijken te zijn. 

Elke uitslag die hierna nog verkregen wordt zal desverlangd door den eenigen agent 
voor Nederland de heer A. F. J. Pieron Rozengracht 10 te Amsterdam worden bericht, 
terwijl genoemde heer zich op aanvrage tevens gaarne beschikbaar zal stellen tot het 
verstrekken van nadere inlichtingen omtrent prijs, constructie enz. 

By de t e k s t f l g r a r e n . 

De tekstfiguren geven een zeer eigenaardige houtconstructie terug. Het is een 
gebouwtje in Karnthen op de Gutta-ring-alpen gesticht ten dienste van reizigers. Eigen-
aardige vorm en practische indeeling is het ontwerp eigen. 
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D e t r a p p e n b o n w . 

Deze beide aangeteekende maten legge men nu op de aangegevener ichtingslijn en ga 

met de punt van den passer langs de buitenzijde der beide beenen van den winkelhaak, 

dan bekomt men trede en hoogte te gelijk. Dan legge men den winkelhaak den afstand 

eener trede hooger, zoodat het eene aangegeven punt naast den winkelhaak in den eerste 

op de richting kome te liggen en het andere punt eveneens die raakt. Vervolgens schrijft 

men weer langs de buitenzijde van den winkelhaak af en verkrijgt daardoor de tweede 

hoogte en den tweeden trede. Zoo ga men voort, tot alle treden op het zijstuk aan

gegeven zijn. 

Nog verdient hierbij opgemerkt te worden, dat de aangegeven werkwijze alleen kan 

worden toegepast bij rechte trappen, waarvan alle treden eene gelijke breedte hebben. 

Heeft men alle treden aangegeven, dan tcekene men de dikte der tree tegelijk bij 

eiken afstand aan en geve ook de inkeping aan, waarin de treden moeten worden gezet. 

De inkeping voor de stootborden teekene men mede aan, doch niet zoo diep als die 

der treden. 

Is men daaimede gereed, dan teekene men de treden aan. Men legge namelijk de 

boomen zooverre uit elkander als de trap breed moet worden. Voorts legge men er 

eene trede op, teekene de maat aan en voege er dan in de lengte aan weerszijden zooveel 

bij als de lengte der inkeping bedraagt. Na deze trede vervolgt men zoo met alle overigen. 

Is dit gedaan, dan teekene men de inkeepingen in de boomen aan en passé de 

treden in, nummere ze en, nadat de voorkanten van wellatten zijn voorzien, zette men 

de trap in elkander. 

Wil men evenwel geen gebruik maken van bovengemelde wijze van afschrijven, 

dan kan men de treden ook op de boomen met een voegpasser afschrijven. 

W E N T E L T R A P P E N . 

Wenteltrappen verschillen van rechte trappen daardoor, dat zij niet in eene rechte 

lijn, maar met verschillende bochten naar de bovenverdiepingen van het huis leiden. 

Gewoonlijk gebruikt men op zulke plaatsen, waar men geen rechte trap kan aan

brengen, eene wenteltrap. Men kan de kronkelende trappen echter ook op eene andere 

wijze maken. Bij de gewone wenteltrap worden de treden in de spü ingekeept en op 

het andere uiteinde in den boom bevestigd. Dan zijn de treden echter moeilijk te 

beklimmen, omdat zij te scherp naar de spil uitloopen. Neemt men naar binnen toe nog 

een boom, dan bekomt men breeder treden en kan men er voor het gemak nog eene 

leuning bijvoegen. 

Wilde men de spil (de zuil) bij de wenteltrap heel dik maken, dan zou men ook 

breeder treden kunnen maken, maar dit zou de trap er minder mooi doen uitzien en 

daarom kieze men liever eene trap met twee boomen. 

Wil men eene trap van de laatste soort maken, dan kan men naar de volgende 

handleiding te werk gaan. Eerst maakt men een winkelhaak. Deze bestaat uit twee 

gladgeschaafde lijsten, welke omstreeks 5 a 7'/, cM. breed en 2I/t cM. dik zijn. Deze 
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lijsten worden aan het eene einde met eene schroef aan elkaar bevestigd. Daarna legt 

men dezen winkelhaak in den hoek van het trapgat, maar zoo, dat zijne zijden dichtbij den 

balk en bij de verwissel.ng van het trapgat komen te liggen. Nu legt men een kleine rij 

op de zijden van den winkelhaak en teekent zijne ligging aan de beide uiteind'n en op 

de zijden aan, om den winkelhaak later bij het uitteekenen weer juist te kunnen plaatsen. 

Zoo verkrijgt men daardoor de grootte van den hoek. 

Op deze wijze wordt elke hoek van het trapgat uitgemeten en teekent men bovendien 

iederen hoek aan. Daarna wordt de wijdte van het trapgat van alle kanten gemeten, zoowel 

van de eerste als van de laatste trede en bikt men de muren nauwkeurig uit, waar de 

boomen moeten komen te staan. Waar een verschil plaats grijpt, moet dit nauwkeurig 

worden aangeteekend, opdat de trap er naar ingericht kan worden. Ook mete men den 

vloer zorgvuldig na en neme de hoogtemaat er van nauwkeurig tot op den bovenkant. 

Zijn al die voorbereidselen geschied, dan kan men het plan der wentelingen nauw

keurig opteekenen. Zoodra men de eerste groef voor de buitenzijde van het zijstuk heeft 

gemaakt, legt men den winkelhaak aan en maakt volgens de daarop aangegeven punt de 

tweede groef en teekent uit den hoek voor elke lijn hare lengte of wijdte van^het trapgat 

aan, legt hier eveneens den winkelhaak aan en gaat zoo voort, tot alle wentelingen der 

trap zijn aangeteekend. Daarna teekent men de boomen en verdeelt het midden van de trap. 

Is men klaar daarmede, dan zoekt men naar de hoogte der treden. Deze wordt gevonden, 

als men op de boven, voor de rechte trap, aangegeven manier de verhouding zoekt. 

Men maakt nu den plattegrond der treden. Deze worden echter alle over de middellijn 

verdeeld, omdat men toch doorgaans op het midden der trede loopt. 

Zijn de treden allen uitgeteekend, dan worden ze volgens de gevonden maat inge

keept en afgewerkt. Omdat het hout zoowel voor de treden als voor de boomen breed 

genoeg is, moeten er sluitstukken opgelijmd worden. Evenveel als de treden vooruitspringen, 

moet men er bij voegen, omdat de aanloop niet bij de breedte der treden berekend wordt. 

Nu teekent men de treden op den plattegrond aan. De boomen snijdt men uit de 

lengte en legt ze op de plaats hunner bestemming, doch men teekent eerst op de boom 

aan, hoe ver de treden van den achterkant van den boom verwijderd moeten blijven en 

wijst daarop tevens de treden volgens den plattegrond aan. 

Is de boom nu kant en klaar, dan teekent men de loodrechte hoogte van iedere 
trede aan. Vervolgens legt men den winkelhaak op iedere loodrechte verdeellijn en 
teekent mede voor elke trede den aantrede aan. 

Nu moet men nog de dikte der treden aangeven en hakt vervolgens de inkeeping 

voor de treden in de zijstukken uit. Zoo doet men met alle zijstukken. 

Om de vele smalle en breede treden, welke bij deze soort trappen voorkomen, moest 

men zeer breede boomen hebben, wanneer deze recht moeten worden. Daarom bewerkt 

men de boomen naar de zwij naar de treden toe, terwijl men van iedere voorzijde 

der treden de breedte van den afstand afsteekt en vervolgens de zwij opgeteekent. 

De zijstukken dezer draaiende trappen verbindt men met twee dikke pinnen met 
elkander. 
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Zijn alle treden behoorlijk ingezet en de kanten afgesneden, dan kan de trap 

opgezet worden. 
D E S P I L - O F W E N T E L T R A P . 

Wenteltrappen worden gebruikt, waar het aan ruimte om een groot trappenhuis te 

maken ontbreekt. In vele streken noemt men hen spiltrappen, omdat zij eene ronde spil 

tot middelpunt hebben, waarin de treden gezet of gestoken worden en waarom men zich 

bij het beklimmen moet bewegen. 

Eerst wordt de ruimte van het trapgat, even als bij alle trappen, welke hierboven 

beschreven werden, nauwkeurig opgemeten. Hiertoe bedient men zich weer van den 

winkelhaak en meet eiken hoek zorgvuldig. De gevonden maat van iederen hoek teekent 

men nauwkeurig aan. Voorts teekent men eveneens de grootte van het trapgat zoowel bij 

de onderste als bij de bovenste trede en onderzoekt nauwkeurig, of de muren wel lood

recht staan. Waar dit niet het geval is, moet men het mede opteekenen. De plattegrond 

wordt nu op een groot teekenbord of, waar dit ontbreekt, op den vloer en wel op de 

natuurlijke grootte, op de volgende manier geteekend : 

Eerst zet men aan den eenen kant voor de buitenzijde van den boom eene potlood

streep, legt daarna den winkelhaak met het eene been op de aangegeven lijn en teekent 

op den anderen kant van het been aan. Men mag echter niet uit he', oog verliezen, dat 

de winkelhaak precies volgens de grootte van den hoek, waarom het te doen is moet 

worden gesteld. Zoo krijgt men den eersten draai der trap aan den kant, welke aan 

den muur komt te liggen. Nu teekent men op dezelfde lijn de juiste maat van den muur 

aan en legt weer den winkelhaak aan, doet weder juist als zoo even en gaat op de 

zelfde wijze voort, tot men de vierde lijn heeft gekregen. Derhalve is de buitenomtrek 

voor den plattegrond klaar. 

Voorts teekent men aan iederen kant de boomen met hunne dikte aan. Vervolgens 

zoekt men op alle zijden het midden en trekt de middellijnen door. Waar de lijnen elkaar 

snijden, is het middelpunt, waar de spil of de kolom komt te staan. Daarom zet men op 

deze punt de eene punt van den passer en teekent de dikte der spil aan, maar wijst tevens 

door eene tweede streep de diepte aan, waarop de treden moeten worden ingezet. 

Nu zoekt men nogeens het midden der lengtemaat van de boomeii tot de spil, zet 

den passer weer op het middelpunt der spil en trekt een cirkel. 

Nog vestigen wij er hier de aandacht op, dat de grondvlakken hier als nauwkeurig 

vierkant zijn gedacht en dat de trap alleen kronkelende treden bekomt. 

Mocht de konstruktie der trap echter gedeeltelijk rechte treden vereischen en heeft 

men de juiste breedte der trap bepaald, dan verdeelt men het midden en teekent dit tot 

aan de kronkelende trappen a^n. Deze worden daarna van uit het middelpunt geteekend. 

Is het grondvlak van het lokaal, waarin de trap moet worden gemaakt, evenwel juist 
een vierkant, dan ga men verder als volgt te werk; 

Heeft men den cirkel in het midden der lengtemaat der boomen en der 

spil geteekend, dan neemt eene willekeurig passende maat voor de hoogte der treden 

aan, al naarmate de trap gemakkelijk worden kan en de lokaliteit het gedoogt. 
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Voorts teekent men de geheele hoogte der trap aan en duidt daarop de hoogte 

der treden nauwkeurig aan, waarbij men dezelfde manier moet volgen als bij de eerste 

trap gevolgd en aangewezen werd. 

Heeft men nu de juiste maat voor de hoogte gevonden, dan telt men de treden 

en verdeelt op den plattegrond de gegeven middellijn in evenveel deelen, als er treden 

moeten zijn. Op die manier krijgt men de breedte der treden. Doch men moet er om 

denken, dat men op den plattegrond altijd ééne tree minder krijgt dan in de hoogte 

omdat de bovenste tree op den plattegrond niet geteld kan worden. Had men bijv 26 

trappen m de hoogte, dan zou men er op den plattegrond maar 25 moeten indeden. 

Is de breedte der treden aangegeven, dan trekt men de lijnen van het middelpunt 

der spil door de verdeeling op de middellijn naar de zijstukken heen. 

Den wel aan de treden voegt men er bij en als het hout daarvoor niet breed 

genoeg rs, moeten er weistukken opgelijmd worden. Daarna schaaft men de treden de 

leunmgen en de spil volgens de op den plattegrond aangegeven maat uit en als dit geschied 

is, legt men elke tree afzonderlijk op den plattegrond, teekent hare lengte zorgvuldig aan 

en schrijft die naar het model af. Eindelijk voegt men er zooveel, als de tree in de spil 

moet steken, aan ieder uiteinde bij en nummert elke tree. 

Om de gaten in de spil juist aan te duiden maakt men een model, dat zoo groot is 

als het grondvlak der spil, legt dit op den plattegrond en wel juist op de plaats, waar de 

spü geteekend is en wijst er dan terstond rondom de breedte van alle treden op aan 

Verder trekt men over de geschaafde spil eene rechte lijn van het eene einde naar het 

andere en teekent de hoogte van alle treden daarop aan. 

Nu neemt men de maat. legt die voor het einde der spil aan en nummert alle 

treden, zooals ze op den plattegrond staan. Aan het andere einde gaat men op dezelfde 

wijze te werk. waarbij men er echter op letten moet, dat de maat juist met die op het 

andere einde in eene richting komt te liggen, wat heel gemakkelijk kan worden gedaan, 

als men zich naar de op de spil geteekende lengtelijn richt. 

Heeft men nu de treden op beide uiteinden aangeteekend, dan trekt men de lijnen 

op de spil met een langen winkelhaak door. teekent daar omheen ook nog de hoogte 

der treden aan dan heeft men de voorbereidselen van de spil in zoo verre klaar, dat 

men de treden er nu kan inlaten of inzetten. 

Daarna brenge men ook de stootborden aan en passen die in. Vooraf moeten ze 

echter precies naar den platten grond afgeschreven en in de lengte gemaakt zijn. 

De leuningen worden eveneens zoo afgeschreven als bij de wenteltrappen is aangegeven 
Zijn ook deze afgeschreven en heeft men de openingen voor de treden er in gekeept, 
dan zet men de trap ineen en richt haar op. 

De leuningen kunnen op verschillende wijzen gemaakt worden. Men maakt ze 

doorgaans 7 7 tot 93 cM, van het zijstuk afgerekend, hoog. De hoofdstijlen worden met 

dikke pennen in de zijstukken bevestigd. De kleine balusters der leuningen laat men 2 

cM. diep in de boomen in. N a a r het Hoogduitsch door W. C. 
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I A. TAN DER STEUR Jr . 1 
Op weg tot ontvangst van een zijner familieleden overleed onverwachts dezer dagen 

te Milaan de Heer A. van der Steur Jr. in leven architect te Haarlem Daarmede zag 

zich de bouwkunst een harer verdienstelijke beoefenaars ontvallen. Menig bouwwerk in 

Haarlem getuigt van den werkzamen geest des overledene, die altijd er op uit was de 

verfraaing zijner woonplaats te behartigen. De bebouwing van den Hout is grootendeels 

door hem aangevangen, en altijd op eene wijze, die goeden smaak en soliditeit vereenigde, 

in overeenstemming was met de zoo ongeëvenaarde natuur. Ook belangrijke bouwwerken 

als de restauratie der groote kerk, die zich onder zijn beheer grootendeels in zijn ouden 

toestand zag herboren, den belangrijken bouw van het museum Teyler zijn feiten die 

hem als den allezins bekwamen bouwmeester deden eeren. Ook daar buiten als in 

Bloemendaal en elders verrezen vele villa's onder zijn beheer, die nog door de landelijk 

gekozen vorm eveneens de aandacht vorderen als ten tijde der daarstelling. Die in werk

zaamheden met den bouwmeester Van der Steur in aanraking kwamen, zochten hem 

gaarne bij elke volgende gelegenheid weder op, omdat hij in alles hoogst humaan was 

en dat in een tijd waarin de band tusschen bouwmeester en aannemer zeer veel te 

wenschen overliet, zegt veel. Zelf waren wij daartoe langen tijd geroepen, maar zijn de 

herinneringen, in vergelijk met anderen, daarbij hoogst aangenaam en is zoo ongetwijfeld 

de meening bij velen gevestigd. Als lid van den Gemeenteraad bracht hij veel bij tot 

bevordering van Haarlem's bloei, evenzoo als bestuurder in bouwkundige en nijverheids-

genootschappen tot vooruitgang van kunst en nijverheid. Een enkelen terugblik daarop 

vinden wij hier allesints gepast. 

N y v e r ü e i d , 

Wij vestigen de aandacht op de hierbij ingesloten circulaire betreffende machines 

voor houtbewerking, voorradig bij de firma van Rietschoten en Houwens te Rotterdam. 

De firma is van algemeene bekendheid niet alzoo de groote keuze der verschillende 

werktuigen waartoe de lijst meer speciaal de aandacht vraagt. 

PRIJSVRAGEN. 

Gevelontwerp van een gebouw Toor kantoor enz. der LeTensTerzekerlug-Maatschappfl ^Rotterdam*. 

Op deze prijsvraag zijn ingekomen 36 antwoorden. 



Vademecum der Bouwvakken 

14e Jaargang 1899 

Afl.23 Plaat 23 

üfemdr.SaiskJclef* fbto-UHio. 



Bij de Platen. 

O n t w e r p y a n e e n b o e r d e r j j 

door G. A. B B O N ö E B S . Groningen. 

De plaat en tekstfiguur (zie pag. 188) geven de geheele samenstelling eener boerderij 

in plannen, opstand en doorsnede aan. Het geheel zeer practisch van indeeling heeft tevens 

een voor dergelijk ontwerp passend uiterlijk. 

De Amerikaansehu architectaar op do Wereld-Tentoonstelliiig in 1900. 

Het paviljoen der Vereenigde Staten wordt even als de gebouwen der andere landen aan 

de Seineoever gebouwd, onder directie van de bouwmeesters Coolidge en Morin Goustiaux. 

Het is het derde gebouw stroomafwaarts van de Invalidenbrug. In het sousterrein bevindt 

zich een overwelfde doorgang voor de voetgangers daarneven een restauratie-lokaal. Een 

groote wenteltrap geleid naar de verdieping ter beganen grond. Aan de kant der Seine 

heeft de gevel een soort triomphboog, die uit korintische zuilen is gevormd en bekroond 

is met het beeld der godin van de vrijheid. Achter dezen grooten boog bevindt zich 

het hoofdportaal waarvan de wanden met fraai schilderwerk in levendige kleuren zijn 

getooid, en uit welk portaal men in het midden van het paviljoen komt. In de middenhal 

wordt een groot ruiterstandbeeld van Washington opgesteld. 

Naar de drie hooger gelegen verdiepingen voeren twee wenteltrappen en twee ge

makkelijke liften. In het midden van het belangrijke bouwwerk is een tweede zaal waarvan 
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de zoldering en koepel met historische voorstellingen zijn versierd. Op iedere verdieping 

zijn balkons aangebracht die op deze zaal uitzien en van daar een eigenaardig overzicht 

geven over de ter wederzijde aangebrachte kleine ruimten voor afzonderlijke tentoonstel

lingen. Op de eerste verdieping zijn de zalen voor de verschillende staten van Amerika 

op de tweede is het vooral het huis, dat in zijn geheel wordt voorgesteld, en dat zooals 

ons bekend is velerlei eigenaardige geriefelijkheden in verdeeling en meubileering aanbied. 

Het geheele gebouw wordt uit hout saamgesteld en met cement en witte stuck 

bepleisterd. Het Amerikaansche karakter der bouwstijl is zeer goed volgehouden. Vooral 

het electrische licht is er op breeden schaal toegepast. Al het werk is door Amerikaansche 

werklieden vervaardigt en ineengezet. De geheele hoogte van het gebouw gemeten van 

af de kade is 52 M., de diameter van den koepel alleen bedraagt 20 M. Hieruit valt eenigzins 

af te leiden van welke groote afmetingen die expositie op zich zelf is. 

De bescherming bjj de iret Tan het bedrjjf Tan den architekt In Amerika» 

In de meeste staten der Noord-Amerikaansche Unie staat het ambtelijk bedrijf van 

den architect onder de bescherming der wet, terwijl alleen hij bevoegd is den titel 

architect te dragen of diens werkzaamheden te verrichten, wien dezen titel op grond van 

bijzondere bepalingen is toegekend. 

Daar ook in Duitschland de architecten tot verheffing van hunnen stand iets 

dergelijks najagen en wel bescherming van hun ambtelijk bedrijf, mag eene nadere 

beschouwing dezer Amerikaansche verhoudingen ook hier wel eene plaats waard gerekend 

worden en de richting afbakenen, welke men ter bereiking van dit doel zou moeten 

inslaan. Vooral van belang is hiervoor de loop der zaken in de Westelijke Staten van 

Nood-Amerika, waar die wettelijke bepalingen eerst voor enkele jaren werden ingevoerd. 

Bijna zouden wij mogen zeggen, dat wij hier verhoudingen vinden, welke vrijwel met 

de onze overeenkomen, zoodat de weg, welke daar bewandeld werd, ons ten voorbeeld 

zou kunnen strekken. 

Daarom willen wij de invoering dezer wettelijke bepalingen in den Staat Illinois, 

welke in het laatst van 1897 van kracht werden, wat nader toelichten. 

In den Staat Illinois was er door de buitengewone vlucht, welke Chicago in de laatste 

eeuw genomen heeft, zoo'n verwarring in de bouwvakken gekomen door het als woeker-

planten opschieten van aannemers, welke zich als architecten aanstelden, dat de architecten 

zich genoopt zagen daartegen openlijk verzet aan te teekenen en aan de regeering voor 

te stellen wettelijke bepalingen ter bescherming van den titel en het ambtelijk bedrijf der 

der architecten uit te vaardigen, wat vrij snel tot de hieronder vermelde wettelijke bepa

lingen leidde. 

Wij moeten hier noodzakelijk bijvoegen, dat de positie en het aanzien der architecten 

in de Vereenigde Staten in elk geval van oudsher veel beter zijn dan bij ons, en dat wel 

om de eenvoudige reden, dat de duidelijk uitgesproken scheiding tusschen architect en 
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aannemer daar altijd bestaan heeft. De architect behoorde diensvolgens tot den geleerden 

stand, het was hem verboden behalve door zijn denkvermogen, door aannemerswinsten in 

zijn onderhoud te voorzien. Die duidelijk uitgesproken scheiding, welke door het geheele 

oosten der Staten erkend, wordt, maakte uit den aard der zaak het aannemen van de 

hier bedoelde wet voor den Staat Illinois veel gemakkelijker, men erkende toch, dat zij 

op haar zelve gerechtvaardigd was. 

De bedoelde wet verklaart duidelijk, wien de titel architect zal toekomen, en omschrijft 

nanwkeurig het bedrijf van het architectenwezen. 

In paragraaf 9 heet het: 

»Ieder, die zich volgens beroep bezig houdt met het maken van plannen en de 

leiding van de oprichting, vergrooting of verandering van bouwwerken voor anderen en 

hunne uitvoering door anderen zooals door hemzelven wordt bedoeld, zal als architect 

worden beschouwd." 

Alleen hij mag dus als architect worden beschouwd, die plannen levert voor bouw

werken, welke door anderen worden opgericht, en bij deze uitvoering toeziet, die ze dus niet 

zelf uitvoert, dus niet tevens aannemer is. Van den anderen kant blijkt daaruit, dat de 

aannemer wel zelf de plannen voor de uit te voeren gebouwen maken, maar den titel 

architect niet voeren mag. 

De architect, welke zich niet mag afgeven met de groote winsten van den aannemer, 

mag zich echter vrij met het werk om bouwwerken volgens eigen plannen uit te voeren 

bezig houden, doch verliest dan den titel architect. In elk geval zal dit bedrijf hem in 

zoo verre danig kortwieken, daar de bouwambtenaars verplicht zijn enkel die bouwwerken 

goed te keuren, wier ingediende plannen het zegel van een erkenden architect dragen, 

met uitzondering van geheel ondergeschikte bouwwerken of geringe veranderingen in 

den bouw. 

Volgens de wet van den staat Illinois van Juni 1897 mag alleen hij het beroep van 

architect in dezen staat uitoefenen, die tegen betaling van / 60 officieel als architect 

erkend en in de officieële lijsten als erkend architect opgenomen is en door eene jaarlijksche 

betaling van / 12 die erkenning behouden heeft. Ieder die zonder erkend te zijn zich 

den titel architect aanmatigt of diens bedrij i uitoefent, wordt met eene boete van 120 tot 

1200 gulden ges'.raft. De erkende architect moet een officieel rond zegel voeren met het 

opschrift Staat Illinois van boven, erkend architect van onderen en zijnen naam of firma 

in het midden. Met dit zegel moeten alle teekeningen en officiëele schrifturen gestempeld 

worden. Alleen zegels in was zijn veroorloofd (gummizegels verboden). Op die wijze is 

het voor de bouwambtenaren zoowel als voor het publiek, dat laat bouwen, gemakkelijk 

de plannen van den werkelijken architect reeds door hun uiterlijk te herkennen. 

Nu zal het van groot belang zijn om het verloop van de invoering der wet teleeren 

kennen. Er werd door de wet eene bevoegde commissie benoemd met de opdracht de 

wettelijke bepalingen uit te werken, de wet uit te voeren en op de uitvoering toe te 

zien. Het was de plicht dezer commissie (Board of Examiners of Architects) om bepalingen 

uit te werken voor de toekenning van den titel van architect en voor diens ambtelijk 



o 
D 
ïi 
n 

< 
p 
o 
n 
n 
a 

a 
o 
n 
• i 
CU 
n 



189 

bedrijf, waarvan wij alleen de voornaamste zullen aanwijzen. Bepalingen ie daarover, wien 

de titel van erkend architect moet worden verleend, 2* instelling van betaling voor die 

erkenning en belasting 3e weigering en intrekking van den titel en de erkenning van 

het bedrijf, 4e leiding der officiëele lijsten, 5e uiterlijk kenmerk voor de erkenning (het 

officiëele zegel), 6e strafbepalingen tegen overtreding enz. 

Wat vooreerst het belangrijke punt 1 betreft: wie mag den titel van erkend architect 

ontvangen, zoo was dit reeds neergelegd in de definitie van het woord architect in het 

algemeen, welke in haren geheelen omvang luidt als volgt. Paragraaf 9. 

„Ieder, die zich volgens zijn beroep bezig houdt met het maken van plannen en de 

leiding van de oprichting, vergrooting of verandering van bouwwerken voor anderen en 

hunne uitvoering door anderen, zooals door hem zelven wordt bedoeld, zal als architect 

beschouwd worden en verplicht zijn overeenkomstig deze bepalingen te handelen. Daardoor 

wordt niet weggenomen, dat teekenaars, studenten, leerlingen, boekhouders of opzichters 

en andere ondergeschikten van een wettig erkenden architect het recht zouden hebben 

in opdracht of onder instruktie, controle of toezicht van hunnen chef zulk bedrijf uit te 

voeren of dat soortgelijke personen, die door een bouwheer betaald worden, dat bedrijf 

mogen uitoefenen, wanneer dit onder de controle en de directie plaats heeft van den 

erkenden architect, die de plannen en de raming der kosten van den bouw heeft geleverd. 

Onder het begrip bouwwerk zal in dezen zin verstaan worden ieder gebouw, dat uit een 

fundament, muren en een dak met of zonder andere deden bestaat. Uit deze wet mag 

niets worden afgeleid, dat andere personen, ambachtslieden of metselaars beletten kan 

plannen of kosten beramingen voor of de opperste leiding bij het oprichten, vergrooten 

of veranderen van eenig gebouw te drijven, dat door hen zelf of door hunne ondergeschikten 

wordt uitgevoerd ; evenmin zal een civielingenieur als architect beschouwd worden, tenzij 

hij een bouwwerk ontwerpt, teekent of leidt, in welk geval hij onder bovenstaande wet 

valt en als architect moet worden beschouwd." 

Belangrijk is mede de oplossing van het recht op den titel architect. 

Vooreerst moeten er drie groepen worden onderscheiden: ^ die architecten, welke al 

voor het in werking treden der wet als zelfstandige architecten in den Staat praktisch 

werkzaam waren; 2* die, welke pas van de hoogeschool of hoogere bouwschool kwamen 

of leerlmg-architecten en teekenaars, welke zich op bureaux gevormd hebben en wien eene 

ervaring van vele jaren ten dienste stond, en mannen uit de praktijk, die praktisch op het 

uitvoeren van bouwwerken toezagen alsmede die architecten, welke zich na langdurige 

praktijk terugtrokken, maar het verlangen mochten koesteren hunne werkzaamheden te 

hervatten en voorts zelfstandige architecten uit andere Staten, welke hier zouden willen 

optreden^ 3e studenten eener hooge of andere technische school, die na het in werking 

treden der wet daar hunne studie voltooid hebben. 

Om niet al te uitvoerig te worden zullen wij ons nu tot beknopte opgaven der 
methodes voor deze drie gevallen bepalen. 

De eerste groep architecten verkrijgt de erkenning op grond van het indienen van 

den gevolgden leergang en van eenige afbeeldingen (fotografische opnamen) van bouw-
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werken, welke bij het verzoek om erkenning gevoegd moeten worden en voor hunne 

verklaring en het wegnemen van moeielijkheden dienaangaande het verschijnen voor de 

kommissie zouden noodig maken. 

De groepen 2 en 3 moeten zich aan een afzonderlijk examen onderwerpen, de laatsten 

der tweede groep worden op dezelfde wijze als 1 behandeld, zonder dat ze persoonlijk 

voor de kommissie behoeven te verschijnen. Het examen voor groep 3 kwam later, nadat 

de examen-kommissie zich op de verschillende hoogescholen in den Staat overtuigd had 

van de vertrouwbaarheid der getuigschriften bij het ontslag, te vervullen, daar die beschouwd 

werden als dezelfde rechten te hebben en had er op zijn hoogst een naexamen in bij

zondere gevallen en omtrent praktische bekwaamheid plaats. 

De geheele in- en doorvoering dezer wet ter bescherming van den titel en het ambtelijk 

bedrijf der architecten en van het toezicht op hen is op zulk eene eenvoudige wijs ingericht 

en zoo uitstekend uitgelegd, dat er nauwlijks ooit tegen gereklameerd wordt. 

De wet bepaalde eenvoudig, dat van den bepaalden dag af het recht alleen hun den 

titel van architect alsmede het uitoefenen van dat bedrijf vergunde, die op de lijst der 

erkende architecten opgenomen en door bekendmaking in de kranten en vakbladen als 

zoodaaig erkend werden en het op straf ieder ander dezen titel of dit bedrijf wettig ver

bood. De termijn was lang genoeg om iedereen de gelegenheid en den tijd te geven om 

die erkenning te bekomen. Wie dit uit onwetendheid verzuimd had of om ongeschiktheid 

afgewezen was en desondanks de wet door den titel of de uitoefening van het bedrijf van 

architect overtrad, werd gestraft en elk beroep op vorige verhoudingen van de hand 

gewezen en aan dat bedrijf vooral een beletsel in den weg gelegd, doordat er in de 

bouwverordening de bepaling werd opgenomen (ten minste voor het gebied der stad 

Chicago, waar meer dan drie vierden der erkende architecten in den Staat Illinois gevestigd 

zijn), dat voortaan alle verzoekschriften en plannen om verlof te krijgen voor bouwwerken 

boven zekeren graad den stempel en het zegel van een door den Staat erkenden architect 

moeten dragen. Onder geene enkele omstandigheid wordt anders het verlof tot het op

richten of veranderen van bouwwerken verleend. 

Wij willen nu volgens de opgaaf van paragraaf 6 nog eens duidelijk maken, welke 

rechten en verplichtingen den architect en welke den aannemer ten deele vallen. De 

architect voert den titel en mag, wanneer het niet een eigen gebouw geldt, waarbij hijzelf 

eigenaar is, het werk alleen door den aannemer laten uitvoeren, alleen bij eigen gebouwen 

mag hij dus als aannemer optreden, wat in elk geval wel vervallen zou, daar hem de 

praktische ervaring, welke hierbij om bezuinigingen te maken hoofdzaak is, zou ontbreken. 

De aannemer mag allerlei werken uitvoeren, ook die. waarvoor hijzelf de plannen enz. 

heeft gemaakt (verondersteld, dat hij het verlol om te bouwen van het bouwtoezicht 

verkrijgt), maar dit geval zal mede weinig voorkomen, daar het hem aan de vaardigheid 

om te ontwerpen enz., bij zijne overigens geheel verschillende hoofdwerkzaamheid ont

breken zal. Hij mag zich niet architect noemen. 

Op die manier ontstaat er eene scheiding tusschen aannemer en architect, welke 

in het voordeel van beide groepen is. Den architect vallen alle ontwerpen toe, den 



191 

aannemer de uitvoering van alle bouwwerken, daardoor vervalt niet alleen hunne weder-

zijdsche konkurentie, maar ieder zal zich met onverflauwde kracht tegen versnippering 

behoeden en des te flinker in zijn vak optreden. Al wordt ten slotte de aannemer bij 

deze schikking ook geldelijk bevoordeeld, dan wordt de architect toch daardoor schadeloos 

gesteld, dat hij door het verkrijgen van veel meer tijd heel wat meer doen kan, dus ook 

meer verdient en bij de nieuwe regels, welke met zijne bevoorrechte plaats overeenkomen, 

de post van des aannemers winst zich best getroosten kan. 

Na bovenstaande mededeelingen over de parallelloopende Amerikaansche verhoudin-

dingen is de weg, welken wij moeten inslaan, zoo duidelijk aangegeven, dat wij niet 

anders behoeven te doen, dan dien in te slaan. Dat k^n een persoon natuurlijk niet doen, 

maar daarvoor is nauwe aaneensluiting van alle architecten noodig. Aaneensluiting tot 

plaatselijke vereenigingen, welke zich tot een bond van architecten moeten vereenigen, 

waarvan de petitie aan de regeering, tot bescherming van den titel van architect moet uitgaan. 

Hand aan hand daarmede, of reeds vooraf, wordt de voorlichting van het groote 

publiek over het bedrijf van den architect, als enkel met het hoofd werkende, vereischt. 

In de hoop, dat deze vermaning niet onverhoord zal blijven, dringen wij er bij die 

architecten, welke tot nu toe niet hebben kunnen besluiten, de winst van den aannemer 

op te geven, er ten sterkste op aan om in het belang der goede zaak, de kwestie der 

scheiding van architect en aannemer van ideale zijde te beschouwen, en wel te willen 

gelooven, dat de architect evengoed als de jurist en de arts, zijn voordeel bij zijn ambtelijk 

bedrijf, onder de veranderde verhoudingen zal vinden. 

Het h o u t en z fl n o n d e r z o e k . 

In de afdeeling voor plantenkunde te Dresden hield Dr. A. Naumaun eene voordracht 

over het >hout en zijn miskroskopisch onderzoek«, welke nog door het laten zien van 

een aantal gravures enz. nader wordt opgehelderd en om de belangrijkheid, welke zij ook 

voor onze lezers kan hebben, hier werd overgenomen. De spreker zeide, dat het hout 

een der meest gebruikte en gezochtste van alle onbewerkte stoffen was. Reeds van de 

vroegste tijden af was dit zoo geweest. De eerste hutten werden van hout gemaakt en 

hout diende eveneens tot bouwstof. Duizenden jaren zijn verloopen, maar nog altijd is 

het hout een der gezochtste artikelen, daar het zich voor de meest verschillende doeleinden 

in den uitgebreidsten zin uitstekend laat gebruiken. Men denke bijv. maar eens aan de 

papierfabrikatie en de suikerbereiding. Ja, volgens de nieuwste berichten moeten de 

houtvezels zelfs voor het spinnen gebruikt worden. In weerwil van dit alles zijn de eigen

schappen van het hout nog niet voldoende bekend. 

De houtstof onderscheidt zich van de overige celstoffen der plant vooral door hare 

scheikundige kenteekenen. De celwand der gewone cellen is gevormd uit cellulose, welke 

hoofdzakelijk uit een koolhydraat bestaat. Bij de houtstof is de cellulose echter met eene 

stof, het lignin (houtvormsel), doortrokken, dat men uit de cellen kan snijden. Snijdt men 

eene plant volgens de lengten loodrecht door, dan zijn het merg, de mergaders, het splint 

en het kernhout alsmede de schors duidelijk te onderscheiden. Tusschen het merg en het 
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splint ligt een scheidweefsel, hel kambium (voedende sap), dat de eigenschap heeft naar 

binnen toe houtcellen, naar buiten toe bastcellen te vormen. Deze houtvorming, welke (bij 

de tweezaadlobbige planten) in den vorm van jaarringen voorkomt, hangt met de verwisse

ling der jaargetijden samen. Tropische houtplanten vertoonen geene duidelijke jaarringen. 

Snijdt men een stam in de lengte door, dan ziet men houtvezels, vaten met dunne 

wanden, houtparenchym- en mergadercellen met verschillende overgangen daartusschen. 

De houtvezel heeft een dikken wand en is in de lengte uitgestrekt, rond in de doorsnede. 

De vaten zijn uit langer cellen gevormd. De mergaders zijn overblijfsels van het grondweefsel 

en doorloopen het hout geheel. Niet altijd ontspruiten zij aan het middelste mergkanaal. 

Soms reiken ze ook maar tot den eersten of den tweeden jaarring. Zij dienen tot het herkennen 

van het hout. Terwijl de vaten hoofdzakelijk voor de wateropname dienen, strekken de mergaders 

als bewaarplaats der stoffen in den winter en in de lente. Al worden de houtsoorten voor 

gewone doeleinden naar uitwendige kenmerken, zooals kleur, hardheid, zwaarte, onderscheiden, 

toch is voor zekere doeleinden ook een mikroskopisch onderzoek noodig. Aan de levende 

stof onderscheidt men splint en kernhout. Het eerste geleidt in de lente nog het sap en 

neemt aan de sapleiding nog deel. Van groot belang is de dichtheid der houtvezels. 

Men onderscheidt de zwaarte van groen en die van luchtdroog hout. Buitengewoon zwaar 

is de taxisboom, als l,oo aangegeven, heel zwaar de seringeboom 0,90; eiken- en ypenhout 

0,80; pruimen- en appelhout middelmatig zwaar; noten- en berkenhout vrij licht; elzen-

en pijnboomenhout licht, populier- en wilgenhout heel licht. 

Onder de »brandkracht" van het hout verstaat men den warmtegraad, welken het 

hout bij de verbranding verwekt. Hierbij wordt de kracht bij den beuk op 1,00 berekend; 

bij palmhout 2,10; pijnboomenhout 0,75—1,17; eikenhout 0,96; ypenhout 0,85; berken

hout 0,80; elzenhout 0,60; populierhout 0,85. Met de hardheid bedoelt men den tegen

stand, welken het hout aan een snijdend werktuig biedt. Men onderscheidt de volgende 

graden van hardheid. Ebben- en palmhout zijn zoo hard als steen; taxis- en seringenhout 

zoo hard als been; hage- en sleedoren zeer hard; ypenhout hard; pruimen- en eikenhout 

vrij hard; noteboomenhout eenigszins hard; elzen-, berken-, pijnboomhout week; populier

en wit wilgenhout zeer week. Ook naar de splijtbaarheid heeft men herhaalde malen een 

nauwkeurig onderzoek ingesteld. Uiterst moeielijk kan taxishout in de richting der vezels 

gespleten worden; berken- en beukenhout heel moeielijk; esschenhout moeielijk; 

pruimenhout vrij moeielijk; nootenboomenhout vrij gemakkelijk; pijnboomenhout kan 

gemakkelijk en populierhout heel gemakkelijk worden gespleten. Deze verschillende eigen

schappen vormen bepaalde kenmerken bij het onderscheiden der houtsoorten. Voorts 

behandelde de spreker het mikroskopisch onderzoek en maakte dit duidelijk door het 

vertoonen van de skioptikon, terwijl hij tallooze vergroote afbeeldingen van houtdoorsneden 

liet zien. Voor zoo'n onderzoek zijn er drie sneden door het hout noodig. De dwars-

de straal- en de raaklijn-snede. Daardoor zijn de verschillen tusschen loof- en naaldhout 

dnidelijk op te merken, hoe het loofhout bijv. een aantal poriën vertoont, welke het 

naaldhout niet heeft. De naaldhoutsoorten vertoonen een gelijkmatig celvlak met harst

gangen, zooals de roode pijnboom en de pijn of zonder deze zooals de yp en de den. 
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Bij de Platen. 

W o o n h u i s g e y e l s . 

d o o r W. J . B B A N D T S . 

Aangenaam van verdeeling, sluiten de gevels zich aan, die zeer bruikbare gegevens 

voor onzen huisbouw opleveren. De heer Brandts bracht ze in teekening op de breede 

wijs, zooals wij dat meermalen gewoon waren te zien, en die alles behoorlijk tot recht 

doet komen. 

De lift in het ,.Park-E(m"-geboiiw te New-York. 

Een der grootste en hoogste handelshuizen op aarde is, zooals uit fig. i en 2 blijkt, 

het »Park-Row"'gebouw van het Ivens Syndicaat te New-York, dat in het begin van dit 

jaar betrokken werd. Het bevat niet minder dan 26 verdiepingen en 950 verschillende 

kantoorlokalen, waarin op dit oogenblik ruim 4000 menschen werkzaam zijn. Rekent men 

de bezoekers, die in- en uitgaan, er bij, dan zouden er zich dagelijks op de aanwezige 

trappen ongeveer 20000 menschen bewegen. Daarbij komen nu nog de voor enkele 

bedrijven inkomende en uitgaande artikelen en goederen. De benoodigde trappen voor 

het vervoeren van al die personen en goederen enz., zouden, gelijk uit het bovenstaande 

blijkt, zooveel plaats innemen, dat ze inderdaad een groot deel der beschikbare ruimte 

zouden vorderen. Tevens zouden door dat trappenklimmen en trappenvervoer de krachten 

der menschen dermate in beslag genomen worden, dat ze geen noemenswaardig werk 

zouden kunnen verrichten. Om deze reden besloot men het trappenhuis te vervangen 
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door den grootschen aanleg der personen- en goederenlift, wier voornaamste deelen op 

de tekstfiguur zijn afgebeeld. 

De geheele aanleg der lift is door de Sprague Electric Co. te New-York uitgevoerd 

en omvat 15 liften, waarvan er 10 uitsluitend voor het personenvervoer bestemd zijn. Vijf 

daarvan gaan tot de 25?*» vardieping (de hoogte waartoe zij worden opgeheven, bedraagt 

90,5 M) terwijl de andere vijf tot de 26e verdieping gaan en tot eene hoogte van 94 M. 

volgens //Eng. News" opgeheven worden. Negen der liften zijn in den halven cirkel 

(zie fig. 3—5) aangebracht. De driehoekige, open ruimten tusschen de schachten der lift 

en de muren daaromheen, zijn voor de machines, tegenwichten en verdere onderdeden 

van den aanleg bestemd'. 

Behalve in de hoogte, tot waar zij zich verheffen, zijn alle 15 liften in hun samen
stelling gelijk. 

Daarom geven fig. 12 en 19 alleen de schets van één lift. Men ziet daaruit, dat er 

een elektromotor met loodrechte as aan een staande schroefspil van 7 M lengte regelrecht 

is vastgekoppeld. Op deze laatste glijdt eene moer, wier beweging door een blokkatrol 

achtmaal en door eene losse rol zestienmaal wordt overgebracht. In de losse rol grijpen 

het tegenwicht, dat de doode last der kamer van de lift in evenwicht houdt, alsmede twee 

aan het andere einde stevig hangende kettingen. Deze zijn bestemd om het veranderlijke 

overwicht der draagtouwen in evenwicht te houden. Hoe dieper de kamer toch in de 

schacht daalt, hoe grooter ook dat deel van het gewicht der kettingen, dat op de losse 

rol werkt, wordt. Omgekeerd wordt, hoe hooger de kamer stijgt, des te meer van het ge

wicht der kettingen door de vaste ophangspunten opgenomen. 

Elke kamer hangt aan 6 zestien mM. dikke staaldraadkoorden, welke over eene vaste 

geleidingsrol en de reeds vermelde losse rol geleid en aan C-ijzer verankerd zijn. Als 

hijschkoord dienen vier 20 mM. dikke, twee aan twee naast elkander aangebrachte koorden 

van staaldraad. De beide paren koorden zijn in tegenovergestelde richting om de rol der 

blokkatrol geslagen en grijpen op de in fig. 6 en 7 zichtbare manier het tegenwicht. Het 

tegenwicht en de plaats, waarop de losse rol rust zijn evenals de bevestigingstoestellen 

der draagkoorden tot een onbewegelijk raam verbonden. De transportbalken grijpen over 

het bruggetje van de JL ijzeren geleidingen heen. Het tegenwicht bestaat uit platen ge

goten ijzer, wier aantal afhankelijk is van de grootte der in elk geval te balanceeren last. 

De vaste katrol van het blokkatrol heeft 3 paar rollen (zie fig. 12, 18, 19 en 21), 

het losse vier (zie fig. 14, 19 en 20). Het eerste hangt op de hoogte der i6d e verdieping 

aan twee [-ijzers van 360 mM. dikte, terwijl het losse katrol met de bijgewichten is toe

gerust, om de hijschkoorden steeds voldoende gespannen te kunnen houden. De middel-

lijnen der rollen zijn zoo genomen, dat de kleinste rollen 0,89 M., de grootste 1,12 M. 

diameter hebben. De rustpunten b, der rollen zijn cilinderrusten (fig. 15), wier rollen op 

123 mM. dikke spillen b en tusschen twee precies evenwijdig aangebrachte bronzen 

schijven loopen. De rustcüinders zelf hebben eene lengte van 15 mM. en eene middellijn 

van 13 mM. Het smeren geschiedt met vet, dat met eene druppelkolf b2 tegen de spil 

gedrukt wordt; 
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Het losse katrol wordt door twee 75 mM. dikke stangen gegrepen, welke aan hun 

ondereind (zie fig. 12 en 19) een tusschen twee geleiders glijdend dwarshoofd hebben, 

dat doorboord is om het doorgaan der schroefspil te vergemakkelijken. Van boven -heeft 

het dwarshoofd een kegelvormige ruimte, waarin de moer met haar kegelvormig 

uiteinde grijpt. Gewoonlijk is het gewicht der bewogen massa's der lift zoo verdeeld, 

dat de travérs door het overwicht der kamer tegen de moer wordt gedrukt. Daardoor 

wordt het draaien dier laatste belet. Deze verbinding van travers en moer onder 

toepassing der wrijving vormt dus een soort veiligheidsmaatregel, welke in verband met 

de constructie der moer zelf sommige gevaren voorkomen zal, welke bij verkeerde of 

onvoorzichtige besturing door het oploopen der moer op het raam der rol zouden 

knnnen ontstaan. De moer wordt vooral daardoor gebezigd, dat de druk niet 

onmiddellijk van het eene draadvlak op het andere wordt overgebracht, maar doordat 

kogels van gehard staal hem overnemen. Daarom bestaat de moer in twee deelen. Het 

bovendeel vormt de eigenlijke werkmoer, het andere eene soort rem of veiligheidstoestel. 

Het bovendeel der moer heeft kogels, het benedendeel niet. De kogels zelf doen alleen 

dienst, als de op de moer werkende krachten naar boven zijn gericht, wat bijv. bij 

normaal gebruik altijd het geval is. Bij omgekeerde, dus naar beneden op de moer 

werkende kracht loopen de kogels van de last bevrijd, terwijl de andere vlakken van 

den schroefdraad en de moer ingrijpen Zulk een geval kan evenwel alleen dan voorkomen 

als de moer op den ter bescherming van het raam der rol aangebrachten buffer loopt. 

De toedradht, zooals zij in dit geval heeft, laat zich op de volgende wijze zoowat ver

klaren. Er heeft eene samendrukking van den buffer plaats en wel wordt de buffer zoo lang 

samengedrukt tot de druk tusschen de draadvlakken zoo groot is geworden, dat het 

daardoor veroorzaakte wrijvingsmoment grooter is dan het altijd even groote wrijvrings-

moment tusschen dwarshoofd en moer. Zoodra dit geval zich voordoet, zijn schroef en 

moer verbonden en beiden draaien in den travers, zoodat er verder geene schade kan 

ontstaan. 

Bij normale werking bevindt zich de remmoer niet in de greep met de schroef, zij 

komt eerst bij de bovenvermelde toedracht, d.w.z, bij het aanloopen der moer tegen den 

buffer aan het raam der rol en bij het ophouden van den druk van den travers tegen 

de moer in werking. Het laatste geval heeft plaats als de moer op tegenstand stuit. Op 

dat oogenblik komen spiraalvederen, welke in de remmer zijn aangebracht, in werking, 

en drukken de draadgangen der moer tegen de schroef. 

De elektrische stuur- en veiligheidstoestellen voor alle liften zijn op eene groote 

inlaschtafel aangebracht, welke in evenveel afdeelingen verdeeld is als er liften voorhanden 

zijn. Met deze inlaschtafels zijn de kamers der lift met zes geleidingen verbonden. De 

leider der lift bestiert haar met een hefboom, waardoor de oorzaken van den tegenstand 

met een kleinen hefboom in- of uitgeschakeld worden. Het in- of uitnemen der vang

en remtoestellen wordt door een slingerkogelregulator geregeld. Het krachtverbruik der 

lilt werd volgens bovengemelde maatstaf op 175 ampères van 120 volts per stijging 

berekend. 
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U i t e e n G r l e k s c h s t a d j e T a n T O O T 2 0 0 0 Jaar* 

Naar PAUL PFITZNEB. 

Niet altijd zijn er zulke geweldige middelen als de uitbarsting van een vulkaan 

noodig om in het oog vallende overblijfselen van oude steden duizenden jaren in stand 

te houden. Het kan voldoende wezen, dat eene aardbeving eene beek met puin vol stort, 

welker opgestuwde stroom dan de er ingeworpen zandmassa's over de naburige streek 

verspreidt, zooals te Olympia geschiedde en er is zelfs geenè aardbeving noodig, als de oude 

woonplaats tegen een hoogen rotsmuur opgetrokken, indien de aardbedekking door geweldige 

slagregens ondermijnd kan worden. Op deze of op soortgelijke wijze is er meer voor ons 

gespaard gebleven dan men gewoonlijk wel denkt en evenals het onlangs van zijn zand 

omhulsel bevrijde Priene ligt er in het onbewoonde en woeste terrein voor het meer 

landwaarts in gelegen Klein-Azië nog menige stad bedolven, welker uitgraving der weten

schap aanzienlijke voordeelen belooft. Dat geldt in de eerste plaats van Milete, de voorheen 

bloeiende handelsstad, op wier nu juist aangevangen ontginning de levendigste hoop 

gevestigd is. Dat de uitkomst daar even voldoende en volledig zal zijn als eens te Pompeji, 

is in elk geval niet te verwachten. Daarentegen is in het verwonderlijke kleine Priene iets 

dergelijks voor ons verrezen. 

Daar Pompeji echter, zooals bekend is in het jaar 63 onzer tijdrekening door eene 

zware aardbeving werd omvergeworpen, vond de beslissende katastrofe van 79 enkel 

nieuwe Romeinsche gebouwen, welke na dien tijd waren opgericht, terwijl wij in Priene 

een echt Grieksch stadje uit de 2e tot de 4e eeuw voor Christus voor ons hebben, dat 

bijna geheel van latere verbouwing is verschoond gebleven, welks karakter dus wezenlijk 

van dat der Romeinsche provinciestad afwijkt en dus veel meer een terugblik op de 

bouwwijzen en de gewoonten in den Griekschen bloeitijd veroorlooft. De beeldhouwkunstige 

afdeeling van het Museum te Berlijn heeft zich dus zeer verdienstelijk gemaakt, toen zij 

in de laatste vier jaren de puinhopen van Priene deed ontgraven. In de naaste toekomst 

zullen de heeren Dr. Theodoor Wiegand en Dr. Hans Schrader reeds de resultaten van 

hunnen moeielijken, doch tevens schoonen en loonenden arbeid in een groot werk in het 

licht geven. 

Een gelukkig toeval bracht mij dit jaar juist op den weg naar Priene, toen de beide 

geleerden hun werk voltooid hadden en zich gereed maakten deze plaatsen van hunne 

vreugde en hun lijden te verlaten. Omdat ik dus een der laatsten was, die van de per

soonlijke leiding en opheldering der beide onderzoekers genieten konden, kan ik, zonder 

mij al te veel in archaeologische bijzonderheden te verdiepen, hier in het kort de indrukken 

van mijn driedaagsch verblijf aldaar weergeven. 

De benedenloop van de Meander doorsnijdt eene vlakte ter breedte van ongeveer 

15 K.M., welke door aanzienlijke hoogten, in het Zuidoosten door den trotschen kam van 

den Satmas, in het Noordwesten door het gebergte van Mykale wordt ingesloten. Op eene 

loodrechte rots van dit gebergte bevinden zich de moeielijk te genaken overblijfselen der 

muren van den kunstigen akropolis van Priene; tegen den steilen rotswand leunt op eene 
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hoogte van 170 M. eene hoogvlakte, welke aan de drie overige zijden bijna loodrecht 

afdaalt. Deze draagt de stad Friene. Een voortreffelijk bewaard gebleven dikke muur 

versterkt nog heden deze natuurlijke vesting en verheft zich aan weerszijden van den 

akropolisheuvel. Mijn gids, Dr. Schrader, leidde mij eerst door de zuidelijke hoofdpoort en 

liep, voorbij het heiligdom der Kybele, de hoofdstraat langs, welke dwars door de stad 

gaat en op de markt uitloopt. Ofschoon ik volstrekt geene kleine verwachting had, bleef 

ik toch reeds na enkele schreden verbaasd staan, omdat de goed ontruimde, sohoone 

straten en de tot twee meter hooge huismuren, juist zooals in Fompeji, de verbeelding 

rechtstreeks naar het leven der ouden terugvoerden. 

Evenals in Pirneus en in Thurii valt ook hier de regelmatigheid van den geheelen bouw 

terstond op. De straten kruisen elkander op gelijke afstanden rechthoekig en de daardoor 

ontstaande even groote blokken huizen (insulae) zijn doorgaans weder in vieren verdeeld, 

zoodat er eeae algemeene gelijkheid van de grondvlakken der huizen ontstaat. Het meest 

opvallend kontrast met de afschuwlijke Turksche wegen, waarop wij, nadat wij te Sokio 

den spoorweg verlaten hadden, herwaarts gedwaald waren, vormde de zorgvuldige aanleg 

van den 7 M. breeden, met groote brecciaplaten beplaveide hoofdstraat, (de zijstraten 

zijn vier M. breed) in wier midden een overdekt kanaal, dat het water over dag wegvoert) 

loopt. Aan de kanten liggen de dikke aarden pijpen der drinkwaterleiding, welker kunstig 

net om de geheele stad heenloopt. Op het hoogste punt ligt het hoofdreservoir. Telkens 

om de drie pijpen komt men aan eene opening, welke vroeger ten dienste der reiniging 

strekte en met een gemetseld deksel gesloten werd. Volgt men de leiding verder tot in 

de zijstraten, waar de bodem dikwijls erg ongelijk is, dan bespeurt men, dat er ook uiterst 

kunstige ellebogen voorkomen — zoodat de wetten der hydrostatika de ouden volstrekt 

niet onbekend waren. 

Voorbij eene sierlijke openbare pomp bereikt men de markt. Zij werd door zuilen

galerijen en uitstaUingsplaatsen omgeven, terwijl marmeren en bronzen standbeelden, 

waarvan wel is waar enkel de grondslagen zijn bewaard gebleven, haar in groot aantal 

sierden. Ook wist men het nuttige met het aangename te vereenigen. De voetstukken 

der beelden dienden tevens tot rustbanken en het is niet zoo heel moeielijk zich voor te 

stellen, hoe deze fraaie plaats der stad, verlevendigd door honderden wandelaars of nering

doenden, er voor tweeduizend jaar zal hebben uitgezien. Bezijden de markt is eene 

buitengewoon groote zaal, wier ingevallen muren over de geheele breedte met inscripties 

bedekt waren. Wel zijn de ongeveer honderd marmerblokken, welke deze inscripties 

droegen, door eene aardbeving wild dooreen geworpen, maar een gunstig toeval heeft 

•verhoed, dat ze, evenals zoo vele andere deelen van gebouwen uit de naburige dorpen, 

weggesleept en op de plaats, waar zij eenmaal stonden, als metselsteen gebruikt werden. 

Schrader kon na moeitevollen arbeid de inscripties nagenoeg volledig samenvoegen en 

ontcijferen, zoodat wij nu weten, welke rol de stad omstreeks 150jaar v. C. inde staatkunde 

speelde. Bezijden de markt ligt eene vergaderzaal, het Bulenterion, •een rechthoekig lokaal, 

waarin aan drie zijden de marmeren rijen zitplaatsen, naar boven breed uitloopend, 

opklommen ; in de hoeken leidden smalle trappen omhoog. Het dak is begrijpelijkerwijs 
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vernield, maar men bemerkt duidelijk, op welk eene gepaste manier de spanning van 

20 M. door twee vooruitspringende kolommen bij elke twee M. verminderd werd. Beneden, 

in het midden van het bovenlokaal, staat een fraai marmeren altaar, met stierkoppen en 

guirlandes getooid ; van die plaats sprak stellig de redenaar. De vierde zijde der zaal, 

welke geene trappen heeft, bev^t eene nis met de onloochenbare sporen eener groote 

gewelfde boog, welke voor de geschiedenis van den gewelfbouw waarde heeft, omdat men 

tot nu toe, behalve bij den aanleg van ondergrondsche kanalen, den hoogbouw eerst bij 

de Romeinen meende te vinden, en daarvoor de banken van het presidentschap. Het is 

haast niet denkbaar zich een vergaderlokaal voor zeshonderd personen eenvoudiger en 

toch nationaler voor te stellen en bij allen eenvoud der inrichting wijst de techniek op 

de grootste zorgvuldigheid. Aan de bovenzijde der markt verbreekt eene hoogte het 

overigens geheel vlakke plateau der stad. Een groote schoormuur maakt daarvan een 

bepaald terras. Hier stond de fraaie Jotdsche tempel, welken Alexander de Groote, zooals 

een goed bewaard gebleven opschrift vermeldt, in het jaar 334 v. C. aan de godin der 

stad Priene, Athena Polias, wijdde. Pythias, de meester van het bekende mausoleum te 

Harlikarnas, was er de bouwmeester van. 

Nadat afgevaardigden der Society of dillettanté in het jaar 1765 en 1868 den tempel 

bezocht en er gelukkig ook teekeningen van gemaakt hadden, werd de laatste tijd nood

lottig voor hem. Dat de inboorlingen in het Oosten de fraaie marmeren trappen der oude 

heiligdommen bij voorkeur voor fonteinbekkens en dergelijke gebruiken, is iets heel gewoons. 

Nog altijd is het beter, als de stukken van oude gebouwen als metselsteen worden gebruikt, 

omdat men ze dan dikwijls betrekkelijk weinig beschadigd weer uit de muren kan halen. 

Zoo zijn wij de prachtige gevelgroepen van den grooten Zeustempel van Olympia alleen 

aan de Byzantijnsche metselaars der zevende of achtste eeuw verschuldigd, wien de niet 

te schatten beeldhouwwerken, voor zoover deze niet tot kalk gebrand werden, als bouw

materiaal dienden. Dat een brave Engelschman in het jaar 1820 bij het fundament 

eene oude zilveren munt vond, was evenwel het grootste ongeluk, dat den fraaien 

Athenatempel treffen kon; want toen de slimmerd ook de andere blokken van het funda

ment liet omkeeren en nog eenige geldstukken vond, was het teeken voor de algeheele 

vernieling gegeven. Met hamer en bijl kwam de geheele nabuurschap aangestormd om 

de gewaande schatkamer te plunderen en sloeg daarbij alles tot puin, zoodat heden ten 

dage alleen nog enkele ruwe stukken van het fundament en een woeste hoop puin van 

marmer de oude heerlijkheid verraadt. Zoo vonden Humann en Kehule in het jaar 1894 

de tempelplaats. Humann, wiens verdiensten voor het ontdekken der oude steden van 

Klein-Azië zoo buitengewoon groot zijn, Pergumo alleen geeft hem onvergankelijken roem, 

mocht het blootleggen van Priene niet meer beleven. Nadat hij in het jaar 1895 het 

huisje had opgericht, dat sinds dien tijd de Duitsche geleerden in deze wildernis herbergde, 

bezweek hij weldra aan zijne kwaal. 

Vergeleken bij de tempelruïne geeft de schouwburg een verblijdenden aanblik. 

In deze lente heb ik twintig oude schouwburgen bezocht, doch geen enkele 

dezer kan zoo in volkomenheid, als in schoonheid van den totaalindruk met dit echte 
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kunststuk worden vergeleken. Jammer is, dat er maar een deel der zitplaatsen is bloot

gelegd om de onkosten te verminderen en voorts bij de overweging, dat dei bovenste rijen 

nauwelijks een rijker vondst deden verwachten, toch mocht men aannemen, dat de ver

nieling pas onlangs was geschied en de eerwaarde bouwmeester van Priene zou begin

nen om de schade te doen herstellen. Daar hebben wij vooreerst het cirkelronde orkest 

van maar 7^ M straal, voor ons aan den kant der toeschouwers op aU M. eener gemakke

lijke marmeren bank met gebogen rugleuning, de proedrae omgeven. In het midden 

wordt deze bank door het altaar van Dionysus, op vijf andere plaatsen door bijzondere 

tronen of eerezetels afgebroken. Aan de zijde staat, in het oogvallend schuin, een blok, 

misschien wel het voetstuk van een beeld. Eigenaardige holten en gaten wijzen er op, 

dat hier water doorstroomde en de gedachte aan een wateruurwerk is niet geheel en al 

verwerpelijk; maar de vorm van het bronzen kapiteel, dat zich in de holten vertoont, kan 

in het geheel niet geraden worden. Het beste in den schouwburg is zijn tooneel, dat zich 

verwonderlijk schoon gehouden heeft, niet alleen de zuilen van het proskenion, maar 

ook de binten daarboven, architraaf, triglyphenfries, en de steenen dwarsbalken, welke 

naar het tooneel geleiden. Zeer duidelijk ziet men het rood en blauw geschilderde der 

binten, sierlijke klimopranken in vlakke reliefs tooien de kapiteelen der zuilen, alles en elk 

ding op zichzelf is zoo smaakvol en juist, dat men niet helpen kan dat men toornig wordt, 

als men dezen eenvoud en deze bevalligheid met de leelijkheid van pronkerig opgedrilde 

//muzentempels" van onzen tijd vergelijkt. 

Nog veel ware er te zeggen over den Asklepiustempel, welke later in een christelijke 

kerk veranderd werd ; van het heiligdom van Demeter, hoog bovenop den stellen rotswand, 

dat eene eigenaardig groote en diepe offerkuil heeft; van het gymnasium, aan welks goed 

bewaard gebleven steenen waterbekkea eenmaal scharen vlugge jongelingen zich van het 

stof en het zweet der pulverstra reinigden, of van het studion der groote renbaan, hetwelk 

maar aan ééne zijde een kostbaren schoormuur vereischt had. 

Ik wil mij echter tot eenige opmerkingen omtrent den stijl der woonhuizen beperken, 

welken men aan honderd goed bewaard gebleven voorbeelden uitmuntend bestudeeren kan, 

het best in de overblijfselen van den bodem achter den tempel van Athena, waar klaar

blijkelijk de meest welgestelde lieden om de beschutte ligging woonden. Er is nergens 

eenig spoor van de vaste, schetsmatige scheiding van het Romeinsche huis met zijne 

zuilengangen, dat zoo lang als type voor het oude huis in het algemeen gold. De schik, 

king der verschillende lokalen om den binnenhof is onregelmatig, willekeurig en herinnert 

eer aan den bouw der huizen uit den mykenischen tijd. Men had zich dus in den bloeitijd 

der Grieken in de kunst van den huisbouw nog niet zooveel van dien der helden van 

Homerus verwijderd. Een voorgevel, eene pronkzijde aan den kant der straat, kent het 

oude huis toch niet en als de hier en daar voorkomende vensters zelve meer dan onbe

duidend openingen zijn, hebben zij toch volstrekt geen invloed op de bouwkunstige 

verdeeling. Eerst bij de toepassing van het vensterglas (in den tijd der Romeinsche keizers) 

was de mogelijkheid der organische toepassing gegeven. 

(Slot volgi). 
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Dezer dagen is de wees-inrichting aan de Hugo de Grootkade hare voltooing genaderd. 

De verschillende plannen en gevels laten het gebouw geheel zien in inrichting en uiterlijk. 

Het is inderdaad zeer gelukkig geslaagd. Wij waren in de gelegenheid het gebouw te 

zien dat innerlijk op uitnemende wijze voldoet. Met hoogst eenvoudige middelen, een 

aangename kleur, goed licht en geriefelijke indeeling wist de bouwmeester alles zoo in 

te richten, dat zonder meerdere kosten, alles den indruk verkrijgt alsof er niets aan 

gespaard is. Goed afgewerkt, maakte alles een bevredigenden indruk. Ook het uiterlijk, 

waarbij de metselsteen in veelldeurigen tint afwisseling geeft, voldoet goed. De ingang 

die aan den zijgevel is, daar het gesticht vanaf den tuin bereikt wordt, maakt met den 

hoog opgaanden gemetselden toegang een goed geheel, de smallen gevel en top staan 

aan de straat. Het mag gezegd worden dat een dergelijk tehuis voor velen een troost 

is in het gemis, en heeft de bouwmeester daaraan een dankbaar aandeel, dat hij zich alles 

compact, geriefelijk en van goede constructie wist in te denken. 

Afmetingen en konstrncties Tan regenwaterbnizen. 

Al mogen de regenwaterbuizen ook een deel van het huis zijn, waarop men bitter 

weinig acht slaat, toch valt hunne belangrijkheid des te meer in het oog, zoodra men bij de 

konstructie niet de noodige nauwgezetheid in acht neemt en de toepassing van voorname 
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regels verwaarloost. Van de goed uitgevoerde constructie eener regenwaterbuis verlangt 

men vooreerst, dat zij de massa gevallen water in haar geheel kan opnemen en afvoeren, 

voorts dat een toevoegsel van vreemde voorwerpen als bladeren, ijspegels enz. buiten

gesloten blijft, voor zooverre er geene onverwachte gebeurtenissen in het spel komen. 

In de derde plaats mag het bouwkundig uiterlijk van het gebouw niet door de regenwater-

buizen benadeeld worden. 

Eene middellijn van 10 cM. kan in alle gevallen als toereikend worden beschouwd, 

want aangenomen, dat de hevigste regenval 50 mM. is en dat het van water te bevrijden 

dak eene oppervlakte van 400 M2 heeft, eene vlakte, welke toch in elk geval van meer 

dan eene afvoerbuis voorzien wordt, zoo zou eene hoeveelheid water van 400 M2 

en 50 mM. hoogte =1 20 M3 of 20000 L. per uur •— —— L. of 1; L. per seconde te 
3600 r 

beheerschen zijn. Gelijk uit de onderstaande aan de >Deutsch Baugew. BI. t ontleende 

tabel te zien is, is echter eene middellijn van 10 cM. voldoende om eene nog aanmerkelijker 

hoeveelheid water af te voeren. De tabel geeft de middellijn der regenwaterbuizen aan 

voor gevallen van 1 : 100 tot 2\ : 100 bij 5 cM. regenval per uur bij het volloopen der 

buizen voor verschillende oppervlakten van het grondvlak. 

Ta b e l voor de middellijn der buizen voor verschillende gevallen en grootte der grond

vlakten bij S M. regenval per uur en het vol loopen der buizen. 
Afmeting 

der grondvl. 
in M. 

6 X 45 

7.5 X 45 

9 X 45 

11 x 45 

12 x 45 

14 x 45 

Opper
vlakten 
inM* 
270 

340 

405 

495 

540 

6 3 0 

Hoeveelheid water per 
uur seconde 

in M' inL. 

13,5 3,75 

17 4.7 

20.2 5,5 

24,7 6,8 

27 7,5 

3i,5 8,75 

t 
tt 
t 
tt 
t 
tt 
t 
tt 
t 

tt 
t 
tt 

1/100 

9 

5.= 
10 

6,7 
11 

8,4 

11 

8,7 
12 

I O 6 

12,5 

11,8 

G E V A L L E N 
1 i/100 2/100 

8 7-5 

4,8 

9 

6,35 
10 

7-9 
10 

8,5 
11 

10 

11 

11 

4-5 

8.5 

6,4 

9 

7.5 

9.5 
8,6 

10 

9,75 
10,5 

11,1 

2J/100 

7 

4,5 
8 

6,2 

8,5 

7,3 

9,5 

9,4 

9.5 

9,7 
10,5 

12 

De cijfers der vierde vertikale reeks geven de hoeveelheid water, dat bij 3/4 doorloop 

afgevoerd wordt, aan. Uit de tabel blijkt, dat eene buis van 10,5 M. middellijn 

bij s/4 doorloop al 630 M' geprojecteerde dakvlakte bij een verval van 2^/100 van water 

ontlasten kan, terwijl bij een verval van 1/100 voor de waterloozing eener geprojecteerde 

dakvlakte van 340 M« eene buis van 10 cM. nog voldoende is. Maar ook bij genoegzame 

wijdte der buis komt het voor, dat de dakgoot soms overloopt. De oorzaak daarvan is 

t Hiddelljjn in oM. ff Doorloopende massa in L. per seconde. 
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in de verkeerde aanbrenging, of in de verkeerde aansluiting der vertikale afvoerbuis 

te zoeken, omdat twee elkaar ontmoetende watermassa's op de plaats van den afvoer 

eene opstuwiqg tn derhalve het overloopen veroorzaken. Dit euvel verhelpt men, 

wanneer men op de plaats, waar de dakgoot in de regenbuis uitloopt, aan de eerste 

eene kegelvorfljige verwijding geeft, welke het water als bij een trechter aan de regenbuis 

doet toekomen. De hals van dezen trechter moet uit den aard der zaak in de afvoerbuis 

binnendringen, maar mag niet daaraan vastgesoldeerd worden, daar er anders aan de 

uitzetting bij verandering van temperatuur geene speelruimte gelaten zou worden, zoodat 

er openingen zouden ontstaan. 

Wat het verstoppen der afvoerbuis door bladeren, vogelnestjes enz. betreft, dit kan 

gemakkelijk verholpen werden, als men de buis met eene zeeft van ijzergaas beschermt. 

Deze zeeft moet den vorm eener gewelfde mand of van een bijenkorf hebben, zoodat 

de daartegen aankomende bladeren omvergeworpen en weggespoeld worden. 

Een ander gewichtig punt, dat bij de waterloozing van het dak in het oog moet 

worden gehouden, is het voorkomen van het bevriezen. De oorzaak daarvan kunnen 

vooreerst Jjspegels zijn, welke in den vergaarbak geraakten en daar bleven vastzitten, 

het afvloeien, stremmen, kan daardoor oorzaak van het bevriezen w )rden. De pas gemelde 

mand zal hiertegen weder voldoende beschutten. Eene andere oorzaak is het overbrengen 

der afvalbuis in de ijzeren transportbuizen met zandtoevoer, die een horizontalen afvoer 

vormen want in de laatste blijft het water vlak onder den bodem staan, de ijzeren buizen 

geleiden de koude naar beneden en het water bevriest, het daarop volgende dooiwater 

wordt niet afgevoerd en zoo bevriest de buis mede. De gevolgen zijn springen, barsten 

van het soldeer enz. In elk geval moet de toevoer van zand derhalve vervallen of tot 

znlk eene diepte in den bodem verplaatst worden, dat de van den bodem uitstralende 

warmte het bevriezen onmogelijk maakt. Het beste middel tegen het verstoppen en bevriezen 

der regenwaterbuizen zijn tot nu toe de zoogenaamde vriesvrije buizen met rozetvormige 

doorsnede. Als men deze gebruikt, is het niet mogelijk, dat de er invallende sneeuw of 

aarde het afvloeien van het water geheel beletten kan ; want de rozetvormige doorsnede 

zal aan het dooiwater altijd ruimte genoeg laten, dat eene opstuwing voorkomen wordt. 

Tegelijkertijd zal de warme lucht, welke in de zijwaartsche groeven opstijgt, de ijs- of 

sneeuwmassa in zoo verre doen smelten, dat ze geheel naar beneden valt en daar, door 

de warmte der aarde, gesmolten wordt. 

Bij lange buisleidingen moet men bovendien nog rekening houden met de tempera-

tuursverschillen, daar deze het uitzetten of het inkrimpen der leiding ten gevolge hebben. 

Daarom is het niet raadzaam de buizen vast te verbinden met de ijzers waarop zij rusten. 

Buitendien mogen de laatsten niet al te nauw genomen worden en het best neemt men het 

verschil weg door er wat perkament of asfaltpapiertusschen te leggen, opdat het vastroesten 

van het ijzer aan de buis vermeden worde. De bovenvermelde vriesvrije buizen zijn in 

geen geval goedkoop, doch hebben een voordeel boven de gladde buizen, dat voldoet aan 

den derden eisch, welken men aan den goed verrichten waterafvoer van een dak stelt. 

De architect, die vroeger dikwijls niet wist, waar hij de gladde, eentonige regenbuizei» 
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moest aanbrengen, zonder de harmonie van het geheel te bederven en toch hunne werking 

niet te benadeelen, is nu bij machte om met deze vorstwije buizen door smaakvolle 

bekleeding der steunijzers, ornamenteele vergaarbakken en passende kleur het bouwkunstig 

uiterlijk juist door de anders geheel verholen regenbuizen te verbeteren. 

B A de t e k s t f i g u r e n . 

Plan en perspectivisch 

aanzicht geven een jachtslot, 

ontworpen door den bouw

meester Paul Gütl. 

De moderne bliksemafleider 
in de bouwtechniek. 

Doorgaans heet het, dat 

Benjamin Franklin de eerste 

was, die in het jaar 1572 

op den elektrischen aard 

van den bliksem wees en 

ontdekte, dat men deze 

elektrische vonk door eene 

metalen geleiding een weg 

kan voorschrijven. Tegen

woordig weet men echter 

wel, dat iets dergelijks al 

lang voor Franklin vast

gesteld werd. Desniettemin 

blijft Franklin de eigenlijke 

uitvinder van den bliksem

afleider in den tot heden 

gebruikelijken vorm, wiens 

hoofdbestanddeelen uit een 

boven ;het dak van het 

huis uitstekende, spits toe-

loopende metalen staaf en 

eene daarmede verbonden 

metalen geleiding, welke in 

den bodem voortloopt, be

staan. Ook in onze dagen bedient men zich in het algemeen nog van dit toestel om 

de gebouwen tegen de verwoesting door het inslaan van den bliksem te beschermen. 

Over de wijze echter waarop de konstrukties der bliksemafleiders het meest praktisch worden 

ingericht en over hunne toepassing in de bouwtechniek deelt Dr. Haimann in de »Sudd. 

Bauztg.c het volgendeTmede: 
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Even weinig' als1 het er toe doef, of de opvangstaaf al dan niet spite1 toelooprt, is de 

rol, welke de over het dak en langs de muren naar den bodem loopecde geleiding-vewuit, 

van het grootste belang. Deze moet onder alle omstandigheden van metaal zijn en- op 

geene enkele plaats afgebroken worden; Voorts moet zij eene bepaalde dikte hebben. De 

beste bouwstof voor de geleiding is koper. De ervaring heeft tot nu geleerd, dat eene 

koperen geleiding met eene doorsnede van 50 mM2 nog nooit geweigerd heeft of 

gesmolten is. Herhaalde malen is dit evenwel bij koperen geleidingen van maar 30 mM2 

voorgekomen. Dikwijls zijn zulke geleidingen niet alleen gesmolten, maar zelfs verdampt. 

Bij ijzeren kabels wordt eene grootere doorsnede vereischt, daar ijzer niet zoo'n goede 

geleider als koper is. In het algemeen geldt de regel, dat de dwarssnede eener ijzeren 

geleiding driemaal zoo groot als die eener koperen geleiding, dus 150 mM2 moet zijn.. 

Dat de geleiding nooit verbroken mag worden, is bekend. Nu worden, vooral in 

onzen tijd, vele leidingen uit metaalstrooken vervaardigd, welke uit plaatkoper gesneden 

en aan de uiteinden aan elkaar gezet worden. Deze verbindingen laten echter na 

verloop van tijd los en daardoor treden de geleidingen niet alleen buiten werking, maar 

zijn van groot gevaar voor het gebouw, dat zij moesten beschermen, omdat de bliksem 

op die niet verbonden plaatsen overspringt. Derhalve moeten alle geleidingen zoo nu en 

dan onderzocht worden. 

Omdat vochtige lichamen na de metalen de beste geleiders zijn, vormen watermassa's 

een vochtige bodem en dergelijke, ongemeen sterke aantrekkingspunten voor den bliksem. 

In de steden zijn de waterleidingen eveneens de voortreffelijkste natuurlijke wegen voor 

den bliksem. 

Bij verreweg het grootste aantal van tweehonderd ambtelijk onderzochte verwoestingen 

door het inslaan van den bliksem in het gebied der stad Breslau, zijn de gas- en water

leidingen feitelijk de bliksemafleiders geweest, omdat de bliksem, het dak vernielend of in 

brand stekend, daarop oversprong en vervolgens zonder verdere schade te berokkenen, 

door hen naar den bodem werd geleid. Het is zeer gewenscht deze natuurlijke geleiders 

te verbeteren, doordat men aan de bovenste punt der waterleiding één of meer ijzeren 

staven aanbrengt en deze ongeveer 2 M hoog over het dak heenleidt. Daardoor zouden 

de gebouwen eene allerdegelijkste bescherming bekomen, omdat de waterleidingen honderd

maal werkzamer dan de best gekonstrueerde, andere aardgeleiders zijn. Daarom heeft 

men in de laatste jaren herhaaldelijk de vraag gesteld, of het geene aanbeveling verdiende, 

het aansluiten der bliksemafleiders door het dak heen aan de gas- en waterleidingen ver

plichtend te maken. De gas- en waterleiding-maatschappijen hebben zich in het begin 

ernstig daartegen aangekant, omdat zij het vernielen hunner leidingen daarvan duchttea. 

Inmiddels zijn de inzichten echter helderder geworden en tamelijk algemeen is men nu 

tot het besluit gekomen, dat zulk eene inrichting niet alleen aan de gas- en waterleidingen 

geene schade doen, maar hunne veiligheid zelfs verhoogen zou. Zoo vergunt de stedelijke 

waterstaat te Hamburg bijv. reeds langen tijd de verbinding harer leidingen met: metalen 

bliksemafleiders en behoudt zich alleen het recht voor om ze zelf te mogen aanleggen. 

Van niet minder belang is het voorts op den inwendigen bouw der huizen acht te 
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slaan, omdat alle groote, zich inwendig bevindende metaalmassa's, zooals ijzeren liften, 
trappen, kolommen, machines en ketelkonstrukties enz. den bliksem in sterken mate aan
trekken. Stellig is het noodzakelijk, die metaalmassa's van boven af met een bliksem
afleider te verbinden en eveneens van onderen, vooral aan de in het huis aanwezige water 
leiding aan te sluiten. 

Allermerkwaardigst is de honding der telefoongeleidingen bij onweder. Juist in die 

steden, welke een uitgebreid telefoonnet hebben, zijn verwoestingen door den bliksem in 

de laatste jaren afgenomen. Dit hangt daarmede samen, dat alle telefoondraden met de 

beide uiteinden in den bodem zijn geleid. Bovendien is hare oppervlakte zoo groot, dat 

zij eene ontlading der elektriciteit der elektrische wolken verbazend snel kunnen doen 

plaats hebben. Buitendien verdeelt de werking der elektriciteit van de onweerwolken ach 

over de oppervlakte van het telefoonnet en daardoor worden de huizen alsmede aanmerkelijk 

tegen vernieling door den bliksem gevrijwaard. De beschutting door de telefoondraden 

wordt nog versterkt door het groote aantal bliksemleiders, welke alle daarmede in ver

binding zijn. Als verdere schrede voorwaarts ware het nog te wenschen, dat de telefoon

bliksemafleiders, welke zich op de telefoonstellages van de daken der huizen bevinden, met 

de waterleidingen verbonden werden, omdat de ondervinding geleerd heeft, dat er zonder 

^ die aansluiting gevaar bestaat, dat de door de telefoonstellages opgevangen inslaanden 

bliksem op de zich binnenshuis bevindende gas- en waterleidingen overspringt. 

Ui t oen G r l e k s c l i s t a d j e van T o o r 2000 j a a r . 

Naar PAUL PFITZNEB. 

{Sloi.J 

Daarom gaan alle lokalen op den binnenhof open, welke aan den straatkant maar 

hoogstzelden hier eene zuilengalerij heeft en niet aan alle kanten zooals in het huis 

met de zuilengangen. De hoofdzaal, welke in alles, ook in den vorm der voorzaal (de 

oude aithusa), met den mykenischen megaron overeenkomt, ligt op het Noorden ; daarnevens 

liggen de slaapvertrekken, aan de andere zijden van den hof liggen de huisvertrekken. 

Wat de binnendekoratie der huizen aanbelangt allerwege ziet men met bont beschilderd 

pleisterwerk op de muren, dat zich gedeeltelijk zeer goed gehouden heeft. Schrader liet 

mij op eene plaats zien, hoe kunstig drie pleisterlagen — een grove van onderen, de 

fijnste boven — over elkander gelegd werden om het afbladeren te voorkomen. De 

schilderkunst komt met de oudste kunst in Pompeji overeen. Dat er in eene provinciestad 

veel kleiner dan Pompeji geene groote kunstwerken waren te verwachten, was vooraf 

reeds duidelijk. Evenmin had men verwacht er een zoo groot aantal stutuetten, van de 

soort der tanagrapoppetjes en andere kleinere producten der kunstnijverheid te vinden. 

Zij bewijzen, dat zelfs de eenvoudige mensch van die tijden niet weigerde om zijne 
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vertrekken bevallig te tooien. Inderdaad was die versiering zeer gewenscht; want de 

ouden hadden — zooals de meeste Oosterlingen nog heden hebben — in hunne vertrekken 

haast geene meubels in onzen geest: kasten, buffetten noch kommodes. De wanden 

bleven derhalve kaal; op zijn hoogst stond er beneden een bank tegen. Van de houten 

kisten welke natuurlijk verteerd zijn, is er niets meer over; daarentegen vindt men het 

metaalbeslag van rustbedden en stoelen. Talrijker nog zijn de handmolens en in zeer 

groot aantal de overblijfsels der gereedschappen. Dat men veel glazen vaatwerk gebruikte, 

getuigen de vele glasscherven, wier in alle kleuren afwisselend patina hun eerwaardigen 

ouderdom waarborgt. Zelfs een geldstukje met een sierlijk kopje blonk mij dadelijk bij 

de eerste schreden toe. Heeft men eens een stuk gevonden, dan moet men zich bijna 

geweld aandoen, om niet telkens weder de oogen naar nieuwe kleinigheden te laten 

uitzien, welke in dit terrein, dat gelukkig nog van de scharen van Cook en Stangen 

bevrijd bleef, de verbazing van alle reizigers, die naar de herinnering van Badeker 

haken, zouden wekken. 

Ik weet niet, of latere bezoekers denzelfden indruk van Priene zullen krijgen, welke 

ik ontving en trachtte weer te geven. Een ding zullen wij zeker missen, de vriendelijk 

gegeven ophelderingen, en de gastvrije, aangename ontvangst in het tehuis der geleerden 

te Prienne, waar ik naar hartelust de plannen bestudeeren en de vreugde en verdrietelijk

heden eener archaelogische campagne tenminste in de verhalen mede beleven kon. 

B. DE 6 RB EP J z n . f 

Op 16 December overleed de te Amsterdam welbekende bouwmeester B. de Greef Jzn. 

Geboren 9 Februari 1813 te 's Gravenhage, zag hij zich reeds op 16 December 1834 in 

dienst van de stad Amsterdam gesteld. Zijn eerste belangrijke bouw was het beursgebouw 

in het jaar 1841, dat in 1845 voltooid was. Als stads-architect bleef hij tot het jaar 1890, 

in werkkring. De Greef was een hoogst humaan mensch, nederig, zelfs ietwat terug 

getrokken, maar met bizonder vele goede hoedanigheden, die zich zijne ondergeschikten 

uit dien tijd nog gaarne herinneren. De betrekking als gemeente-architect, wij hebben in 

den laatsten tijd weder een nieuw bewijs daarvan in den directeur der gemeente werken 

gezien, is hoogst moeielijk, zelfs hoogst ondankbaar, toch wist De Greef altijd de verhouding 

te bewaren en zich die moeilijkheden te getroosten. Vooral hoogst praktischen zin was in 

zijn werk steeds weggelegd. Dat zijn verdiensten werden opgemerkt, blijkt reeds daaruit, dat 

zoowel de ridderorde van de eikenkroon als van de Nederl. leeuw hem waren toegekend. 
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D e N e d e r l a n d s c h e p apy r i g t i t o f abr 1 eh. 

De heeren Gebrs. Knoops van de Nederlandsche papyristitefabriek geven een zeer 

«olledige brochure aan ieder die met het artikel wenscht kennis te maken, waarin het 

papyristite wordt omschreven ia hare saamstelling en die vooral voor alle bouwkundigen 

van belang is. Daarbij zijn verschillende schetsen toegevoegd die het artikel in bewerking 

en toepassing voor onze daken duidelijk omschrijven, een zeer uitvoerige kostenberekening 

behooit daarbij. Daar het papyristite zoo door billijken prijs, als geriefelijken aanleg een 

artikel in het bouwen is, dat meer en meer zich zal doen gelden, kunnen wij hierop wel 

de aandacht vestigen. Omtrent het artikel zelf hebben wij dit jaar eene omschrijving 

gegeven. De toepassing even als de ervaringen is in den laatsten tijd grooter geworden, 

zoodat de fabrikatie daarvan de voordeelen genoot; en zich met meer kracht kon doen 

gelden. Aanvrage der brochure heeft zijn nut, voor een ieder die die toepassing wenscht 

daar zij alle mogelijke gegevens aan de hand doet. 

H a n d l e i d i n g T o o r den m e t s e l a a r * 

Bij de firma E. J. Brill te Leiden is een zeer beknopt werkje verschenen waarop wij 

gaarne de aandacht vestigen. Het is een handleiding voor den metselaar door J. A. van 

der Kloes. De verschillende verdeelingen van het metselwerk, de invloeden van weer en 

wind, de verschillende soorten van steen, de grondstoffen, de samenstelling der speciën 

en verschillende met het metselwerk in verband staande constructiën, worden er in be

handeld. Het is een beknopt en zeer wetenswaardig geheel dat menigeen gerief geeft. 

Gewoonlijk zijn die omschrijvingen te uitvoerig, wat de schrijver met zeer veel tact heeft 

vermeden. 
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