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ZESTIENDE JAARQANQ 1901. 

I N H O U D . 

Aflevering 1. PLAAT. Ontwerp van een logement, door D. C. van d e r Zwart. —1901. — Bij de tekst
figuren, — Stadsschouwburg te Meran. — Een modelmelkerij in Nieuw-Engeland. — Electrisch 
gedreven trappen. — Hooge schoorsteenen. 

„ 2, PLAAT. Ontwerp van een heerenhuis, door V. iWillemse. — Bouwkunst in kleuren voor 
de Pan-Amerikaansche tentoonstelling. — De inrichting eener Nedersaksische boerderij. — Een middel 
om vochtige muren droog te leggen. — Prijsvragen. 

„ 8. PLAAT. Ontwerp van een pa rkwaoh te r swon ing , door H. v. d. Hof. — Regels voor het 
honorarium van den architect volgens Amerikaansche opvatting, — Bij de Tekstfiguur. — Uitbreiding 
van Antwerpen. — Handleiding (voornamelijk tot zelfonderricht) voor den timmerman. 

„ 4. PLAAT, Ontwerp van een boschwaohterswoning, door F. L van Houte. — Modern. — 
Bij de Tekstfiguren, — Over den houtbouw in Noord-Amerika. — Electrische liften, — Genootschap 
»Architectura et Amicitiai Amsterdam, Tentoonstelling van Architectuur en Aanverwante Kuntvakken, 
te houden in het Stedelijk Museum te Amsterdam van 15 April tot 19 Mei 1901. 

, 5. PLAAT. Vil la, door B Q. Holsboer. — Het nieuwe gebouw van het paleis van justitie en het 
gerechtshof te Brieg. — Over den houtbouw in Noord-Amerika. 

„ 6. PLAAT. Ontwerp van een h e e r e n h u i s , door B. O. Kruik. — Brievenbussen aan woningen 
en in huizen. — Over den houtbouw in Noord-Amerika. (Vervolg). — Prijsvragen. — Academie van 
beeldende kunsten en technische wetenschappen te Rotterdam (1861 — 1901), 

, 7, PLAAT. Ontwerp voor een vi l la , door J o h . Meerdink Jr . , te Zeist. — Over den hout
bouw in Noord-Amerika (vervolg). — Moderne Versiering voor plafonds en wandvlakten door M, J, Gradl 
te Munchen. — Eene manier om eene vormbare kunststof uit zaagsel, koolzure kalk en eene oplossing 
van kiezelzure soda-oxyde te maken, 

„ 8. PLA VT. Ontwerp voor een heerenhuis, door P, Gnodde. — Quebrachohout — Over den 
houtbouw in Noord-Amerika. — Merkwaardige Museumbouw. 

„ 9. PLAAT. Ontwerp voor een dorpsschool door D. O. van der Zwart. — De acustiek — 
Over den houtbouw in Noord-Amerika. — liet marmermonopolie. — Villa te Raspenau, — Het 
drogen en buigbaar maken van hout. — De tegelfabrikatie, — Dakpannen. — Bouwkunst in den trant 
der ouden naar H, A. Waldner. 

„ 10, PLAAT. Ontwerp van een woonhuisgevel , door H. J. van Dorp- — A. L, van Gendt •— 
De uitbreiding van Amsterdam. — Bij de tekstfiguren. — Bouwkunst in den trant der ouden, naar 
H. A. Waldner. — Zout als middel tegen huiszwam, — Krotten en sloppen. 

„ 11. PLAAT. Pastorie voor eene kleine gemeente , door D. Zwitser. — Stucatine. — De 
architectuur en hare hoofdtfldperken. — Woonhuis te Weenen, — Prijsvragen door de Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst in 1901 uitgeschreven. - Ontwerp voor een Café restaurant met Hotel 
aan eene hoofdstraat van eene groote stad in ons land — Ontwerp voor een blok van vier arbeiders
woningen, elk voorzien van één bovenwoning. — Ontwerp voor een Bodega en Lunchroom, —• 
Vereeniging «Bouwkunst en Vriendschap» te Rotterdam. 

„ 12. PLAAT, Ontwerp voor een heerenhuis, door M. Kuyper Czn. — Toezicht op het bouwen, 
— Het schoonhouden van teekeningen. — Tentoonstelling te Dusseldorp. — Iets over den bliksem
afleider. — Prijsvragen, 

, 18. PLAAT. Ontwerp voor eene boerderij, door K. Rietema. te Leens. — De Associatie-cassa 
te Amsterdam, — Een woning voor eöh kunstenaar. — Brug in den straatweg tusschen Hilversum en 
's Graveland, — Compohout, — Carbolineum Krimpen. — Prijsvragen. 

„ 14. PLAAT. Ontwerp v an een geve l , door O. Moojen. — Modem. — Bij de tekstfiguren. — 
Stuc tegen weder bestand. — Een en ander over Speksteen. — Grafmonument. — Het stadhuis te 
Amsterdam. 



Aflevering 15, tLAAT. V o o r g e v e l w o o n h u i s t e T e g e l e n , door 0 . F r a n s s e n , Bouwmeester te Roermond.— 
Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam - De toren te Den 
Briel, — Toeristenhuis op den berg Radhost bij Frankstadt. — Het stadhuis te Amsterdam. 

„ 16. PLAAT. Ontwerp voor een dubbel heerenhuis, door D. van Bergen. — Zonderlinge 
opvattingen — Amerikaansche bouwstijl. — De gronden over het Y - Gevelwedstrijd — Prijsvragen. 

B 17. PLAAT. S t a d h u i s t e W i n s c h o t e n , door C. H. P e e r s . — Overbrugging van het I J . - Werk-
tuigkunde voor Ambachtslieden. — Gebouw voor staatsarchief, eikwezen en rentebank te Stet in — 
Ambachtsonderwijs. — Al weder een middel om hout droog te maken — Ho it in den grond geplaatst 
voor bederf te vrijwaren. Kunstnijverheid — Fabrikaat Lichdrukpapier 

n 18. PLAAT. Ontwerp boerenbehuizinge met schuur en stalling, door J. A Wiarda. — 
Het vraagstuk der arbeiderswoningen te Londen De brug over het Noordzeekanaal te Velzen. - Bij 
de tekstfigureu — Waarop moet men indachtig zijn bij het gebruik maken van eikenhout ? — Welke 
houtsoorten geven de meeste hitte van zich. - Maat-der metselsteen m Engeland - Sanitaire ardkelen. — 
Muurbeschildering. — Hooghwinkel's Dalcvilt. 

a 19. PLAAT. O n t w e r p VOOr e e n v i l l a , c'oor P . P i j p e r te Zeist. — Stedeiaanleg. — Villa te Kern 
ia Slegliti. — Rapport van de Vereeniging tot bevordering van de vakopleiding voor handwerkslieden 
in Nederland over het onderwerp: «Opleiding voor Vakoodeiwijzers». 

„ 20. PLAAT. O n t w e r p v o o r e e n w o o n h u i s g e v e ] , door J. J. W e s s e l i n g Jr. — Voorheen en 
thans. — Villa.In Baumgarttn — Kerkgebouw te Mangschutr. — Fraaie gevelbouw. — Tentoonstelling 
te Dusseldorf. — Onderlinge Verzekering. — Werkstaking te Haarlem. — Prijsvragen. 

„ 21. PLAAT. D u b b e l e V i l l a t e L a r e n , door A. C B o e r m a , B mwmeester te Amsterdam. — De 
toekomst van Amsterdam. — Paleis «Raadhuis*. — De nieuwe Evangelische Kerk te Mittelwalden in 
Süezié. — Gevel voor een dubbel heerenhuis. - Koptoxiel — Diploma voor Bouwkundig 'opzichter. 

n 22. PLAAT. O n t w e r p Van e e n h e e r e n h u i s door H . V. d. H o f — Nederlandsche nijverheid — 
Amerikaansche architectuur. — Een opmerkelijke geschiedenis. 

„ 28. P L A A T . O n t w e r p v o o r e e n p o s t k a n t o o r , door M. E a y p e r Czn . — Stedenschennis. — 
Amerikaansche architectuur. — Ontwerp eener kerk voor de St. Lucasgemeente te Chemnitz. — Pierre 
Ornée (Siersteen). — Beton of Monierwerken. — Premietrekking, Nieuwe Premietrekking. 

» 24. PLAAT. O n t w e r p e e n e r d u b b e l e v i l l a , door A. K o o l . - Iets over de raanigrootte onzer 
woonvertrekken. — Vensters zonder afzonderlijk raamhout voor personenwagens bij spoorwegen. 
Het hout en zijn werkkracht. — Directeurswoning gasfabriek te Harlingen. — De gevel van ons burger 
woohhui'. — Alkmaars verfraaiing. — Liften. — Eene nieuwe manier voor straten aan te leggen — 
De tegelfabrikatie in Nederland. — Hauslers Houtcementen Dakpapier. — Prijsvragen. 

» 26. PLAAT. Ontwerp van een Tolhuis, door B. J. Hoogeveen. — J. F. Buchel t — De 
Bethlehemkerk te Neuendorf bij Potsdam. — Woonhuisgevel. — De Noordelijkste spoorwegbrug der 
wereld. — Een ameublement. - De verwarming onzer woonhuizen. — Systeem Monier. — Decora
tieve kunst. 

„ 26. PLAAT O n t w e r p v o o r e e n p a s t o r i e t e U l r u m , door E . D r e w e s . - Een Nederlandsche 
Industrie. — De firma Jan Hamer & Co te Amsterdam — Profiel-album van de firma R S. Stokvis 
& Zonen te Rotterdam. — Adresboeken — Prijsvragen. 
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Bij de Platen. 

O n t w e r p v a n e e n l o g e m e n t 

door D, 0. VAN DER ZWART. 

Een dorpshotel dat voor vele bezoekers geschikt is, biedt de plaat aan. De opgaande 

muren voor het buitenwerk zijn allen van gele steen met banden van roode steen. De 

kap is voorzien van bruin verglaasde kruispannen en de waranda is afgedekt met roode 

leipannen. Het landelijk karakter is het ontwerp bizonder eigen, de verschillende sprongen 

geven daarbij aan alles groote afwisseling en juist de voor het gebouw noodige, beschutte 

punten. De indeeling waarvan het renvooi de bestemming aanwijst is zeer geriefelijk en 

regelmatig. 

190 1. 

Weder is de jaartelling aangevangen. De afgeloopene gaf veel te denken. Menige 

kring ondervond de treurige zijde daarvan en weinigen zijn op dit punt vergeten geraakt. 

Mannen van beteekenis ontvielen aan den werkkring en wanneer wij op ons eigen kunstvak 

letten, denken wij aan Godefroy, die in den aanvang van het jaar, aan Van Gendt, die 

bij de sluiting ervan aan ons ontviel en die dankbare herinneringen achterlieten. Wat 

zal 1901 aanbieden. De kunst zal in dit jaar zijn vleugelen weder spreiden over het gebied 

van het nieuwe. Men zoekt, en veel is er reeds gevonden, waardoor het nieuwe een 

meer behagelijken vorm verkrijgt. Want dat is zeker, dat wat op monumentaal gebied 
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In 1900 is gesticht en geheel aan de moderne kunst voldoet, zal blijken menigeen onbe

vredigd te laten. Wanneer de kunst tot al te doodgewonen vorm afdaalt, heeft men er 

spoedig genoeg van, en de tijd is niet ver meer dat reactie tegen de te groote soberheid 

te wachten is. Reeds laat zich dit zien waar de teekenstift geroepen is om plaat en band 

te versieren en waar meer rijke opvatting in de plaats treedt voor de arme samenstelling, 

die langen tijd is toegejuicht. Dat laat niet veel leed achter, want dergelijke zaken zijn 

weg te sluiten of gemakkelijk te vernietigen. Dat gaat echter niet zoo met een gebouw. 

Dat staat daar om te blijven getuigen en zal dat ook doen. Hoe zal men zich dan nog 

eens beklagen, zoovele duizenden te hebben besteed voor iets dat zoo weinig te leeren 

en te zien geeft, zoo weinig spreekt tot het gemoed, dat men er zich liever van verwijdert 

dan het nadert. Zoo zal men 1900 zeker nog wel eens minder gunstig later beoordeelen. 

En dat is jammer waar zoovele knappe krachten die het werk hebben verricht, 

evengoed iets meer bevredigend hadden te zien kunnen geven. Dat dit van 1901 niet moge 

gezegd worden, maar men al verbeterend terugkome op den weg, waarop de geschiedenis 

het kenmerk van het ware schoone heeft gedrukt. Dat velen in hunnen werkkring het dit 

jaar mogen ten goede gaan, het afgeloopen jaar liet zooveel te wenschen over ; dat het 

nieuwe jaar in alle opzichten daaraan niet gelijk moge zijn, maar de voorspoed op het 

dak van vele woningen zich moge vestigen. 

Bij de Tekstüguren. 

S t a d s - S c h o u w b u r g t e M e r a n . 

In 1899 ia deze schouwburg gebouwd, onder toezicht en naar het ontwerp van den 

bouwmeester Delugan te Meran. De klassieken zijn in dit ontwerp nog sterk vertegen-

woordigt en maakt het geheel, door het eenvoudige karakter, een zeer gunstig effekt. — 

Daar de schouwburg in een streek is opgetrokken door velen tot herstel van gezondheid 

gekozen, is de hoofdingang gelijk met den weg en parterrevloer, en kunnen rolwagens tot 

in het parterre worden doorgestuurd. Eigenaardig zijn de versieringen gekozen die den 

voorgevel bekronen en versieren en die zeker met de ligging veel rekening gehouden 

hebben. 

Eene modelmelkery in Nieuw-Engeland. 

Voor bestuurders van melkerijen zoowel als voor hem, die zich met de inrichting van 

melkerijen belast, kan het misschien niet van belang ontbloot zijn te vernemen, hoe men 

in Nieuw-Engeland, het land van de veeteelt, melkerijen aanlegt. In dit geval, even 

als in zoo menig ander, zal het voorbeeld als den besten weg ter verduidelijking te 

beschouwen zijn, waarom wij in het hieronderstaande vooreerst eene kleine, vooral voor 

de boterbereiding ingerichte, melkerij zullen bespreken. 
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Volgens de mededeelingen, welke ons door D. H. Burrell en Co. |te Little Fulls, 

New-York, Vereenigde Staten Noord-Amerika, verschaft werden, kiest men daarvoor kleine 

inrichtingen bij voorkeur den rechten hoek als vorm van den platten grond en gebruikt 

het lange been bij wijze van een gebouw gelijkvloers met een hoog zadeldak en het korte 

als een gebouw met een schuin dak; Beiden zijn evenwel in vakken verdeeld en van 

buiten met hout bekleed. Dxktorentjes zijn niet zeldzaam, doch daarentegen wordt de bij 

ons gebruikelijke steenen schoorsteen altijd door een gewonen ijzeren vervangen. 

Bijna altijd heeft het hoofdgebouw eene lengte van pl.m. 12,2 M. en eene diepte van 

6,1 M., terwijl dat met het schuine dak 6 M. diep bij 6,1 M. lang is. Dit wordt door 

een muur in eene groote afdeeling / , en eene kleinere e gescheiden, waarvan geene als 

ketel en machinehuis, deze als kolenhok gebezigd wordt. 

Het hoofdgebouw bevat de melkerij zelve en wordt 

door een beschot in de lokalen « en /5 verdeeld. Van 

lokaal b is het koellokaal f afscheiden, welks ijskamer 

d van uit den tuin toegankelijk is, terwijl het zelf alleen 

van uit het lokaal a kan betreden worden. 

Het feit, dat men zich met betrekking tot de 

drijfwijze der melkerij van het zoogenaamde „stelsel 

der zwaartekracht* onafhankelijk heeft gemaakt, waarbij 

de melk alle toestellen enkel onder gebruikmaking van 

het natuurlijk verval doorloopt, maakt het onverschillig, 

of de melkerij op een vlak terrein dan wel op de 

helling van een heuvel wordt gebouwd. Men richt haar 

eenvoudig zoo in, dat de op karren aangebrachte melk

kannen of -emmers met de hand dan wel door 

middel eener kraan a, uit de karren opgenomen en 

regelrecht in eene balans a geledigd kunnen worden' 

De ledige kannen gaan vervolgens op het voor de 

kraan gelegen platvorm terug, terwijl de volle melk, nadat zij is afgewogen, in een 

verzamelbak c wordt neergelaten. Deze kan 18,175 H.L. bevatten en heeft gemeenschap 

met de melkpomp d, welke ten doel heeft de melk in een langs het vat d aangebrachten 

melkverwarmer te persen. Tot op 32" C. verhit, vloeit de volle melk uit den verwarmer 

in het vat d en wordt daar in room en afgeroomde melk gescheiden. De room komt uit 

het vat in een roombassin <r, terwijl de afgeroomde melk door eene buisleiding naar eene 

op eene geschikte plaats aangebrachte kuip voor afgeroomde melk geleid wordt. 

De lager gelegen afdeeling a der melkerij dient tot boterkamer. Hier bevinden zich 

de boterslinger f, waarin de botermelk wordt uitgeslingerd en de boterkneder g, waaraan 

de boter uit den slinger met de hand wordt toegevoerd. In de boterkamer heeft ook de 

verpakking plaats der in den boterkneder op de bekende wijs bewerkte en voor het 

gebruik toebereide boter. De vaten boter worden, nadat zij behoorlijk zijn dichtgemaakt, 

terstond verzonden, of in de koelkamer c gebracht om daar te worden bewaard totdat zij 

il 
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afgehaald worden. In diezelfde kamer worden ook de kluiten boter, totdat zij afgehaald 

worden, bewaard. 

In] de boter kamer a heeft het onderzoeken der melk eveneens plaats. De daartoe 

bestemde melkonderzoeker (densimeter) is bij h geplaatst, waar men ook eene kast voor 

het bewaren der proefglazen en melkmonsters heeft. Naast de standplaats van den 

ji densimeter h is de zinkput h, voor de botermelk enz. aangebracht. 

In het lokaal b is behalve de reeds vermelde machines en toestellen voor het bewer

ken der volle melk eene tafel b geplaatst, welke den boer als lessenaar en kas dient. 

Voor de tafel is er in den muur een raam aangebracht, zoodat het den boer mogelijk 

wordt gemaakt van zijne plaats af op de machine en den stoomketel in het lokaal / het 
oog te houden. 

De wijze van het overdragen der kracht kan men uit de teekening voldoende leeren 
kennen, waarom er in het onderstaande enkel nog een overzicht van de in deze melkery 
opgestelde toestellen enz. wordt gegeven. De melkerij bevat: 

i. eene stoommachine van horizontalen of perpendikulairen bouw van nominaal 8 
paardenkrachten; 

2. een stoomketel met kompleet ijzerbeslag en pi. m. 10 Ma verwarmingsvlak; 

3. een vat voor het scheiden der melk d, voor 1,36 ton bewerking per uur; 

4. een bassin voor de volle melk c, voor 18,175 H,L.; 

5. eene melkbalans a, van 273 K.G. draagkracht; 
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6. eene kam a voor de meikbalans, van 3,18 H.L inhoud; 

7. eene kleine hand kraan a ; 

8. eene roomkuip e voor 1,133 ' : o a room; 

9. eenen boterslinger f voor voor 18,175 H.L.; 

10. eenen boterkneder g bij stelling g; 

11. eenen densimeter h voor 24 flesschen ; 

12. eenen verwarmer der volle melk bij het vat; 

13. eene pomp d, voor de volle melk ; 

14. twee schepnappen, elk van 4,5 L. inhoud; 

15. verschillende handbalansen, drie melkemmers, proefglazen, flesschen, manden, boter-

klopper en andere werktuigen (gereedschappen); 

16. eenen kompleten overdrager der drijfkracht; 

17. een verzamelvat h, voor de botermelk. 

De werkkracht eener zoodanige melkerij is berekend op ongeveer 3400—4000 K.G. 

per dag. Zooals men uit de teekening kan opmaken, zijn de open plekken van het 

gebouw evenwel zoo gekozen, dat men de dagelijksche werkkracht der melkerij door het 

plaatsen van twee vaten en naar evenredigheid grooter kuipen gemakkelijk tot het 

dubbele, derhalve van 6,8—8 ton verhoogen kan, zonder dat de drijfkracht daardoor 

wezenlijk verhoogd behoefde te worden. 

E l e k t r i s c h g e d r e v e n t r a p p e n 

De techniek van ons verkeer heeft ons de beweging over den aardbodem zoowel 

over korte als over verre afstanden heel wat gemakkelijker gemaakt. Het beklimmen van 

trappen verschaft echter nog altijd geen genot. De lift maakt ons dit wel op verscheidene 

plaatsen lichter, doch deze heeft een groot gebrek, hij bewijst niet veel dienst en bovendien 

moet men op hem wachten. Daarom zijn de praktische Amerikanen, naar Arthur Wilke 

ons in de door Dr. Berthold uitgegeven >Umschau« mededeelt, op het zoo met den 

tijdgeest strookende denkbeeld gekomen om trappen te maken, welke zich voor ons met 

het klimmen belasten, zoodat wij maar beneden of boven op het uiteinde der trap be

hoeven te stappen en vervolgens door de naar boven of naar beneden glijdende trap 

omhoog of omlaag gevoerd worden. 

Het beginsel der konstruktie van zoo'n mechanische trap is zoo eenvoudig mogelijk. 

Men stelle zich een breed lint zonder einde voor, dat uit evenwijdig naast elkaar gelegen 

houten staven, welke door scharnieren met elkander verbonden zijn, is samengesteld en 

dat schuin over rollen opwaarts en onder de rollen weder nederwaarts geleid wordt. 

Door een motor en wel het eenvoudigst door een elektrischen motor wordt het houten 

lint in voortdurende beweging gebracht, zoodat het met eene snelheid van circa 72 M. 



ptr seéonde over den rol naar boven, of, wanneer de trap moet dienen om af te dalen, 

naar beneden loopt. Stapt men nu bij de naar boven gaande trap beneden op het 

houten lint, dan brengt dit den opgestapten reiziger op kalme wijze naar boven tot aan 

het portaal, waar dan vervolgens de eene voet nog een eindje op de aansluitplaat ge

schoven wordt, waar hij in horizontale richting verder kan gaan, om wanneer dit noodig 

mag blijken van de nieuwe mechanische trap, welke hem naar de eerstvolgende ver

dieping brengt, gebruik te maken. 

Zooals men gemakkelijk begrijpen zal, verdient dit vertikale transportmiddel in hooge 

mate de voorkeur boven den mijnwerkersstoel; want het kan elk oogenblik betreden 

worden en neemt dan ook dadelijk den trapreiziger op. Voorts kan het een dichten en 

tevens aanhoudenden stroom menschen, zooals deze bij de mijnwerkersstoel moet instappen, 

voortbewegen en ten slotte is het op verre na niet zoo gevaarlijk als deze. Voor al die 

gevallen, waarin eene menigte menschen voortdurend van de eene verdieping naar de 

andere stroomt, zal derhalve dit transportmiddel het geschikste en tevens het goedkoopste 

zijn. Als voorbeeld zouden wij onze groote magazijnen kunnen noemen, waarbij de 

bezoekers tienduizenden beloopen. 

De werkkracht van zulk eene trap is hoogst aanzienlijk; want niet eene trap, welke 

slechts voor de breedte van één persoon berekend is, kunnen tot drieduizend personen 

per uur vervoerd worden, eene werkkracht, welke een lift, die evenveel kost, op verre na 

niet bereikt. Dientengevolge heeft men ook op de tentoonstelling te Parijs van dit nieuwe 

transportmiddel op uitgebreide schaal gebruik gemaakt, en daar 28 dier elektrisch gedreven 

trappen in werking gebracht, bij welker gebruik in ieder geval een stuiver voor elke reis 
moest betaald worden. 

In Amerika heeft men het evenwel niet bij eene gelegenheidsvoorstelling laten blijven, 

doch zooals de „Eaergie" ons bericht, met het kloeke initiatief, waardoor de Yankees 

uitmunten, terstond de elektrische trappen in gebruik genomen van de verschillende dier 

toepassingen noemen wij er slechts één, welke wij ook bij ons gaarne zouden zien invoeren, 

als voorbeeld. De Eankuttan Elevated Railroud te New-York heeft hare stations in de 

handelsstad op doelmatige wijze van zulke elektrische trappen doen voorzien, welke zich 

uiterlijk als geschikte vlakten met eene helling van ongeveer 30 graden aan den horizont 

vertoonen. Voor de veiligheid der reizigers is de hellende weg bedacht. Als drijfkracht 

dient een elektrische motor van f& paardenkracht. In elk geval ontbreken ons nauwkeurige 

opgaven omtrent het krachtsverbruik dier elektrisch gedreven trappen. Intusschen stellen 

wij gaarne vertrouwen in de verzekering, dat het naar evenredigheid gering en in verge-

lijking met het stroomverbruik bij groote installaties voor de verlichting, bijv. in magazijnen, 

voorname hotels, schouwburgen enz. van heel weinig beteekenis is. 

Bij sommige Amerikaansche konstrukties dezer soort is men ook op het gemak, dat 

de trapreiziger zich aan de leuning vasthouden kan, bedacht geweest. Nu moet deze, 

zooals algemeen bekend is. medeloopen en is de leuning met het oog daarop als een dikke 

gummiband zonder einde aangebracht, welke zich met dezelfde snelheid als de trap boven-

dan wel benedenwaarts beweegt. 
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Wij meenen het als zeker te mogen beschouwen, dat de elektrische tfap weldra ook 
bij ons ingevoerd zal worden en het komt ons voor, dat het vervaardigen daarvan een 
loonend artikel voor een afzonderlijk fabrikaat kan worden. 

H o o g e s c h o o r s t e e n e n . 

De hoogste schoorsteen der wereld is nog altijd de ^Hohe Esse* der koninklijke 

Saksische Halsbrücker-Hütte met zijne totale hoogte van 140 M. boven den aardbodem, 

waarvan 9 M. op het vierkante voetstuk. 131 M .op de ronde schacht verrijzen. De buitenste 

middellijn der laatste bedraagt beneden 8,25 M., van boven 3 M. In hoogte komt hier 

het meest nabij een in den laatsten tijd in de Bleihütte von Abechernich (Aken) gebouwde 

ronde schoorsteen van 134 M. totale hoogte, welke van onderen eene buitenste middeUiju 

der schacht van 7,5 M., van boven er eene van 3,5 M. heeft. De plint is 13,5 M. hoog. 

Van minder hoogte, maar van des te kolossaler dikte is volgens de mededeelingen van 

het „Zeitschr. des bayer. Dampfkessel, Revisionsvereins/' de stoomschoorsteen, welke de 

Metropolitan Skreet Reailway Company te New-York voor haar nieuw elektrisch centraal

station van 70.000 paardekrachten maximaalwerking heeft opgericht. Hij heeft weliswaar 

maar eene hoogte van 170 M., maar daarentegen eene van boven tot beneden gelijk 

blijvende middellijn van 6,71 M. in overeenkomst met eene oppervlakte van 35'/, M2. 

De cilinderinhoud is 3783 Ma. en de hem opvuUende gassen zouden bij eene tempe-

ratuur van 2000 C. en eene daarmede overeenkomstige dichtheid van 0.7 in de ledige 

ruimte niet minder dan 2650 K.G. wegen. De benedenste buitenmiddeUijn bedraagt 772 M.. 

de bovenste 6 M , boven den bodem 11.84M. Van 27-104 M. hoogte heeft de schoorsteen 

dubbele wanden met eene van onderen naar boven in afnemende wijdte, door een aantal 

straalvormige verbindingsribben afgebroken, ringvormige holte opgetrokken. Het geheele 

gewicht bedraagt ongeveer 8700 metrieke ton en wordt door een rooster gedragen, 

welke uit 1300 stuks 4.6-12 M. in den grond geslagen palen, van boven tot op 6 M. 

depten met beton aangevuld, bestaat. De schoorsteenvoet neemt zes rookkanalen van 

3,66: 2,74 M. wijdte op. Aan de berekening der bestendige kracht werd een hoogste 

wmddruk van 130 K.G. per M2 ten grondslag gelegd. 

Volgens eene in Amerika veelvuldig toegepaste formule van Kent. is de schoorsteen 
voldoende voor het verbranden van meer dan 52000 K.gr. steenkolen per uur, dus van 
0,743 K.gr. per paardekracht van de maximaalwerking der fabriek. De kosten van den 
schoorsteen beloopen / 250,000, zoodat de jaarlijksche onkosten voor het voortbrengen 
van het trekken van den schoorsteen aan interest en afschrijving, als men deze op 
6 pCt. berekent, der Vereeniging op omstreeks / 15,000 komen te staan. 
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Bij de Platen. 

O n t w e r p v a n e e n H e e r e n h u i s 

door P. WHiLBMSE. 

Een goed gedachte gevel en een regelmatig plan biedt het ontwerp aan. Het vormt 

een tusschenweg tusschen oude en nieuwe vormen en kan menigeen bevredigen. 

Metselwerk in verschillende steenkleur maakt de hoofdzaak der constructie uit. 

Bouwkunst in kleuren voor de Pan-Amerikaansche tentoonstelling. 

De Amerikanen beijveren zich ten zeerste om hunne Pan-Amerikaansche tentoon

stelling, welke in Buffalo zal plaats hebben, ongemeen eigenaardig en schitterend te 

doen zijn. Hun fier bewustzijn, de hedendaagsche nijverheid te beheerschen, heeft hun 

de verplichting opgelegd om eene tentoonstelling te scheppen, welke in ieder opzicht van 

alle vroegere moet verschillen. Dit moet vooral van de bouwkunst en van het totaal-

effekt der dekoratie gelden. In tegenoverstelling met de tentoonstelling te Parijs heeft 

men besloten den gebouwen veelkleurige gevels te geven, ja men hield het haast voor 

onmogelijk verrassende effekten zonder kleuren te bekomen. Eene tweede tWitte stad" 

op te bouwen, zou ook niet verstandig zijn geweest, omdat men daardoor eene verge-
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liking met de tot heden toe nog onovertroffen aanbiedingen van Chicago op de 
Columbustentoonstelling van ,893 in het leven Zou hebben geroepen, welke misschien 
ten nadeele van de tentoonstelling te BuffaUo zou uitvallen. 

Men besloot de Spaaansche Renaissance te volgen en wel met het oog op de nood

zakelijkheid van de enkelvoudige werking en het kunstrijk kleureffect als tentoonstellingsstijl 

Nu kwam het er echter mede oP aan de geschikte kunstkracht voor dit plan op te 

sporen. Van den eersten oogenblik af aan hadden de ondernemers der tentoonstelling 

er ernst* naar gestreefd om een. van het standpunt der kunst gezien, volkomen en 

harmomsch geheel te scheppen ; met dit oogmerk stonden de afzonderlijke afdeelingen in 

het nauwste verband tot elkander, en werd er ai wat mogelijk was gedaan om toevallige 

met bedoeWe effecten en schreeuwende contrasten te vermijden. Men wenschte het 

kleureffect der geheele tentoonstelling vooruit volgens het plan te bepalen 

In Karl Y. Turner, den Voorzitter der ,Art Students leaguec te New-York, heeft de 
direküe der tentoonstelling den kunstenaar gevonden, die de opdracht op zich nam 
Turner heeft met de hulp van andere schilders de gestelde opdracht uit het oogpunt der 

praktik en der kunst bestudeerd en daarna hebben zij de geheele tentoonstelling in 
modellen uitgewerkt en vervolgens de bewerking in kleuren van ieder gedeelte vastgesteM 

Eerst werd het algemeene karakter der gekleurde schets bepaald en dit geschiedde 
wel met byzondere inachtneming van het doel en de ligging van elk gebouw en met het 
oog op het karakter van het geheele werk. 

De Spaansche Renaissance is er toch uiterst geschikt toe om den indruk van leest-
vreugde op te wekken. Zij is als geschapen voor het gebruik maken van sierlijk beeldwerk 
voor eene fantastische behandeling van vormen en kleuren. Zij verschaft de gelegenheid tot 
den njksten tooi aan tinnen en torentjes, bogen, zuilengangen en gewelven." Opgewektheid 
en levenslust' welke kenmerkend zijn voor de bonte, op vermaak beluste menigte der 
tentoonstellingsbezoekers, moesten vooral uitgedrukt worden. De keuze der Spaansche 
Renaissance ia wel een koddige sprong, welke al heel weinig m e t het kunststreven der 
Amenkanen m harmonie is. Voor zooverre nu het moderne effekt betreft, zullen daarom 
de te bez.gen kleuren hier en daar. vooral bij kleine paviljoens, bogen van poorten 
zuilengangen het kenmerk van mozaïk dragen. P ' 

Een ander aardig effekt zal de bronskleur van het traliewerk boven den hoofdingang 
naar het machinegebouw maken en op dergelijke wijze zullen de hoofdingangen de! 
andere gebouwen versierd worden. 

Voordat men aan het schilderwerk begon, werden er met de meest verschillend toe-
bereide kleuren proeven genomen en eindelijk werd eene olieverf, welke blijkens de 
genomen proeven heel bestendig zal zijn, gekozen. Zooals hierboven al vermeld is. is het 
geheele kleursysteem vooral met het oog op het doel en de ligging der afzonderlijke 
gebouwen bepaald. Dit geldt mede voor de beeldhouwwerken, welke onder toezicht van 
Karl Ritter en van de plantaardige versiering, welke onder leiding van Rudolf Ulrich 
werd uitgevoerd. 

Volgens Turner's kleursysteem znllen de daken in het algemeen rood en de mureu 
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der tentoonstellingsgebouwen in gele, grijze en zachte ivoortinten in verschillende schakee

ringen aangebracht worden. 

Het jr/dwarsplein," welks doorsnede men van een bepaald punt uit geheel kan overzien, 

geeft den grootsten rijkdom aan kleuren te zien. De muren der gebouwen voor den 

tuinbouw en de grafische kunst aan den linkerkant zullen eene warme roodgele tint, de 

daken een middelmatig donker terrakotta vertoonen, terwijl de muren der regeeringsge-

bouwen aan den rechterkant een geler kleur bekomen. Daarop volgen de gebouwen in 

minder strenge tinten: aan het „plein der fonteinen" zullen er lichter berekende kleureflfekten 

voorkomen, vooral schakeeringen tusschen geel en grijs met de lichtroode nuances der 

daken. De gebouwen voor de machines en daarmede in verband staande werken, zoowel 

als de paleizen voor de vrije kunsten zullen lichtgele en lichtgrijze, die der electriciteit en 

der staathuishoudkunde daartegenover warmgele en grijze nuances bekomen. De electrische 

toren van John Galen Howard, aan den ingang van het plein der fonteinen, vormt met 

zijn ivoorwitte bewerking en zijne afgebroken paneelen van groen, blauw en goud het 

bouwkunstig glanspunt der tentoonstelling. Het beeld der lichtgodin, dat ter hoogte van 

375 voet op den toren zal staan, is verguld en zal in de stralen der zon op een afstand 

van verscheidene mijlen zichtbaar zijn. 

Als een uitmuntend voorbeeld van het kleursysteem wordt hier een der portalen van 

het machinegebouw aangehaald. Het beginsel, dat men bij de versiering der ingangen 

in het algemeen volgde, bestond hierin, den zuilen en reliëfs lichte kleuren te geven en 

contrasten en rijke effecten door donkerder en warmer schakeeringen van den achtergrond 

te verkrijgen. Zoo zijn de pijlers van het portaal ivoorwit genomen, terwijl de ornamentale 

plinten en kapiteelen der gecanuleerde pilaren een gouden fond en de hoofdmuur daarachter 

een licht zachtrood vertoonen. De bogen der poort maken daarentegen met roode, blauwe, 

gele en nog onderscheidene gemengde tinten het effect van mozaïek. De kroonlijst der 

kop boven den ingang vertoont de kleur van bruinachtig hout. 
Proefnemingen met kleuren zijn evenwel altijd van twijfelachtigen aard en vereischen 

bizondere nauwgezetheid. 
Ook hier was men aanvankelijk bevreesd, dat deze nieuwigheid geen succes zou 

hebben. Maar men vertrouwt, dat de aanstaande tentoonstelling aan de Niagara het 

bedillend publiek eene hoogst aangename verrassing zal bereiden. Na het groote succes 

der Amerikanen te Chicago valt het ook moeüijk aan te nemen, dat zij zich uit een 

bouwkunstig oogpunt aan zulk eene grove misslag zouden schuldig maken als zoo 

menig architekt der wereldtentoonstelling te Parijs, al moet het ook betreurd worden, 

dat de moderne en zoo vurig nationale geest van een nieuwen tijd in het keurslijf der 

Spaansche Renaissance moet gekneld worden. 

4-



12 

De inrichting eener Nedersaksische boerderij. 

De hier bedoelde boerderij met hare- naar den modernen trant bewerkte vormen mag 
als eene proefneming beschouwd worden' welke de lezers zal aantrekken, al is de bouw
kunst met die in ons land verschillend. De Nedersaksische bouwtrant voldoet aan alle 
vereischten tot verkrijging van een succes, dat ook op de hedendaagsche verhoudingen 
kan worden toegepast. 

Eene schilder
achtige groepee
ring kan zeer goed 
op de doelmatig
heid der voord ee-
ligste inwcn lige 

schikking ge
grondvest wezen. Het fraaie van 
een gebouw is niet in de toepassing 
van alle mogelijke siervormen, doch 
in het aan bepaalde behoeften vol
doenden karakter van het geheel 
der verdeeling gelegen: het uiter-
lijke zij een beeld van het innerlijke. 
De inrichting der oude boerderijen 
voldoet in dit opzicht aan alle ver
eischten ; moge zij ons a'tijd tot 
leerrijk voorbeeld dienen Hare 
verbazingwekkende eenvoudigheid 
van het uiterlijk voorkomen, dat 
desniettegenstaande nooit met den 
zonnigen glans van het schoone in 
strijdi is, haar zoo kalme Jeeovoud, 
vol zelfbewustheid door haar deug
delijk materiaal, en hare onthouding 
van allen aan de stad'ontleende 

valschen en bijna altijd grilHg werkenden tooi, hebben het mogelijk gemaakt in het 
landschap, op het dorp karakteristiek te blijven. 

Vrij van alle valsche praal, maar niet smakeloos 1 De liefde voor kleuren is een 

oud Germaansch erfstuk. In onze dagen is het bewezen, dat de kleuren der aarde 

eene groote rol gespeeld hebben in de oude boersche dekoratie van den tijd der 

Merovingers af tot in het laatst der middeleeuwen. Groene aarde, krijt, allerlei soorten 

van oker, welke van donkerbruin door rood tot ' lichtgeel gaan, werden gebruikt om 

deurposten en bovendorpels, hoofdbinten, alleen liggende planken (ook middenstukken en 

3 S i i i i t r i T M 3?r 
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kapiteelen der oude houten pilaren) vooral in hun snijwerk levendiger te doen uitkomen. 

Voor de afgebeelde boerderij lag een goed overdacht plan ten grondslag, zoodat 

de hoofdvereischte voor de oplossing, van een den bouwheer zoo doelmatig mogelijk voor

komenden plattengrond gegeven was. Men moet naar alle lokalen kunnen gaan, zonder 

dat men in de buitenlucht behoeft te komen; uit de kamer en uit de keuken moet men 

de boerderij gemakkelijk kunnen overzien. Deze hoofdpunten van een praktischen platten 

grond kan iedere lezer op de teekening daarvan zelf nagaan. 

De geheele aanleg kost maar 21.000 gulden. Jammer genoeg werd deze aanleg, op 

verlangen van den bouwheer, in verschillende onderdeden gewijzigd. 

Door een voortuin komt men, als men een paar treden opklimt, aan een prettig 

zitje, dat Jtegelijkertijdf een jblik op de deel en voorts in den koestal vergunt. Zoowel 

het zitje als de trap worden door een ver vooruitspringend afdak beschut. De borstwering 

is van hout met uitgezaagde planken. Door de eenvoudige huisdeur komt men op de 

ruime deel. van waar men alle vertrekken bereiken kan. Aan den linkerkant zijn de 

lokalen voor de huishouding, de keuken, de eetkamer, het waschhok en de fouragekeuken, 

de laatste rechtstreeks met de veestallen verbonden, gelegen. De eetkamer naast de 

keuken heeft evenals de keuken een groot raam met eene hooge balustrade, zoodat de 

ruimte onder het raam voor het neerzetten van een bank gebruikt kan worden. Op die 

manier vangt de tafel het beste licht op en maakt de plaats aan het raam tot den 

aardigsten hoek van de kamer. In oude boerenhuizen vindt men dikwijls deze schikking; 

de vensters zijn altijd boog om veel licht binnen te laten. Aan den rechterkant der deel 
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zijn de logeer- en slaapkamers aangebracht. In de zijmuren der vooruitspringende deelen 

zijn kleiner vensters aangebracht om het oog te kunnen houden op den tuin en de schuren. 

Verderop heeft men de kamers voor de knechts. Van uit hunne kamer kunnen zij op 

het aan hunne zorg toevertrouwde vee het oog houden. 

De stallen zijn door glasramen van het woonhuis gescheiden. Naast den paardenstal 

zijn wagen en fouragekamers aangebracht. Van uit de schuren kan rechtstreeks stroo en 

veevoeder in den paarden- en in den koestal gebracht worden. De urine van runder- en 
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varkens wordt door goten naar eene kuil gevoerd, terwijl die der paarden naar de vaalt 

voor de paardenmest geleid wordt. Boven de varkensstallen heeft men, behalve de zolder

kamers een kippenhok en in den als een toren uitgebouwden hoek een duiventil. De 

ruimte boven de gewelfde stallen is voor het opbergen van den oogst bestemd; het koren 

kan er zoowel aan de lengte, als aan de gevelzijde door luiken opgebracht worden. De 

dakruimte boven het woonhuis zijn voor de benoodigde kamers als rook-, luchtkamers 

enz. uitgebouwd. De kleine torenachtige opbouw boven het windscherm bevat een reservoir 
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voor de waterleiding, dat door eene perspomp gevuld wordt alsmede huis en stal van 

water voorziet. 

Zooals ik hierboven meldde, is er in het uiterlijk naar getracht met de van oudsher 

overgeleverde motieven, zooals gevelversiering, dakluiken, windvederen, luifels, bovenbouw 

houtbekleeding, latwerken, vensterluiken, veranda's stoepen enz. een met het innerlijk 

mede harmonieerend en bevallig bouwwerk te maken. 

Naar zich begrijpen laat, moet de kleur krachtig medewerken, het roode metselwerk 

is van witte voegen voorzien, de paneelen zijn wit gepleisterd. Al het houtwerk is groen 

geverfd en voor een gedeelte met wit afgezet. De kozijnen en vensterluiken zijn eveneens 

groen, de vleugels wit geverfd, roode dakpannen daarbij geven volkomen, wat bij het 

Nedersaksische huis behoort. 

Met eenvoudige middelen iets goeds te bereiken, spaarzaamheid op de rechte plaats 
toe te passen, ziedaar een beginsel, dat misschien nergens zoo gerechtvaardigd is als bij 
het bouwwezen ten plattelande. 

Een middel om vochtige muren droog te leggen. 

Gebouwen, welke op een vochtigen grond of van ongeschikte materialen dan wel 

zonder isolatielaag tegen het indringen van vocht uit den aardbodem zijn gebouwd, hebben 

dikwijls het onaangename en ongezonde gebrek, dat de muren vochtig of bepaald nat zijn 

en er dientengevolge geen pleisterwerk, schildering of andere versiering op aangebracht 

kan worden. 

De kleurversieringen en behangsels bederven door de vochtigheid der muren; de 

vertrekken zijn, vooral wanneer zij niet op geregelde tijden kunnen worden gelucht, muf 

en met eene onaangename, voor de gezondheid nadeelige lucht gevuld. 

Al zijn de muren ook met blik, asphaltpapier of iets dergelijks bespijkerd of behangen, 

toch dringen de schadelijke dampen der verweering van de muren, salpeter, schimmel, 

paddestoelen bezijden, van boven of beneden meer of min in de vertrekken door en is 

het gebrek nog niet verholpen, omdat de materialen zich niet volkomen met den vochtigen 

muur verbinden. Menigmaal dringt er ook door regen of sneeuw van buiten af vocht 

door de muren heen en heeft voor de gezondheid der bewoners even schadelijke gevolgen. 

Door de uitvinding, waarvan hier sprake is, worden al die nadeelige gevolgen weggenomen 

op eene wijze, zooals het bij de vele tot hiertoe gebezigde middelen zelfs op verre na 

niet mogelijk was 

Het vocht, dat van buiten af door de muren heen dringt, moet door dit middel 

heelemaal teruggehouden worden en dat, hetwelk uit den bodem binnendringt, in de muren 

zelf als het ware naar den tegenovergestelden kant gedrongen worden, zoodat de muren 

op hunne vooraf bewerkte oppervlakten droog blijven en de schadelijke uitwerksels zich 

niet meer in de vertrekken verspreiden kunnen. Dit middel is het volgende: 

Eenige gebrekkige plekken van den te behandelen vochtigen of natten muur kunnen 

met cement hersteld worden; daarna wordt deze met eene antiseptische oplossing van 
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salicylzuur en water afgewasschen en gedroogd. Daarop woidt de muur met eene onop

losbare gomoplossing bestreken. Deze oplossing heeft de eigenschap, dat zij nog blijft 

plakken, nadat zij opgedroogd is en hiervan wordt gebruik gemaakt om dunne blaadjes 

gutapercha, caoutchouc of dergelijke door er met een doek, een borstel of een cilinder 

tegen te drukken met de massa te verbinden. 

De gomoplossing vormt op zichzelve al eene krachtige beschutting tegen vocht. 

Door het beplakken met de genoemde blaadjes wordt de beschutting evenwel nog aan 

merkelijk verhoogd. Door dit overtrek wordt bovendien de kleverigheid der gom, welke 

zoo voor de versiering met kleuren als voor het behangen minder geschikt is, bedekt. 

Op muren, welke op de bovenbeschreven manier behandeld zijn, kan in de verlangde 

kleuren geverfd, dan wel geschilderd of zelfs behangen worden. De verf en het behangsel 

drogen evenals op lederen goed drogen muur en de vochtigheid met hare gevolgen is 

voor langen tijd uit de bedoelde vertrekken verbannen. Het gomovertrek sluit de poriën 

van den muur en verbindt zich innig met dezen, terwijl het de lucht naar buiten afsluit 

en derhalve de schadelijke organismen, welke zich wellicht in den muur bevinden, niet 

doet ontkiemen en tevens de vochtig-, dan wel natheid terughoudt. De beschuttende laag 

wordt door het opleggen der blaadjes nog aanmerkelijk versterkt en geeft het uitwerksel 

grooter bestendigheid. 

PRIJSVRAGEN. 

De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, afdeeling 's Gravenhage, heeft eene 

prijsvraag uitgeschreven voor eene handleiding voor het verven, ten dienste van aan

komende opzichters en bouwkundigen. 

Het doel dat men met de handleiding of verhandeling beoogt, is om in beknopten, 

doch helderen vorm, aankomende bouwopzichters en bouwkundigen grondig te onder

richten in de wijze waarop deugdelijke verven worden bereid en deugdelijke verfwerken, 

zoowel voor binnen- als buitenwerken, worden verkregen, wat aan goede samenstelling 

van verven en behandeling van verfwerken afbreuk doet, en daarom vermeden moet worden. 

De duidelijk geschreven verhandelingen — in de Nederlandsche taal — moeten vóór 

of op i Januari 1902 franco bij den ien secretaris der afdeeling 's Gravenhage van de 

Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst zijn ingezonden. 

De verhandelingen zullen in handen worden gesteld eener jury van 5 leden, waarvan 

drie bekwame meesters of onderwijzers in het vak van verven en twee architecten, allen 

daartoe door het bestuur der afdeeling uit te noodigen. 

Aan het door de Jury als beste en voor bekroning waardig geoordeelde antwoord, 

zal een prijs worden toegekend van tweehonderd gulden. De niet-bekroonde antwoorden 

blijven het eigendom der inzenders en worden binnen zes maanden na de uitspraak der 

Jury door het afdeelingsbestuur aan het correspondentieadres, op het couvert vermeld, 

teruggezonden. 

Tot mededinging worden uitgenoodigd alle deskundigen in Nederland gevestigd. 
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door H. v. 4. HOF. 

Een zeer verdienstelijk geheel vormt de afwisselende gevel van een parkwachters

woning, waarbij symetrie, degelijke constructie en goede vormen samenwerken tot het 

verkrijgen van iets goeds. 
De ontwerper teeken de het daarbij flink, zoodat het een met het ander waarde heeft. 

Regels voor het honorarium van den architekt yolgens 

Amerikaansche opvatting. 

I, Het honorariupi voor een voorloopig ontwerp of eene scheep fa 1 pCt. 

3. Voor voorloopig ontwerp, algemeen ontwerp en iHtyoej-ige besc^yvipg van den 

bouw ^specificatie) voldoennje voor den aannemer om daarij* het bedrag der kosten te 

berekenen 2% pCt. 
3. Voor voorloopig ontwerp, algemeen ontwerp, spssjficatie en detaUs, yoJdpende voor 

eene behoorlijk geregelde uitvoering van het werk 3I pCt. 
4. Voor voorloopig ontwerp, algemeen ontwerp, specifisatfe, dé t^s en opP#$ e 

Wding van het werk, w 4 yitzondering der navolgende bewe^fi» t>qgonderp 4 i e n 8 t e n 5 !>?*• 

5. De hierboven vermelde verplichtingen bedoelen boywjWfJken ter waarde van 
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/ 12.500 en daarboven; voor bouwwerken ter waarde van ƒ6.250 tot ƒ12.500 wordt 

een vast bedrag van ƒ 625 berekend. 

6. Voor diensten als onder 4 bedoeld, voor ver- en bijbouwingen aan bestaande 

gebouwen van 7 pCt. tot 10 pCt. 

7. Voor monumentalen en rijken binnenbouw en wel voor bijzondere ontwerpen en 

teekeningen voor meubelwerken enz., zooals schoorsteenmantels, ornamentale muurversiering, 

trappen enz. wordt een verhoogd bedrag van 5 pCt. tot 15 pCt. geheven. 

8. Mede wordt een verhoogd bedrag geheven voor veranderingen in of bijvoegingen 

bij het oorspronkelijke contract en de plannen en wel in verhouding van den gebruikten 

tijd en de gevorderde diensten. 

9. Voor bericht en advies bij de keuze van behangsels, meubels, installatieartikelen, 

vloertegels, • marmerwerken, kunstglaswerk, portières, stoffen en andere decoratieartikelen 

enz. 5 pCt. tot 10 pCt. 

10. De opperste leiding der architecten sluit in zich het toezicht op den bouw of 

op andere werken door den architect of zijn vervanger; gedurende de uitvoering, voltooiing 

of verandering, voor zoo verre het noodig is vast te stellen; of de uitvoering overeenkom

stig de teekeningen, en de uitvoerige beschrijving van den bouw of de overige aanwijzingen 

van den architect geschiedt is, en hem in staat stelt te bepalen, wanneer de achtereenvol

gende betalingen of tegendiensten van den lastgever vervallen zijn. 

11. Bijzondere bepalingen moeten gemaakt worden in al die gevallen, waar de 

opperste leiding niet geregeld bij den architekt berust of bij bouwwerken buiten de woon

plaats. Zijn er geene bijzondere bepalingen gemaakt, dan worden de inspecties berekend 

op / 62,50 per dag of gedeelte van een dag behalve de persoonlijke uitgaven. 

12. Bij de uitvoering van werken, waarbij een opzichter vereischt wordt, wordt diens 

salaris door den bouwheer betaald, behalve het aan den architekt toekomende bedrag. 

De aanstelling en het ontslag van den bouwopzichter zijn aan de goedkeurii g van den 

architekt onderworpen. 

13. De bovengemelde bedragen moeten naarmate het bouwwerk vordert en de 

daarmede samenhangende diensten der architekten, en wel op den basis der gezamenlijke 

kosten van het voor het gebruik gereed zijnde gebouw of werk betaald worden. Ook 

wanneer die kosten in het plan en de specificatie niet voorzien zijn of regelrecht door den 

bouwheer geschieden. Nieuw of oud bij het bouwen gebezigd materiaal wordt bij de kosten 

inbegrepen en naar de marktwaarde berekent. Bij deze kosten van een bouwwerk moeten 

verwarming, installatie van iedere soort als gas- en wateraanvoer, afvoer van water, electrische 

verlichting en verdere installatie, slotenmakerswerken enz. enz. mede berekend worden. 

14. Voor bovengemeld honorarium levert de architekt twee exemplaren complete 

plannen en specificaties en één exemplaar der detailteekeningen voor den lastgever en 

behoudt één exemplaar der gezamenlijke plannen, specificaties en details op het bureau, 

waarvan hij ten allen tijde, wanneer dit verlangd wordt, afschriften op eigen kosten levert. 

Alle teekeningen en specificaties, tot het bouwwerk behoorende, zijn en blijven het 

eigendom van den architect. Uw 
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15. De bovenstaande regeling van het honorarium is aangenomen door (namens de 

lokale afdeeling) het Instituut der Amerikaansche Architectenvereeniging. 

Bij d e T e k s t f i g u u r . 

De tekstfiguur levert de voorgevel van een woonhuis te Hildesheim, dat zich door 

bizonder eigenaardigen bouw kenmerkt. Het bovendeel is geheel in houtbouw en zijn de 

details daarvan terzijde aangegeven, evenals het decoratieve gedeelte. In onze volgende 

aflevering zullen wij een dergelijken gevel opnemen even belangrijk als deze en daarbij 

een goed overzicht gevende over de architectuur aldaar. Dit ontwerp is van den 

bouwmeester Otto Lüer. 

U i t b r e i d i n g v a n A n t w e r p e n . 

Reeds voor omstreeks 20 jaar is in België de noodzakelijkheid gebleken om de haven 

van Antwerpen te hervormen, en uit te breiden om de concurrentie met het Buitenland, 

vooral met Rotterdam en Hamburg, het hoofd te kunnen bieden. Vooral brak de ervaren 

ingenieur der bruggen- en stratenaanleg Maus, wien de opperste leiding der inrichtingen 

aan de Schelde was toevertrouwd, daarvoor eene lans, en zoo ook een rapport van den 

beroemden Engelschen ingenieur Hawkshaw, die omtrent deze kwestie door den Minister 

van Openbare werken geraadpleegd was. Beide mannen wilden voor dit doel de Schelde 

tusschen de Noorder citadel der stad en het Noordwaarts aan de rivier vooruitgeschoven 

fort Ltefkenshoek gebruiken. Maar eerst in den allerlaatsten tijd, nadat te Bremen, 

Hamburg, Lübeck, Stettin en Kopenhagen vrijhavens in het leven geroepen waren, ont

stond er eene levendige beweging, vooral onder de groothandelaren en industriëelen van 

België, om ook Antwerpen tot eene vrijhaven te maken en zijn aanleg aanzienlijk te 

vergrooten. Reeds in Februari 1861 had de directeur van het waterbouwwezen Dufourny 

in eene in de Vereeniging van Belgische Ingenieurs gehouden voordracht voorgesteld om 

het gedeelte van de oude bedding der Schelde, dat door het maken van een grooten 

afsluitdam gewonnen wordt, als bassein eener vrijhaven uit te bouwen. Volgens een later 

voorstel van de aannemersvereeniging Taskin, Terwagne, Plissart en Co, moest er aan 

de vrijhaven eene dichtbevolkte fabrieksstad met de noodige werkplaatsen en woonhuizen 

voor kooplieden, beambten en werklieden ontstaan, waardoor dan tevens de nu braak

liggende polder Borgerweert belangrijk in waarde van den grond zou stijgen. De nieuwe 

stad aan den linkeroever zou met de oude aan den rechteroever der Schelde door eene 

tunnel verbonden worden. De opperdircclie van het Waterwezen in België keurde in 1895 

in hoofdzaak dit streven goed. Ook het Belgische tijdschrift »Annales des travaux publiés* 

stemde met verwijzing op Hamburg en Kopenhagen daarvoor: > Gelijk Kopenhagen voor 

Denemarken, is Hamburg voor Duitschland de hartader van den handel* Sinds Maart 

1899 berusten voorts drie verschillende voorstellen in deze richting van afgevaardigden 

der Kamer bij de Regeering, wier bootd zich op den $te* Mei van het zelfde jaar 
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andermaal voor het maken van den gtóoten afsluitdam heeft verklaard. Waarschijnlijk 

zal in de eerstvolgende zitting van het parlement een definitief besluit genomen worden. 

Verdfet zijn er in den laatsten tijd tallooze efl groote inrichtingen tot uitbreiding van de 

haven te Antwerpeü opgericht. 

Onder deze omstandigheden kon derhalve een voorstel, dat de beroemde bouwmeester 

der veöting Antwerpen nu tot de uitvoering van den havenboUw gemaakt heeft en dat hij 

met zijn hierbij opgenomen plan voor de uitbreiding der wapenplaats in natuurlijk verband 

brengt, algemeenen bijval vinden. Zijn havenbassein zou ongeveer 2800 H.A. groot 

worden en door een 100 M. breed kanaal met de Schelde benedenstrooms in verbinding staan, 

aan welks ingang twee sluizen, elk van 200 M. lengte, en 25 M deurbreedte, zouden 

geplaatst worden. Bovenstrooms heeft het verkeer door een kanaal van 40 M. breedte 

met eene 120 M. lange en 12 M. wijde sluis bij hare uitmonding in de Schelde plaats. 
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Het terrein van de vrijhaven wordt rondom door eenen muur of een hekwerk ingesloten, 

waarbij aan de openingen, welke de straten en spoorwegtakken vormen, douanekantoren gevon

den worden, terwijl het hoofdkantoor der douanen in het oude fort Lief kenshoek geyestigd 

wordt. Het verkeer met de stad zal door drie tunnels van 6 M. wijdte plaats hebben, 

waarvan twee voor wagensporen, welke naar de spoorwegen naar Rotterdam, Gent en het 

Oosterstation van Antwerpen voeren en van trottoirs voor de voetgangers voorzien zijn 

en één voor paarden en voertuigen. De oude forten la Perle en St. Philippe zullen voor

taan als groote pakhuizen dienst doen. Om in oorlogstijd de vrijhaven te beschermen 

zullen de ten Noorden daarvan gelegen polders Melsele en Calloo onder water gezet en 

het daarvoor benoodigde water zal aan het havenbassein door een in den dam benoorden 

het lort St. Marie aan te brengen sluisbolwerk ontnomen worden. Bij het opkomen van 

den vloed wordt het water door het open zetten van eene sluis aan den ingang van het 

Noordelijk gelegen kanaal weder afgevoerd. 

De Meikader, welke tegenwoordig het polderwater door drie sluisjes naar de Schelde 

afvoert, zal verlegd en langs den dijk, welke de vrijhaven begrenst, geleid worden en 

daarna naast het Noordelijke kanaal in de rivier uitloopen. Brialmont taxeert de fabrieks

stad op 680 H.A., zoodat de tegenwoordig met inbegrip der oude vestingwallen 1722 

H.A. groote stad door dezen aanleg der vrijhaven tot 5272 H.A. aangroeien zou. Daardoor 

zou de bevolking, waarvoor die wallen te knellend worden, zich mede minstens eene eeuw 

lang vrij kunnen ontwikkelen. Het eigenlijke Antwerpen (de nieuwe fabrieksstad niet 

medegerekend) zou dan 4592 H.A. groot worden en bij eene bevolkingsdichtheid van 232 

inwoners per HA. (evenals Brussel) op 1.065.000 inwoners, van 271 (evenals Berlijn) op 

1.244.000 en eindelijk van 325 (evenals Parijs) langzamerhand tot het getal van 1.492.000 

inwoners kunnen aangroeien. 

Ten nauwste met deze uitbreiding der stad en van hare haven, welke aan de behoef

ten der burgerij en van den handel beantwoordt, moet nu echter ook eene uitbreiding der 

groote wapenplaats Antwerpen verbonden zijn. Het is toch in verbinding met het brug

gehoofd. Namen en Luik het gewichtigste bolwerk van het land, »onze laatste grootste 

stelling van verdediging, wier verovering gelijk zou staan met den ondergang der 

onafhankelijkheid van België,* zooals de Generaal Brialmont zoo treffend zegt. Derhalve 

heeft de Regeering zich verplicht om in de eerstvolgende zitting van het parlement een 

vergrootingsontwerp in te dienen, »dat evenzeer rekening houdt met de militaire behoefte 

als met de zoo noodzakelijke uitbreiding der stad en van hare handels-en zeevaartsinrich-

tingen.* (Rede van den Minister de Smet de Naeyer van 19 Juni 1900). Dit zal reeds 

het tweede regeeringsontwerp zijn. Het eerste was door den vroegeren civielen Minister 

van Oorlog Vandenpeereboom, die tot de partij der »Meetinguistes * behoorde, bewerkt. 

Hij wilde de tegenwoordige binnenomwalling van 12,5 K.M. door eene reusachtige hoofd

omheining van 42 K.M. vervangen, dus in een omvang, welke zelfs de grootste Duitsche 

vestingen met hare gordels van forten, bijgevolg hare ui/erstf linie van verdediging, niet 

of precies bereiken. Hare steunpunten moesten de tegenwoordige, op den rechter en 

linker Scheldeoever gelegen forten zijn, Zijn opvolger in het Ministerie van Oorlog, de 
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Smet de Nayer, heeft dit Babylonische plan, dat met de verdedigingskrachten van het 

lahd in strijd was en waarbij Generaal Brialmont, den bouwmeester der vesting Antwerpen, 

eigenaardig genoeg in het geheel niet om advies gevraagd was, reeds heel wat ingekrompen. 

Hij wil namelijk de nieuwe binnenomheining enkel tot den rechteroever der rivier beperken 

en er de oude forten de Schooten en Cipellen niet bij intrekken. Doch ook dit nieuwe 

ontwerp is naar de meening van Brialmont, waarbij ik mij na het onderzocht te hebben 

enkel kan aansluiten, te grootsch, is in strijd met de legersterkte, die toch — in afwijking 

van de verhoudingen der groote Staten, bij welke de beslissing van den oorlog in het 

open veld geschiedt — het hoofdbolwerk van den Staat verdedigen moet. Derhalve moeten 

ook alle vestingen zoo worden aangelegd, dat zij het leger als een kleed passen. Maar 

de nieuwe omwalling is niet alleen te uitgebreid — daar zij toch met 34 K.M. die van 

Parijs zou bereiken, waar echter honderdduizenden tegen 20.000, hoogstens 25.000 man 

in België ter verdediging beschikbaar zijn — maar bovendien biedt zij bij een omvang 

van 22 K.M. den belegeraar geschikte punten van aanval aan. En om haar in staat te 

stellen om de werking van het hedendaagsche geschut met succes te weerstaan, wat met 

het oog op de zwakheid van den gordel van vestingen van Antwerpen, welke 71 K.M. 

uitgestrekt is en en op de mogelijkheid, dat zijn geslagen veldleger van de vesting wordt 

teruggedrongen, van het grootste belang is, zou zij het kleine land op buitensporige 

kosten komen. 
Daarom heeft Brialmont een tegenontwerp opgesteld, dat hij op aantrekkelijke, nergens 

op de dorre wijs van een deskundige, en daarenboven technisch wel overlegd, in een 

onlangs bij E. Guyot te Brussel verschenen geschrift »Projets d'agrandissement d'Anvers, 

de nouveaux travaux de defense et de Port Franc" staaft en door een atlas van zeven tabellen 
verklaart. Daar de kwestie ook voor het aangrenzende Duitsche rijk, waar steden als Metz, 

Mainz, Ulm, Posen, Glogau, enz. naar uitbreiding hunner omwalling verlangen, van het 

grootste belang is, meen üc hier ter plaatse naar de meening van den Generaal te moeten 

verwijzen. Omtrent zijn met alle militaire en civiele belangen rekening houdend ontwerp 

zou ik alleen er de aandacht op kunnen vestigen, dat hij in de eerste plaats de tegen 

een aanval van de belegeraars beschermde zeven fronten der tegenwoordige omwalling 

(in het Zuiden), welke eenmaal 31 millioen gekost hebben behoudt, en slechts tegen de 

nieuwe springgranaten door eene uitgave van 3^ millioen franks of 1,; 50,000 gulden 

versterkt. Voorts wil h^ 18 nieuwe, voortreffelijk aangebrachte fronten in het Noorden 

voor de in het geheel 22 K.M. groote binnenomheining aanleggen, welke de vrijhaven 

beschermen en de kaden der Schelde met 6,5 K.M. zouden verlengen, wat met alle 

benoodigde holle ruimten (kasematten), poorten en sluizen de ronde som van 11 millioen 

franks of 5,500,000 gulden zou vereischen. Verder moeten de in het Zuiden gelegen 

oude forten met 1 of 2,8 millioen francs / 500,000 k /1,400,000) kosten versterkt 

en eene nieuwe, vooruitgeschoven linie van forten met 11 werken (A tot R), welke de 

stad en haren havenaanleg tegen planmatige beschieting beschutten, tot een bedrag van 

38,5 millioen franks of 19,250,000 gulden worden opgericht. (Daarbij berekent hij per 

M» beton (cement- en granietblokken) op 27 franks / 13,50, per M» de te verplaatsen 
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grond 0,80 frank of f 0.40, elk der op te richten gepantserde koepels voor 57 mM. 
geschut op 30,000 franc of 15000 gulden. Voor terreinaanwinning is er gerekend op 
269 H.A. tegen den prijs van gemiddeld 5000 frank of 2500 gulden per H.A) 

Dit zou met den bouw van verschillende sluizen en kleinere versterkingen in het 
geheel 57,6 mülipea franks of 28.800,000 gulden, na aftrek van de opbrengst van het te 
verkoopen terrein der te slechten oude om^alling. de ronde som van So miljoen frank of 
25 mdhoen gulden vereischen. een voor den kleinen Staat nog zeer hoog bedrag, dat 
evenwel met het oog op hare levensbehoeften onvoorwaardelijk daaraan ten koste zou 
moeten worden gelegd. Het regeeringsontwerp zou waarschijnlijk, bij gelijk dood weer-
standsvermogen tienmaal zooveel voor den aanleg vereischen, maar daarentegen zouden 
de krachten ter verdediging ontbreken, de vestingen de ongunstigste aanvalsfronten aan-
b.eJen en een aanmerkelijk langer bouwtijd _ Brialmont rekent voor zijn ontwerp op 
4 jaar - vereischen. Dat alles is ongunstig voor het weerstandsvermogen van België 

De positie der Regeering is heden ten dage gelijk aan die van het liberaal Kabinet 
m 1858, toen het een ontwerp aan de Kamer aanbood, dat door alle deskundigen en 
gelukktg mede door de afgevaardigden als gebrekkig beschouwd werd. Toen was de 
omwaUing alleen te klein, thans zou zij te groot worden. Ook destijds was het Brialmont 
een nog jeugdig genie-officier, die een reeds in 1856 anoniem door hem uitgegeven 
ontwerp tegen dat der Regeering overstelde. Na de verwerping van het plan der Regee-
nng werd destijds het plan van Brialmont door het kabinet aan een commissie ^ ^ 2 7 
medeleden, onder presidium van den generaal Chazal, tot een onderzoek aangeboden na 
langdunge beraadslagingen aangenomen en uitgevoerd. De 12.5 K.M. lange omwaUing 
werd destijds de sterkste van Europa, ,het meesterstuk der nieuwe vestingkunst, zooals 
C«n beroemd Franschman meende. Thans verheft Brialmont andermaal zijne waarschuwende 
stem. Moge zq ook ditmaal verhoord worden. 

Handleiding (voornamel«k tot «elfonderricht) van den timmerman. 

De heer J. A. van der Klow is weder aan het schrijven geweest 
Thans is het de timmerman die een beurt krijgt, en in een zeer geschikten vorm 
Een beknopt boekske geeft de firma E. J. Brill te Leiden uit, waarin alles m 

wetenswaardig is voor den timmerman wordt behandeld. Het is niet nieuw, maar het 
oude m een nieuwen vorm gegoten, heeft alttfd iets aantrekWijks en men ka» toch niet 
anders doen dan de eenmaal bekende waarheid meedeelen. Dat geschikt te doen is een 
gave en die heeft dit „erkje wel. - Duidelijke illustrate lièhten alles toe. l^erialen. 
balklagen en vloeren, kappen, ramen en trappen, alles krijgt er een beu* in, voldoende 
tot het geven van een goed denkbeeld omtre«t de samenstelling yM &** 
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Bij de Platen. 

O n t w e r p v a n e e n b o s c h w a c h t e r s w o n i n g , 

door I". L. VAN HOUTH. 

De plaat geeft een boschwachterswoning met melksalon. 

Plannen en gevels verduidelijken een en ander volkomen. 

Landelijk van karakter maakt het een geheel dat bevredigd, en dat de goede 

verhouding en indeeling voldoet. 

M o d e r n . 

Vele buitenlandsche plaatwerken, wenschen gelijken tred te houden met het streven 

van vele bouwkundigen, om iets geheel moderns te leveren. Wij hebben daarbij echter 

enkelen opgemerkt die inderdaad verdienstelijke onderwerpen aanboden, goed bestudeerd, 

niet al te dwaas, aangenaam van hoofdvorm en fraai van dctailleering. De moderne 

ziekte, want dat is het toch in vele opzichten, is echter door hun werkkring getogen, de afleve

ringen voor nog niet lang geleden gevuld met onderwerpen waaraan men iets had, waaraan iets 

te zien en op te merken viel, zijn thans voorzien met wat f ja die het mij kan zeggen is 

knap. Wij troffen dezer dagen in der Architekt een tweetal platen aan in kleurendruk, 

de één een eerepoort de ander een villa zoo zonderUng, dat het alleen de verbazing, hoe 

men tot zoo iets kon geraken, was, die de aandacht hierop deed vestigen. WaarUjk de 

krabbels in onze prille jeugd op de schoollei gemaakt zijn meesterstukken hierbij verge

leken. En dergelijke producten worden nog in kleurendruk de wereld ingezonden. Hoe is 
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het mogelijk. Is men dan zoo onzinnig geworden. Want jammer van het papier dat er 

voor vermorst wordt, is het, dat zulke producten het levenslicht zien. Toch zijn de 

ontwerpers nog wel mannen van naam die getoond hebben veel beter en doelmatigcrs 

te.kunnen leveren. Zijn die dan op eenmaal met blindheid geslagen. Wij weten het niet 

maar mogen toch wel als ons ernstig oordeel uitspreken, dat het voor de kunst 

hoogst bedroevend is, als zij dienaren telt die zulke hulpmiddelen kunstbevorderend achten. 

Vierkante bonken, met een paar gaten voor licht èa nog niet eens goed geplaatst, maar 

neergesmeten, eyen alsof de opperman zijn puinmandje heeft omgekeerd vormen een huis. 

Maar niet te vergeten met het wondervolle zeegroen betooverd. Bonken voor een eerepoort, 

een lamgeslagen lijn, waarop de carmijn roode kleur een vlak vult, een samenstelling die 

zoo min mogelijk is, en het vormt nog wel de eerste of hoofdplaat eener aflevering. Neen 

waarlijk dat is de weg niet, als nieuw te zijn moet komen uit niets te zijn, dan is het wel 

treurig. Waar moet het heen als dat de studieboeken zijn, wat zal dan de studie-opleveren. 

Is het niet hoog tijd dat het tot hiertoe en niet verder eens gesproken worde. Men doet 

het werkelijk goede dat in de nieuwe richting zit, en daar zit veel goeds in, zooveel 

schade daarmede, dat men het zal doen ten ondergaan. Het wordt tijd dat wij eens uit 

die dobbelsteen periode komen, een beurs als uit een blokken doos, wijst er bij ons reeds 

op, wat het is als men zich aan die illusie overgeeft. Talenten verstikken er door, en 

het publiek dat nu nog in een quasie begeestering leeft, omdat de naam van den maker 

die beter vermag, nog invloed heeft, zal eenmaal ontwaken, en karrevrachten verwijten 

komen aandragen voor het onding dat htm wegen ontsiert. Zoo leeft bij ons als overal 

elders die moderne richting. Wat echter het Zuidelijk Duitschland op dat gebied doet 

zien, 't is in een woord treurig, en gelijkt wel een straf, dat waar men zich niet stoort aan 

wat de eeuwen opleverden, ook geen zegen op het nieuwere te wachten is. 

Zooals men ten minste in plaat durft te verspreiden, is voor niets nuttig, integendeel 

doodend en verlammend. Zou het daarom geen zaak zijn, dat wij" ons eenigszins gingen 

aankanten tegen die kunatvernietigers, dat wij de mannen, geroepen om te scheppen, 

eens tot hun plicht riepen en deden begrijpen, dat zij betere opvatting aan kunst en volk 

verplicht zijn te schenken. Het is een moeilijke taak, want hij die zich tegen dat al te 

moderne verzet is een- sul, zoo zingt het heirleger van nieuw-lichters, die het maar duivels 

gemakkelijk vinden, zoo met een Jantje van Leiden hun werk in elkaar te kunnen drukken. 

Tijd vordert het niet meer, het gaat als bij Hildebrand. Roef, al weder een ander tafereel, 

want voor zulke teekeningen behoeft men de hand bijna niet te verdraaien. Wij weten 

het, dat onze stem zwak is itr den stroom die het luchtruim der kunst doorklieft, maar 

toch is het mogelijk, dat het hdpt steunen om tegen het verder voortgaan te waarschuwen. 

Modern zijn is goed, wie zal er tegen zijn; wij willen allen liever modern dan versleten 

zijii, maar op zulk een weg zon versleten het in eerbied winnen. Bovendien, het goede 

in het nieuwe wordt er door overheerscht en zal er onder bezwijken, dat zagen wij 

gaarne voorkomen. ledere tijd heeft zijn eigenaardigheid en goede zijde, dat heeft ook 

de onze. Laten wij haar de waarde doen behouden en niet door al te vage voorstellingen 

haar doel doen verliezen. 
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B^j d e t e k s t f i g u r e n . 

De gevel is de tweede in vorige aflevering toegezegd vaneen woonhuis te HUdesheim. 

Het is een zeer karakteristieken gevel. De anderen vormen het ontwerp eer er villa van 

den bouwmeester Oskar Felgel. Ook dat is een zeer aardig geheel, het plan biedt «en 

goede en regelmatige verdeeling, de bovenbouw is karakteristiek en doet zien dat ook 

van het moderne met overleg veel te maken is. 

Over den houtbouw in Noord-Amerika. 

I. 

Bij alle eerste stappen in de ontwikkeling der bouwkunst speelde de houtbouw eene 

voorname rol, omdat hij eene snelle neerzetting, een allereenvoudigste constructie met 

gemakkelijke bewerking, en versiering van het hout mogelijk maakt; daarom moet hij als 

de gemakkelijkste manier van bouwen beschouwd worden. De eerste voorwaarde voor 

den houtbouw is de rijkdom der landen waar hij beoefend wordt, aan hout, omdat hij 

aan snellen ondergang blootstaat, voor een deel aan vernieling door vuur, voor een ander 

deel door vochtigheid en andere inwerkingen der weergesteldheid. 

Dienvolgens behoort de houtbouw tot de primitiefste manieren van bouwen, waarvan 

men op die plaatsen afweek, waar de voorwaarde van den rijkdom aan hout ontbrak of 

waar het er op aankwam met de bestendigheid van het bouwwerk rekening te houden. 

De houtbouw kan evenwel slechts in zoo verre primitief genoemd worden als hij de 

voorlooper van den steenbouw is, waarop hij altijd en allerwege invloed heeft uitgeoefend, 

zooals uit de Indische en Assyrische bouwwerken, de Dorische tempels enz. blijkt. Deze 

laatste zijn zoo in het oogloopend in steen overgebrachte houten gebouwen, als nauwelijks 

één ander voorbeeld zoo'n geval zoo duidelijk doet waarnemen; men denke slechts aan de 

triglyfen en metopen, de einden der balken en hunne versierde tusschenpaneelen ; het geheele 

in caissons verdeelde plafond de balken en balkpaneelen. Het hellend afhangende dakvlak 

met de drupvormige versieringen vormden de uiteinden der sparren, voor wier toppen de 

kroonlijsten waren aangespijkerd. Het ver vooruitsteken der kroonlijst doet ons al tot het 

nabootsen van den houtbouw besluiten; eveneens wijzen de uit één stuk gemaakte Dorische 

zuilen mat hare aan houtvormen herinnerende versiering van het kapiteel en stellig niet 

het minst de bonte beschildering van den geheelen tempel op de afkomst der houten modellen. 

Waar men zulke staaltjes voor den namaak van den houtbouw kan bijbrengen, wordt 

daarmede al voldoende bewezen, dat de houtbouw op zichzelf volstrekt niet primitief 

behoeft te wezen, zooals dan ook menig Zwitsersch chilet, menig Noorsch houten gebouw 

ons doet zien. Ook in Amerika mogen wij den houtbouw volstrekt niet als primitief 

beschouwen. Door den rijkdom aan bosschen is hij daar niet alleen geheel van zelf 

ontstaan, maar heeft hij ook door den langen tijd, dat hij werd toegepast, zijne eigen

aardige en interessante ontwikkeling ondergaan, welke in het algemeen op de Amerikaansche 

bouwwerken haren stempel heeft gedrukt. 
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In onze aan hout zooveel armere Europeesche landen heeft men er in het geheel geen 

begrip van welk een omvang de houtbouw in Amerika heeft verkregen. Stellig is het 
nog te laag getaxeerd, wanneer wij het aantal houten gebouwen in Noord-Amerika op 

80 pCt. van alle bouwwerken schatten, en daarenboven zijn er maar weinige soorten van 

constructie, welke niet mede op vertegenwoordigers van den houtbouw zouden kunnen 

wijzen, waaronder zelfs de kerken en groote hotels eene aanzienlijke plaats beslaan. 

Zelfs in de groote steden van het Oosten vinden wij nog in onze dagen een groot 

aantal van zijn vertegenwoordigers, alhoewel de nieuwe bouwpoütie-verordeningen die, 

althans in steden met meer dan honderdduizend inwoners, beginnen op te ruimen. Niet 

alleen mogen er geen nieuwe houten huizen meer bijgebouwd worden, maar ook de oude 

moeten binnen een bepaalden tijd afgebroken zijn. In de groote steden van het Oosten 

is dit heel best mogelijk, maar het kan nauwelijks in die van het Westen gebeuren, zoodat 

men wel moet aannemen, dat die bepaalde tijden nog met vele jaren zullen moeten worden 

verlengd, want men kan zich toch moeilijk voorstellen, dat bijv. steden als San Francisco, 

dat tegenwoordig nog voor drie kwart uit houten huizen bestaat, in weinige jaren alles 

zouden kunnen omverhalen en weder opbouwen, omdat men in deze stad alleen met 

honderdduizenden van huizen zou te doen hebben, welke weder opnieuw gebouwd zouden 

moeten worden. Dan zouden alle architecten van Europa niet beter kunnen doen dan 

gezamenlijk naar de overzijde oversteken, om daar gedurende een lange reeks van jaren 

meer werk te vinden'dan zij zouden kunnen verrichten. {Wordt vervolgd.) 
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P l a n . N o o r d e l i j k e z ij g e v e l . 

E l e c t r i s c h e L i f t e n . 

, u j j l l l 

Z u i d e l i j k e z ij g e v e l . 

De firma Jan Hamer & Co. te 
Amsterdam, op liftgebied een ware 
specialiteit, heeft, de plaatsing der 
electrische liften al reeds geruimen 
tijd onder haren werkkring opgeno
men. Nu deze liften steeds meer en 
meer van zich doen spreken en 
om hunne doelmatigheid worden 
verkozen, kan het nuttig zijn met 
een enkel woord te herinneren aan 
wat de firma hiervan mededeelt. Wij 

ontleenen het navolgend aan de goed geïllustreerde brochure die de electrische liften in 

vorm en constructie doet zien. 

Onder de, in den laatsten tijd, zich op den voorgrond dringende liftconstruclies is het vooral de Electrisch 
Directwerkende Lift die veel van zich doet spreken 

Met de steeds toenemende toepassing van de eleotriciteit als beweegkracht, kwam al spoedig de vraag naar 
hefinrichtingen door deie kracht gedreven, met het gevolg, dat liftfabrikanteu aan dezen nieuwen vorm hunne aandacht 
begonnen te wijden, waaronder enkelen met meer of minder gunstig resultaat. 

De Vele en eigenaardige voorwaaiden, waaraan zulk een toestel moet voldoen, zal het' geheel practisch bruik
baar, veilig en economisch zijn, waren oorzaak dat vele en groote moeilijkhednn moesten overwonnen worden en 
waren de eerste toestellen, alhoewel bruikbaar, toch niet van dien aard, dat wij er volkomen mede ingenomen waren 
niettegenstaande het vele goede dal in brochures en geschriften ervan gezegd werd. 

Zooals trouwens met alle nieuwe zaken ging het ook hiermede; verbeteringen werden successievelijk aange
bracht en kunnen wij thans met gerustheid beweren, zij zoodanig geperfectioneerd zijn, dat in de naaste toekomst 
eene ingrijpende wijziging niet meer denkbaar is. 
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Wanneer nog verbeteringen aan te brengen zijn, worden deze door ons toegepast) wat wij zelfs uitleveringen, 
in den loop van het vorige jaar gedaan, nog kannen bewijzen. Deze zijp wel van ondergeschikten aard en zelfs 
voor den opmerkzamen toeschouwer niet in het oog vallend, maar toch uit een praktisch oogpunt van waarde. 

Langen tijd voor wij. eenige jaren geleden, de eerste Electrische directwerkende lift hier te lande plaatsten, 
werden deze toestellen in het buitenland reeds allerwege aanbevolen en toegepast en vergelijkt men nu deze eerste 
met onze van latere en de tegenwoordige constructie, zoo zal een leek zelfs het groote verschil opvallen zonder dat 
wij hem daarop opmerkzaam behoeven te maken. 

Onze stelregel, om niet eerder iets aan te bevelen alvorens wij zelf niet de overtuiging hebben dit te kunnen 
doen, biedt den kooper den besten waarborg dat, wat wij hem aanbevelen, wij daaraan ook onzen naam kunnen 
hechten, want een agentschap van een bepaald fabrikaat voeren wij niet eu zouden wij ook nooit willen aanvaarden, 
op grond dat een zelfden fabrikant niet in alle liflconstructies, die zoozeer uiteenloopend zijn, kan uitmunten. 

Onze groote omzet, in dit artikel, stelt ons daartoe in staat, waardoor onze keuze vrijer en ons. standpunt 
tegenover cliënt en fabrikant zuiverder te bewaren is, als zulks ooit bij een agent mogelijk kan zijn; De fabrikant 
levert aan ons en staan wij als 't ware naast den gebruiker en tegenover hem, die met de .uitvoering onder ons 
toezicht belast is. Alle verplichtingen worden door ons gegarandeerd, zoodat den ontvanger de meeste zekerheid 
voor goede uitvoering geboden wordt. 

O e n o o t s c h a p , , A r o h i t e o t u r a e t A m i c i t i a " A m s t e r d a m . 

TENTOONSTELLING VAN ARCHITECTUUR EN AANVERWANTE KUNSTVAKKEN, TE HOUDEN IN HET 

STEDELIJK MUSEUM TE AMSTERDAM VAN 15 APRIL TOT 19 MEI 1901. 

Ter herdenking van het 9e lustrum van het Genootschap „Architectura et Amicitia" zal eene tentoonstelling 

gehouden worden, gesplitst in drie afdeelingen: Hedendaagsche Kunst, Ambachtskunst en Oude Kunst') 

De Sub-Commissie voor de afdeeling Hedendaagsche Kunst heeft dientengevolge de eer heeren leden en 

verdere kunstbeoefenaars uit te noodigen, om door deelneming aan deze tentoonstelling, van hunne belangstelling te 

doen blijken. 

Het Programma luidt als volgt: Art. 1. De Afdeeling Hedendaagsche Kunst zal omvatten : 

a. Ontwerpen van uitgevoerde en niet-uitgevoerde bouwwerken, prijsvraag antwoorden, detailteekeningen, enz. In 

deze groep kunnen ook fotografieën en modellen naar bestaande bouwwerken worden opgenomen. 

i. Beeldhouwkunst 

c. Ontwerpen op het gebied der versieringskunst. 

d- Voorwerpen van toegepaste kunst (kunstnijverheid). 

De groepen voor toegepaste kunst kunnen worden gesplitst in onderafdeelingen voor meubelen, kunstwerken 

in verschillende metalen, faience's, mozaïeken, gebrande, geëtste en gekleurde glasvullingen, decoratief schilderwerk, 

boek- en plaatwerken, reclamebiljetten, kunstnaaldwerk en verder alle technieken, welke bij de in- en uitwendige 

versiering van gebouwen voorkomen. 

Art. 2. De tentoonstelling zal worden geopend op 15 April en gesloten 19 Mei d. a. v. 

Alle daarvoor bestemde voorwerpen moeten vanaf 25 Maart tot en met 31 Maart 1901 vrachtvrij en vergezeld 

van een duidelijke omschrijving, ingezonden worden aan den heer J. P. D. Lokhof, secretaris der tentoonstellings

commissie. Stedelijk Museum, Faulus Potterstraat, Amsterdam. 

Brieven en aanvragen, de tentoonstelling betreffende, te adresseeren aan genoemden Secretaris, gebouw 

Parkzicht, Hobbemastraat, Amsterdam. 

Art. 3. De inzenders verplichten zich om vóór of op den isden Maart 1901 aan den secretariz op te geven 

den aard hunner inzendingen met opgave van de verlangde wand- of grondoppervlakte, alsmede de waarde ter 

assurantie, en indien, zij geneigd zijn het ingezondene. te verkoopen, den prijs, ter vermelding in Hen Catalogus. 

Gedrukte formulieren, ter invulling van bovenbedoelde bijzonderheden, zijn bij den Secretaris derT.-C. verkrijgbaar. 

Art. 4. De namen van de tentoonstellers of vervaardigers, met duidelijke opgaaf van adres, moeten aan de 

achterzijde der voorwerpen geplaatst worden; 

Geene kunstwerken zullen geplaatst worden zonder toestemming der vervaardigers. 

Art. 5. Inzendingen, die volgens het oordeel der Sub-Commissie niet geschikt voor de tentoonstelling worden 

geacht, zullen niet geplaatst, doch onder strikte geheimhonding aan de adressen teruggezonden worden. 

>) Het programma voor de Afdeeling Ambachtskunst werd reeds vroeger gepubliceerd en wordt op aanvraag 
gaarne toegezonden door den Secretaris dezer Afdeeling, den heet Jan Kalf, Marnixstraat 425, Amsterdam. 
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De Sub-Commissie behoudt zich het recht voor om bij te groote toezending van voorwerpen, met 't oog op 

de beschikbare ruimte, een keuze uit het ingezondene te doen. 

Art 6. De kosten van verzekering tegen brandschade en diefstal gedurende de tentoonstelling zijn voor rekening 

van het Genootschap. De kosten van vervoer van en naar de tentoonstelling blijvtn voor rekening der inzenders. 

Art. 7. Alle voorwerpen moeten binnen 14 dagen na de sluiting der tentoonstelling worden teruggehaald; 

de lasten en kosten, die bij verzuim hieruit voortvloeien, zijn voor rekening der inzenders. 

De geplaatste voorwerpen worden niet vóór de sluiting der tentoonstelling teruggegeven. 

Art. 8. Bij eventueele verkoop van ingezonden voorwerpen tijdens de tentoonstelling, zal 10 pCt van den 

verkoopprijs aan de Genootschapskas moeten worden afgedragen. 

A m s t e r d a m , Januari 1901. 
Het Bestuur van het Genootschap De Sub-Commissie voor de Afd. 

„Architectura et Amicitia". Hedendaagsche Kunst» 
H. P. BBRLAGE NZN., Voorzitter. H. F, BEKLAGE NZN. J. L. M. LAUWERIKS. 

J. F. D. LoKHOF, ie Secretaris. W. HOEKER. J. MENDES DA COSTA. 

H. G. JANSEN. C W. N^HOFF. 

A. J. DER KINDEREN. L. ZIJL. 

W. KROMHOUT CZN. 

De Commissie ter viering van het 9e lustrum van het Genootschap „Architectura et Amicitia" te Amsterdam, 

vraagt uwe aandacht voor de volgende mededeelingen. 

De door haar in te richten „Tentoonstelling van Nederlandsche Kunst," die, gelijk reeds is bericht, ter wille 

eener goede voorbereiding tot het volgend jaar werd uitgesteld, zal plaats hebben in het Stedelijk Museum te 

Amsterdam van 15 April tot 19 Mei 1901. 

Deze tentoonstelling beoogt op de eerste plaats een beeld te zijn der hedendaagsche Nederlandsche Architectuur, 

Versierende Beeldhouw- en Schilderkunst en Kunstnijverheid. De hieraan gewijde afdeeling zal zoowel afbeeldingen 

en ontwerpen, als voorwerpen, te zien geven Van velen werd daarvoor reeds de toezegging van medewerking 

ontvangen en het staat dus te verwachten, dat dit deel der expositie een vrij volledig overzicht zal kunnen aanbieden 

van wat er thans in ons land belangrijks wordt gedaan tot den opbloei dezer kunsten. 

Als een sterking en leering wenscht men bij dien spiegel van wat het heden vermag, een herinnering aan de 

groote kunst van het verleden te voegen. In opmetingen, foto's en vooral zooveel mogelijke mooie oude afbeeldingen 

zal daarom een afdeeling „Oude Kunst" belangrijke monumenten van verschillende tijdperken uit elk der Neder

landsche gewesten ten toon stellen. 

Een derde afdeeling — „Ambachtskunst" — zal de goede voorwerpen van dagelijksch gebruik omvatten, die 

thans nog in Nederland worden gemaakt en die door hunne deugden van bewerking, vorux en versiering, zoowel de 

in het ambacht nog levende traditie van goeden arbeid, als het noodzakelijk verband tusschen uiterlijk en bestemming 

van een gebruiksvoorwerp in helder licht kunnen zetten. 

Terwijl xij voor breeder inlichtingen zich veroorlooft te verwijzen naar de uitvoeriger circulaires der afdeelingen 

— die op aanvraag gaarne door haren secretaris worden toegezonden — meent de commissie na deze korte ver

klaring barer plannen met vertrouwen daarvoor den steun te mogen inroepen van allen, die belang stellen in de 

Nederlandsche kunst. 

Namens het Bestuur van Namens de Algemeene Lustrum» 
„Architectura et Amicitia." Commissie. 

H. F. BBRLAGE NZN., Voorzitter. H. F. BERLAGE NZN. C. A. LION CACHET. 

J. F. D. LoKHOF, ie Secretaris Jos TH. J. CUYFERS. J. F. D. LOKHOF, Sec, 

W. HOEKER, Penningm , Parkzicht. 
Heerengr. 439. J. MENDES DA COSTA. 

L. H. E. v. HYLCKAMA VLIEG. C. W. NIJHOEK. 

H. G. JANSEN. A. FIT. 

JAN KALF. E. 'VERSCHUMI. 

A. J. DER KINDEREN. G. A. ZEEMAN. 

W. KROMHOUT CZN L. ZIJL. 

J. L. M. LAUWERIKS. 
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Bij de Platen-

v i l l a . 
door B. O. HOLSBOER. 

Kitty zal voor zich zelf wel het woord doen. Het is een goed begrepen geheel, 

verdienstelijk in elkaar gezet. 

Het nieuwe gebouw van het paleis van justitie en het gerechtshof te Brieg. 

Het aan het gerechtshof toebehoorende terrein, waarop het nieuwe gebouw van het 

Paleis van justitie en het gerechtshof te Brieg wordt gebouwd, grenst ten Oosten onmiddel

lijk aan het terrein der districtsgevangenis, wordt ten zuiden door den in het stadsplantsoen 

gelegen zwanenvijver begrensd, terwijl het in het westen enkel door eene smalle, aan de 

stad toebehoorende strook gronds van den Stationsweg gescheiden wordt. De voorgevel is 

naar de voornaamste der naburige straten, de Lindenstrasse, gekeerd. Hieruit volgde de 

gekozen vorm van het plan volgens de diepte van het terrein en is het voornaamste 

gedeelte van den bouw aan den voorgevel, naar de Lindestrasse gelegen. 

De rvdmteverdeeling kan men uit de hierbij gegeven teekeningen van den platten-

grond opmaken. De benedenverdieping bevat het meerendeel der zittingslokalen 

van het gerechtshof, waarin vier rechters zitting hebben. Alleen moesten de kantoren 

van de met het Curatorschap en met de gerechtelijke verkoopingen belaste rechters 
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óp de eerste verdieping worden ondergebracht. Voorts bevinden zich in de beneden

verdieping nog dat van het gerechtshof, eene kamer voor den rechter van instructie en 

vlak aan den ingang de portierskamer. Op de eerste verdieping en in het zuidelijk ge

deelte der tweede verdieping liggen de zittingslokalen van het paleis van justitie (Voorzitter 

Ondervoorzitter en zes rechters), terwijl het overige, aan de Lindenstrasse geleden gedeelte 

der bovenste verdieping door het openbaar ministerie wordt in beslag genomen. De door 

een brandmuur verdeelde zolder wordt voor een gedeelte voor het bewaren van uitge

stelde processtukken gebruikt. 

De kelderverdieping bevat behalve de voor de toestellen voor de centrale verwarming 

en ventilatie aangebrachte lokalen, in het voorste gedeelte de met de portierskamer op de 

benedenverdieping door eene afzonderlijke trap in verbinding staande woning van den 

huisbewaarder, en in den achterzijvleugel aan de vestinggracht eene woning van den stoker. 

De in den achterzijvleugel op iedere verdieping aangebrachte latrines zijn voor de 

ambtenaren bestemd, voor het publiek is een afzonderlijk latrinegebouw in den tuin 

opgericht. 

De naast den hoofdgevel een weinig naar achter gelegen torentrap kan rechtstreeks 

van de straat af bereikt worden en dient het publiek als toegang tot de zaal der jury. 

De gevangenen worden uit den tuin der gevangenis, welke aan de vestinggracht grenst, 

door een afzonderlijken in den achterzijgevel aangebrachten toegang naar|de kelderver

dieping en verder over de bezijden het hoofdportaal aangebrachte trap onmiddellijk in de 

kamer der beschuldigden in de zaal der jury (welke tevens voor strafkamer dient) binnen

geleid, Eene verbindingsdeur tusschen de trap der gevangenen en het daaraan belendende 

portaal in de benedenverdieping maakt het brengen der beschuldigden in de zaal der 

schepenen, en de kamer van den rechter van instruktie mogelijk. Bezijden dit trappenhuis 

zijn er vier over elkaar gelegen gevangencellen, welke tot de verschillende portalen toegang 

verleenen, aangebracht. 

De oprichting van het gebouw had met eenige moeielijkheden te kampen. De aan 

het gerechtshof toebehoorende grond, werd vroeger, in den tijd toen Brieg nog eene 

vesting was, door het bastion Mark ingenomen. De Zuidelijke grens vormende zwanen-

vijver is nog een overblijfsel der voorheen dieper en aan weerszijden van het terrein, 

schuin afloopende vestinggracht. Op eene diepte van 6 tot 9 M. onder den bodem bevindt 

zich eene laag van aangeslibd zand, welke al van ouds her, aan wie de bouw en het 

onderhoud der vestingwerken opgedragen was, heel wat moeite veroorzaakte. »In het 

midden der 17de eeuw» — zoo meldt de kroniek — »werd de vestinggracht uitge-

diept en verbreed, en werden de oude werken verhoogd, doch alles met bitter weinig 

succes, omdat wat in het eene jaar gebouwd was, doorgaans in het volgende jaar weder 

ineenstortte. George HI, Hertog der Piasten en Graaf Hatzfeldt, de Veldmaarschalk, die 

op bevel van den Keizer de vestingwerken inspecteerden, betoonden zich daarover hoogst 

ontevreden. De ingenieur verontschuldigde zich door op den zandigen bodem te wijzen. 

Zijn opvolger ging het niet beter, totdat een zekere Kapitein Marienberger in het jaar 

1669 weer succes had. Deze vermengde den zandgrond niet en bracht daaronder versche 



35 

wilgentakken aan, welke daar wortel schoten en zoowel den bodem als den wal bevestigden.« 

Terwijl de opgevulde, beschermende laag in het voorste gedeelte van het terrein nu 

eene afwisselende diepte van 1-3 M. had, en de daarop volgende lagen kiezel, zand en 

klei bij de verbreeding van den dijk van het fundament ten volle in staat bleken den 

last te dragen, rukten de opgevulde, beschermende lagen in de nabijheid der vestinggracht 

altijd dieper weg tot vlak bij het aangeslibde zand, zoodat de noodzakelijkheid onder het 

bouwen bleek om met 13 zinkputten tot op den belastbaren bodem af te dalen. Ook de 

Zuidwestelijke hoek van het voorgebouw op den hoek van den ouden Stationsweg en de 

Lindenstrasse moest door een zinkput beschermd worden. De fundamenten zijn van 

flinke, hardgebakken steenen in verlengstukken van cementmortel gemetseld en hebben 

onder alle buitenmuren en bij den achterzijvleugel overal eene doorloopende, drievoudige 

bekleeding met ijzeren banden bekomen. 
De plafonds der zittingslokalen worden door vlakke, aan de uiteinden overal toeloopende, 

gemetselde koppen tusschen ijzeren draagbalken gemaakt. Boven de portalen werden 

tonvormige gewelven aangebracht. Het gewelf, dat het rechte paneel van de zaal der 

jury omgeeft en door houten kappen wordt afgebroken, wordt als Rabitzbouw bewerkt. 

Het hooge, met blauwverglaasde, Freiwaldauer beverstaarten (pannen) gedekte dak rust 

op houten vorsten. 

De in de vormen der vroege renaissance gehouden buitenbouw, waarvan de tekst

figuur eene afbeelding geeft, is in het algemeen eenvoudig bewerkt en geeft alleen aan 

den kant der Lindenstrasse wat rijker vormen te zien. 

Alle deelen van den bouw alsmede de vierkante steenen van het benedendeel en van 

de voorzaal zijn van lichtgelen, Warthauer zandsteen, de overige muurvlakten zijn glad 

gepleisterd. Aan de zijde van den tuin zijn de deur- en vensterkozijnen gedeeltelijk van 

bepleisterden steen vervaardigd. 

Behalve de portalen der verschillende toegangen en der latrines worden de vloeren 

van alle binnenlokalen met linoleum bedekt. Voor de zaal der jury is verwarming door 

heete lucht, voor alle overige lokalen verwarming door warm water aangebracht, waarmede 

in de kamer der schepenen en in die van het burgerlijk gerechtshof, alsmede in de 

lokalen van het hoofdportaal een toestel voor het toelaten van versche lucht verbonden 

is. De afvoerbuizen der verbruikte lucht worden over het dak geleid. De woningen der 

beambten zijn van kachels voorzien. 

De hoogten der verdiepingen, van vloer tot vloer gemeten, zijn voor het sousterrein 

(de kelderverdieping) 2,8 M., voor de beneden- en de eerste verdieping 4,8 M., voor de 

tweede verdieping 4.3 M. De zaal der jury krijgt, doordat zij in de daarboven gelegen 

verdieping uitkomt, eene hoogte van 6,! M. De daarboven gelegen kantoorlokalen hebben 
eene hoogte van 4 M. 

De kosten van den bouw, behalve die der meubüeering en der bijgebouwen, zijn 

op / 233 400 begroot. Daaronder zijn begrepen de kosten voor een dieper en kunstmatig 

fundament ten bedrage van / 24.600, zoodat er voor eigenlijke kosten voor het gebouw 

ƒ 208.800 overblijven. Derhalve kost de M2 bebouwde oppervlakte / 174.96 en de M3 
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bebouwde ruimte f 10.236. De kosten der meubileering van het gebouw zijn op /13.800 

begroot; voor de bijgebouwen is een bedrag van / 8.700 gerekend. 

Het in den zomer van 1898 aangevangen fundatiewerk werd aan het einde van dat 

jaar voltooid, zoodat men in het voorjaar van 1899 met den opbouw beginnen kon. 

Het gebouw moet in het begin van April 1901 gereed zijn in gebruik genomen worden. 

Te gelijk met het gebouw van het Paleis van justitie en het gerechtshof is de bouw 

van een centraalgebouw voor jeugdige gevangenen en eene verbouwing en vergrooting 

der oude distriktsgevangenis in het werk begrepen. De kosten van den bouw der gevangenis 

voor jeugdige veroordeelden 

bedragen met inbegrip van 

/ 6.000 voor eene gelijk

soortige fundeering als die 

van het nieuwe gebouw 

voor het Paleis van justitie 

ƒ 107.400, terwijl voor de 

verbouwing en vergrooting 

der oude gevangenis/86 400 

is beraamd. 

De kosten der bij deze 

werken behoorende bij ge

bouwen zijn op ƒ26.880 en 

die der meubileering voor de 

beide gebouwen op/22.440 

begroot. 

De ontwerpschetsen zijn 

aan het Ministerie van Open

bare werken vervaardigd. 

Met den uitvoer der bouw

werken is onder het opper-

toezicht van den regeerings-

en bouwraad Vom Dahl te 

Breslau de distriktsbouw-

inspecteur bouwraad Lamy te Brieg belast, wien voor de afzonderlijke leiding voor den 

bouw van het' gerechtshof, de Regeerings-bouwmeester Schierer, voor den bouw der 

gevangenissen de Regeerings bouwmeester Schulze zijn toegevoegd. 

Het Paleis van Justitie te Brieg, 

Over den houtbouw in Noord-Amerika. 

(Vervolg^ 

Het houten huis heeft voor Amerika eene bij uitstek beschavende en ontwikkelende 

beteekenis. Daaraan alleen heeft het westen zijn snellen wasdom en spoedige beschaving 
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te danken. Hij alleen heeft het in het algemeen mogelijk gemaakt, dat er in luttele 

jaren steden van honderdduizenden van inwoners konden ontstaan, waarvan men 

menig voorbeeld kan aanhalen. Hoe kaal en naakt zijne eenvoudige constructie ook 

schijne, toch is hij de drager der beschaving geworden, omdat hij beter tegenstand 

weet te bieden aan koude, hitte en zelfs aan woedende en verderfelijke wervel

winden dan massieve gebouwen, welke (zooals voor eenige jaren te Galveston, Texas) 

omvergeworpen of in puinhoopen veranderd werden. Daarbij behoeft men in het geheel 

niet te denken aan het gemakkelijk vervoer per spoor of per schip voor den opbouw en 

de gemakkelijke verplaats

baarheid van het voltooide, 

bewoonde gebouw. De 

hoofdfactor voor den skelet

bouw was daarin gelegen, 

dat ongeoefende werkkrach

ten in staat waren om ge

bouwen naar vluchtig op

gemaakte schetsen van den 

plattengrond op te richten. 

Geheel verschillend van onze 

Europeesdie timmerkunst 

was daarvoor geen ervaren 

timmerman, die naar de 

regelen der kunst gaten en 

pennen bewerkt of heel 

nauwkeurig mysteriën der 

timmerkunst aanbrengt, 

benoodigd. Elkeen, dieeene 

bijl of zaag hanteeren kan 

— en dat kunnen zij in 

het Westen allen — is met 

een zak vol spijkers, eene 

lading twee- of vierduims 

pijlers en eenige cederhouten stijlen voor het fundament, een stapel gezaagde planken 

alsmede een paar sterke armen, een hamer en eene zaag in staat om zijn huis zelf op te 

bouwen. Wanneer de jachtkreet der Indianen op de prairie verstomde, waren er misschien 

maar enkele dagen noodig om haar door het gefluit van den zaagmolen, welke het hout 

vooifden huisbouw leverde, te vervangen. 

En wat voor gebouwen verrezen er onmiddelijk . . . geene primitieve krotten, welke 

alleen in de eerste behoeften moesten voorzien, maar bewoonbare, gemakkelijke huizen, 

waarvan velen zelfs nog in onze dagen volkomen aan hun doel beantwoorden en niet hier 

en daar verspreid, men bouwde ze dadelijk in steden ter wederzijdsche bescherming en 
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hulp bijeen. Zóó ontstonden niet maar vóór vijftig jaar Chicago, Minneapolis, St. Paul 

Leavenworth, Omaha en tallooze andere of later de jongere groote steden, als Kansas City 

Denver, Utah, St Francisco enz., maar nog in onze dagen in het Westen steden zooals 

bijv. Seatle en Tacoma, welke in enkele jaren na hunne stichting tot eene bevolking van 

meer dan honderdduizend inwoners aangroeiden. 

Dat deze soort van huizen eene eigenaardige bouwkunst vertoouen spreekt van zelf; 

want zij werden doorgaans door leeken of ondergeschikte ambachtslieden gebouwd, die de 

siervormen uit den zaagmolen bestelden. 

Spoedig werden die zagerijen niet alleen een winstgevend bedrijf, doch beheerschten 

zij volkomen den bouw en den stijlvorm der huizen. De eigenaars der zagerijen, die den 

geheelen voorraad hout, ruw en in eiken vorm bewerkt dan wel gansche huizen kant en 

klaar om ze op te zetten leverden, hadden hunne eigene bouwkunstige catalogussen op

gemaakt, welke wel behoorlijk geijkde bouwstoffen bevatten, doch van bitter weinig stijl 

kennis getuigden. 

Hoogst natuurlijk was het toch, dat de eenvoudigste bekleeding en het sierlooze 

uiterlijk voor huizen, welke niet enkel dienden om in den eersten nood te voorzien, al 

heel spoedig niet meer aan den eisch beantwoordden en dat zij derhalve aan een verfraaiings

proces werden onderworpen, dat zoowel wat het uit- als het inwendige betreft op de 

catalogussen der zagerijen gebaseerd was. Meestentijds leverden de zagerijen zelf de 

ontwerpen der huizen benevens alle details, of de verschillende bouwondernemers bouwden 

naar plattegronden en gevels, welke zij misschien zelf opmaakten, maar met bouwkunstige 

details versierden, welke zij aan de catalogussen der zagerijen ontleenden en hoogstens 

door kleine wijzigingen in de profileering veranderden om niet al te opvallend op het 

feit van plagiaat te worden betrapt en daardoor hun goeden naam als „archxteki" in 

gevaar te brengen. Die wijzigingen bestonden in elk geval alleen in de volgreeks der 

gegeven profielen. Het uitvinden van een nieuw profiel of zelfs van een siervorm zou 

eene misdaad geweest zijn, want het zou een nieuw werkmodel voor de fabrikanten 

aangeduid hebben en geen ondernemer durfde zich dergelijke buitensporigheden te veroor

loven ; dat was te duur en de bestaande modellen moesten voor een ieder, die geen 

kapitaal had om juist nieuwe vormen te scheppen voldoende zijn. De breedte der architraaf 

en der omlijstingen stond in verhouding tot den prijs van het huis; hoe meer vormen er 

opeengestapeld werden, hoe duurder, en omdat nu het schielijk rijk worden van den bouwheer 

mede behoorlijk aan het uiterlijk van het huis behoorde getoond te worden, ontstonden diens-

volgens de leelijkste opeenstapelingen van profielen, omdat er geen ander middel was om 

dit anders op waardige wijze te laten uitkomen. Op zijn hoogst kon er door beter materiaal 

te gebruiken eene verbetering worden aangebracht, wat dan ook trouw werd gedaan. 

Vensterkozijnen van afwisselende profielen van verschillend gekleurd edel hout tot eene 

breedte van 40 cM. behooren bij zulk een ffrijk" huis volstrekt niet tot de zeldzaamheden. 

In het inwendige der huizen merken wij dergelijke buitensporigheden op. 

Uit eene geïllustreerde prijslijst nemen wij de volgende omschrijving eener trap der zaal 

letterlijk over: ^Stijlen der hoofdtrap van de zaal 30 cM. in doorsnede, achthoekig, met 
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rijk houtsnijwerk en versierd kopstuk en plint; leuningen met dubbel gekrulden rug, met 

rijke kantprofileering ; de balustraden achthoekig, 30 cM in doorsnede en rijk geprofileerd.' 

In die catalogussen speelt bij de fijner versiering het »rijk geprofileerd" of > rijk 

besneden" een aanzienlijke rol en bewijst, dat het bij die houten huizen niet enkel goed-

koope gebouwen betreft, maar ook zulke, die op honderdduizenden komen. 

In weerwil van dit woekergewas bleef toch de gezonde kern, de constructiemanier 

van het geheele huis met zgne in het oogloopende voordeelen tegenover onzen Europee-

schen hout- of vakwerkbouw; De mogelijkheid tot snelle uitvoering, de soliede constructie 

van den geheelen bouw, de verplaatsbaarheid der deelen van het ontwerp, omdat de 

muren der verschillende verdiepingen niet op elkander behoeven te staan en het eruit 

nemen of inschakelen van een buiten- of binnenbouw op de gemakkelijkste en toch meest 

constructieve wijze. 

Deze voordeelen zijn zoo overwegend, dat men wel voor zijne moeite beloond wordt 

als men de constructiewijze dezer houten huizen wat dieper onderzoekt. 

II. 

H e t u i t e r 1 ij k. 

Uit de vroeger besproken, naar onze meening over bouwkunst als van zeer geringe 

waarde te beschouwen catalogus houten-huizen der groote zagerijen van het Westen, 

ontwikkelden zich gaandeweg bevallige gebouwen welke ook zelfs aan den meest ver

wenden smaak hoogst aannemelijk konden voorkomen en in staat zijn door schilderachtig 

en bouwkunstig effect met elk massief gebouw te wedijveren. In den eersten tijd waren 

de houten huizen enkel met gezaagde planken bekleed en verkregen zij hun bouwkunstig 

effect hoofdzakelijk door het aanbrengen van architraven en omlijstingen van de hoeken 

der huizen en de openingen der deuren en vensters, welke omdat zij vooral door de 

kleuren opvielen, zeer veel effekt maakten. In het algemeen vormde de fraaie schakeering 

der kleurtinten een wezenlijk moment voor het uiterlijk voorkomen; eerst later werd een 

ander beginsel der bouwkunst, de betengeling, daarbij gevoegd. Daardoor werd eene 

afwisseling van de horizontale schaduwlijn der gezaagde planken, alsmede eene zuiver 

neutrale werking der vlakken mogelijk gemaakt. Daarna verdwenen ook de gezaagde 

planken van de hoeken der huizen, welke het vertikale te veel deden uitkomen en ten 

doel hadden door het vastspijkeren der horizontale planken daartegen, het diagonaal 

loopen van elke laag planken op zichzelve bij aUe hoeken te voorkomen. Waar tegenover 

doorgaans slechts een gedeelte van het huis met gezaagde planken wordt bekleed, vervalt 

in onze dagen dit meerdere werk en wordt het bouwkunstig effect (om het beoogde 

horizontale te doen uitkomen) opgeofferd. Eertijds was, zooals wij reeds meedeelden, 

de kleur erg bont en opvallend en vormde deze een deel van de fraaiheid van het huis, 

dat overigens in zijn uiterlijk echter minder bevallig was dan in onze dagen. 
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^eer sterk herinnerde deze soort geschilderde huizen aan de speelgoeddoozen ontét 

jeugd doch zij maakten heel wat effect. In den allereersten tijd speelde vooral op het platte 

land de schelle roode kleur eene voorname rol, omdat deze ten doel had de huizen al 

op een groeten afstand in het oog te doen vallen; het roode punt in de groene vlakte, 

door deze volle kleur raakte men al spoedig aan het bonte gewend en op die manier 

ontstond er een aantal voorschriften van kleurcombinaties, welke in alle kleurscholen 

gevarieerd werden. Meestentijds is het eene harmonische twee- of drieklank, omdat de 

grond van het huis, met of zonder dak, ééne kleur en alle omlijstingen, paneelen enz., 

alles wat uit dat grondvlak oprijzen moet, met inbegrip van \ ensternissen, veranda's enz., 

eene andere kleur verkrijgt en het dak misschien wel eene derde. 

Zulke kleurcombinaties zijn: een donkerroode grond met lichtblauwe omlijstingen en 

een rood of een grijs dak, oranjegele huizen met violetkleurige versierings- en konstructie^ 

deelen en een zilvergrijs dak of eene bruine, lichtbleekgroene grondkleur met donkergroene 

dan wel donkergroen met bleekgroene of witte sieraden, dofrose met donkerrose of dof-

blauwe dan wel grijsachtig lichtblauwe huizen met wit of staalgrijs afgezet, of chocolade-

kleurige met lichtblauwe en tallooze variaties van dezelfde soort, welke het mogelijk 

maken een Ucht dan wel een donker harmonisch totaaleffect te geven en zich harmonisch 

bij de omgeving aan ?e sluiten. Een gele grond met witte versieringen met zwart of 

ook wel grijs of bruin dak is ook in onze dagen bij houten huizen in den kolonialen 

stijl nog bijzonder geliefd. 

Met het invoeren van den tengelbouw en het toenemend gevoel voor de natuurlijke 

kleuren der bouwstoffen zag men echter meer van de te schreeuwende kleuren af en ging 

men meer tot de kleurnuances over. De tengels liet men hunne natuurlijke kleur 

behouden of men schilderde ze kastanjebruin, olijfgroen, mosgroen, okergeel en in dergelijke 

kleuren, welke met de natuurlijke kleur der bouwstoffen heel goed harmonieerden. Dat is 

de hedendaagsche manier van kleurgeving, welke heel best samengaat met den onderbouw 

van tuf- of tegelsteen dan wel met de witte, gepleisterde vlakken met ruwe korrel, of 

zelfs met het verweerde hout in de goudbruine tint der Zwitsersche herdershutten en 

waarbij het zilvergrijs der houten dakpannen heel goed staat. Dit laatste heeft op zijn 

hoogst dit eene gebrek, dat het evenals onze lichte leien daken in het zonlicht heel 

onaangenaam glinstert en witte plekken in het landschap veroorzaakt. 

Van de zoo pas beschreven vroegere vormgeving der houten huizen wenschen wij 

hij onze verdere bespreking nu tot nieuwere typen in betrekking tot hunne uiterlijke 

vormen over te gaan. De constructie is toch bij beiden nagenoeg gelijk. 
( Wordt vervolgd^ 
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Vaderaeoim der Bouwvakken 

16e Jaargang 1901. 

D-Osseman, Auast. Afl.5. Plaats. 



Bij de Platen. 

O n t w e r p v a n e e n h e e r e n h u i s , 

door B. C. KRUIK. 

Op den hoek van een straat en op ongelijk terrein verkreeg de ontwerper een zeer 

regelmatige indeeling, geriefelijk geplaatst en in een karakter passende in onzen tijd. 

De verschillende vertrekken, trappenruim enz. hebben allen een goede afmeting. 

Ook de materialen, in hoofdzaak baksteen, zijn goed gekozen. 

Brievenbussen aan woningen en in huizen. 

Nog altijd worden de voordeden, welke het aanwezig zijn van brievenbussen aan 

den ingang der woningen voor de bewoners aanbiedt, niet genoegzaam gewaardeerd. Het 

bezit eener brievenbus aan huis waarborgt het voordeel, dat de bestelling der gewone 

verzendingen spoediger geschiedt; bovendien wordt het den bewoners mogelijk gemaakt 

de dikwijls onwelkome persoonlijke stoornis te voorkomen en toch dadelijk na het inwer-

pen van den brief in de huisbus, waarop de brievenbesteller door aan te schellen de 

aandacht vestigt, dien in bezit te nemen. In weerwei dezer voorrechten mist nog een 

groot aantal huizen eene gelegenheid om er brieven enz. in te steken. Zooals de nieuws

bladen terecht aanbevelen, moest het eene gewoonte worden, reeds bij het ontwerpen 

van nieuwe gebouwen aan het voorzien der woningen van brievenbussen gedachtig te 

wezen. Brievenbussen in den veelvuldig gebruikelijken, kleinen vorm verdienen geene 
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aanbeveling, daar zij geene ruimte genoeg aanbieden voor het opnemen van groote 

drukwerken en couranten; veel doelmatiger zijn toch middelmatig grootere. Op de beste 

en eenvoudigste wijze zal de huisheer voor zijne huurders zorgen, wanneer hij in de 

voordeur een opening laat aanbrengen, welke tot een toereikend groote bus geleidt, waarin 

bezendingen brieven en couranten geworpen kunnen worden. Zulk eene inrichting beveelt 

zichzelve nog te meer aan, omdat daardoor bij verandering van huurder de beschadigingen 

door het wegnemen of aanbrengen der brievenbus aan de deur of den muur vermeden 

worden. Het voorzien eener woning van eene bruikbare brievenbus is zoowel voor het 

publiek als voor den post van nut en dus aanbevelenswaard. 

In den laatsten tijd stelt de directie der posterijen in Duitschland van den anderen kant 

op verlangen van belanghebbenden briefbussen voor het insteken van te verzenden brieven 

en wel van dezelfde soort als zij als straatbrievenbussen aan de buitenzijde der huizen aan

gebracht zijn, ook aan de binnenzijde der woningen van particuliere personen op. Voor 

rekening der postkas worden die bussen aangemaakt en onderhouden en zij blijven het 

eigendom der posterijen. Door het postpersoneel worden zij op geregelde tijden geledigd; 

de sleutel der brievenbus wordt niet aan den huisheer afgegeven, maar blijft in handen van 

de directie der posterijen, zoodat niemand anders dan de brievenbesteller bij den inhoud 

der brievenbus kan komen. Voor het aanschaffen, instandhouden en ledigen der bussen 

moet men de onkosten aan de directie der posterijen vergoeden. Minstens veertien gulden 

veertig cents moet men elk jaar voor iedere bus voor afdoening, verzoek om plaatsing 

van zoo'n bus, aan het hoofdbestuur der posterijen betalen. 

Vooral voor kooplieden en magazijnhouders biedt deze instelling vele voordeden aan, 

omdat het anders noodzakelijk veelvuldig geloop naar de brievenbus in de straat of naar 

het postkantoor daardoor wordt uitgespaard en de door de nalatigheid van het personeel 

veroorzaakte te late verzending voorkomen wordt. Buitendien waarborgt zij in zoo verre 

volkomen zekerheid, dat de mogelijkheid, dat er op den weg naar de brievenbus door 

de domheid of achteloosheid van den bode brieven verloren gaan, wordt weggenomen. 

Voor handels- en andere kantoren, hotels, openbare instellingen enz., alsmede voor 

particuliere huizen zijn de voordeelen der inrichting dientengevolge zeer groot. 

Deze regeling is al veelvuldig te Berlijn in werking, bijv. bij de gerechtshoven, in 

wier openbare gebouwen een aantal dezer brievenbussen geplaatst zijn, welke dagelijks 

vijfmaal gedurende den diensttijd geledigd worden. 

Meermalen heeft het Rijkspostkantoor ook vergunning verleend tot het aanbrengen 

eener bijzondere soort van die brievenbussen in huis; — hiervoor komen hoofdzakelijk 

groote nieuwe gebouwen in aanmerking — deze zijn zoo aangelegd, dat er door alle 

verdiepingen van het huis een zinken buis gelegd is, welke in de onderste verdieping in 

eene daar geplaatste verzamelbus uitloopt. In die buis zijn er op de verschillende ver

diepingen openingen voor het insteken aangebracht, waardoor de verzendingen naar de 

brievenbus gevoerd worden. De inrichting is zoodanig, dat er door die openingen geene 

brieven uitgenomen worden of ophoopingen der verzendingen in de buis plaats hebben 

kunnen. De benedenopening der bus moet op de verzamelzakken van den brievenbesteller 
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passen. Het voorzien van nieuwe gebouwen, vooral van handelshuizen, van zull̂ e ver-

zamelbussen voor brieven moet in het belang der bewoners dringend worden aanbevolen. 

Over den houtbouw in Noord-Amerika. 

(VerPolg.) 

Hoe bevallig deze zoowel door hun uiterlijk als door hun innerlijk werken, zal door 

het aangeven van eenige eenvoudige en meer samengestelde voorbeelden in de volgende 

groepen blijken: 
ie Een eenvoudig houten huis, met eenvoudigen platten grond en geheel met bekleeding 

van gezaagde planken; 
2e Een meer uitvoerige plattegrond met gezaagde planken voor het sousterrein en 

beteageling der bovenverdieping 

3e Met een betengeld sousterrein, overigens als 2; 

4e Sousterrein massief bouw; bovenverdieping met gezaagde planken; 

5e Bovenverdieping betengeld, overigens als 4 ; 

6e Traditioneele stijlgebouwen met gezaagde planken. 

Het dak is altijd met houten dakpannen belegd, waarbij de bedekking evenals bij 

leien geschiedt, waarbij de holligheden doorgaans mede bedekt worden, wat, bij geweldige 

sneeuwstormen vooral van belang, een uitmuntend dichthouden van het dak waarborgt. 

De betengeling der Amerikaansche huizen is oneindig beter dan de Duitsche bijv. de 

Schwartzwalder, omdat de houten dakpannen dikker en daarbij grooter zijn. 

Terwijl de houten dakpan bij de Schwarzwalder gebouwen als een neutraal vlak werkt, 

evenals ruw pleisterwerk en zeer tijdroovend en moeielijk op te brengen is, maakt de 

Amerikaansche het mogelijk om allerlei effect na te jagen, hetzij door die op verschillende 

manier dichtbij elkander te leggen, hetzij door hen op verschillende wijzen rond, spits of 

vierkant aan den benedenkant uit te snijden. Deze benedenkanten werken in eenige 

rijen geplaatst of tusschen de andere vlakken ingeschoven als versiering, evenals dit ook 

bij leien daken bij ons geschiedt. 

De onderste vierkante houten dakpan werkt nagenoeg als de gezaagde plank, dus 

horizontaal, terwijl de vertikale grenzen geheel verdwijnen en de schaduwwerking van het 

horizontaal geplaatste alleen in het oog valt. 

D J onderste vlerkante plankjes zijn van heel licht cederhout, beneden 9 en van boven 

3 mM. dik, 30 cM lang en loopen eenigszins kegelvormig uit, boven en beneden gelijk

vormig, zoodat zij uitgesneden twee plankjes leveren. Doordat zij naar boven toe dunner 

worden liggen zij minder zwaar en veroorloven door hunnen kegelvorm groote bewegelijk

heid zoowel voor schuine en ronde bedekking als voor gewelfde vlakken. 

De snede gaat namelijk schuin door de dikte van het hout, zoodat er bij het losmaken 

eener plank, terwijl deze in schuine richting door de machine loopt, twee gezaagde planken 

te voorschijn komen, van boven dun en onder dik. Ook de dunne plankjes worden door 

dergelijke schuinen snede verkregen. Alleen in hoogst zeldzame gevaUen wordt er een uitklinken 
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voor het ingrijpen van het boveneinde der onderste gezaagde plank in de bovenste aan

gebracht en de gezaagde planken worden hetzij stomp op elkaar gezet of over elkander 

liggend vastgespijkerd. Dit geschiedt meestal, omdat er toch waterdicht bordpapier 

onder de bekleeding aangebracht en dus voldoende bescherming tegen het binnendringen 

van het vocht aanwezig is. Hierop zullen wij evenwel bij de constructie dieper ingaan. 

De zaagsnede is zoo scherp en zuiver, dat er geene verdere bewerking, als afschaven enz. 

der planken of dunne plankjes meer noodig is, maar het dekken onmiddellijk met beitsen 

of verven (dan wel met eene vuurvaste drenking) geschieden kan. Daarentegen worden 

onze groote houten dakpannen gespleten en hebben dan eene ruwe en ongelijke opper

vlakte, welke nimmer een dicht dak geven en al even weinig tegen gevaar van brand 

en den slechten afloop van het water beveiligen, tenwijl de kleine houten pannen geschaafd 

of gesneden worden. Bovendien geven zij bitter weinig bedekking en zijn dus duur in 

het opleggen. 
Van het bespreken der bovengemelde groepen kunnen wij met het oog op de bijge 

voegde afbeeldingen verder afzien, daar al het bovengezegde daaruit blijkt. Wij vestigen hier 

de aandacht op de horizontale werking der beneden vierkant uitgesneden plankjes alsmede 

op den in het oog vallenden siervorm, welke door de invoeging van eenige rijen van 

anderen rond of hoekig gevormde plankjes ontstaat, welke als eene fries rondom het 

geheele huis loopen als ook op de ornamentale kringbewerking aan den schoorsteen, de 

ster boven de veranda en het benedeneinde der bovenverdieping; den golvenden vorm 

tusschen de vensters aan den linkerisaliet enz. {Wordt vervolgd.) 

PRIJSVRAGEN. 
Academie van beeldende kunsten en technische wetenschappen te Rotterdam 

( 1 8 5 1 - 1901) 

Ter herdenking van het 50-jarig bestaan der Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen 

worden uitgeschreven de navolgende prijsvragen, waarnaar kunnen mededingen alle oud-leerlingen en leerlingen 

van deze inrichting. 

Bouwkunde. Eerste Prijsvraag. Ontwerp van een Kunstnijverheids-Museum te Rotterdam. 
Het gebouw zal bevatten: 1». Lokalen voor een historische verzameling van pleisterafgietsels en voorwerpen 

van Kunstnijverheid. 2» Een zaal voor tijdelijke tentoonstelling van Kunstnijverheid. 3». Een groote ontvangzaal 

tevens geschikt voor vergaderzaal met bijbehoorende vertrekken. 40- Lokalen voor den dienst. 

S i t u a t i e . Het terrein is een rechthoek van 30 X 5° M-) gelegen in een voorname wijk der stad, volgens 

situatie-teekening. Het gebouw staat naar alle zijden vrij, behoeft niet in rooilijn te worden gebouwd en kan 

gedeeltelijk van plantsoen omgeven zijn. De hoofdgevels zijn naar A en B gekeerd. De bebouwde oppervlakte zal 

hoogstens 800 M' bedragen. 

I n d e e l i n g . De lokaliteiten zijn in te deelen op een sousterrein ef kelderverdieping ter hoogte van 3.50—4.00 

M. van vloer tot vloer; op den beganen grond ter hoogte van 5.00 i 6.00 M. en op de ie verdieping ter hoogte 
van 5.00 k 6.00 M, 

S o u s t e r r e i n . Het sousterrein zal bevatten: Eene woning voor den concierge, die bestaat uit 2 woonver

trekken, 2 slaapvertrekken, kleine keuken, bergplaats, kasten, diensttrap tot alle verdiepingen en privaat. Een drietal 

lokalen voor het afgieten van pleistermodellen, verder modelkamer en bergplaatsen voor kisten. Ruimte voor centrale 

verwarming, kolenbergplaats, enz. 
B e g a n e g r o n d . Op den beganea grond a.oo M. boven de straat gelegen, zal aanwezi|; zijn: Een hoofd' 

\ 
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ingang met portiek voor rijtuigen en tochtpni. Een loge voor den concierge tevens garderobe. Een ruiine hoofdtrap 

van natuurlijken steen. Verschillende lokalen voor pleisterafgietsels Ier gezamenlijke oppervlakte van plm. 4 0 M'. 

Een zaal voor tijdelijke tentoonstellingen, groot 50 4 00 Mï. Een of twee vertrekken voor den conservator. Een of 

twee dienstvertrekken of bergplaatsen. Twee privaten. 

ie V e r d i e p i n g : De eerste verdieping zal bevatten: Een groote ontvangzaal met een of twee salons en 

suite ter gezamenlijke oppervlakte van 17S Ma. in gemakkelijke verbinding met den hoofdtrap. Een toiletkamer met 

W.C. Verschillende lokalen voor pleisters en voorwerpen van kunstnijverheid voor de fabrieken : ceramiek en glas, 

metalen, meubelen en decoratieve schilder- en textiele kunst, ter gezamenlijke oppervlakte van plm. 400 Mj. Zoowel 

de beneden- als de bovenlokalen der verzamelingen moeten en suite zijn gelegen, doch voor het meerendeel ook 

van een ruime gang of galerij toegankelijk «jn, welke ook tot plaatsing van pleister-afgietsels moet worden gebezigd. 

Voor behoorlijke zij- of bovenlicht is zorg te dragen. Een dienstvertrek en bergplaats. 

De gevraagde T e e k e n i n g e n zijn: 3 platte gronden op een schaal van 1 k ^ o ; a gevels op een schaal 

van I i 100; 2 doorsneden op een schaal van 1 k 100; 1 fragment van de ontvangzaal op een schaal van I i 20 ; 

1 fragment van den voorgevel op een schaal van 1 è. 20 ; 1 perspectiefteekening van punt C gezien. 

P r i j z e n : De eerste prijs bestaat in een zilveren medaille en f 200.— De tweede prijs bestaat in een bronzen 

medaille en / 100.—. De derde prijs bestaat in een getuigschrift. 

Tweede Prijsvraag. — Ontwerp van een gevel voor een Eeerenhuis. 
De gevel bevindt zich aan een boulevard en is aan weerszijden door huizen van aangegeven hoogten ingesloten.*) 

De ingang is rechts en voor rijtuigen toegankelijk. De ligging der vertrekken is op bijgaande schets aangegeven. 

Ten opzichte der verlichting worde in aanmerking genomen dat de kamers gemerkt B eene diepte van 5 M. en die 

gemerkt A eene diepte van 6.50 M. hebben De breedte, 13 M., is op de erfscheiding genomen; de overige breedten 

zijn in de aslijnen der muren bedoeld. Erkers of balkons kunnen worden aangebracht ter geschikter plaatse. 

De zolder kan gedeeltelijk door slaapkamers worden ingenomen, zoodat dat deel van den gevel kan verhoogd 

worden. De gevel is naar het zuidoosten gekeerd, waardoor de voornaamste verdiepingen van jalousien, zijn voorzien. 

Surrogaten mogen niet worden gebruikt, overigens mogen verschillende materialen worden toegepast. 

De ramen van het sousterrein zijn van gesmeed ijzeren hekken te voorzien. 

Kleine voorsprongen buiten de rooilijn kunnen worden toegestaan. 

De volgende teekeningen zijn verlangd: Een aanzicht met de noodige doorsneden over den gevelmuur, ter 

aanduiding van de profiels en voorsprongen op eene schaal van 1 k 50. 

Twee fragmenten van den gevel op een schaal van I i ao. 

De teekeningen moeten in inktlijnen zijn bewerkt; de afwerking is vrij. 

ie prijs: zilveren medaille en { 100.—. 2e prijs: bronzen medaille en f 25.—. 

Handteekenen — Derde Prijsvraag. Eene portretteekening (kniesiuk) in Crayon of Krijt, 
naar het leven, op ware grootte, 

ie Prijs: zilveren medaille en /ISO—» « Prijs: bronzen medailla en ^7S- - -

Kunstnijverheid. — Vierde Prijsvraag. Ontwerp voor de beschildering van eenplajond in een eetkamer. 
Het vertrek is lang 6 M., breed 5 M. en hoog 4 M. 

Wordt gevraagd een teekening in kleur van de beschildering en een met aanduiding van de aansluiting van het 

plafond aan de wanden, op eene schaal van I i 10 details van de hoofdversieringen op ware grootte. 

De teekeningen moeten behoorlijk afgewerkt zijn. 

ie prijs: zilveren medaille en /'100.—, 2e bronzen medaille en /"So.- . 

Vijfde Prijsvraag. Ontwerp van de betimmering van een Studeervertrek met Schrijftafel en Stoel. 

Het studeervertrek is groot 4.50 M. bij 5.25 M. De vrije hoogte is pl.m. 4 M. 

Wordt gevraagd een ontwerp: ie. Van de betimmering met boekenkasten tegen de eindwanden en 2e. Van 

een schrijftafel met daarbij behoorende stoel. 

. Hat benedengedeelte der boekenkasten moet worden ingericht voor het bergen van folianten en met deuren 

gesloten rijn; het boveagedaeUe f»1 s t rekk« tot berging van kleinere werken en van glasdeuren v o o r n » zijn. De 

schrijftafel moet zjjn zonder geslottn bovengedeelte. 

*) Deze schets wordt bij het programma verstrekt. 
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Worden verlangd: de teekeningen van een der eindwanden, van de schrijftafel en van de stoel op eene schaal 

van i a io met details op ware grootte en eene perspectiefteekening van het halve vertrek. 

De teekeningen moeten behoorlijk afgewerkt zijn. 

ie prijs ; zilveren madaille en / (00.—, 2e prijs : bronzen medaille en ƒ 50.—. 

Zesde Prijsvraag. Ontwerp van een lichtkroon voor een Salon die s M. lang, 5 M. breed en 4 M. hoog is. 
De kroon moet ingericht worden voor electrische verlichting met gloeilampjes van 16 of 25 normaal kaarsen, 

en geschikt zijn in gesmeed koper of brons. 

De teekeningen — behoorlijk afgewerkt — worden verlangd op de schaal van l !l 10 met details op ware grootte. 

ie prijs: zilveren medaille en fioo.—, ze prijs» bronzen medaille en f $0.—. 

Boetseeren. — Zevende Prijsvraag. 
Wordt gevraagd het model van een decoratieve vaas met voetstuk. De vaas moet geschikt zijn voor het opnemen 

van bloemen of planten, is verondersteld te worden uitgevoerd in brons, en geplaatst in eene openbare wandelplaats 

of park. 

Het voetstuk moet lijn van gehouwen steen 

De totale hoogte van vaas met voetstuk moet ongeveer 2.50 M. bedragen. 

Wordt verlangd: eene teekening van het ensemble op eene schaal van 1 k 10 e« van de vaas een model in 

gips op de helft der ware grootte. 

ie prijs: zilveren medaille en [l$o.—, 2e prijs: bronzen medaille en f !$•--• 

Werktuigkunde. — Achtste Prijsvraag. Ontwerp van een stoomketel voor een stoomschip met 

rookkast, met terugkeerende vlampijpen, appendages en vuurwerk, beantwoordende 

aan de bepalingen der stoomwet. 

De stoomoverdruk moet bedragen 10 Kg per cMs. en het verwarmingsoppervlak 100 Mg. 

Gevraagd wordt 1 de ensemble teekeningen op een schaal van 1 i 10 en de detail-teekeningen van het toestel 

der veiligheidskleppen van klinknaden, plaatverbindingen en bevestiging der steunen op een schaal van V, der ware grootte. 

Bij de teekeningen moet gevoegd worden eene memorie van toelichting, waarin aangegeven is de berekening 

van de verschillende plaatdikten, van de steunen en van de klinknaden, terwijl daarin tevens moet zijn opgenomen 

een volledige lijst der platen, met gewichtsopgave van den stoomketel en van het daarin aanwezige water. 

ie prijs : zilveren medaille en / 100.—. 2e prijs: bronzen medaille en ( 50.—. 

Algemeene Bepalingen. 

1°. De wijze van bewerking der teekeningen wordt vrij gelaten. Alle teekeningen moeten behoorlijk zijn 

afgewerkt. 2', De inzendingen moeten geschieden vrachtvrij, vóór of op 1$ Juni 1901, aan het gebouw der Academie 

van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen, Coolvest, te Rotterdam. De inzendingen moeten voorzien 

zijn van een spreuk of motto en vergezeld gaan van een gesloten en verzegeld couvert, waarop aan de buitenzijde 

dezelfde spreuk of hetzelfde motto moet zijn herhaald. Dat couvert moet naam en woonplaats van den ontwerper 

bevatten en opgaaf van de jaren, waarin hij het onderwijs aan de academie gevolgd heeft. Op het couvert moet 

tevens geplaatst zijn een correspondentieadres, om briefwisseling met den ontwerper, indien noodig, mogelijk te 

maken, zonder opheffing der anonymiteit. Op het motto, op het couvert en op de verpakking van de inzending moet 

het nummer der prijsvraag, waarvoor wordt meegedongen, worden vermeld. 30 De teekeningen moeten worden 

ingezonden plat verpakt tusschen kartons en niet gerold. 40. Alle ingezonden ontwerpen zullen na de beoordeeling 

geëxposeerd worden. 5°. De met den len prijs bekroonde ontwerpen worden eigendom der Academie. 6°. De 

verschillende inzendingen zullen beoordeeld worden door jury's, die, voor elk der rubrieken, zullen worden benoemd 

door het bestuur der Academie. De namen der jury-leden zullen zoo spoedig mogelijk worden bekend gemaakt, 

yo. Het zal den jury's vrijstaan wegens onvoldoende kunstwaarde of om andere redenen — ter harer beoordeeling — 

de ter harer beschikking staande prijzen niet toe te kennen. 

Het Bestuur der Acadademie van Beeldende Kunsten en 

Technische Wetenschappen, 

J. HUDIG, President. 

ROTTERDAM, Februari 1901, Mr. F. BAELDE, Secretaris, 
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Bij de Platen. 

Ontwerp voor een villa, 

door JOH. MEEBDINK Jr. te Zeist. 

Wij waren reeds vroeger in de gelegenheid een zeer verdienstelijke opvatting van 

dien aard te geven van denzelfden ontwerper. Deze is meer samengesteld en levert vooral 

wat het uiterlijk aanbelangt een zeer eigenaardig en bevredigend geheel. Dat is een 

architectuur zoo volkomen passend in het landelijke kader, terwijl de indeeling regelmatig 

en hoogst geriefelijk is. De verdeeling inwendig, balk- en kapconstructie zijn uit alles 

voldoende op te maken. 

Over den houtbouw in Noord-Amerika. 

(Vervotg.) 

Eene eigenaardige toepassing der beteugeling geeft fig. 2 te zien in de uitsnijding 

van den grooten gevel en aan het dak van den erker van het trappenhuis, alsmede de 

konsolebewerking der voorveranda. Dit huis geeft een uitstekend voorbeeld van wat er 

zoo al met dunne plankjes gedaan kan worden ; want alleen de kroonlijsten en afdekkingen 

zijn zonder bekleeding met dunne plankjes gebleven. Eene heel aardige toepassing van 

bekleeding met houten dakpannen geven de spitsen der dakerkels, en de groote consoles. 

Bij de laatste afbeelding is de bekleeding heel karakteristiek verschillend en bij fig. 3 

komen er eene geheele reeks van verschillende soorten en vormen te voorschijn, bij fig. 6 



Sö 

is het afsluitstuk van den gevel tegen het dak belangwekkend. Fig. 4 geeft eene ronde 

torenbedekking in verschillende grootte te zien en fig. 2 den boogvormigen overgang van 

een vierkanten muur of een vierkant dakvlak tot vooruitstekende erker- en luikbedek-

king, evenals fig. 3 boven de vensters in den grooten gevel, 't Is een heel mooi voorbeeld 

in bekleeding, van eenvoudige bewerking bij den kolonialen bouwstijl. Heel leerrijk is 

mede de bewerking der dakgoten en der nokbedekkingen op de meeste afbeeldingen, 

alsmede de verschillende soorten van afsluitstukken der hoeken bij den veelhoekigen toren 

of aan den scherpen kant, en het aansluiten van dakvlakken aan loodrechte muren of het 

uitsteken eener boven- over de benedenverdieping. Een veel gezocht uiteinde van het dak 

geeft fig. 4 mede te zien op den halfronden toren en op den nok van het dak. (Bij fig 3 

moet ik de aandacht er op vestigen, dat het dak met tongsteenen gedekt is en de 

uiteinden alsmede de scherpe kanten en nokken tegels zijn evenals.alle andere ornamenten, 

ook de uiteinden van den schoorsteen, de terrakotta's.) 

De bewerking als bij het blokhuis met geschaafde tusschengezette boomstammen 

komt mede voor evenals dit bij het Zweedsche en Noorweegsche houten gebouw en ook 

wel bij het betere Zwitzersche geschiedt. Voorts vinden wij ook in Zweden en Noorwegen 

den onder groep 1 vermelden vorm van het houten huis, doch met dit onderscheid, dat 

de gezaagde planken niet kegelvormig gesneden zijn en doorgaans vertikaal in plaats 

van horizontaal loopen. 

V a n h e t u i t w e n d i g e . 

Voordat wij tot de eigenlijke constructie van den houtbouw overgaan, zullen wij aan 

de afbeeldingen der vorige en dezer aflevering meer bepaald de aandacht op het eigen

aardige dezer houten gebouwen vestigen. 

Al de uitgekozen gebouwen zijn huizen uit de voorsteden van Buffalo New-York, 

uitgezonderd fig. 8, een landhuis van de badplaats Bar Harbor in den staat Maine. 

Behalve dit en die in fig. 3, 6 en 7, welke deftiger gebouwen mét meer bouwversiering 

vertoonen, zijn allen op kleine terreinen opgetrokken en vertoonen derhalve den typischen 

langen rechthoeksvorm van het ontwerp, met twee kamers in de breedte van den voor

gevel en grooter diepte, met den ingang aan de smalle voorzijde, waarin de hall gelegen 

is en slechts plaats voor ééne kamer aan de voorzijde in het sousterrein overlaat. Vertoont 

de allereerste figuur ons den typischen koloniestijl op houten gebouwen toegepast als geheel 

met planken bekleeden bouw, waarbij de bouwdeelen in den Renaissancevorm het eenige 

sieraad van het huis uitmaken, daarentegen draagt de houtbouw bij alle andere smalle 

gebouwen, meer zijn kenmerkenden vorm zonder traditioneelen stijl, of juister uitgedrukt, wordt 

de houtbouwstijl door hen typischer gestempeld en geeft hij een goed denkbeeld, hoe ook 

zonder traditioneelen stijl een bevallige vorm van een woonhuis heel best mogelijk is, 

want van al deze drie kan men enkel zeggen, dat zij de eigenaardige, individueele be

hagelijkheid der woning op betere wijze aantoonen dan den koloniebonw. Van den bouw 

moet in elk geval gezegd worden, dat hij in zijne bewerking, vooral wat den bouw van 

het onderste gedeelte der kroonlijst betreft, den koloniestijl heel dicht nabij komt, ook al 

zouden zijn profileeringen niet tot den Renaissancestijl behooren, terwijl No. 3 en 4 daar-
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entegen zelfs al mochten zij deze vormen vertoonen, toch nooit koloniale huizen zouden 

worden. Figuur 5 munt vooral door zijn gladden, wel overwogen eenvoud uit, welke 

evenwel door den aardigen voorbouw der veranda, den erker op de bovenverdieping en 

vooral door den dakerker een allerbevalligst aanzien verkrijgt, dat door het ver vooruit

stekende dak met zijne diepe schaduwvorming nog aanmerkelijk verhoogd wordt. Dit 

vooruitschuiven van het overblijvend gedeelte van het dak, dat, zooals wij later zullen 

zien, op de eenvoudigste wijze door de constructiemethode geschieden kan, vergunt eene 

voordeeliger gebruikmaking der zolderverdieping, omdat de bruikbare dakhellingen daar

door in de kamers vergroot worden en de venstererker daardoor tot aan den vloer kan 

doorgetrokken worden. Voorts maakt zij het mogelijk den uitbouw van den erker op de 

bovenverdieping niet alleen op de allereenvoudigste en hechtste wijze af te sluiten, maar 

hem constructief, aan de doorloopende balken der dakverdieping op te hangen, zoodat 

elke balklaag de helft van den last te dragen krijgt. Op de aardige bekroning van den 

dakerker hebben wij al vroeger gewezen. 

Al deze gebouwen laten op uitstekende wijze de schikking der ontwerpen in het 

uitwendig uitkomen. Aan de voorzijde bezijden de hoofdingang naar de ball met het 

trappenhuis, daarachter de huiskamer, terwijl de andere kant van het huis drie kamers 

achter elkander bevat, terwijl de eetkamer dwars voor de huiskamer ligt, zonder recht-

streekschen toegang uit de laatste naar de hall en achteruitschuiving van die vertrekken. 

Daarenboven wordt de eetkamer doorgaans door den uitspringenden erkerbouw aange

duid, welke de geheele breedte der kamer beslaat. Op de bovenverdieping vijf slaapkamers 

met bad enz., welke rondom den hall gegroepeerd zijn, daarboven, wanneer de zolder

verdieping geheel en al uitgebouwd is, kamers voor logé's en dienstboden en een vliering. 

Het huisje, zie vorige aflevering No. 2 met uitbouw als bovenverdieping heeft in het dak 

alleen een vliering en eene dienstbodenkamer. Deze bouw wijkt daarin van de overigen 

af, dat de sparren niet op de balklaag staan, maar op de lijsten der gevelmuren aan

gebracht zijn en de hoofdbalken de sparren alleen bij wijze van knijper verbindt. In al 

die gevallen zorgen de doorloopende snij- en buitenmuren voor de dwarsstutting alsmede 

voor de bekleeding van het dak met plankjes door doorloopende muurlijsten om het naar 

buiten schuivende dak op te nemen, evenals de onder iedere spar staande stutten der 

muurkasten onder de hellingen van het dak. 

Fig. 2 vertoont een geheel met sparren bedekt huis met de hierboven besproken 

sparrenversiering boven den voorbouw der veranda, zooals men anders mede bij fig. 6 

aan de borstwering van het balkon kan zien. Bij alle figuren, met uitzondering van fig. 1, 

is het optrekken der plintlijst op karbeelsteenen aangeduid. 

De profiellijst staat schuin naar buiten en wordt met een kleine bocht door de 

bekleeding overdekt en vormt op die manier een uitstekende beschutting tegen 

lekkage. Datzelfde vindt men bij alle andere Igsten terug, vooral bij het afsluitstuk boven 

het voetstuk (fig. 7, archit. Green en Wicks als typisch duidelijk zichtbaar). De bewerking 

der bovenlijsten vertoont denzelfden bouw aan den gevel, terwijl de bekleeding met 

spanen, welke boogvormig in de lijst van den gevel insnijdt, eene uitmuntende, dichte 
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bedekking ten gevolge heeft. Bij den bouw van de ^rchitekten MARLING en BURDETTE te 

Buffallo is de rondom loopende versiering van spanen om het benedengedeelte der 

bovenverdieping alsmede die van den grooten gevel boven de daklijst als wijze van 

versieren typisch. 

Overigens is deze bouw met den ruwen bouw van het sousterrain insgelijks goed in 

de wijze van groepeering. De bovenverdieping steekt om het voorstuk van den schoor

steen uit, waardoor er sterke benedenstukken als stutten naar voren bij wijze van boek

vormen benoodigd zijn, welke in gehouwen steen het metselwerk alleraardigst vervrolijken 

en bovendien een beschermende afsluiting aan den driezijdigen venstererker verschaffen. 

AUerbevalligst is de behandeling van den grooten gevel in het venster evenals van den 

dakerker met zijn driehoekigen uitbouw tot opvrolijking der groote dakvlakte naast den 

toren, welks ronding zoowel in den muur als in het dak op uitmuntende wijze door 

spanen kan worden bedekt. De oprit aaa den achterkant van het huis verleent den toegang 

tot eene der kamers door den achterhall. 

Laat ons nu tot de veel grooter en vrijer voorbeelden overgaan. 

De figuren 3 en $ vertegenwoordigen stadsgebouwen in gemengden stijl en toonen 

op interessante wijze, hoe de kunstbouw zich tusschen en bij den massieven bouw in de 

bovenverdieping aansluit, zoo bij No. 3, den door den architect J. L. SlLSBEE bewerkten, 

rijken terrakottabouw, zijdelings aan den toren bij fig. 6 van de architecten MARUNG en 

BURDETTE tusschen de beide torens van tufsteen. Bij den eersten wekt vooral onze 

belangstelling de bouw van het balcon der bovenverdieping op den hoek, waar deze 

door het aanbrengen van sterke, ornamentale houten schoren gemaakt is, terwijl de beide 

uiteinden door vrije zuilen ondersteund worden, waaruit zich het ornament der kroonlijst 

ontwikkelt, en de zwaarte van het dak dragen. 

Ook de bewerking van het voltooien van den toren verdient ten volle onze aandacht. 

De massieve benedenbouw wordt op de hoogte der borstwering van de zolderverdieping 

door eene breed fries van terrakotta afgesloten, waarboven zich aaneengekoppelde zuilen, 

welke het torendak dragen, verheffen. Hoogst bevallig ontwikkelt zich uit deze schikking 

de daarvoor gelegen pijlergroep van het middenvenster, die als van uit een dikbuikig 

voetstuk opgroeit en met een Romaanschen gevel bekroond is De groepen der machtige 

ingangsboog naar de vestibule naast den voorsten oprit vinden aan den anderen hoek 

van het huts als tegenwicht, eene dergelijke schikking van veranda en balcon met uitge-

bouwden toren. Het effect van het geheel is wellicht niet kalm genoeg door het te veel 

groepeeren van aan- en uitbouwen, wat door de verscheidenheid van het materiaal nog 

verhoogd wordt. Evenwel] vertoont de bouw veel allerbevalligste, goed bruikbare 

details, zooals o a de aardige bekroning van den schoorsteen door terrakottakappen. 

Heel wat kalmer werkt fig. 6 in tegenstelling met het pas beschrevene door zijne 

beide zware torengebouwen. Niet zoo bevallig lijkt ons de omlijsting van rooden bakste n̂ 

der ramen en der openingen van den oprit aan den voorkant toe, daar zij te schril lij 

de overigens zoo aardige kleurcombinatie afsteekt. Alierbekoorlijkst zijn ook de huiz ;n 

het eerste van de architecten GREEN en WICKS, een oude ombouw 'm bet groote pirk 
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gelegen en heerlijk door groen omslingerd, het andere een cottage in de zeebadplaats 

Bar Harbor Maine, met den dikken achthoekigen toren op den hoek. Bij dit gebouw is, 

om een zoo krachtig mogelijk effect voor de benedenverdieping te bekomen, afgeschild 

gelakt zwarthout inplaats der bekleeding met planken opgespijkerd, wat boven de ruwe 

plint van tufsteen uitstekend werkt en de bekleeding met planken daarboven veel lichter 

doet schijnen. Het geheel komt met zijn rijken verandabouw en de groote door dakerkers 

afgebroken vlakken aan weerszijden van den toren zeer schilderachtig uit. Bij fig. 7 is de 

overgang van den breeden voorgevel in een kleinen achthoekigen toren en het schuine 

afdakje voor de leiding opmerkelijk met het daarvoor gelegen balcon evenals bij de 

vorige op verschillende hoogten boven de veranda aangebrachte dakvlakten, welke eene 

allerbekoorlijkste doorsnede van den loodrechten hoekmuur van achteren en het dak ten

gevolge heeft. Ook het driewerf gekoppelde, een weinig naar voren geplaatste venster 

tusschen den grooten en den kleinen gevel maakt een allerliefst effect. Het geheel maakt 

met zijne breedte met twee vlakke zijden en zijne omlijsting in het groen alsmede zijne 

met mos begroeide spanen een haast sprookjesachtige, maar toch aangeoamen indruk. 

In de volgende aflevering zal nu de afwijkende Amerikaansche zuinige constructie 

door verklarende figuren aangetoond en beschreven worden. 
( Wordt vervolgd^ 

Moderne Versiering voor Plafonds en Wandvlakten. 

door M. J. GRADL te Munchen. 

Op decoratief gebied ziet een nieuwe uitgave het licht, belangrijk voor bouwmeesters, 

decorateurs enz. Zij bestaat uit 24 platen groot 0.33 x 0.43 cM. in portefeuilleband. De 

prijs is / 15.50. Bij lederen boekhandelaar is het te bestellen en ook direct van ons te 

ontvangen. Met zeer veel zorg is de uitgave uitgevoerd, allen in kleurendruk. Modern, 

niet overdreven wat daarvan doet afschrikken maar in vorm en. kleur met smaak en 

oordeel gekozen, daardoor levert het geheel een allezints bruikbaar plaatwerk voor een 

ieder die op decoratief gebied moet bezig zijn, en daarin een schat van denkbeelden 

vindt weggelegd. De zaamsteller de Heer M. J. Gradl te Munchen, is voor dien taak ten 

volle berekent en te oordeelen naar het succes dat de uitgave in Duitschland verwerft 

waar zij eveneens dezer dagen verschijnt, zal ongetwijfeld menigeen zich ook hier te lande 

dat werk, de Hollandsche uitgave daarvan, aanschaffen. Voor onderwijs en opleiding is 

het evenzoo zeer goed geëigend. De geheele complete uitgave wordt in eens afgeleverd 

en zien wij daarop vele aanvragen tot inteekening tegemoet, die men ons of zijn boek

handelaar met aanwijzing van ons adres gelieve op te geven. Het is zeker een der beste 

uitgaven van dien aard die vooral in onzen tijd noodig zijn, nu het -moderne zich meer 

en meer op den voorgrond plaatst. Daarbij is de prijs billijk gesteld. 
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Eene manier om eene vormbare kunststof uit zaagsel, koolzure kalk 

en eene oplossing van kiezelzure sodaoxyde te maken. 

De bedoelde uitvinding betreft een kunststof voor het maken van bouwsteenen, 

ornamenten en dergelijke voor kinderbouwdoozen, van sier, bekleedings- en isoleerplaten 

en dergelijke meer. 

Door het vermengen eener oplossing van kiezelzure sodaoxyde met koolzure kalk en 

zaagsel verkrijgt men deze stof. Door het zaagsel wordt de stof zoo veerkrachtig, dat de 

vormstukken, zonder dat men behoeft bang te wezen voor breken of splijten, op de meest 

verschillende wijzen bewerkt kunnen worden. 

In elk geval zijn er reeds proefnemingen gedaan om eene kunststof uit die

zelfde stoffen te vervaardigen, doch de daar genoemde vermengingsverhoudingen zijn 

voor practische doeleinden niet geschikt bevonden. 

Het bedoelde proces onderscheidt zich verder van soortgelijke hoofdzakelijk daardoor, 

dat de bovengenoemde drie bestanddeelen alleen gebezigd worden en door de allereen

voudigste wijze der samenstelling van die bestanddeelen, waardoor een product verkregen 

wordt van eene tot nu toe onbereikte duurzaamheid, dat bovendien op de meest ver

schillende wijzen bewerkt kan worden. 

De stof bestaat in hoofdzaak uit fijne, gewasschen, koolzure kalk, zaagsel en kiezelzure 

sodaoxyde in eene oplossing, welke een soortelijk gewicht van 1,3 k 1,4 heeft. 

De bestanddeelen worden in de volgende hoeveelheden dooreengemengd: 

17 deelen zaagsel, 

27 » koolzure kalk, 

59 » kiezelzure sodaoxyde, 

en, naar de ondervinding leert, moet de koolzure kalk eerst met het zaagsel vermengd en 

daarna eerst de oplossing der sodaoxyde er bijgevoegd worden, omdat het krijt anders 

groote klonten vormt. 

Deze kunststof vertoont, nadat zij hard geworden is, wat vrij spoedig gebeurt, eene 

buitengewoon groote vastheid en aantrekkingskracht der deeltjes en een naar verhouding 

heel klein soortelijk gewicht. Zij is zoowel tegen water als tegen vuur bestand, zij geleidt 

de warmte heel slecht en kan gespijkerd, geboord, van scharnieren voorzien, gevijld, 

gedraaid, gepolijst, vernist enz. worden. Men kan haar in massa kleuren en een ongemeen 

effectvol, geaderd, gemarmerd of granietachtig voorkomen geven; eene kleuring, welke de 

geheele massa doordringt, dus de bewerking van het geheele voorwerp zonder verandering 

van het kleurpatroon toelaat. 

Moeten verschillende blokken tot een goed samenhangend geheel verbonden worden 

dan kan dit met eene oplossing van kiezelzure sodaoxyde op voortreffelijke wijze geschieden. 
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Bij de ]?!aten. 

O n t w e r p v o o r e e n h e e r e n h u i s , 

door P. GKNODDE. 

De plannen en voorgevel geven een ontwerp voor een burgerwoonhuts in een onzer 

kleinere steden der noordelijke provincie. De gevel van kleurige bak- e» natuurlijke witte 

zandsteen opgetrokken, maakt met den uitbouw een bevredigend geheel. De herinnering 

aan de renaissance wordt daarbij verlevendigd. 

Q u e b r a c h o h o u t . 

Daar er in onze dagen door de Duitsche spoorweg directie's proeven genomen worden 

om spoordwarsleggers van Quebrachohout te vervaardigen is het van hoog belang iets 

naders omtrent deze houtsoort, zooals zij voornamelijk in Argentinië voorkomt', te 

vernemen. 

De boom, welke dit handelsartikel levert, wordt Qtiebracho Colorado genoemd tor 

onderscheiding eener aanverwante soort, den Quebracho blanco. Volgens Argentijnsche 

wetenschappelijke werken behoort hij tot de mahonicachtige en moet hij eene hoogte 

van 12 tot 15 M. en de stam eene dikte van 1 M. middellijn bereiken, hl zijne vertakking 

en uiterlijk vertoont de boom groote overeenkomst met den Duitsche eik. De altijd groene 

bladeren zijn kleiner dan het eikenloof, glad lancetvormig en de takken met; dorens 

gewapend. In de wouden staat de boom meer alleen dan de eiken. De wouden bedekken 

groote oppervlakten van de Noordelijke distrikten Cordoba, Cantamarca, La Rioja, Santiago, 

Tucuman, Salta, Injuy, Corrientes, Misiones, het Chakogebied, dus. van Argentinië, voorts 

van Paroguay en van de naburige streken van Brazilië. 
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Het hout is buitengewoon hard en heeft een groot soortelijk gewicht; vooral omdat 

het veel tannine bevat (22 pCt.—240 looizure stoffen), heeft het een groot weerstands

vermogen tegen de inwerkingen van den dampkring. Over den ouderdom van den boom 

spreken de opgaven elkander nogal tegen. Minstens moeten er vijftig jaar verloopen, 

voordat een te vellen boom van middelmatige dikte volwassen is; sommigen noemen 

zelfs hét dubbele aantal jaren. In elk geval is het waarschijnlijk, dat de boom bij de 

buitengewone vastheid en zwaarte van het hout uiterst langzaam groeit. De jaarringen 

bij een stam van l M. dikte staan zoo dicht bijeen en zijn zoo fijn, dat men ze met 

het ongewapende oog niet onderscheiden kan. Van herwouding is nergens sprake, over 

het algemeen heeft er een ontzaggelijken roofbouw plaats. Hierdoor werden natuurlijk in 

den loop der jaren de houtaankappen altijd verder van de verkeerswegen teruggedrongen; 

uitgestrekte distrikten zijn reeds geheel en al ontwoud en de moeilijkheden van het transport 

van den aankap naar de laadplaats aan de rivier of de werkplaats worden reeds beduidend 

grooter en daardoor mede de onkosten. 

Nadat de boom geveld is, wordt hij op dezelfde plaats van takken en schors ontdaan. 

Onder de ruwe schors zit er nog eene dikke witte laag splint, welke eveneens in het 

woud verwijdert wordt, totdat het vaste, roode hout van den stam voor den dag komt. 

Als zoodanig worden nu de stammen verzonden, dan wel zij worden tot timmerhout, 

dwarsleggers, stijlen enz. of in de quebracho-extractfabrieken tot extract bewerkt. 

Maakt de reiziger van Santa Fé uit van den Noordwaarts loopenden spoorweg 

gebruik, dan komt hij na omstreeks vijf uur rijden reeds in het gebied der quebracho-

industrie. Lange spoortreinen met prachtige, roode stammen beladen, hier en daar aan

schouwt men zagerijen of houtbewerkingsplaatsen en aan elk station ziet men groote, 

primitieve hijschwerktuigen voor het overladen der zware quebrachovrachten. 

Hoogst opmerkelijk is het, dat deze tak der Argentijnsche nijverheid grootendeels in 

handen van Duitsche firma's is. Zoo werd de aanzienlijkste quebracho-exstractfabriek van 

Argentinië voor ongeveer een jaar door de Duitsche firma Harteneck & Co. te Calchaque 

in werking gebracht. 

De bewerking tot extract geschiedt op de volgende wijze: De in de bosschen al 

geschilde roode stammen worden in heel sterke raspmachines tot spaanders geraspt en 

uit deze spaanders in batterijen van extracteurs en diffuseurs door middel van waterdamp 

het extract getrokken. Nadat het afkooksel gefiltreerd is, wordt het in verdampings- en 

vacuumtoestellen tot een harsachtige, droge, bruine massa, het quebracho-extract, verkookt. 

De uitgeloogde spaanders dienen om de ketelvurcn te stoken. 

De tweede Duitsche extractfabriek, firma Gebroeders Hemigt ligt vlak bij de Kio 

Parana tusschen de steden Corrientes en Empedrado en werkt eveneens met Duitsche 

machines en toestellen. 

De derde en oudste extractfabriek is door een inheemsche firma te Puerto Cassado 

in het Noorden van Paraguay aan de rivier van denzelfden naam opgericht en werkt 

sedert ongeveer vijf jaar. 

De scheikundige samenstelling van het quebracho-extract wordt gemiddeld op 63 pCt. 
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looizure, 13 pCt. niet looizure en onoplosbare stoffen en 24 pCt. water geschat. Het 

extract wordt in zakken van 50 K.G. verzonden. 

Behalve met het maken van het extract houden de firma's zich op groote schaal met 

den handel in quebrachostammen bezig. Volgens een bericht van den met den handel 

bekende bij het Keizerlijk Generaal-Consultaat te Buenos Aires moet de fabriek te Puerto 

Cassado reusachtig uitgebreide wouddistricten in Paraguay en wel voornamelijk in Chako 

Paraguayo in eigendom hebben. In het pas genoemde land heeft de exploitatie der 

quebrachobosschen evenals in Argentinië eene zeer hooge vlucht genomen. In de hoofdstad 

Asuncion drijft de Duitsche firma ^ > ^ r j 6" Cb. een levendigen uitvoerhandel op Hamburg; 

zij heeft rivierstoombooten in eigendom, welke het hout naar Buenos Aires brengen, van 

waar het verzonden wordt. 

Over den houtbouw in Noord-Amerika. 

(Vervolg.) 

Met het oog op de constructie moet men twee deelen onderscheiden: 

ie die deelen der houtconstructie, welke ook bij den gewonen massieven bouw gebruikt 

worden en 
2e dezulke, welke in het bijzonder tot den houtbouw behooren. 

De afmetingen der houten deelen zijn bij het Amerikaansche timmerwerk bijzonder 

klein. Hoogst zelden wordt er kanthout gebruikt, nagenoeg alleen planken ter dikte 

van 5 cM. Hierin is een wezenlijk voordeel voor het gemakkelijk opbrengen van het 

hout en voor de bewegelijkheid van den timmerman gelegen, die zich altijd gemakkelijk 

uit breedere planken al naar de behoefte smaller maken kan. Het hout der scheimuren 

is bijna altijd 5.10 cM., dat der balkenreeksen S-i8 tot 5-35 cM. al naar de vrij dragende 

lengte of de zwaarte van den last, de sparren 5.'5 tot S-al cM. al naar de lengte of het 

gewicht der dekking. Een eigenlijke betimmering, zooals deze in Europa plaats heeft, 

wordt enkel in uiterst zeldzame gevallen toegepast, maar alles glad tegen elkander 

gespijkerd en wel iedere verbinding met vijf gesmede spijkers, welke moeten omgeklonken 

worden. Op zijn hoogst hebben er vlakke inkepingen van de balken op de lijsten der 

muren plaats. De balkenreeksen blijven meestentijds hol (om buisleidingen op te kunnen 

nemen), wat eene besparing van hunne eigen zwaarte ten gevolge heeft. 

De onder de boven aangegeven eerste rubriek vaUende constructies omvatten de 

balkenreeksen, de binnenmuren en het dak, dus alleen die deelen niet, welke het buitenste 

lijstwerk vormen. Hier moet er de nadruk opgelegd worden, dat bij den Amerikaanschen 

houtbouw ook bij massief buitenwerk de tusschen- en scheimuren maar zelden massief 

bewerkt worden, doorgaans alleen in die gevallen, waar een zoogenaamde tegen brand 

beveiligde bouwwijze door de bouwpolitie voorgeschreven of anders bedoeld wordt. De 

oorzaak van het optrekken dezer muren van hout is nu eenmaal in de naar verhouding 

lage prijs van het hout te zoeken, voorts mede in de mogelijkheid eener vlugger en 

gemakkelijker bouwwijze alsmede de spoediger in gebruikneming van het huis, verder het 
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gemakkelijker inbrengen van een aantal buisstelsels voor de verschillende doeleinden der 

verwarming, der ventilatie, voor den toe- en den afvoer van water, voor de gasleiding^ de 
telefoon, het electrische licht enz. Daar 

de holle wanden ternauwernood eenige 

zwaarte hebben, hebben zij nagenoeg 

geene ondersteuning noodig, zoodat zij 

naar believen op de bovenverdiepingen 

tegen de benedensten aangezet kunnen 

worden, wat voor de beschikking over 

den plattengrond onafhankelijk- en be

wegelijkheid geeft. 

a. D e b a l k e n r e e k s e n . 

Van de reeks der hoofd- tot die 

der kelderbalken ingesloten omdat het 

Amerikaansche woonhuis doorgaans 

centrale verhitting heeft, welke in den 

kelder staat of, omdat er bij alle stads

gebouwen nog een benedenkelder is, 

waarin het verwarmingstoestel staat, zijn 

alle daarbovengelegen verdiepingen droog 

en warm, zij hebben dus niet zooals bij 

ons een keldergewelf noodig, dat enkel 

beoogt de vochtigheid van den kelder 

van de woonvertrekken verwijderd te 

houden. Diensvolgens worden ook alle 

tusschenplafonds van het huis van hout vervaardigd; massieve plafonds komen alleen 

in tegen brand beveiligde huteen voor. Deze omstandigheid draagt er niet alleen toe bij 

om het woonhuis goedkooper te 

maken, doch heeft bovendien het 

aanmerkelijke voordeel van een 

gemakkelijker aanbrengen van alle 

geleidingsbuizen voor alle mogelijke 

doeleinden onder het plafond van 

den kelder door het eenvoudig 

aanspijkeren van hangijzers en hang-

beugels, derhalve mede 

eene voortreffelijke zeker

heid ^tegen alle gaatjes 

en openingen, omdat al 

het pijpwerk zichtbaar 

SsfcESÏSL^k. 
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blijft in plaats van zooals bij ons in den grond te worden ondergebracht; wat in ieder 

geval alleen weder mogelijk wordt, omdat er geene lokalen, welke water noodig hebben, 

in den kelder of in den onderkelder 

worden gevestigd. Bij den massie

ven bouw worden de balken rondom 

het gedeelte, waarop zij liggen, 

schuin afgezaagd, doorgaans 10 cM., 

om op het hout te bezuinigen en 

verrotting te voorkomen. 

De balkenreeksen, 

zooals zij in horizon

tale, in verticale pro-

jektie en in doorsnede 

zijn afgebeeld, worden 

van|5 cM. dikke planken op een gemiddelden afstand van 40 cM. aangebracht en al 

naar de te torschen zwaarte 18—26 cM. hoog gemaakt, bij grootere lasten dan wel bij 

.grooter, niet ondersteunde, spanwijdte komen ook wel 6£ cM. dikke planken van 26 

cM. hoogte voor, of men behelpt zich met het nauwer aaneenleggen der balken tot op 

-% 
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gemiddeld 30 cM. van elkander. Hoogst ongaarne wijkt men van de 40 cM. af, omdat 

de pijlers der muren mede dezen afstand bekomen in tedere balk diensvolgens één pijler 

draagt, de last derhalve zoo gelijkmatig mogelijk verdeeld wordt. De balkenreeksen 
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worden op elke 2,5 k 3,5 M. door kruisschoren gesteund en wel door twee elkaar 

kruisende stukken hout, welke er tusschen gespannen worden en al naar het noodig is 

aangedreven kunnen worden, zoodat het zelfs mogelijk wordt door deze bewerking de 

balkenreeks in het midden op te heffen en haar eene spanning te geven, welke zoo stijf 

wordt, dat de geheele balkenreeks als een klankbord galmt. Men zou nauwelijks een 

beter middel kunnen vinden om eene balkenreeks te verbinden dan eene herhaalde onder

steuning door aangedreven kruisschoren. 

Een inderdaad eenvoudiger middel voor middelmatig groote vertrekken is het aan

brengen der stukken door kruisgewijs aangespijkerd bandijzer, wat uit den aard geschieden 

moet, voordat er eenige belasting hoe ook 

genaamd plaats heeft, d. w. z. voordat de 

muren worden opgetrokken. 

V e r s t e r k i n g e n d e r b a l k e n . 

Alle muren, voor zooverre zij niet 

op elkaar staan, worden op dubbele 

balken geplaatst, welke gemakkelijk door 

daartusschen gelegde stukken hout eenigs-

zins van elkander kunnen verwijderd ge

houden worden, om op elke zijde van den 

muur zooveel rand van de balk te be

houden, om den vloer te kunnen bevesti

gen. Is de last van den vrijstaanden muur 

groot, d. w. z. moet hij behalve zijne eigen 

zwaarte nog andere lasten dragen, of is 

de spanwijdte der balken groot, dan kun

nen er hulpkonstrukties toegepast worden. 

Een der eenvoudigste is de met ijzer be^ 

j j * ^ ~~ ^A bekende manier een trekstang aange-kleede balk, die gemaakt wordt, doordat er op de beitenae ma s s 
I g d wordt en zich beneden om het in het midden er tusschen gelegde houtvullmg legt. 

t eL j l de uiteinden van boven tusschen de balken vastgemaakt en door schroeven 

aangetrokken worden, omdat de trekstang in de balkenreeks; gelegen is, belemmert .ij als 

hulpkonstruktie volstrekt niet. 
Eene andere schikking is die van een ingetrokken draagbalk van onder de be.de 

balken ingeschroefde gladde ijzeren randen. Elke aansluiting geschiedt door verdubbelmg 

en wel zoo, dat dat gedeelte der konstructie, dat eigenlijk de last draagt, onaangeroerd 

blijft, de verdubbeling derhalve den nieuwen last opneemt. Dit geldt voor alle trapholten. 

aansluitingen van schoorsteenen en vernieuwingen van open haarden. ïherb, wordt de 

open haard van metselwerk of beton rechtstreeks tegen de balk of op de aangesp.kerde 

lat geplaatst. De hierop bedekking hebbende figuren komen in deze aflevenng 

voor De schoorsteenen worden met holle steenen tusschen den schoorsteen en 

http://be.de
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de balk bekleed en deze bekleeding met holle steenen op latten geplaatst. Om de ver

spreiding van het vuur in geval van brand door de balk zooveel mogelijk te voorkomen, 

wordt elk vertrek afgesloten met zoogenaamde »fire stops,* 5 cM. dikke planken welke 

zoowel dwars door de balkenreeks loopend, dus bij het doorbranden in de balkenreeks 

den voortgang naar het belendende vertrek beletten of althans vertragen, als ook boven 

en onder eiken hollen muur door dezelfde afsluiting het overslaan van den brand in de 

holle balkenreeks alsmede van daar in den zich daarboven bevindenden hollen muur 

belemmeren. In plaats van 5 cM. dikke planken gebruikt men dikwijls ook pietijzer met 

slakkenwol of soortgelijke vuurvaste stoffen dan wel eene bekleeding met metselwerk op 

die plaatsen. 

Voor solide werken in de steden gelden de volgende bepalingen voor de dikte van 

het hout; waarbij men dennenhout tot basis heeft genomen: 

H o o f d b a l k e n of d i e v a n d e n d a k v l o e r . 

Grootste vrije lengte Kleinste afmeting. Afstand van het midden Kruisonder-

van den balk. tot het midden. steuning. 

3,60 M. 5.17» cM. 40 cM. Eenmaal. 

4,23 » 5»20 » 40 » » 

A l l e a n d e r e b a l k e n r e e k s e n . 

3,60 M. 

4,20 » 

4.80 » 

5.40 » 

6.00 » 

6,60 » 

7,20 » 

5.20 cM. 

5,22' » 

S»25 » 

S.30 » 

ó ^ ' 0 » 

7.5080 » 

6,25" » 

40 cM. 

40 » 

40 > 

40 > 

30 » 

30 > 

30 » 

Eenmaal. 
> 

p 

Tweemaal 
> 

> 

* 

Afwijkingen kunnen door wat dichter bijeenbrengen of grooter dikte voorkomen worden. 

Het opgelegde op metselwerk raag niet kleiner dan 10 cM. en de balk moet in 

schuine richting gezaagd zijn, zoodat er geen loodrecht vlak tegen het metselwerk staat. 

Bij landelijke bouwwerken blijft men meestentijds een heel eind onder deze maat. 

a. De scheimuren worden dikwijls uit 5. io cM. planken opgetrokken, zooals dit uit 

de perspectief teekening blijkt. Deze hebben of beneden een drempel en boven eene 

lijst alsmede een grendel of kunnen mede van kruisschoren voorzien worden, waar het 

stutmuren betreft. Boven alle deuropeningen, waar de middelste doorloopende pijler toch 

vervalt, heeft men een stut aangebracht om de daarboven liggende balk op te nemen. 

De doorloopende stutmuren staan in den kelder op een voldoend sterken dwarshouten 

onderstut, zelfs al is de muur niet tot aan het fondament doorgetrokken. 
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Voor de stadsgebouwen zijn hier weder de volgende verordeningen der bouwpolitie 

van kracht: 

Alle scheimuren krijgen 5.10 cM. pijlers, dwars geplaatst op gemiddeld 40 cM. afstand. 

Zij bekomen dubbele, aan elkaar gespijkerde balken onder zich in iedere 

balkenreeks, eveneens alle vemieuwingen, welke bij groote openingen eene onder

steuning van den muur bekomen. Alle drempels en lijsten van muren, welke niet op 

stutbalken of onmiddellijk onder hen liggende muren rusten, moeten 5 cM. dik zijn Alle 

stutmuren bekomen een kruisstut over de volle breedte der piper?. 

Voor bouwwerken op het platte land en in kleine steden worden in vele gevallen 

dunner houtwerken gebruikt. 
(Wordt vervolgd). 

Merkwaardige Museumbouw. 

Volgens een bericht van Dr. J., den bekenden archaeoleog van Flinder Petri, bestaat 

er plan tot een museumbouw bij Londen met het doel om ethnologische en archaëlogische 

voorwerpen op uitgebreide schaal onder dak te brengen. In de onmiddellijke nabijheid 

van Londen! zal er een terrein van ongeveer een vierkante mijl aangekocht en uniform 

met groote galerijen bebouwd worden. Voorloopig zullen de galerijen op zulke afstanden 

van elkander worden opgericht, dat er na hunne voltooiing in de tusschenruimten nog 

gebouwen van zesmaal zooveel uitgebouwd zullen kunnen worden. Nu zullen er ieder 

jaar galerijen van omstreeks 400 voet lengte gebouwd worden, wat in eene eeuw op 

gebouwen tot eene gezamenlijke lengte van acht Engelsche mijlen zou uitloopen, welke 

dan nog in in zesvoudigen omvang zouden kunnen worden volledig gemaakt. Dus betreft 

het niets minder dan de trapsgewijze schepping eener geheele museumstad, welke voort, 

durend uitgebreid en wellicht eerst binnen zeshonderd jaren voltooid zal zijn. De kosten 

zijn zoo berekend, dat er ieder jaar een bedrag van 120.OCO gulden voor dit doel 

beschikbaar moet wezen. 
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Bij de Platen. 

O n t w e r p v o o r e e n d o r p s s c h o o l . 

door D. C. VAN DER ZWABT. 

De dorpsschooL toet onderwijzerswoning zijn hoewel ondeding aaneengekoppeld, dnw 

de gang echter zoodanig van elkander afgescheiden, dat beiden als het ware een op zioh 

zelf staand geheel vormen. De materialen zijn gewone metselsteen. Het sohoolgebouw is 

met houtcement gedekt, de woning met kruispannen. 

D e a c u s t i e k . 

Waarvan de acustiek in gesloten lokalen afhangt, is nog in het geheel niet bekend. 

Professor Saèine, die de opdracht daartoe van de directie der rijke Harward-Universiteit 

in Amerika bekomen had, heeft in de laatste-twee jaar belangrijke onderzoekingen naar 

den aard der acustiek ingesteld en middelen ter verbetering der gebrekkige acustiek 

in de grootsche aula van het tot de Universiteit behoorende Toggmuseum voorgesteM. 

Twee jaar lang heeft deze geleerde voortdurend proeven in dit groote lokaal genomen 

en aldus getracht de inwerking der verschillende verhoudingen in grootte, vorm eorbouw-

materiaal uit te vorschen. Deze proeven beloven door hunne wetenschappelijke verMaring 

een hoogst gewichtigen grondslag voor de beoordeding en de oplossing van de vraag

stukken der acustiek te waarborgen, als men op het eerste opstel van Prof. Sabine, dèt 

dezer dagen in de »American Architekt< opgenomen werd, mag afgaan. De btesduijviog 

daarimvis even duidel^k als belangrijk. Vooreerst stdt hg vast, dat de volgende omstandig-
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heden wezenlijk invloed uitoefenen op het geluid in eeue besloten ruimte: De sterkte van 

het geluid is bij den afstand van den hoorder van de plaats, waarop het geluid ontstaat, 

in eene besloten ruimte doorgaans grooter dan in de open lucht. De eigenaardigheid of 

de klank van een samengesteld geluid wordt in meerdere of mindere mate gewijzigd, 

doordat enkele der samenstellende geluiden door nagalm versterkt of ook wel door ver

menging van geleidsgolven versterkt dan wel verzwakt worden, een voorval, dat Prof. 

Sabine voorstelt met den naam distorsie of verwringing te bestempelen. Verder is het 

eene eigenaardigheid van de werking van het geluid in eene besloten ruimte, dat het 

geluid nog gedurende een waarneembaren tijd hoorbaar blijft, nadat het lichaam, dat het 

geluid voortbrengt, reeds met. slingeren heeft opgehouden. Dit wordt veroorzaakt door de 

meerdere of mindere volkomen terugstooting van het geluid door de muren, het plafond 

en den vloer van het lokaal. Deze verlengde duur van het geluid noemt Prof. Sabine met 

een reeds bekend woord terugkaatsing. 

Er moet dus vooral op deze eigenaardigheid worden gelet, dat de elkaar opvolgende 

geluiden elkander wederkeerig bedekken en verwarren. De klankrijker vocalen (klinkers) 

weerkaatsen vooral in een groot lokaal, terwijl de zachter, spoediger wegvloeiende conso

nanten (medeklinkers) daarentegen zich terugtrekken. De vraag, of de acustiek in een 

groot lokaal voldoende is om de geluiden in voldoende mate naar alle deelen over te 

brengen, wordt alleen bij zeer groote zalen een moeielijke taak. Het letten op den duur 

van het geluid eener toon is het belangrijkst en deze hangt af van de gesteldheid der 

muren en der overige de geluidgolven weerkaatsende vlakken alsmede van de grootte 

van het lokaal. Al naardat de muren uit deze of gene bouwstof bestaan dan wel op deze of 

die manier bekleed zijn, zullen zij het geluid meer of min tot zich nemen en bijgevolg meer 

of min daarvan in het lokaal doen terugkaatsen. Deze stelling verklaart eene bekende 

ervaring, wanneer wij er aan herinneren, dat eene zware bekleeding met laken of vilt op 

de muren het geluid tempert. 

Indien het begrip der tempering van het geluid in een wetenschappelijken vorm 

wordt voorgedragen, beduidt dit juist, dat dergelijke weefsels het grootste gedeelte van 

het geluid tot zich nemen en er maar weinig van in het lokaal terugkaatsen. Daarom kaatst 

een toon in dergelijk bekleed vertrek maar korten tijd terug. Bekend is de regel, dat de 

bijeenkomst eener groote menschenmassa in een lokaal een aanzienlijk deel der geluid-

golven absorbeert en de terugkaatsing aanmerkelijk vermindert. Voorts is het duidelijk 

dat de duur van het geluid in een groot lokaal langer aanhoudt dan in een klein, mits 

de muren uit dezelfde stof bestaan, omdat de geluidsgolven een grooteren weg hebben af 

te leggen, voordat zij tegen een vlak stooten, waardoor zij gedeeltelijk vernietigd worden. 

Eene werkelijke verplichting zal het altijd voor den architect zijn om den duur van 

het geluid in een groot lokaal ia zoo verte te verkorten, dat het ineenloopen der ver

schillende tonen, zij het bij het gesproken woord of bij muzikale melodieën, worde voor

komen. Zulk eene beperking van het geluid kan door het bekleeden van een bepaald 

gedeelte van den muur met dikbehaard vilt worden verkregen. Van groot praktisch belang 

zijn de proeven, welke Prof. Sabine betreffende het temperen van het geluid met verschil-
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lende bouwmaterialen genomen heeft, welke gewoonlijk voor het optrekken van muren en 

wanden gebruikt worden, bijv. met gladde tegels, met gipsbekleeding, met latten, planken 

of glas enz. Deze proeven zijn zoo genomen, dat door hun resultaat de mogelijkheid 

wordt gegeven om den duur van het geluid binnen een lokaal naar zijnejgrootte en de 

gesteldheid zijner muren in cijfers te berekenen. 

Over den houtbouw in Noord-Amerika. 

Nog enkele opmerkingen over de constructie als toelichting bij het vorige. 

Zij bestaat veelal uit sparren en is zoodanig samengesteld dat geene ondersteuningen 

op de kapvloer noodig zijn waardoor de geheele ruimte vrij blijft. De hiervan in vorige 

aflevering gegeven tekstfiguren lichtten dit nader toe. 

Onze tegenwoordige bouwwijze heeft met deze constructie veel gelijk waar de talrijke 

uitspringende gedeelten daartoe de gelegenheid geven. Alle binnenmuren of afscheidingen 

worden ook dan eerst opgetrokken wanneer de geheele buitenwand door de trap is gedekt. 

Vooral wordt veel gebruik gemaakt gemaakt van het mansarde-systeem. Alle uitbouwen 

of aansluitende bekappingen daarvoor worden veelal later aangebragt. Daar de ondergrond 

in Amerika veelal vast is, geschiedt de aanleg direkt op den bodem op ruwe rotsblokken 

die gewoonlijk door het aanbrengen der houten bekleeding worden verborgen. Bij villa's 

maakt men geen kelders, bij woningen van eenig aanbelang waar de verwarming in het 

sousterrein moet aangebragt worden is de ruimte dikwerf zeer primitief bij de woning uit

gebouwd. De geheele opgaande wanden bestaan uit een houten raamwerk, stijlen en 

dwarsregels, die dan later bekleed worden hetzij uit monier-cementwerk of steensoorten 

van zeer lichte gehalte. 

Het m a r m e r m o n o p o l i e . 

Engelsche tijdschriften vermelden : Senator Procter uit Vermont heeft een werk tot 

stand gebracht, waardoor hij de hoofdmassa der exploitatie van standbeelden en bouw-

. werken in marmer in zijne handen gebracht heeft. Reeds had hij nagenoeg de geheele 

opbrengst van Vermont in handen en voegde nu de meeste marmergroeven van Carrara 

aan zijn bezit toe. Een zekere Alexander Konta kwam naar Londen in het bezit 

der koopkontrakten van de meeste eigenaars van Carrara, wier marmer voor beeldhouw

en kunstwerken onvergelijkelijk is. Konta had gedurende eenigen tijd met Londensche 

kapitalisten onderhandeld, toen Procter hem een bod per telegraaf deed. De slimme 

Amerikaan liet geen tijd verloren gaan. Binnen tien dagen na de ontvangst van het 

telegram was zijn agent ter plaatse en het kontrakt, dat de overdracht van ongeveer 

24,000,000 gulden inhield, was in enkele uren opgemaakt. 

Omdat de Italiaansche steengroeven tot nu toe in handen van verschillende kleine 
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eigenaars geweest zijn, konden de bedrijfskosten tot een minimum gebracht worden, nadtó 

het bezit van nagenoeg allen in één hand is, zoodat het marmer »tot zeer matige prijs 

op de markt gebracht* zou kunnen worden. Doch wanneer het monopolie van den heer 

Procter zoo groot is als beweerd wordt, heeft hij hieromtrent voorzeker zijne eigen 

gedachten. Voor fijne werken hebben w? in het onlangs opgedolven uitstekende ^ f e / i n : ^ 

marmer een materiaal, over welks kwaliteit, Heur en bestandheid tegen den invloed van 

het weder eene ervaring van meer dan tweeduizend jaar getuigt. 

V i l l a t e R a s p e n a u . 

De beide tekstfiguren geven in plan 

en gevel eene villa te Raspenau gebouwd, 

volgens de plannen van de bouwmeesters 

Krauss en Tolk. De eigenaardige voor

sprong aan trappenruim, eetzaal enz. ge

geven, maken het uiterlijk vol afwisseling 

waarvan de bouwmeesters in de gevel 

gunstig partij wisten te trekken. 

UOFttmER. 

WOHNZIIDER iPtftt-

Het drogen en buigbaar maken van hout 

Iedere houtsoort, welke voor bouwwerken of meubelen gebruikt moet worden, moet 

een tijdlang opgelegd worden om voldoende droog en buigbaar en daardoor duurzaam 

en bestendig te worden. 
Door dit opleggen gebeurt het niet zelden, dat overigens goed stamhout van vorm 

verandert, doordat het door schadelijke schimmelplanten enz. langzamerhand geheel ver

nield wordt. Om dit vernieltngsproces te voorkomen, heeft Dr. J. Meijer te Berlijn volgens 

de ,Bouwmaterialenkunde« onder No. 100558 oktrooi genomen op een middel, waarmede 

men het hout zijne vochtigheid ontneemt door het met vocht aantrekkende middelen te 

behandelen en wel zoodanig, dat daardoor zooveel mogelijk de vormverandering en het 

scheuren van het hout voorkomen wordt en bovendien de in het hout aanwezige organismen 

mede vernield worden. Bij de proeven, welke met dit oogmerk genomen werden, had 

men eerst het gebruikmaken van alkohol of sterk verdunde spiritus op het oog. omdat 

dit middel nu eenmaal water aantrekt en vervolgens ook, zonder zelf zijn restant achter 

te laten, uit het hout verwijderd kan worden. 

Bij deze proef bleek nu, dat de alkohol deels niet voldoende deels niet spoedig genoeg 

en ook niet op alle plaatsen gelijkmatig opdrogend werkte. Voorts leverde het terugkrijgen 

van den alkohol in zooverre moeielijkheden op, dat zijne voldoende bevrijding van water 

altijd met eenige bezwaren gepaard ging. Verder kon men den alkohol niet zoo volkomen 
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uit het hout verwijderen als wenschelijk was, zonder dat een al te langdurige verhitting 

van het hout noodig ware geweest; want eene verwijdering van den alkohol, zooals deze 

bij het oktrooi met behulp van water wordt voorgesteld, was zooals men begrijpen zal, 

buitengesloten. Ook schijnt het bij het bedoelde middel niet raadzaam te zijn ter vermijding 

eener langduriger en hooger verhitting van het hout daar alkohol in te laten blijven, 

omdat deze water aantrekt en derhalve het indringen van vocht in het hout bevorderen 

zou, nog afgezien van het noodelooze verlies aan alkohol en de verdere ongelegenheden, 

welke daaruit bijv. bij het polijsten van het hout zouden voortspruiten. 

D e t e g e l f a b r i k a t i e . 

Wanneer wij een twintigtal jaren terugzien, dan zijn het overal de Engelsche tegels 

die toepassing vonden. Bewerking en duurzaamheid van het fabrikaat waren dan ook de 

grootste deugden ervan. De prijs was en bleef hoog. In latere jaren herleefde de Hol-

landsche tegelbakkerij en wat wij thans op dit gebied te zien krijgen, verdient allen lof. 

Dezer dagen maakten wij kennis met hetgeen de plateelbakkerij van den Heer J W. 

Mijnlieff te Utrecht levert en waarvan een zeer eigenaardig album is samengesteld. In 

moderne kleur en vorm, van de grootste verscheidenheid en daarbij van hoogst correcte 

bewerking maken die tegels aanspraak op groote toepassing, waarvoor de prijs geen 

verhindering is. Vooral voor onze gangen, trappenruimten, badkamer, keuken en verschil

lende winkelinrichtingen, voor bekleeding der gevels enz. zijn die tegels zeer aan te bevelen. 

Het album zal de firma gaarne verstrekken, het is een goed wegwijzer in dit opzicht. 

D a k p a n n e n . 

De firma I. B. van Soest, Terstappen Stoomdakpannenfabriek te Swalmen zond dezer 
dagen eene beknopte brochure de wereld in, waarin het fabrikaat wordt toegelicht. Inderdaad 
het getuigt van vooruitgang, en waar wij ons dikwerf vroeger moesten behelpen met een 
doordringbaar ongelijkmatig dakvlak dat sluiten deze pannen geheel uit, die bovendien 
een geheel vormen, vlak en goed aaneengesloten. Vooral op de twee golfpannen vestigd 
de firma de aandacht, met aanwijzing der proeven die genomen zijn om zoowel het 
doorlaten van vocht, de weerstand tegen druk of temperatuur (vorst.) aan te toonen. Is dat 
hoogst bevredigend bovendien is het de vorm die zoo menige villa reeds doet zien, die 
de waarde der architectuur doet verhoogen. Versieringen van het gelijke materiaal zijn 
er bij verkrijgbaar, en hoewel wij daar nu minder mede op hebben, omdat daardoor de 
gelijkvormigheid wordt in de hand gewerkt, zoo mag toch allereerst het artikel zelf om 
zijn groote deugden alle aanbeveling verdienen. Aanvragen om de brochure bij de 
fabrikant bevordert zeker dat doel. 
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Bouwkunst in den t rant der Ouden. 

NAAR H. A. WALDNER. 

Een kloek voorvechter voor de Middeleeuwsche richting in onze bouwkunst, een 

geslagen vijand der Modernen, heeft eens in eene zijner beroemde redevoeringen gezegd: 

De Modernen zouden stellig op elk kunstgebied, vooral in de bouwkunst, niet zooveel 

onzinnigs aan het daglicht brengen, indien alle kunsten zich meer naar het gezonde 

menschenverstand richtten, evenals soms de dicht- of de schilderkunst. 

Geruimen tijd heeft het geduurd, vóór ik tot het diepste dezer nieuwe schoonheidsleer 

doordi ong. De man splitst de kunsten in de twee volgende groepen: Aan den eenen 

kant staan die, waarbij iets te overdenken valt — aan den anderen kant de overige. 

Wanneer de mensch, zooals bij de dichtkunst, alleen woorden hoort, of wanneer hij een 

aardig genrebeeldje. — een carricatuur of iets dergelijks — ziet, kan hij daarbij toch 

iets denken, het is toch heel anders dan dat phantastisch symbolisch dolle tuig, dat 

deze modernen in de kunstnijverheid, in de bouwkunst of in de muziek laten ontstaan en 

waarbij zelfs het gezondste menschenverstand volstrekt niets denken kan. 

Over deze nieuwerwetsche filosofie kan men op verschillende wijzen denken, maar in 

ieder geval is zij oorspronkelijk en consequent is haar uitvinder eveneens — men heeft 

niets dan wat gezond verstand noodig om zijne kunst verrichtingen naar eisch te taxeeren ; 

men heeft geene fantasie, geen smaak en geen geest, alleen een klein weinigje gezond 

verstand noodig en meer heeft men in het algemeen niet noodig voor het meerendeel 

der hedendaagsche kunst; de basis, waarop al hare kracht en hare geheele waarde berust, 

is het lieve, gezonde menschenverstand. Dit is het geheele, nauwe ruim, waarin onze kunst 

zich nog altijd beweegt, de boei, welke zij op al hare wegen medesleept 

Nemen wij daarvoor een voorbeeld, zooals er eiken dag voor het grijpen liggen. In 

de eene of andere stad, welke eene oude kerk ot een middeleenwsch raadhuis rijk is, 

moet in de nabijheid van dit gebouw een handelshuis gebouwd worden. Nu geeft men 

den architect misschien geene kunsvrijheid, zoodat hij aan zijn werk den vorm kan 

schenken, welke zijn tijd en de consttuctiewijze vereischen, maar men schrijft hem voor 

de uiterlijke vormen van het nieuwe gebouw streng volgens die van het oude werk te 

maken »Stijlvol» te bouwen. In plaats van scheppende verbeelding heeft de kunstenaar 

dus niets anders dan een oud modelboek noodig en daaraan ontleent hij met schetspapier 

en gezond menschenverstand, wat hij voor dit oogmerk noodig heeft. Het menscheüjk 

verstand zegt ons toch, dat het beeld eener straat alleen dan volmaakt is, als het 

«Stijlvol* is, d. w. z. wanneer alle gebouwen er zoo uitzien alsof zij in denzelfden tijd 

gebouwd worden. Achter de schermen, welke aan den ouden tijd endeend zijn, verbergt 

zich echter de moderne bouw zoo goed of zoo slecht mogelijk. 

Dit noemt men »in den trant der ouden < bouwen. Doch is dit werkelijk bouwkunst 

in den trant der ouden ? Zijn het de echte discipelen der ouden, die slaafs voor hunne 

werken nederknielen en telkens opnieuw hunne leer der vormen naslaan P Hebben de 

meesters der Gothiek zich altijd zoo klein geacht, dat zij de oude gebouwen uit den tijd 



7» 

der Romeinen hebben nagebootst om stijlvol te bouwen f Hebben zij niet veeleer zelfbewust 

en fier op hunne nieuwe kunst hunne sierlijke kapellen, geheel met den stijl der ernstige 

kathedraal strijdende, opgetrokken ? Later ging het met de kunstenaars uit den Rcnais-

sancetijd weer precies hetzelfde. Geen hunner had zoo weinig zelfbewustzijn, dat hij zijne 

kunst voor te weinig beteekenend zou geacht hebben om naast de oude gebouwen als 

gelijkwaardige op te treden. Niet eens achtte men zich bij het verbouwen van bestaande 

gebouwen aan de traditioneele vormen gebonden; eene stijlvolle herbouw in den trant der 

kunstkenners van onzen tijd was toen ten eenenmale onbekend. Men was er van overtuigd, 

dat het Heden meer recht heeft dan het Verleden en men was bovenal bezield met 

heugelijke geestdrift voor de nieuwe kunst en in die geestdrift vroeg men niet veel naar 

de regelen van het dorre, kritische menschenverstand. Het oude was alledaagsch geworden 

en de nieuwe denkbeelden zoowel als de nieuwe levensvoorwaarden vereischten ook een 

nieuwen, met den tijd harmonieëerende stempel. 

Wij evenwel, die overstelpt worden door tal van nieuwe technische gedachten, 

schamen ons daarover en verschuilen ze onder maskers, welke wij met veel moeite uit 

drieduizend jaar bijeenscharrelen. Onze geheele bouwknnst is vol van banaal, gezond 

verstand, maar naar Kunst en naar Waarheid zoekt men vruchteloos in haar werken. 

Deze nabootsingen zouden misschien nog aannemelijk zijn, als wij tenminste stijlvol 

konden bouwen, wanneer niet overal dadelijk de duidelijke teekenen van een onvrij nabootsen 

te zien waren en er ons aan herinnerden, dat .het werk toch maar een flauwe schaduw 

van het origineel is. Wie kan toch zoo volmaakt kopieeren ? 

Eene kopie van Lensbach naar Rubbens of Velasquez is weder een groot kunststuk, 

want een meester, die hun geestverwant is, heeft het werk nagevolgd, elke streek getuigt 

weer van de hand eens meesters. Geheel anders is dit evenwel met eene bouwkunstige 

kopie. Nemen wij als voorbeeld eene der volmaaktste scheppingen van den tijd in streng 

Gothische stijl, de Weener Votivkerk (Geloftekerk). Bij dezen bouw had men op geene 

konstruktiemiddelen te letten, de architect kon zich in het technische gedeelte heel getrouw 

aan zijne modellen aansluiten en hij heeft dit gedaan. De schoonste motieven der wonder-

schoone Fransche kathedralen zijn in dezen bouw vereenigd, de sierlijke lijnen en de 

bekoorlijke verdeelingen brengen ons zoowel bij de kopie als bij het eerwaarde origineel 

in verrukking. Maar men mag het gebouw niet al te dicht naderen, wanneer men niet 

wil. dat deze indruk verdwijnen zal en dat de kopie enkel eene karikatuur zal worden. 

Niet alleen bij dit voorbeeld, ook bij vele andere, bijv. bij den Keulschen dom, kan men 

deze ervaring opdoen, 

Juist het fraaiste, de intiemste aantrekkelijkheid der Gothische gebouwen ligt. in de 

bewerking der afzonderlijke deelen en dat is het juist, wat wij niet kopiëeren kunnen. 

( Wordt vervolgd^ 
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Bij de Platen. 

O n t w e r p v a n e e n w o o n h u i s g e v e l , 

door H. J, V A N D O B P . 

Io hoofdzaak van baksteen opgetrokken geeft de gevel een aangenaam en afwisselend 

geheel te zien, dat «ch door nieuwheid en opvatting tegelijkertijd onderscheid. Het 

uitgebouwde gemetselde gedeelte doet zich goed op die wijze voor. 

I A. L. V A N G E N D T . I 
Met stilzwijgen mogen wij het feit niet laten voorbijgaan, dat weder een der verdienstelijke 

mannen aan den kring der vakgenooten ontviel. Het was den bouwmeester A. L. van 

Gendt, « e de afgeloopen week op de begraafplaats Zorgvlied aan de Utrechtsche zijde te 

Amsterdam werd ter aarde besteld. Wanneer men over Van Gendt als bouwmeester sprak, 

dan waren er velen onder de kunstbroeders, die hem daarin niet die verdiensten toekenden, 

die h^ toch werkelijk verdiende, en dat voornamelijk daarin zijn oorzaak vond, dat Van 

Gendt geen bepaalde richting in de kunst voorstond. Al naar de krachten, op zijn bureau werk

zaam, zich hebben geuit, ging de richting van den bouwmeester mede, iets wat men ook vroeger 

van Oudshoorn kon zeggen. Dat feit is niet te ontkennen. Maar om dat met wijsheid tóe 

te passen, was noodig een helderziende blik en een praktisch hoofd. Men mag al eens 

van velerlei stijl te zien geven, de hoofdzaak is echter, dat, wat gegeven werd, behoorlijk 
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in elkander zat, bruikbaar voor de bestemming was en in hoofdzaak een behagelijk geheel 

vormde. Daartegen heeft Van Gendt nooit gezondigd en wij herhalen het, daarvoor is dikwerf 

meer kennis noodig, dan om geleidelijk denzelfden weg te volgen. Zien wij eigenlijk hetzelfde 

niet gebeuren bij onze bouwmeesters, die het moderne pad bewandelen en vroeger met 

evenveel gemak Italiaansche en Hollandsche renaissance hebben gebezigd, als de voor hun 

meest geliefde vormen. Het is er echter verre van om te zeggen, dat Van Gendt de bouw

kunst niet verstond. Integendeel, toen Van Gendt nog aan het spoorwezen verbonden was, 

en nog niet te Amsterdam het bouwmeestersbordje aan de deur gespijkerd had, toen 

werkte hij geheel zelfstandig, ontwierp verschillende villa's enz., waarvan Leliman's bouw

kundig album nog kan getuigen, en wanneer men rekening houd met de wetenschap van 

die dagen, dan had Van Gendt reeds toen recht op waardeering. Symetrisch zat een plan 

door hem bearbeidt in elkander én al was de stijl een voortleven uit de dagen der pilasters 

en kolommen, 't was ernstig bestudeerd en maakte toen een werkelijk goed geheel. Dat 

Van Gendt later voor eigen werkkring werd geplaatst in een tijd, waarin er meer koop

lieden-architecten dan architecten waren, dat toen Van Gendt, die zijn belang begreep, meende 

den weg te moeten inslaan die hij bewandeld heeft, wilde hij velen bevredigen. Wie zal dit 

wraken ? Wat hij deed, deed hij goed en geen misstanden werden geschapen. Maar bovenal 

was Van Gendt een man van beginsel. In de dagen van zijn werken was de bouwmeester de 

baas, de aannemer het slachtoffer, thans schijnt de verhouding omgekeerd, maar Van Gendt 

maakte daar nooit gebruik van, en zoo stond hij als een voorbeeld in zijn werkkring, als een 

man van beginsel, die geen onrecht zou vorderen, geen verhooging voor zich zelf ten koste 

van anderen. Dat zegt veel, want men moet dien tijd gekend hebben en mede gemaakt om 

er de waarde van te kunnen beseffen. Van Gendt sproot uit een geslacht, waar degelijk-

heidszin boven aan stond. Wie herinnert zich den vader nog niet, die zoo menigeen het 

landmetersexamen afnam, ik kan mij die dagen nog terugroepen, toen met angst zqn 

goedkeuring werd afgewacht of het landmetersbedrijf tot mijn werkkring mogt behooren. 

Zoo was ook de zoon degelijk en ernstig en in de moeilijke tijden van het vak eene uit

zondering bij velen. Dat zal, vertrouwen wij, in het geslacht der Van Gendf s blijven, want 

het is hun aangeboren. Hebben wij daarom met leedwezen de doodstijdiog ontvangen, de 

indruk bleef ons bij, er is een man van ons weggegaan, die de bouwkunst liefhad, die haar 

in eere hield door het goede ervan te bevorderen, die bovenal onkreukbaar was in zijn 

eerlijkheidbeginsel, helder en praktisch in zijn opvattingen, waardoor hij zoowel het publiek 

als hen, die geroepen waren zijn bouwplannen te verwezenlijken, beiden verplichtte. Voor 

zooveel goeds moet de stijlrichting zwijgen, wat vooral nu geen bezwaar moet zijn, waar 

stijl en haar verleden als het ware in het vergeetboek zijn geraakt, om onder te gaan in 

een eenvoud, die wij ons allen beklagen zullen. Dat heeft Van Gendt ten minste niet 

bevorderd, want al teekende zijn laatste werken ook die richting af, het was toch onder 

behoorlijke vormen, en zoodoende wist hij er menigeen mede te verzoenen. De herinnering 

aan dat al is ons lief en zal in lateren tijd in waarde stijgen. 
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D e u i t b r e i d i n g v a n A m s t e r d a m . 

Iemand die een drietal jaren niet in Amsterdam geweest is en zich nu eensklaps 

verplaatst ziet in de Watergraafsmeer, zal zijn oogen niet gelooven. Hij zal meenen een 

tooversprookje te zien, waarin op eens een nieuwe stad getooverd werd. Zoo ten minste 

is de toestand daar. 

Aan de ringvaart waar het gemeentegebied van Amsterdam vroeger eindigde, staat 

reeds eenige jaren een rij woonhuizen, dan eens betrokken, dan ledig, maar toch meestal 

zoo, dat men zou gelooven, zij staan er, maar waren zij er niet, zij zouden er ook niet 

komen. Het was of het niet wilde en zie, nu eensklaps herrijst in de Watergraafsmeer 

nog wel verder dan het besproken punt een stadskwartier zoo flink en goed ingedeeld, 

reeds grootendeels bewoond, dat allen twijfel logenstraft of huizen in die omgeving wel 

noodig waren en bewoners zouden vinden. 

Wij hebben thans het oog niet eens op het villa-kwartier dat nog een weinig verderop 

ligt, en zich onderscheid door vele geriefelijkheden die den middenstand ten voordeel komen, 

wij denken nu slechts aan de vele huizen opgetrokken achter de gasfabriek en dus allen 

in meer of minder mate modern, een vrij goed geheel vormend. Wanneer men die huizen 

over het algemeen beschouwt, dan heeft zoowel uiterlijk als innerlijk veel dat verdienstelijk 

uitsteekt, boven wat voor 15 of 20 jaren geleden in het nieuwe Amsterdam is daargesteld. 

Constructie, vorm en indeeling, zij hebben voor zooverre men dat van utiliteitsbouw kan 

verwachten, veel dat daarvoor pleit. De enge gangen zijn bij velen vermeden, de 

bekrompen trappen evenzoo, en de verschillende bouw in ramen en deuren voor- en 

achterwaarts geeft ieder vertrek iets behagelijks en nieuws. De moderne vormen al is 

het ook in pleisterwerk, zijn hier en daar toegepast, en daarbij is het opmerkelijk hoe 

gemakkelijk die stijl er zich toe leent om met een krul of een slinger zich van alles af te 

maken. Men ziet er pilasters ter eenre van de deurpost en ter andere afgebroken, en als een 

zakdoek bijeengeknoopt, zoo zonderling mogelijk, dat staat vreemd. Doch dat vreemde 

staat spoedig tegen, en is het jammer dat het goede in onze nieuwe stijl, daardoor wordt 

achteruitgezet, en door velen het nieuwe op de eerste oogopslag veroordeelt, omdat er 

misbruik van gemaakt is. Dat is jammer en zou met wat meer overleg weggenomen 

kunnen zijn, maar overigens bieden al die woonhuizen, geen meesterstukken van architectuur 

toch veel dat hen doelmatig en behagelijk maakt, dus een groote verbetering toont met 

wat voor een kwart eeuw geschiedde. Electrisch licht langs de wegen, verhoogde voetpaden 

met boomen beplant, een fontein op het kruispunt der wegen, inderdaad men begreep hier 

beter hoe een stadskwartier gezellig te maken, dan dat de hoofdstad het meer naar het 

middenpunt zelfs op de kostbaarste terreinen mocht verwerven. Het laat zich aanzien dat 

de Watergraafsmeer spoedig een geliefkoosd stadsgedeelte zal worden, eerstens is men 

daar eenigszins voor het groote stadsgewoel afgesloten, en daarbij kan menigeen er een 

vrij tehuis vinden van niet te hoogen prijs, omdat de grondprijzen daartoe gelegenheid geven. 

Het is echter een zonderling verschijnsel, dat zooverre van het middenpunt, de 

uitbreiding slaagt, terwijl nog zooveel gronds meer naar het midden der stad onbebouwd 
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blijft liggen, en eerst nu een weinig teeken van leven geeft. Het zijn de gevolgen van 

het hoog opdrijven van de gemeente van al die terreinen, die nu ontzaggelijke sommen aan 

rente hebben gekost en nooit aan hunne prijs kunnen komen. Wanneer in de Water-

P l a n C o n c e r t - en R e s t a u r a t i e z a a l . 

graafsmeer de bouwlust zoo gaande blijft, zal spoedig de nieuwe begraafplaats weder in 

de bebouwing liggen. Wanneer er weinig berekening op was gemaakt dan is het zeker 

daarop en toch het slaagt volkomen. 
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B^j de t e k s t f i g u r e n . 

De vier tekstfiguren vormen een ontwerp van den bouwmeester Otto Kuntschick 
voor een badhotel, concert- en restauratiegebouw aan de Worthersee. Bij een goed 
ingericht plan is het een uiterlijk volkomen in overeenstemming met het doel en de plaats 

jC3CK3gg^3 
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H o t e l . 

P l a n H o t e l , 
van bestemming. De vrolijke hout- en steenbouw eigent zich voor dergelijke denkbeelden 
het best, en wist de bouwmeester hiervan partij te trekken. Ook de verschillende spitsen 
die alles bekroonen, sluiten bij de hooge bergenrijen aan, die het geheel omvatten. De 
vrijstaande villa is het ontwerp van den bouwmeester F. Rud. Vogel te Hannover. 

Bouwkunst in den trant der Ouden. 
NAAR H. A. WALDNER. 

Wanneer men toch die rijpe, diepzinnige volkspoëzie, die in de portalen der kathedralen 
van Amiens, Rouen of Parijs ligt, gevoeld heeft, dan kunnen de reeksen van platte. 
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vervelende heiligengezichten, welke aan de nieuwgothische gebouwen geplaatst zijn, enkel 

een medelijdend glimlachje verwekken. Al zijn de modellen ook van de allerberoemdste 

professoren afkomstig en de beelden door de allerbekwaamste steenhouwers bewerkt, toch 

kan men het gevoel niet van zich afzetten, dat die figuren volstrekt niets met de zaak 

te maken hebben en niet aan zichzelven gelooven. Onze geheele beeldende kunst brengt 

niet veel uitmuntends voort, maar zij is het armelijkst, waar de Gothiek het voortreffelijkst 

is, wanneer zij in vereeniging met de bouwkunst moet werken. 

Daarvoor zijn twee redenen, waarvan de eene zuiver technisch is — onze beeldhouwers 

kunnen in het geheel niet meer met steen omgaan, niet meer in steen denken. Het 

materiaal waarmede zij werken, klei en was, maken alles mogelijk en daarom kan er in 

hunne werken niets voor den dag komen, want men onder den naam stijl aanduidt, de 

zichtbare sporen van het materiaal. Het werk, dat in de karakterlooze stof geboetseerd 

is, wordt daarna door een vreemde hand in steen vertolkt. De steenhouwer, wien dit werk 

wordt opgedragen, behoeft zelfs volstrekt geene smaak of verbeelding te hebben — hij 

mag die zelfs niet hebben, hij moet, wat hem voorgelegd wordt, nauwkeurig kopiëeren. 

De Gothische beeldhouwkunst is evenwel uit hetzelfde materiaal opgegroeid, evenals 

de bouwkunst uit het steen en al zijn hare beelden ook menigmaal stijf en hoekerig, toch 

zijn zij steen en men ziet niet bij den eersten oogopslag, dat zij naar de kleimodelien van 

een professor zijn bewerkt. 

De tweede reden is van geheel anderen aard. Wanneer een steenhouwer in die dagen 

tot versiering van het kerkgebouw eene allegorische figuur, een heilige dan wel een 

duivel beitelde, dan lag, hij in zijn werk al de geestdrift of al den schrik, welken hij 

voor het afgebeelde voorwerp gevoelde en dit streven van den beeldhouwer merkt men 

dan ook in zijn werk op. Die vrees of die geestdrift kan men uit iederen trek lezen en 

een middeleeuwsch publiek had van die gevoelens, welke aldus uitgedrukt waren ook het 

rechte begrip en stond volstrekt niet zoo schuw en onwetend tegenover de beelden 

en de gelijkenissen als het hedendaagsche. 

Bij ons evenwel is de beeldhouwer, die de plastische versiering ontwerpt, boven die 

vrees en die geestdrift verheven; hij is misschien wel een sluwe vrijgeest; een Voltairiaan, 

die aan geen heiligen of aan geen duivel gelooft. Hij maakt deze figuren niet zoo, als zij 

hem voor den geest zweven, maar naar oude modellen en daarbij tracht hij nog zooveel 

mogelijk den ruwen, populairen trek, welke hierbij aan den dag komt. af te slijpen en 

het werk meer genietbaar voor onzen tijd te maken, doordat hij het minder karakteristiek 

begrijpelijker voor het algemeen maakt. Juist datgene, wat aan die figuren Gothisch is, 

verdwijnt op die manier. 

Met zulke ontoereikende middelen kunnen wij de middelen eener vroegere stijlperiode 

niet kopiëeren, want het ontbreekt ons aan een stand van ambachtslieden, die zooveel 

technische zekerheid met zooveel eerbied voor het voorwerp, dat zijne kunst verheerlijkt, 

vereenigde. 

Dat is niet in den trant der ouden gebouwd, dat men hunne uiterlijkheden nabootst, hunne 

vormen tot modellen neemt en onder dit teeken zijn eigen armoede aan denkbeelden verbergt. 
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Wie werkelijk in den trant der ouden weascht te bouwen, geve aan zijne gebouwen 

een vorm en versiere die zoodanig als de verstandelijke «n technische grondslagen van 

zijn tijd verewchen en trachte er niet naar om het uiterlijk vao zijn werk »Jtqlvol« zoo 

te maken, alsof een geslacht van sinds lang verleden tijd het had doen ontstaan, een 

geslacht, dat wij in de dingen, waarin het het grootst was, nimmer kunnen bereiken en 

wtlkt echte nakomelingfn wij dan eerst gouden kunnen worden, wanneer wij .niet volgens 

een stijl, maar overeenkomstig den tijd, niet historisch, maar modern bouwen. 

Zont a l s m i d d e l t e g e n h u i s z w a m . 

Zooals bekend is biedt de bestrijding van huiszwammen groote moeielijkheden en 

vordert wanneer men er geen hinder meer van zal willen hebben, een omvangrijken 

arbeid. Door toeval, zoo schrijft een Hamburgsch huiseigenaar, kwam hij op een eenvoudig 

middel om de zwammen van de aangetaste plekken te verwijderen. 

Hij bespeurde namelijk dat in een vochtige ruimte waarin veel zouthoudende zakken 

lagen, die deelen niet door houtzwammen bezet waren, terwql op andere plaatsen de 

zwam zoo sterk voorkwam, dat men reeds aan geheele vernieuwing van het hout dacht. 

Daar het ach voordeed dat de plaats waar de zoutzakken gelegen hadden steeds onaan

getast waren volgde deze verklaring >Zout is zeer aannemelijk voor vochtdeelen waardoor 

het oplost en doordringt alles wat er mede in aanraking komt. 

Wil men de huiszwam met zout bestrijden, ga dan aldus te werk. Men schudt zoo 

lang keukenzout in kokend water totdat alles opgelost is; met deze oplossing wordt het 

door de zwam aangetaste eenige malen bestreken. Waar het mogelijk is kan men het zout 

ook onopgelost op de aangetaste plaats strooien. 

K r o t t e n e n S l o p p e n . 

Onder bovenstaande titel verscheen bij den uitgever S. L. van Looy een beknopt 

overzicht, bijeengebracht door L. M. Herman en geïllustreerd door Alb. P. Hahn voor de 

minieme prijs van f 0.2$. Wat er in Amsterdam nog op woninggebied te verbeteren valt, 

wat er alzoo op dit gebied nog geleden wordt, weet de schrijver daarin tusschen menige 

statistiek op te nemen, waaruit men kan ervaren dat de toestand nog verre van rooskleurig 

is. Wij gelooven dat er nog zeer veel aan de omschrijving kan worden toegevoegd want 

zal de kelderwoningen die nog hier en daar bestaan in groot aantal, komen daarin weinigen 

van voor. Is echter de toestand slecht, in vergelijk van 15 jaar terug is die inderdaad 

hoogst bevredigend, toch moet er nog veel gedaan worden. Er is echter reeds veel gedaan, 

men moet niet vergeten hoe lang er niets gedaan was, en daarvoor zijn wij op den goeden 

weg, laat het zich zelfs aanzien dat een tiental jaren verder ook de thans nog bestaande 

grieven zullen zijn vervallen. Daartoe zal ongetwijfeld dit boekske krachtig medewerken 

waarvan wB voor belanghebbenden de kennismaking kunnen aanbevelen. 
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Bij de Platen. 

P a s t o r i e v o o r e e n e k l e i n e g e m e e n t e , 

door D. ZWITSBB. 

Plannen, doorsnede en gevels geven beknopt het ontwerp aan, dat in zijn landelijk 

tevens streng karakter volkomen voor de bestemming beantwoord. 

Het plan geeft een geriefelijke verdeeling aan. 

De materialen zijn; de banden van donkerrooden metselsteen, het overige gepleisterd. 

S t u c a t i n e . 

In Frankrijk heeft men weder een nieuw bouwmateriaal uitgedacht, iStucatinef 

genaamd. De uitvinder is de Heer Collantier te Parijs. Het materiaal bestaat uit sillicaat 

met koolzuren en phosphorzuren kalk en heeft vooral bij de laatste tentoonstelling groote 

toepassing gevonden. Het wordt gedurig op de te bewerken oppervlakte gestreken, dan 

worden de oneffenheden weggekrabt en met een mes de oppervlakte glad gemaakt. 

Als na korten tijd de oppervlakte eenigsints verhard is, wordt die met grove zandsteen 

geslepen, waardoor de oppervlakte er korrelachtig begint uit te zien en op kalksteen 

gaat gelijken en wel zoo, dat zelfs de vakman het onderscheid niet ziet. Als voordeel 

der Stucatine wordt genoemd groote hardheid en ondoordringbaarheid voor water en 

bestand tegen alle weersinvloed. Het Theater Frangais dat door de brand zoo zwaar 

geleden had, worden de beschadigde deelen met Stucatine overdekt en allen verkrijgen 

het aanzien van nieuwheid en gelijkmatigheid van materiaal. Men past de Stucatine ook 
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vooral daar toe, waar volkomen afsluiting van het water moet worden verkregen, als bij 

lantaarnramen, ramen voor reservoirs, waarbij het materiaal goede diensten bewijst en 

een uitstekende kit vormt. Ook als isoleermiddel kan het gebezigd worden. De prijs is 

op dit oogenblik nog hoog: f 1.80 a ƒ 2.40 per M2. 

De architectuur en hare hoofdtydperken. 

De Heer Henri Evers heeft bij den uitgever J. B. Wolters te Groningen het Kcht doen 

Bien, eene uitgave die een overzicht zal geven over al hetgeen de architectuur en ver

schillende tijdperken voor merkwaardigs tot stand bragt. Evenals indertijd Kuiper's Schoone 

Bouwkunst, een werk lang gevraagd en van waarde, zal ook deze uitgave nuttig zijn, 

vooral wanneer de overige afleveringen beantwoorden aan die welke nu verscheen. 

Het werk bestaat uit 10 k 12 afleveringen a / 1.50 per aflevering. Voor een ieder die 

de studie der bouwkunst ter harte neemt en daarbij uit het verleden wil putten zal die 

uitgave zeker welkom zijn. 

W o o n h u i s t e W e e n e n . 

De tekstfiguren geven plan en geval van. een woonhuis te Weenen, waarvan de 

verschillende verdiepingen allen afzonderlijk zijn verhuurd, terwijl iedere verdieping weder 

in twee woningen is gesplitst, waarvan de een aan de straat, de andere aan de binnen

plaats is begrensd. 

PRIJSVRAGEN. 
door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in igoi uitgeschreven. 

PRIJSVRAAG I. 

Ontwerp voor een Café-restaurant met Hotel aan eene hoofdstraat van eene 
groote stad in ons land. 

Bouwterrein. Htt terrein wordt verondersteld te zijn gelegen op den hoek van twee straten; vorm en afmetingen 

zijn op bij de Maatschappij aan te vragen situatie aangegeven. 

Bestemming. Ret gebouw is bestemd voor café met biljartzaal en restaurant op den beganegrond, en voor hotel 

op de drie daarboven gelegen- verdiepingen. 

Ce kelderruimte moet ingericht worden ten dienste van café, restaurant en hotel, daar verondersteld wordt, dat 

de geheele inrichting door één persoon geëxploiteerd wordt. 

Hoogten. Het gebouw moet bestaan uit een sousterrein hoog 2.60 M., eene beganegrond waarvan de vloer 

0.90 M. boven de straat ligt, hoog 4.80 M., benevens eene eerste, tweede en derde verdieping, en zolder, waarvan 

de hoogten aan den ontwerper zijn overgelaten. De opgegeven hoogten zijn de afstanden tusschen vloer en plafond. 

De hoogte van de gevellijst of van dat gedeelte van de gevels hetgeen als de hoogte van deze moet worden 

beschouwd, mag niet meer dan 19 M. bedragen. 

Indeeling. Het s o u s t e r r e i n moet bevatten: een afzonderlijken toegang van uit de zijstraat; een hoofdkeuken 

van plm. 60 M2. oppervlakte, met vrijstaand fornuis; een wasch- of bijkeuken van plm. 26 M2. oppervlakte; twee 

provisiekamers, elk van plm. 12 MS.; verschillende gedeelten voor berging van wijn, bier, brandstoffen enz.; 

gelegenheid voor het aanbrengen van twee ketels ten dienste eener centrale verwarming, systeem lagedruk stoom-
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verwarming, en ruimte voor het plaatsen van machineriën ten dienste van de personenlift voor het hotel, elk dezer 

ruimten groot plm. 25 M2. ; afzonderlij'ke diensttrap breed plm. 0.90 M., van af het sousterrein tot aan de zolder

verdieping ; twee spij"zenliften, elk groot plm. 0.80 bij' 0.80 M., ten dienste van café en hotel, die van het hotel 

doorloopende tot op den zolder, verder privaten, kasten en andere gerieflijkheden. 

De b e g a n e g r o n d moet bevatten : een hoofdingang met marquise, aan de hoofdstraat gelegen ; een vestibule 

door tochtdeuren afgescheiden, een portiersloge; een hoofdtrap van plm. 1 80 M. breedte; een personenlift van plm. 

8 M2., en een bergplaats van plm. 8 M2. voor koffers, alles ten dienste van het hotel; verder: *en koffiezaal van 

plm, 160 M2.; een biljartzaal van plm. 150 M2., berekend voor 4 of meer biljarten; een restauratiezaal van plm. 

140 M2.; een buffet met buffetkamer, en een aanrechtkamertje -waarin de spijzenlift uitkomt; toiletkamer met privaten 

voor dames, en toiletkamer met privaten en urinoirs voor heeren; -voort kasten en andere gerieflijkheden. 

De restauratiezaal kan een afzonderlijken toegang van uit de zijstraat hebben; zoo ook moet het café te bereiken 

zijn èn van uit de vestibule van het hotel èn van af de straat. 

JDe e e r s t e v e r d i e p i n g moet bevatten: ruime vestibule en gangen; een conversatiezaal tevens ontbijt 

kamer, .van jplm. 90 M2 ; een eetzaal van plm 100 M2,; een leeszail van plm. 40 MI2.; bureau voor den hotel-chef 

groot plm. 25 M2. ; een servies — tevens aanrechtkamer, grenzende aan de spijzenlift en voorzien van 'verschillende 

open .en gesloten -kasten, van plm 30 M2 ; zoo mogelijk een afzonderlijk diensttrapje dat de aanrechtkamer van het 

café met die van het hotel binnendoor in verbinding brengt; zes of zeven logeerkamers, waaronder 4 voor één bed 

en twee of .drie voor twee bedden; een kamertje voor het personeel; «en ruime toiletkamer m<t verschillende 

privaten en urinoirs. 

De t w e e d e e n d e r d e v e r d i e p i n g e n moeten elk bevatten: ruime vestibule en gangen; tien kamers 

voor één bed; vijf kamers voor twee bedden; een kamertje voor het personeel; ruime toiletkamer met verschillende 

privaten en urinoirs. 

De z o l d e r v e r d i e p i n g moet bevatten : de vereischte slaapvertrekken voor het dienstpersoneel; een strijk

en mangelkamer; een ruime linnenkamer; een zolderruimte met bergplaatsen voor serviezen en voorraad van meubels ; 

noodzakelijke andere gerieflijkheden. 

De grootte der kamers voor één bed moet zijn van 16 tot 20 M2., die van kamers voor 2 bedden 25 k 80 M2.; 

van deze laatste vertrekken kunnen enkele in gemeenschap ontworpen worden met een kleiner slaapvertrek, waardoor 

die enkele kamers meer als zitkamers te beschouwen zijn en dan volstaan kunnen met iets minder oppervlakte dan 

26 a 80 M2. Elke kamer moet onmiddellijk uitkomen aan de buitenlucht. 

De personenlift moet van af den beganegrond tot aan de derde verdieping doorgaan. 

De toiletkamers en privaten moeten zooveel mogelijk in onmiddellijke verbinding met de buitenlucht staan. 

In goede harmonie met de gevels moeten zooveel mogelijk brandbalcons worden aangebracht. 

De volgende teekeningen worden gevraagd: de plattegronden van sousterrein, beganegrond, eerste en tweede 

verdieping en zolderverdieping, op de schaal van 1 k 100; de twee gevels en twee doorsneden, op de schaal van 

1 k 100; een detail van een der voornaamste gevelpartijen op de schaal van 1 k .20. 

De detailteekening kan in potlood, de overige teekeningen kunnen in inktlijnen bewerkt zijn; de verdere wijze 

van afwerking wordt geheel vrijgelaten. 

Voor het ter bekroning waardig gekeurde ontwerp wordt uitgeloofd: de js.ii v e r e n m e d a i l l e der Maat

schappij tot Bevordering der Bouwkunst, benevens f 100. 

Ter mededinging worden uitgenoodigd alle Nederlanders. 

PRIJSVRAAG n. 
Ontwerp voor een blok van vier arbeiderswoningen elk voorzien 

van één bovenwoning. 

Het gevraagde blok arbeiderswoningen wordt verondersteld gelegen te zijn op een geheel vrij terrein of in e?n 
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park, en mag de bouwsom van f9800*) niet te boven gaan, onder welke de kosten van den bouwgrond niet 

begrepen zijn. 

De fundeering moet worden aangelegd op 1 M. - P, waarbij P wordt gerekend te zijn de hoogte van het 

terrein. De geheele ruimte tusscben de fundeeringmnren, met uitzondering van die voor kelders bestemd, moet met 

duin- of bergzand worden aangevuld. 

Het terrein voor vier woningen bestemd, met inbegrip van achtertuinljes of plaatsen, bedraagt 820 M2. De 

tuintjes moeten door stevig bevestigd ijzerdraad van elkander gescheiden zijn. De woningen moeten ook aan de 

achterzijde van af de straat toegankelijk zijn. 

Elke woning moet bevatten minstens 2 kamers, waarvan één ingericht als keuken j de wanden van de voorkamer 

voor woonkamer bestemd, moeten van behangselpapier voorzien zijn. 
In elke woning moeten minstens drie gezonde slaapplaatsen aanwezig zijn, benevens de benoodigde kasten en 

een klein keldertje. 

De bovenwoningen moeten aan de achterzijde een open galerijtje hebben, waarop eenig werk verricht kan worden. 

De zolder moet van dakbeschot voorzien zijn, en door afscheiding naderhand gemakkelijk tot afzonderlijke slaap

plaatsen kunnen ingericht worden. 

Verondersteld wordt, dat van waterleiding en muntgasmeter gebruik gemaakt wordt, zoodat gelet zal worden op 

eene doelmatige plaatsing der waterkraan en van een kookcomfoor. 

Elke woning moet hebben één afzonderlijk privaat, dat niet direct met een der vertrekken in verbinding staat. 

De gezamenlijke privaten moeten op één gemetselde privaatput uitkomen. 
Een practische, weinig kostende en hoogst eenvoudige inrichting voor luchtverversching verdient aanbeveling 
Alleen soliede materialen mogen bij den bouw gebruikt worden. 

Bij hoogen eenvoud mag schoonheidszin niet uit het oog verloren worden, terwijl rekening moet gehouden worden 

met de eigenaardige eischen, door den werkman aan eene goede, practische, warme en gezonde woning te stellen. 

Verlangd worden de teekeningen van: de indeeling der beneden- en der bovenwoningen, het vooraanzicht der 

woningen, en een doorsnede over een der woningen, allen op de schaal van 1 k 60; minstens twee details van 

1 i 10; een volledige begrooting en eene uitvoerige memorie van toelichting 

Ontwerpen, waarvan de begrooting hooger is dan f 8600, of onjuist opgemaakt zijnde, worden terzijde gelegd. 

Voor het opmaken der begrooting zij de volgende eenheidsprijzen verbindend. 

E E N H E I D S P R I J Z E N . 

1 M8. Aanvulling met rivierzand 1.20 
» » » gewasschen grind . . . 2.00 
• Metselwerk van Ie rood in slappe basterd 

tras (fundeering) . . . 18.60 

I M8 Metselwerk van Ie mondklinkers (kelders) 
sterk tras 14.75 

, 0 • miskl. klinkers (trasraam) 
sterk tras 17.00 

') Algemeene opmerkingen. Bij het bouwen van arbeiderswoningen heeft men in de eerste plaats rekening te 
houden met de kosten, dat is met eene matige rente van het te verbouwen kapitaal, met kosten van het onderhqud, 
toezicht, ophalen van huur, enz. benevens eene geheele afschrijving in 60 jaren. 

Indien men geen winst beoogt en tevreden is met eene rente van het op te nemen kapitaal i 4 pCt., kan met 
een bedrag van 21/, pCt voor het verdere toegekomen worden en moet dus ten minste ÖVJ pCt. in het geheel 
werden opgebracht. 

Op detotaalkosten van de te bouwen woningen heeft natuurlijk de prijs van den grond groote invloed ; deze is voor 
groote of kleine steden zeer verschillend Doch ook de loonen zijn in groote steden meestal iets hooger dan in kleine. 

Uit een gezondheidsoogpunt is het een vereischte,- dat arbeiderswoningen aan de achterzijde niet te dicht aan 
elkander grenzen, maar door een tuintje of open plaats van elkaar gescheiden zijn. Als minimum grootte van het 
bouwterrein voor elke arbeiderswoning, met tuin, is pl.m. 80 M2., en als gemiddelde prijs voor den bouwgrond van 
zulke woningen, f5 per M2. aan te nemen. Voor elke woning is dus voor een bedrag van f400 aan grond noodig. 

De ondervinding heeft geleerd, dat bij goed en warm gebouwde, practisch ingerichte woningen van 2 verdiepingen, 
men voor de bovenverdieping meer huur wil betalen dan voor de wontog op den beganegrond. Neemt men aan, dat 
bij de tegenwoordige loonen voor laatstgenoemde woning f 1.60 huur per week betaald kan worden, en voor de 
bovenverdieping f2 (hierbij niet gerekend het waterverbruik, dat op f 0.12 per week is te stellen), dan kan zulk een 
woning van 2 verdiepingen per week f8.60 opbrengen, en mag alzoo, tegen 61/., pCt. rente, f2800 kosten. Van dit 
bedrag afgerekend f400 voor de kosten van den bouwgrond, blijft eene som van f 2400 over voor den bouw, of voor 
pen blokjvan 4 woningen, elk met een bovenwoning, een som van f9600. 
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1 M3 

1 Ma 

1 MS. 

1 M2 
1 M. 

1 M2 
1 MS 

B 

1 MS, 
1 M2, 
1 MS. 

Metselwerk -wu», grijs •hardgrauw (voor
gevels), basterd tras, . . 

• a miskl. hardgrauw achter-
gevels), basterd tras). . 

• m 2e rood (binnenmuren) 
slappe bast : . . . . 

Voeg wede platte -voeg (m. inb. v. specie) 
• geknipte voeg (m, inb, v. specie) 

Raapwerk (binnenmuren) 
• (keldermuren) 

•Pleisterwerk in P. C. dik 1 cM . . . . 
Maastrichtsche tegels met onderlagen . . 
Estriken (keldervloeren) in zand. . . . 
Vloer van klinkers in P, C. op een onder
laag van rood 
Bestrating van klinkers in zand. . , , 
Rioleejing van buizen wijd 12 cM. (met 
grondwerk) 
Rioleering van buizen wijd 16 cM idem 

,, . . . 20 • » 
Hollandsche pannen. . 
Hardsteen voor neuten en dorpels. . . 

ti • raamdorpels 
Vurenhout voor spanten en gordingen 
Bebording met latten (dikte 2 X S cM) 
Gootborden, windveeren dik 8 cM. . . 
Balklagen zwaar 8 X 19 cM 

17.25 

16 00 

18 60 

: 0 20 
026 
0.16 
0.25 
0 50 
8 50 

0 80 

17.00 
1 70 

100 
126 
1.60 
0 70 

240.— 
150.— 

S5 00 
1 10 

50 -
8 0 . -

1 M2. Zoldervloeren van vurenhout dik 2 8 cM. 1,06 
- Vloeren » » » 2.8 oM . 1,25 

1 M8 Varenhout voor vloerribben, met carboli-
neum behandeld 80.— 

1 Voordeurkozijn met "boveBlicht en deur, 
grenen kozijnhout 16 00 

1 Glaskozijn met binnenraam . , . . 14.00 
1 Achterdeurkozijn met deur zonder boven

licht . ^ : . 13.60 
1 Privaatkozijn met deur 18.00 
1 Ëinnenkozijn met paneeldeur . . . . 10.76 

Trappen naar verdieping en zolder met 
inbegrip der leuning (per trede) . . . 1.10 

1 Privaatbetimmering (zitting met voor
schot) 2.60 

1 Keukenkast . . . . ..••;•:.• . . . . 16.00 
•1 Aanrecht . . . .,;•, :. . .,,.,/» i*,;.f. 8.00 

Smidswerk (per verdieping) , , . . 20 00 
Lood en zinkwerk per dubbele woning 60 00 
Stukadoorwerk (per 'verdieping) , . •. 25 00 
Glas en verfwerk (per verdieping) . . 60 00 
Onvoorziene uitgaven 10 00 
Steigers, profillen, hulpmiddelen, schut
ting, waterverbruik, bewaking enz. . . 200.00 
Winst 8 pCt. 

Arbeidsloonen, specie, spijkers, sloten, scharnieren, 
kast- en deurkrukken, schuiven -enz. enz. zijn in deze 
prijzen begrepen. 

Voor het ter bekroning waardig gekeurde ontwerp wordt uitgeloofd: de z i l v e r e n m e d a i l l e der Maat

schappij en ƒ 50. 

Ter mededinging worden alle Nederlanders uigenoodigd 

P R I J S V R A A G III. 

Ontwerp voor een Bodega en Lunchroom. 

Een gedeelte der beganegrond-verdieping van een te bouwen hoekhuis, waarvan de bovenverdiepingen, met 

afzonderlijken toegang, kantoorlokalen zullen bevatten om te verhuren, zal tot Bodega en Lunchroom worden ingericht. 

Het hoekhuis is aan twee hoofdstraten gelegen. 

Volgens bij de Maatschappij aan te vragen shuatM is de beschikbare ruimte, met iribegrip van de trap inet lift 

naar de kantoren en van de bmnenplaats, lang 20 80 M , T)reed 12,75 M , en hoog, van vloer tot plafond, 5.'98 'M , 

terwijl de vloer zelf pi. m. 60 cM. boven het trottoir ligt. 

De «Bodega», met de bekende vatenstellingen en kantoortje, en voor de «Lunchroom* een bufiat en buffetkaraer 

in verbinding met een kleine keuken Voorts moeten aanwezig zijn een gelegenheid om de handen te wasschen en 

W . ' C s -voor bezoekers en eigen personeel en een toegang naar de kelderruimten (ook van af de straat en binnens

huis), desnoods onder de kantoortrap. De kelder is bestemd voor berging van wijnen, brandstof en verwarmingstoestel. 

Zooals uit de situatie blijkt, behoeft alleen rekening te worden gehouden met twee ijzeren kolommen, die tot steun 

van de bovenverdieping dienen, zoomede met de 'harien van de dammen of penanten en die van de ramen 

De hoek van het gebouw kan recht, afgesehnind of afgerond worden. 

De noodige afmetingen zijn in de situatie ingeschreven. 

Gevraagd worden de teekeningen van: de .indeeling op den beganegrond, waarop ook de meub-ls, tafels, 

stoelen, krukken, banken enz. aangegeven moeten worden, op- de schaal van 1 a 100, en een doorsnede over de 

bodega en de lunchroom op de schaal van 1 a 50, nauwkeurig geteekend in inktlijnen, en voorts een perspectivisch 

aanzicht (inwendig) v«n beide vertrekken, schetsmatig behandelden in kleur opgewerkt 
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Voor het ter bekroning waardig gekeurde ontwerp wordt uitgeloofd de b r o n z e n M e d a i l l e der Maatschappij 

en / 25. 

Ter mededinging worden alle Nederlanders uitgenoodigd. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Art. 1. Alle stukken ter beantwoording van deze prijsvragen worden vóór of op 1 Februari 1902, des namiddags 

te 2 uur, vrachtvrij- ingewacht aan het bureau der Maatschappij, Mamixstraat 402 te Amsterdam 

Art. 2. De in te zenden stukken moeten gemerkt zijn met een moPo, en met een herkenningsteeken aan de 

achterzijde; zij moeten vergezeld zijn 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 afzender^ 2°. van 

een open brief, waarin een adres, om zoo noodig met den inzender te correspondeeren zonder den naambrief te openen. 

Art. 3, De teekeningen mogen niet op houten ramen ingeleverd worden. 

Het schrift op de teekeningen moet van eene andere hand dan die des vervaardigers zijn. 

De ontwerper mag zijn naam niet bekend maken vóór de uitspraak der Jury. 

Worden de beide laatste bepalingen niet behoorlijk nagekomen, dan blijft zijn ontwerp buiten mededinging. 

Art. 4. De ingezonden ontwerpen worden in handen gesteld van eene commissie van beoordeeling, bestaande 

uit de heeren: 

A. C. Bleys, Amsterdam j V. G. A. Bosch, Arnhem; W. Hamer, Amsterdam;. W. B. van Liefland, 's Gravenhage; 

Joh. Mutters Jr., 's Gravenhage; A. Salm G. Bz., Amsterdam; J. Verheul Dzn., Rotterdam. 

Art. 6. De Jury heeft het recht, wanneer eenig antwoord niet ter bekroning kan worden voorgedragen, aan het 

Hoofdbestuur voor te stellen eene andere onderscheiding daaraan toe te kennen. 

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 zullen worden tentoongesteld tijdens de Algemeene Vergadering in Mei 1902, waarin de 

bekroningen zullen worden uitgereikt. 

Art. 8. Alle ontwerpen worden tentoongesteld in de steden waar Afdeelingen der Maatschappij zijn gevestigd. 

De niet bekroonde ontwerpen kunnen daarna in April 1903 warden afgehaald aan het bureau der Maatschappij, te 

Amsterdam, op vertoon van het in art. 2 vermelde herkenningsteeken. De stukken dor inzenders buiten 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 Hoofdbestuur der Maatschappij, kunnen op uitdrukkelijk verlangen 

der inzenders teekeningen binnen dit bestek worden teiuggegeveu. 

Het Hoofdbestuur der Maatschappij; 

A. SALM G. BZN., Veorxitter. • 

C. T. J. LOUIS RIEBER, Secretaris. 

Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam. 
Is Prijsvraag. K l e i n e v i l l a . 

Het gebouwtje, geheel vrij gelegen, is gedacht in een Villapark of langs een buitenweg der stad, en bestemd 

voor eene familie met bescheiden middelen. Een sobere economische architectuur is daarom gewenscht, zonder aan 

de eischen van welstand en degelijkheid te schaden. 

Het gebouwtje moet bevatten beganegronds een salofl Van plm, &) M2 en een eetkamer van plmw80M2 keuken 

vestibule met tochtafsluiting, closet en trap naar de eerste verdieping. Op de verdieping, die gedeelteMjk in de kap 

kan gebouwd zijn, moeten drie slaapkamers, badkamertje, closet en op den zolder een dienstbodenkamertje ontworpen 

worden. Onder een gedeelte van het gebouw moet een kelder worden aangebracht, en verder moeten in de vertrekken 

de gebruikelijke kasten aanwezig zijn. 

De beganegrondsvloer ligt pink. 1 M. boven het terrein. 

Er worden verlangd: de platte gromden van kelder, beganegrond, verdieping en zolder op eene schaal van 

1 b. 100 en minstens drie gevels en twee doorsneden op eene schaal van 1 k 60. 
Uitgeloofd worden: Een eerste prij»; Zilveren medaille met Getuigschrift der Vereeniging, benevens f 60.— 



Eea tweede prijs : Bronzen medaille met getuigschrift, benevens f 20.— 

Een derde prijs: het Getuigschrift der Vereeniging. 

ede Prijsvraag. E e n r u s t b a n k g e w i j d a a n d e n a g e d a c h t e n i s v a n d e n s c h i l d e r . 

De bank is bedoeld in het Park te Rotterdam en te zijn gewijd aan de nagedachtenis van den schüder Charles 

Rochussen. 

De grondvorm van de bank is geheel vrij. De platte grond van het opgaande werk moet echter besloten kunnen 

worden in een rechthoek van 25 M2. oppervlakte. 

De keuze van materiaal en bewerking is geheel vrij. 

De bestemming van de bank moet behalve in den vormenspraak ook in een duidelijk opschrift worden uitgedrukt. 

Verlangd worden: platte grond, voor- en zijaanzicht en doorsnede op eene schaal van 1 k 10. 

Uitgeloofd worden: 

Een eerste prijs: Zilveren medaille met Getuigschrift der Vereeniging benevens f85.— 

Een tweede prijs: Bronzen medaille met Getuigschrift en f IB.— 

Een derde prijs: het Getuigschrift der Vereeniging. 

8de Prijsvraag. E e n G e t u i g s c h r i f t v o o r d e V e r e e n i g i n g „ B o u w k u n s t e n V r i e n d s c h a p " . 

Het Getuigschrift moet dienen ter uitreiking aan de bekroonden in de door de Vereeniging jaarlijks uitgeschreven 

prijsvragen. Het karakter en de naam der Vereeniging moeten in het ontwerp duidelijk worden uitgedrukt 
Het moet het navolgende als opschrift bevatten: 

VERBBNIGING „BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP.'' 

Het Bestuur der Vereeniging verklaart, dat het ontwerp van den Heer ingezonden op de 
in 190 uitgeschreven prijsvraag voor een i» toegekend den zijnde 

De Beoordeelaars : Het Bestuur: 
Voorzitter. 

Rotterdam, 190 Secretaris. 

De grootte van de eigenlijke teekening moet zijn 44 cM. en deze moet in hoogstens twee kleuren onder 
transparante overgangspunten bewerkt worden, teneinde geschikt te zijn voor photo-lithografische reproductie. 

Uitgeloofd worden : Een eerste prijs: Zilveren medaille met Getuigschrift der Vereeniging, benevens f B0.— 
Een tweede prijs: Bronzen medaille met Getuigschrift benevens f 20.— 
Een derde prijs: het Getuigschrift der Vereeniging. 

A l g e m e e n e B e p a l i n g e n . De behandeling der teekeningen, voor zoover bij de prijsvraag niet anders 

is vermeld, is vrij, doch moet accuraat en niet stelselmatig zijn. 
Alle stukken ter beantwoording dezer prijsvragen worden vóör of op den Isten December 1901 vrachtvrij inge

wacht aan het adres van den Isten Secretaris, Jonkerfransstraat 126. 
Ontwerpen na dien datum ingezonden blijven buiten beoordeeling. 
De teekeningen en stukken moeten met een motto gemerkt en verder vergezeld zijn van een gesloten brief 

waarin naam, kwaliteit en woonplaats van den ontwerper, en van een tweede dito waarin een correspondentieadres 
vermeld 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 prijsvragen bestaat uit de Heeren: Johs. Mutters, architect te 's Gravenhage ; H. G. Jansen 

architect te Amsterdam; D. B. Logeman, Rotterdam; Henri Evers, architect te Rotterdam; A. P. B. Otten, architect 
te Rotterdam, beiden bestuursleden van B en V. 

Wanneer geen antwoord ter volle bekroning kan worden voorgedragen, heeft de Jury het recht aan het Bestuur 
van „Bouwkunst en Vriendschap" voor te stellen, de uitgeloofde prijzen op andere dan de bovengenoemde wijze te 
verdeelen. 

De Vereeniging behoudt zich het recht voor, gedurende 8 maanden na de beoordeeling, alle antwoorden ter 
expositie af te staan aan de andere Vereenigingen in ons land ; gedurende dien tijd kan geen der ontwerpen gere
produceerd worden zonder toestemming van het Bestuur van „Bouwkunst en Vriendschap." 

De oiitwerpen zullen na dien tijd aan de correspondentieadressen worden toegezonden. 
De uitslag der bekroningen en de uitreiking daarvan zal op de Algemeene Vergadering in Januari 1903 worden 

bekend gemaakt en de ontwerpen zullen alsdan voor de eerste maal worden geëxposeerd. Het rapport der Jury zal 
alsdan ter inzage liggen en tevens in de voornaamste bouwkundige bladen verschijnen. 

De deelname aan de beantwoording der Prijsvragen is algemeen. 
Namens het Bestuur, 

HENRI EVERS, Voorzitter. 
Rotterdam, M d 1901 C- N. VAN GOOR, 1ste Secretaris. 
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Bij de Platen. 

O n t w e r p v o o r e e n h e e r e n h u i s , 

door M. KUYPBE Can. 

Een heerenhuis zooals, vooral in de residentiestad, er velen worden aangetroffen, 
waarbij de lokaliteit ruim, de distributie regelmatig is, en waarbij het uiterlijk met zorg 
werd behartigd, geeft het ontwerp onzer plaat aan. Ruime suite met serre ter eenre, 
spreek- en studeerkamer ter andere zijde, waar tusschen de trap geriefelijk bovenwaarts 
gaat. De bovenverdieping met ruime slaap- en badkamers enz. en daarboven de verdieping 
met logeer- en dienstbodenkamers geven een zeer volledig geheel; overal goed verlicht 
en van gelegenheid tot ventilatie voorzien. 

Ook de gevel met zijn verschillende in- en uitbouwen is gedacht uit soliede materialen 
en maakt een goeden indruk. 

T o e z i c h t o p h e t b o u w e n . 

Wanneer een huis in elkander stort, dan loopt de bouwer groot gevaar van bestraffing, 

dan verrijzen allerwegen stemmen, die het bouwtoezicht volop verwijten niet voldoende 

zorg te hebben gedragen, dat de constructie voldeed aan de eischen, die de soliditeit zich 

kan stellen. Beter toezicht moet er zijn en is er een ongeval geschiedt, dan is het leger 

van raadgevers gróót, die het geheele bouwpolitiewezen wel zouden willen reorganiseeren. 

Men zou hun raad Opvolgende wel aan den gang kunnen blijven. Dat is niet mogelijk, 
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öien moet billijk zijn, alle kleinigheden kunnen moeilijk nagespeurd worden, maar wat de 

hoofdzakelijke constructiën betreffen, zoo mogen wij gerust aannemen, dat die in de hoofdstad 

des rijks de daarvoor noodige zorg wel ondervinden. De grove gebreken, die den razenden 

eigenbouw aankleefde, zijn verdwenen, nu die eigenbouw in meer ervarene handen kwam 

en het toezicht scherper gesteld werd. Er zijn echter omstandigheden, die groote gevolgen 

kunnen hebben, en waar weinig of nooit de aandacht op gevestigd wordt. Dat zijn de 

kleine constructiën, die de onderdeelen van een gebouw dikwerf voor zich vereischen. Wij 

willen er zulk een noemen. In de afgeloopen week had een werkman het ongeluk aan 

een slechts kort geleden voltooid gebouw, daargesteld onder leiding van een alleszints 

bekwaam bouwmeester, op .een balkon te willen stappen en zich daarbij aan de borst

wering te willen vasthouden. Het ongelukkige ding viel uiteen en de man kwam er 

zeer slecht af. Het was juist op een punt, dat bij intocht of festiviteiten in die omgeving, 

gaarne gekozen wordt om het fraaie uitzicht. Gesteld een drietal personen hadden, 

het kon zoo geloopen zijn, het balkon gevuld en daaronder had zich de menigte 

saamgepakt, wat had dit een schromelijk gevolgen kutmen hebben. Nu liep htt met één 

af, wat anders velen tot ramp had kunnen zijn. Wij hebben het kort na het ongeval gezien 

en kwam het ons voor, dat het geval te wijten is, doordien de hardsteenen legger op de 

dito spijlen was opgesteld en alleen door portlandc; ment onderling was verbonden. Had 

de legger goed met een prook opgesloten geweest in het aansluitende vooruitspringende 

geveldeel of wel was die legger daarin gelaten geweest en ter andere zijde eveneens ver

bonden met kram of dook aan den omgaanden legger, het ongeval had zich zeker niet 

voorgedaan. Maar enkel cement, dat bij de gedurige inwatering krachteloos wordt, dat is 

toch niet, wat men verwachten mag van een constructie, die als soliede geboekt, staat. 

Voor zulke kleinigheden, die vér strekkende gevolgen kunnen hebben, wanneer zij onacht

zaam zijn ineengezet, is geen bouwtoezicht mogelijk, vooral wanneer men vertrouwt, dat 

het oppertoezicht in goede handen is. Dat nemen wij ook ten volle als onze overtuiging 

aan, maar is het juist daarom wenschelijk er de aandacht op te vestigen van hen, die met 

de uitvoering zijn belast, die het vertrouwen van den bouwmeester gemeten, om toch 

vooral die kleinigheden hunne welverdiende zorg te schenken. Hoe zou het er op onze 

domtorens wel uitzien, als de balustrades ieder oogenblik gereed waren tot nederwaartsche 

beweging. Eeuw aan eeuw hebben zij daargestaan, allen weersinvloed bestrijdende en krachtig 

er zich tegen verzettende. Wel viel het materiaal soms uiteen verweerd of krachteloos, 

maar het verband bleef, even alsof het gisteren was daargesteld, ja, wij hebben het wel 

eens gezien, dat het materiaal nagenoeg verdwenen was, het constructieve deel of verband 

nog als geraamte was overgebleven. Dat geeft vertrouwen, en vooral daar, waar dikwerf 

zoovelen zich verzamelen, is het verplichtend gesteld, dat alles, wat uit- of opgebouwd is, 

hecht en sterk zit aaneengevoegd. Wij vertrouwen, dat het bouwtoezicht, gewezen op die 

fouten, ook daaraan de aandacht zal schenken, maar dat is niet genoeg, het toezicht moet 

blijven bij de vakmannen zelf, alleen zij moeten voorkomen, dat dergelijke onderdeelen 

niet inconstructief worden aaneengevoegd. Wij leven in een tijd, dat de vormen zwaarmoedig 

worden, een toren wordt niet een liefelijk opgaande spits, maar een kolossus zonder 
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wederga, al de onderdeelen zijn na verhouding. Is het mogelijk dat saamstelling van 

onderdeelen geschiedt alleen door cement of dikwerf krachtelooze specie, dan wordt het 

gevaar, wanneer het ook op dergelijke constructie overgaat, des te grooter. Dat het kleine 

dus nimmer te klein moge beschouwd worden om haar deel van de constructie te erlangen. 

Het schoonhouden van teekeningen. 

Werkteekeningen zullen steeds zindelijk blijven, wanneer men deze met kollodium 

overgiet, waarbij 24 pCt. in spiritus of alkohol opgeloste zuivere stearine van een goede 

stearinekaars gevoegd is. Men legt de teekening op een vlak en overgiet haar met 

kollodium, zooveel, dat de geheele teekening er door bedekt wordt. Na 10 tot 20 minuten 

is de teekening droog en geheel wit, heeft een matten glans en is zoo goed gecon

serveerd dat men haar met water kan afwasschen zonder bevreesd te moeten zijn dat 

zij daardoor bederft. 

Tentoonstelling te Dusseldorp. 

Het is voor Nederland niet van belang ontbloot dat zoo dicht in de nabijheid een 
zeer uitgebreide tentoonstelling wordt georganiseerd. In het jaar 1902 zal Dusseldorp aan 
de beurt zijn. Aan den oever van den Rijn tusschen de nieuwe Rijnbrug en het oude 
kerkhof wordt daarvoor een terrein gebezigd groot circa 60 Heet. Wij geven in de tekst
figuren een gedeelte der gebouwen te zien, waaruit blijkt dat alles op zeer uitvoerige 
wijze wordt opgevat Het hoofdgebouw met een koepelvormigen middenbouw met twee 
zijvleugels heeft een lengte van 400 bij een breedte van 70 M. Het is een ontwerp van 
den bouwmeester Georg Thielen te Hamburg onlangs overleden. 

De middenbouw uit een achthoekvorm bestaande heeft een hoogte van 38 M. in het 
koepelgewelf. De constructie is in hoofdzaak van ijzer, de wanden gips op draadwerk. 
Uitwendig heeft de koepel een hoogte van 78 M. Een ruime toevoer van licht valt hier
door binnen, terwijl de wandvlakten door voorname kunstenaars worden versierd waardoor 
dit een hoogst aantrekkelijk geheel zal vormen. Voor het hoofdgebouw wordt een terras 

aangelegd met groot bassin, 
dat ongeveer tot den Rijnoever 
zich uitstrekt zoodat men van 
daar een fraai gezicht over 
den Rijn behoudt. De machi
nehal is een ontwerp van de 
bouwmeesters Keyser & Von 
Grossheim te Berlijn. De hal 
is 250 lang en 52 M. breed. 

Doorsnede Machinegalerij. Met een uitbouw voor werk

tuigen heeft de hal plaats voor 17500 M2. In een afzonderlijk gebouw groot 3000 M2zal 
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de vereeniging der Duitsche portland cement fabrieken worden gehuisvest met een hoogst 

belangrijke expositie. De tentoonstelling die met groote zorg wordt georganiseerd zal 

ongetwijfeld veler aandacht inroepen. 

I e t s o v e r d e n b l i k s e m a f l e i d e r . 

De bliksemafleider behoedt het gebouw en zijn inhoud tegen schade of ontbranding 

door den bliksem. Groote toepassing is door vereenvoudiging der inrichting en vermin

dering der kosten te verkrijgen. 

De bliksemafleider bestaat uit: 

a. de opvangsinrichtingen ; 

b. de leidingen aan het gebouw; 

c. de aardgeleidingen. 

A. De opvanginrichtingen zijn omhoog staande metalen lichamen of leidingen. Torens 

of topgevels, uithoeken van het dak, hooggelegen schoorsteenkappen en andere bijzonder 

hooge gedeelten van het gebouw worden het best als opvanginrichtingen beschouwd 

of hiermede voorzien. 

B. De geleidingen langs het gebouw vormen een zamenwerkende verbinding der 

opvangtoestellen met de aardleidingen, zij zullen het gebouw, namenlijk het dak zooveel 

mogelijk omspannen en van het opvangtoestel langs den korsten weg en onder vermijding 

van krommingen grondwaarts voeren. 

C De aardgeleidingen bestaan uit metalen leidingen, welke aan het einde der gebouw

geleiding aansluiten en in den aardbodem dringen ; hier zullen zij zich met behulp van 

vochtige plaatsen zoover mogelijk uitbreiden. 

3. Metalen deelen van het gebouw en grootere metaalmassa's in en aan het gebouw 

in 't bijzonder zulke die met de aarde in gemakkelijke verbinding staan, zooals buisleidingen 

zijn gemakkelijk met den bliksemafleider te verbinden. Tot zoover de geleidingen der in 

2, 5 en 6 gestelde voorwaarden nabijkomen, zijn bijzondere opvangtoestellen, gebouw- en 

aardleidingen onontbeerlijk. 

Zoowel ter volmaking van den bliksemafleider als ook ter vermindering der kosten 

heeft het veel nut, reeds bij het ontwerp en uitvoering van een nieuw gebouw op mogelijke 

toepassing der metalen bouwstoffen, buisgeleidingen enz. voor het doel der bliksembe-

scherming te letten. 

4. De bescherming, die een bliksemafleider geeft is des te zekerder ja volkomener 

hoe grooter het getal der geleidingen en hoe rijker gemeten en beter uitgebreid de 

aardleidingen zijn. Echter dragen ook metalen deelen van het gebouw in 't bijzonder 

zulke, welke van de hoogste plaats van het gebouw naar den grond voeren, zelfs wanneer 

zij zonder aanraking met de bliksembeschermer voorzien zijn, in de regel tot vermindering 

van den bliksemschade bij. Een vermeerdering van het gevaar voor den bliksem door 

onvolkomenheden der bliksemafleiders is in 't algemeen niet te vreezen. 

5. Vertakte leidingen uit ijzer zullen niet onder 50 qmm., onverlakte niet onder 
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IOC qmm. sterk zijn. Voor koper is de helft dezer doorsnede toereikend; zink is minsten1; 

anderhalf maal, lood van drievoudige doorsnede van het ijzer te kiezen. 

6. Leidingsverbindingen en aansluitingen moeten duurzaam en stevig daargesteld 

worden. Niet holle of in lood gezette verbindingstoestellen zullen metaal-deelen van 

niet meer dan 10 cM.2 bevatten. Om den bliksemafleider voortdurend in goeden toestand 

te houden, zijn herhaalde zaakkundige onderzoekingen noodig, waarbij opgelet moet 

worden of aan het gebouw veranderingen plaats gehad hebben. 

Bovenstaande bepalingen zijn door de electrotechnische Verceniging te Berlijn in de 

vergadering van 23 April 190 r vastgesteld. 

PRIJSVRAGEN. 
RAPPORT der Jury over de ingekomen antwoorden op de prijsvragen in 1900 uitgeschreven door de Maatschappij 

tot Bevordering der Bouwkunst. 

Op de eerste prijsvraag „Ontwerp voor eene Ambachtsschool" waren ingekomen 10 ontwerpen, onder de 

volgende motto's. 

1 Motto Cirkel met de letters M. W., 2 motto's Arbeid, 8 motto's a Loisir, 4 motto's X., 5 motto's Werken, 

6 motto's Phidias, 7 motto's Nans, 8 motto's A. B. C , 9 motto's Ad Studendam Architecturam, 10 motto's Mijn dwaasheid. 

Motlo: cirkel met M. W. Het geheele ontwerp geeft blijk van vertrouwdheid in het ontwerpen en uitwerken van 

bouwkundige vraagstukken, en de teekeningen zijn met zorg behandeld, correct en beschaafd, zoodat de geheele 

inzending aangenaam aandoet. 

Bij nader onderzoek blijkt evenwel, dat de bijzondere eischen aan den bouw van een Ambachtsschool te stellen, 

door den ontwerper niet voldoende begrepen zijn. 

Had de ontwerper zich meer ingedacht in het Ambachtsondeiwijs, dan had hij meer aandacht geschonken aan 

den eisch van gemakkelijke controle, wenschelijk voor iedere school, maar speciaal voor een Ambachtsschool. 

De gemengde aard der leerlingen en de oefeningen in de werkplaatsen maken dat een bepaald vereiscite. 

Tegelijkertijd is een zekere scheiding van lokalen voor de praktijk en de theorie gewenscht, waarbij komt de 

voorwaarde van gemakkelijk materialen te kunnen aanvoeren. 

Al deze verschillende eischen maken het ontwerp niet gemakkelijk, maar zijn dan ook door den ontwerper niet 

voldoende bestudeerd. 

Deze algemeene opmerkingen gelden voor nagenoeg alle ingezonden ontwerpen en zullen niet meer herhaald 

worden. 

Komt man nu tot de bijzondere opmerkingen dan treft vooreerst de enorme breedte der gangen, blijkbaar voort

vloeiende uit de bedoeling die tevens als garderobe dienst te laten doen; maar dan ware meer lucht en licht 

wenschelijk geweest. 

Minder trappenaanleg, maar ruimer, en niet zoo zeer verdeelde privaten waren evenzeer verkieslijk ook om 

de controle. 

De ligging der privaten bij de werkplaatsen is anders gedacht, maar met een kleine wijziging ware nog beter 

toezicht daarop te maken geweest. 

De plaatsing der smidsvuren is verkeerd. Niet alleen dat de ruimte in de lokalen voor de praktijk bestemd 

daardoor zeer benadeeld wordt, maar ook de boven gelegen teekenzalen worden daardoor bedorven. 

Dat de werkplaatsen met deuren op de speelplaats uitkomen, is goed gezien, maar een in ieder lokaal ware voldoende. 

Een werkplaats eischt een niet te lage borstwering en zeker geen serie deuren naast elkander. Het is de bedoeling 

van den ontwerper het materiaal door die deuren in de werkplaatsen te brengen; dit is juist. Een afzonderlijke 

toegang waardoor men zonder door het gebouw te gaan en gevaar te loopen vloeren en muren te beschadigen de 

materialen in de school kan brengen, is echter ook een vereischte. 

Zulk een toegang, ter plaatse van den doorgang naar de directeurswoning, zou meteen het begrip van scheiding 

van woning en school beter tot zijn recht hebben doen komen. 
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Boekeu en teekentafels zijn voor een school beter haaksch op den lichtmuur te plaatsen, waardoor alle plaatsen 

gelijkelijk licht kunnen krijgen. 

De machinekamer is zeer slecht verlicht. 

De metselarij en aanleg van de modelkamer is niet gelukkig, en de steenhouwers werkplaats alleen door de 

speelplaats te.bereiken. 

De conciërgewoning is hinderlijk verbrokkeld. 

De handteekenzalen zijn ongewenscht van vorm en verlichting. 

Van de groote zolderruimte ware meer partij te trekken geweest. 

De architectuur van dit ontwerp is sober en goed begrepen, en overigens zijn details en teekenwerk verdienstelijk. 

Motto: arbeid. Ook hier gelden verschillende algemeene opmerkingen omtrent controle, gangen en uitgang van 

materialen, trappen enz., die echter bij het vorige ontwerp in 't algemeen zijn besproken en nu ook hierop toegepast 

kunnen worden. 

De achterbouw met schoorsteenaanleg is zeer onvoldoende opgelost en de privaten, ongewenscht bij den ingang, 

zijn buiten verhouding en niet controleerbaar. 

De schaftkamer, van te kleine afmeting, is door den concierge slechts te controleeren. 

In de architectuur ontbreekt eenheid en rust en de overdaad van tegelversiering doet bepaald kwaad. 

Details en teekenwerk zijn zwak. 

Motto: A Loisir. Het ter keuze inzenden van twee plattegronden moest eigenlijk bij een prijsvraag niet gebeuren, 

want fouten op den eenen komen wel is waar op den ander niet of in minder mate voor, maar ook omgekeerd en 

kunnen dus niet één goed ontwerp vormen. 

Er schijnt bedoeld de ruimte om het gebouw als buitenterrein te beschouwen, waardoor dit noodeloos groot is 

genomen, al komt dit den toegang tot de werkplaatsen ten goede. 

Tot dat terrein had men een goeden toegang kunnen hebben door verplaatsing van de slaapkamer van den 

concierge, beter dan door de nauwe gang. 

Scheiding van lokalen voor praktijk en theorie heeft deze ontwerper meer tot haar recht doen komen, maar 

overigens gelden hier in nog meerdere mate bemerkingen over bezwaar van goede controle en niet wenschelijke 

plaatsing van werkbanken en tafels. 

De smederijen zijn als bankwerkplaatsen opgevat, zoodat eene behoorlijke vuur werkplaats ontbreekt. 

De directeurswoning is zwak van plattegrond. De modelkamer is te ver van de handteekenlokalen verwijderd 

en de W.C. bij den hoofdingang ongewenscht. 

Motto % X. De zeer bezwaarlijke schoolcontrole is ook hier weder een grief, en ofschoon er iets systhematisch 

ligt in dien trappenaanleg, voor een ambachtschool is deze niet te verkiezen. 

Bovendien zijn de achtertrappen slecht verlicht. 

De kleine ingesloten speelplaats is niet verkieslijk. 

De metselarij zal door de voorgebouwde steenhouwerij slecht licht hebben. 

De enorme zware spantconstructies konden gemist, door gebruikmaking van de natuurlijke steunpunten in het gebouw. 

De architectuur is zwak en daarbij gezocht. 

Hetzelfde geldt voor de details. 

Motto: Werken. Blijkbaar weinig geoefendheid verradend, komt dit ontwerp voor gedetailleerde bespreking niet 

voldoende in aanmerking. 

Motto t Fhldias, Het voor bovengenoemd ontwerp gezegde, geldt ook voor dit. 

Motto t Natu. Ook dit ontwerp, ofschoon wat beter, komt toch voor gedetailleerde bespreking niet in aanmerking. 

Motto t A. B. C. In aanleg van hoofdtrap en in zorg voor goede bereikbaarheid van de werkplaatsen en voor 

aanvoer voor materialen, heeft dit ontwerp verdienste. 

Jammer echter, dat ook hier de mogelijkheid voor eene goede controle zooveel te wenschen overlaat. Overigens 

zijn ook hier verscheidene der bij de vorige ontwerpen gemaakte opmerkingen van toepassing. 

De gevel-architectuur is onrustig en van gezochteu eenvoud Het silhouet is niet fraai. De combinatie van 

pannendak met afdekking door houtcement verbeteit dit niet. 

[Sht volgt). 
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Bij de Platen. 

O n t w e r p v o o r e e n e b o e r d e r i j , 
door K. BEETEMA te Leens. 

Het is ons aangenaam te kunnen voldoen aan enkele aanvragen om ook een boerderij 

op te nemen onder onze platen. Hetgeen wij thans geven is op treeden schaal aangelegd en 

maakt door de flinke verhoudingen en verdeelingen een gunstigen indruk. 

D e A s s o c i a t i e - C a s s a t e A m s t e r d a m . 

Het was van den bouwmeester Posthumus Meyjes een goed denkbeeld om zijne 

vakgenooten, leden van de afdeeling Amsterdam der Maatschappij tot bevordering der 

bouwkunst in de gelegenheid te stellen, het reeds voltooide gedeelte van de Associatie-Cassa 

te kunnen bezichtigen. Velen maakten er dan ook een dankbaar gebruik van. Men kwam 

bijeen voor den kapitalen gevel, die zich aan de Heerengracht bij de Oude Leliestraat verheft. 

Wij hebben indertijd ons leedwezen niet teruggehouden, dat op de plaats waar nu 

de nieuwe gevel verrees een oude stond, die zoo volop het karakter der typische koop

manshuizen bewaarde, het was een stuk geschiedenis uit onze kunst, waar wq mede 

vertrouwd geraakt waren en waar wij aan gehecht waren, omdat het zoo volkomen paste 

in het kader onzer grachten. De bouwmeester heeft echter het verlorene in eere hersteld. 

Niet door hetzelfde karakter, integendeel, het herinnert meer aan de archtectuur onzer 

fransche naburen, maar wel door een gevd te kiezen, die niet zonder monumentaliteit is, 
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een gevel niet zoo sober, als de moderne kunst biedt, een gevel van uitstekende ver

houdingen, die de omgeving ten goede komt. 

Door materiaal, waar natuursteen en nog eens natuursteen de samenstelling vormt, 

werd reeds het karakter soliede, maar ook de wijze waarop verdeeling en vorm samen 

werken maakte een geheel, dat den voorbijganger imponeert. Wij gingen door den ruimen 

ingang naar het centrum der inrichting, waar omheen zich de verschillende kantoren 

groepeeren. De inrichting zelf kenmerkt zich door groote regelmaat. De bouwmeester 

vormde een plan, dat reeds bij den eersten oogopslag doet zien, dat de inrichting goed 

is, het loopt geriefelijk en overal is lucht en licht, een grooten rijkdom in elke inrichting 

waar goed toegezien en gewerkt moet worden. 

Op dat middenpunt, het brandpunt van het interieur, legt gewoonlijk de bouwmeester 

zijn cachet, hij is daar zoo geheel en al opgesloten om een juweeltje te scheppen, waar 

de wachtende bezoekers kunnen genieten van de gaven onzer kunst. Dat ideaal zagen 

wij er nu juist niet bereikt, de versiering van het interieur was tot het doodgewone 

teruggebracht, alleen, er was op vindingrijkheid des te meer gelet. 

Verwarming en ventilatie, zij waren met de grootste zorg behandelt, i) Stond op het 

binnenruim koude lucht -en degeen die van uit de kantoren het raam opende stroomde deze 

tegen, dan was hierin voorzien door juist onder die ramen toevoer van warme lucht aan te 

brengen die dat euvel verhielp. Condenseren van de bovenlantaarn was eveneens door 

rondgaande verwarming getracht te voorkomen. (Had een gezellige glasbedekking een 

aangenaam licht doen binnen stroomen, voorzeker zou alles vriendelijker en gloedvoller 

gestemd zijn). De betaling aan de ramen had de bouwmeester op zeer vernuftige wijze 

geregeld. Een hoog opgaand tourniquet, liet degeen die ontvangen moest door, en bleef deze 

binnen een beperkte ruimte tot hij geholpen was en kon vertrekken. Inderdaad waar zoo 

menigeen de dupe aan zulk een betaalraampje geworden is, een inderdaad praktische vinding. 

Maar o hemel, als de Associatie-Cassa niet met de gewoonte breekt, bij onze betaalkantoren, 

veelal bestaande, om de ontvangers op een lange geduldproef te stellen, dan is het 

verblijf in deze ijzere kooi minder aangenaam. 

Zoo moeten vinding en toepassing samenwerken. Uitstekend was overal zorggedragen, 

dat waschinrichtingen en waterclosets, ook meestal overal zeer primitief hier aan de beste 

eischen konden voldoen. Brandvrij was het wachtwoord, dat ieder vertrek kenmerkte en op in 

ijzeren leggers gedragen gewelfde vloeren, gedekt door parquets hydrofuges in cement, 

mocht elke afdeeling zich verheugen. De trappen massief, of met kunsthout xylolith 

gedekt gaven allen zoowel door indeeling als vorm te kennen, dat aan de hoofdvoorwaarde 

onvergankelijke soliditeit is voldaan. Een hoogst belangrijk onderdeel vormden de kelders, 

de schatkamer waar de toegang door de Chatwoods afsluitingen op zeer vernuftige wijze 

was gedicht. 

De firma Landré en Glinderman had dat gedeelte van afsluiting in bewerking. De 

brandkelders uit een drie steens muur gevormd, dan spouw waarin ijzeren staafwerk en dan 

x) Fabrikaat H. J. Wolter, Amersfoort. 
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de bekleedingsmuur gaf allen waarborg, dat het onnoodig is om zijn inval hier te doen, 

tenzij het toovermiddel hakken en breken onnoodig maakte. Door electrisch licht verlicht, 

gaf deze constructie die van zeer veel studie getuigde, den bouwmeester alle eer. 

Het bouwen van zulk een kantoorinrichting geeft den bouwmeester ongetwijfeld veel 

zorg. Steeds moet hij indachtig zijn dat zijn vijand loert, de hechtheid van zijn arbeid te 

onderzoeken. Hij moet dus overal op bedacht zijn zonder daarom juist misstanden te 

leveren. Wat wij hiervan in constructie zagen, was inderdaad van het hoogste belang. 

Ramen met ijzeren afsluitingen en zonder daarom de gevangenisstijl op te roepen, de 

ramen dubbel achter elkander, om zelfs het weer onmachtig te maken om te zien wat 

daar binnen toch wel bijeenverzameld is, en voor eventueele oproeren achter de ramen een 

luiksluiting, waarbij de firma J.L. Kroner al haar macht op het gunstigst ten toon spreidde. 

Over de geheele inrichting liepen uitstekende zolders, met tegels bevloerd en was het 

ons een waar genoegen nog weer eens een huis te zien met een kap, die van Campen 

genoegen zou doen, nu wij in een tijd leven, dat het kaplooze veld wint. Bij ieder hoekje 

werd ons er op gewezen, hoe de afsluiting een voorname zorg bij den bouw vereischt en 

waar een smalle binnenplaats deze afsluiting vorderde, daar werd, om de ramen niet allen 

spijlvol te maken, de geheele plaats in vogelkooi-vorm bespannen door flinke gesmede 

staven. Dat is alles niets buitengewoons, het wordt het eerst, wanneer men bedenkt hoe 

juist die zorg den bouwmeester studie moest zijn en dan voorzeker is het in alle deelen 

geslaagd Toen de heeren van elkander zouden gaan, sprak de heer Ed. Cuypers een 

pittig woord van dank Vooral wees hij er op, hoe dit geheele gebouw in een jaar tijds 

verrees en daarvoor ook voor zulk een groot deel de aannemersfirma Cerlijn & De Haan 

de eer toekomt. Bouwmeester en aannemers bracht hij hiervoor erkenning en is hiermede 

de architectuur in de hoofdstad weder met een inderdaad belangrijk stuk werk van bouw

kunst vermeerderd, terwijl de verbouwing van het binnenwaarts gelegen oude kantoor nu 

aanvangt. Is dat alles voltooid, dan zal de oud-Amsterdammer de Associatie Cassa niet 

meer kennen, die hij vroeger aan een plaats vond opgeborgen, en slechts kon bereiken 

langs trappen die ieder oogenblik ten val noodigden. 

Een w o n i n g voor een k u n s t e n a a r . 

Een hoogst-eigenaardige woning is de villa van den kunstschilder H. Knirr te Munchen 

gebouwd volgens de plannen van den bouwmeester O. Palumbo. Men heeft overal gezocht 

om aan het inwendige een eigenaardig licht te schenken, daardoor verkreeg het uiterlijk 

dikwerf het zonderlingste karakter, waarbij vreemd de oogenblikkelijke aantrekkelijkheid 

vormt. 



H 

E e n w o n i n g v o o r e e n k u n s t e n a a r . 
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Brug in den straatweg tusschen Hilversum en 's Graveland. 

Onder de wijzigingen in de toepassing van materialen, welke in den laatsten tijd 

plaats vindt, behoort zeker ook het maken 

to M^/. v a n Cement Ijzerwerken (systeem Monier). 

Werd daarvan reeds gebruik gemaakt tot het 

maken van waterdichte kelders, reservoirs, 

fabriekschoorsteenen, putten, brandvrijewanden 

enz, hier wordt een samenstelling gegeven 

.A. 

DOOTVSNEDE.AB 

van eeu geheel uit dit materiaal bestaande brug voor tramwerken enz. volgens bijgaande 

tckstfiguren. De brug is gemaakt ter plaatse door de Amst. fabriek van Cement-IJzerwerken 

(systeem Monier), Groote Wiltenburgerstraat te Amsterdam, onder leiding van den Architect 

DOORSNEP E: 

D.-ORiNEDE '. BC 

A. C. Boerma eveneens aldaar, het geheel was aangenomen door den aannemer J. K. de 

Haan te 's Graveland, voor eene som van / 3000 en kan binnen den tijd van drie weken 

in gebruik genomen worden. 

C o m p o h o u t . 

Reeds vroeger hebben wij op het bestaan van dat materiaal gewezen. De hierbij 

gevoegde plaat geeft aanleiding daarop nader terug te komen. Materiaal wat wij gewoonlijk 

verstaanf uit artikelen van een grondstof vervaardigd, is'.het in zekeren zin niet, het is een 
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samenvoeging van materialen, hout en pap.!er, n'et ioareen gewerkt, doch op elkander 

bevestigd, dus een tweetal materialen die door hunne beide deugden een samengesteld 

geheel leveren, dat al die deugden vereenigt en daardoor in vele opzichten en voor velerlei 

doeleinden voldoet. De keus van het materiaal is hout, smalle strooken zoo geplaatst, dat 

steeds de draad in verschillende richtingen loopt, zij worden zorgvuldig tegen elkander 

aangebracht en door hardwordende vuurvaste cement verbonden. Over het op die wijze ver

kregen vlak, wordt zwaar geperst, waterdicht bordpapier gelegd, zoowel aan voor- als 

achterzijde. Dat papier wordt met gelijke cement verbonden. Wat op die wijze verkregen 

wordt, geeft inderdaad een verrassend geheel. Is het hout op zich zelf bij de minste druk te 

splijten, het bordpapier te scheuren, zoo aan elkander gevoegd maakt het een geheel zoo 

sterk als ijzer en een dikte waarvan de houtmaat aan zoldervloeren doet denken, maakt 

met de beide laagjes papier een overbreekbaar vlak. De cement heeft daarbij een bizonder 

goeden bindkracht. Wat is het voordeel dat hierdoor verkregen wordt dat men groote 

vlakken kan vormen voor paneelen die aan geen enkele uitwerking van hitte of vocht 

bloot staan, daar het hiervoor als ongevoelig is. Hoe dikwerf zijn wij niet in de gelegenheid 

om lage vertrekken een behoorlijk aanzien te geven. Gestucadoorde plafonds, kunnen daar 

in het geheel niet gebruikt worden. Houten vakken tusschen de balken krimpen en rekken, 

zoodat de naden spoedig vaneen leggen, en al het dikwerf goede schilderwerk verloren 

gaat; omdat te voorkomen, nam men doekplafonds, maar had men het ongeluk op 

hooger gelegen verdieping lek te krijgen, dan was het fraaie daarvan ook zeer kortstondig. 

Een middel tegen al deze kwalen is het compohout. Het wordt geleverd in vakken van 

122 centimeter breed en $4 meter lengte, terwijl de dikte 8 k io millimeter bedraagt. 

Alzoo een licht vervoerbaar materiaal. 

De bewerking kan door lederen timmerman gescWtden, daar het zich behoorlijk op 

alle maten laat zagen. Door de bewerking die het bordpapier heeft ondergaan, is het 

tegen vocht bestand. Waar men voor afscheidingen weinig plaats heeft, geeft dit materiaal 

een oplossing bovendien tot wering van geluid. Wordt de vloer er mede belegd, weg zijn 

al die stofnaden, en de geheele vloer maakt een volslagen geheel, waardoor zeker de 

gezondheid bevorderd wordt en is daar een kleed over gespijkerd, dan zal dit vrij wat 

minder aan slijten onderhevig zijn, waardoor de steeds werkende naden het meest bijbrengen. 

Op deze wijze bevordert het de gezondheid en de zuinigheid. Ook voor voorwerpen die 

een groot vlak behoeven heeft het zijn nut, als daar zijn schoolborden, tafelbladen, enz. 

De keuze van de bestanddeelen geschiedt bij de fabricatie met zorg, het hout is kurk-

droog, waardoor de werkkracht daaruit nagenoeg geheel ontnomen is bij het aan 

elkander werken. Bij de toepassing drage men altijd zorg dat langs hout tegen langs 

hout komt, de aansluitende naden kunnen dan tot bedekking door een geprofileerd lijstje 

gesloten worden. De stijlen waarop het hout bevestigd moet worden, komen staand, door 

dwarsregels gekoppeld. Op het midden van lederen stijl wordt vergaand, het compohout 

dwara, zoodat stijlen en hout een rechten hoek vormen. De goedkoopste en vlugste wijze 

tot bevestiging is spijkers, liefst met draadnagels 50 mM. lang en 2 mM. dik, met koppen 

van 6 mM. Bij het spijkeren moet men van boven af naar beneden werken. Wanneer 
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het mogelijk is, is het altijd verkieselijk, de verschillende aansluitende vakken voor een 

wand die behoorlijk dicht moet zijn een paar dagen los bevestigd tegen elkander te laten 

staan ea dan aaneen te drijven. Compohout dat tegm een buitenmuur aankomt, moet 

met olieverf of met gekookte lijnolie bestreken worden. Aansluitende naden die niet door 

profiieeren gedekt worden, meten met stopverf of lijm bestreken, daarna goed afgeschuurd 

en met schellakvernis geborsteld worden. Wat op deze wijze er van gemaakt kan worden, 

doet onze plaat zien, waar de wanden van het restaurant Polman Warmoesstraat te Amsterdam 

daar alle mede bekleed zijn en een hecht aaneengesloten geheel te zien geven. Van Zweedschen 

oorsprong, heeft het daar reeds grooten opgang gemaakt en talrijk zijn de aanbevelingen 

van bouwmeesters, daar woonachtig. Ook in Engeland neemt het gebruik zeer toe. 

De Heer Gerhard Loeber, Singel bij de Munt te Amsterdam, brengt het artikel op 

Nederlandschen bodem over en heeft daarbij reeds groot succes. De prijzen zijn franco 

Amsterdam per M2. ƒ 1.25,/i.38 en /2.08, al naar de kwaliteit, voor de provincie ƒ 1.30, 

ƒ 1.45 en / 2.15 met korting voor den handel. Ook wordt het geleverd gemenied, dan 

verhoogt den prijs f 0.12 zeker een best middel wanneer de lokaliteit of aangrenzende 

wanden of vloeren van vocht last hebben. De prijzen sluiten de toepassing niet buiten 

en gaarne nemen wij aan dat het compohout in vele gevallen een zeer gewild materiaal 

zal vormen. 

C a r b o l i n e u m K r i m p e n . 

In de laatste 12 jaar heeft het carbolineum zich op verschillende wijze het burgerrecht 

verschaft en is gebleken een der beste middelen te zijn om bederf van het hout te 

beperken. Geen wonder dan ook dat de fabrieksinrichtingen waar het materiaal wordt 

saamgesteld zich steeds meer en meer uitbreiden. Daaronder bekleedt die te Krimpen de 

voornaamste plaats. 

Een zeer fraai autotype waarop de fabrieksinrichtingen voorkomen werd ons dezer 

dagen toegezonden door de firma C. M. Boks Co. Een ieder die met het artikel wil 

kennis maken, vrage de wijze van toepassing aan en zal tevens deze autotype ontvangen. 

PRIJSVRAGEN. 

(Slot.) 

Details en teekenwerk verraden, niettegenstaande hunne eenvoudigheid, toch zekere geoefendheid. Jammer daarom, 

dat de ontwerper zich vooraf niet meer doordrongen heeft van de eischen die aan een ambachtschool te stellen zijn. 

Motte: Ad Studendam Architecturam. In dit plan wordt alle hoofdgedachte gemist. Het geheel is ook zwak van 

uitvoering, zoodat dit niet voor gedetailleerde bespreking in aanmerding komen kan. 

Motie: »Mijn Dwaasheicf, In dit plan zijn bepaalde gedachten met een zekere consequentie doorgevoerd, 

hetgeen te waardeeren is. 

Zoo vooreerst de scheiding van lokalen voor theorie en praktijk, al is ook bij deze oplossing de controle 

bezwaarlijk, is aardig doorgevoerd. Bovendien is in dat bezwaar veel tegemoet gekomen door de plaatsing van 

directeurswoning en portierswoning. 
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Een tweede consequeut doorgevoerde gedachte is, alle lokalen, waarin geteekend of gewerkt wordt, nooderlicht te gevett 

De ligging van de trap is goed, maar die v«n de privaten, zoo dicht bij den ingang, met het oog op die vele 

W. C s , die wel stank moeten verspreiden, niet wenschlijk. 

De steenhouwerswerkplaats is verbrokkeld en daardoor ongeschikt. 

De metselarij op de verdieping is af te keuren en ware beter op den beganegrond in aansluiting met de binnenplaats. 

De architectuur is smaakvol en eenvoudig landelijk opgevat 

Of dit landelijk karakter juist is, zou echter betwijfeld mogen worden als ambachtschool, maar het is voor een 

fabriekschool in een nijverheidscentrum op het land wel op zijne plaats. Men denke aan Twente of ook aan kolonies 

als Mettray en dergelijken. 

De details verraden echter eene zeer groole mate van ongeoefendheid en zijn onvolledig en zeer zwak. 

C o n c l u s i e . Van de ingekomen antwoorden op de prijsvraag kan men zeggen, dat het ontwerp, ingezonden 

onder het motto „cirkel met MW", veel verdiensten bezit, blijk geeft van bouwkundige qualiteiten, maar geen 

voldoende rekening gehouden heeft met de eischen aan eene ambachtsschool te stellen 

Het ontwerp onder het motto »Mijn Dwaasheid* heeft eigenaardige qualiteiten die het aantrekkelijk maken, 

ofschoon er veel minder zorg en arbeid aan ten koste gelegd is, dan aan het eerstgenoemde en het, wat detail 

betreft, bij het andere verre ten achter staat. 

De jury kan tot haar leedwezen geen volledige b;kroningen toekennen; zij stelt daarom voor geen medailles uit 

te reiken, doch de geldprijzen te behouden en daartoe in de eerste plaats de / 1 0 0 toe te kennen aan het motto »M. 

en W. in cirkel" en in de tweede plaats de / B0 aan dat, onder het motto «Mijn dwaasheid". 

De Jury. 

De Jury ter beoordeeling van de ingekomen antwoorden op de door de Maatschappij tot Bevordering der 

Bouwkunst in 1900 uitgeschreven prijsvragen voor: 

een «Ontwerp voor eene diploma uit te reiken aan de Eereleden der Maatschappij", en een 

„Aquarel van een schilderachtig stads- of dorpsgezicht in Nederland", 

is den 16en Maart 1901 bijeengekomen en heeft het resultaat harer bevindingen in het volgende rapport nedergelegd. 

Diploma. Op deze prijsvraag zijn 9 antwoorden ingekomen. 

Op een enkele uitzondering na zijn de antwoorden meer voor reclameplaten buitenshuis, dan voor het meer 

intieme karakter, wat hier de bedoeling is, gedacht. 

Zonder na een onderzoek van elk op zich zelf, in details daarover te treden, oordeelt de Jury, dat de verdeeling 

en vorm der letters zeer weinig smaak en zorg voor compositie verraden, terwijl de teekening der palmetten 

Indische kers, cirkelmotieven in kettingvorm, en 't menschelijk figuur, e tc , zeer onvoldoende is te noemen. 

Alleen de ets onder het motto «Bouwkunst» maakt, wat het opschrift betreft, een beteren indruk, en hoewel 

grillig van ornamentatie en gewild bizar, is het geheel niet onbehagelijk. 

De Jury stelt, dit alles wel overwogen, voor geen prijs toe te kennnen, maar de premie van f 26 te geven aan 

de ets: ^Bouwkunst,* 

Aquarel. Op deze prijsvraag zijn 8 antwoorden ingekomen. 

De Jury meent, dat alle inzenders het architectonische karakter wel wat veel voor een streven naar schilder

achtigheid verwaarloosd hebben, dat bij eenigen de kleur en wijze van aanzetten der boomen totaal gemis aan studie 

op dat gebied verraadt, en de groenen daardoor onschilderachtig werken. 

Zij is van oordeel, dat deze prijsvraag nog niet geheel beantwoord heeft aan de bedoeling om op te welken 

zoowel architectonisch streng als artistiek gevoeld de mooie overblijfselen van bouwkunst uit ons vaderland te 

bestudeeren en in teekening te brengen; zij had verwacht een veel ruimere en meer gedetailleerde inzending op dat 

gebied te zullen zien. 

Ter aanmoediging stelt zij evenwel voor den prijs toe te kennen, en wel aan de aquarel *Huisje te Hoorn,* 

waarin vooral de wijze om de tonen tegen elkander te ze'len een geoefend oog doet kennen. 

A. LA COMTE. 

ED. CUYPERS. 

AMSTERDAM, 16 Maart 1901. J. A. VAN STRAATEN J R . 
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BETIMMERING VAN COMPOHOUT 
in het Restaurant „POLMAN," Amsterdam. 

,-„, niof^rf van de wandbelimmering en van de deuren Mie paneelen van het platond, van r A U D n u m i n , « 

LIOHTDR* CMHIK * 

zijn gemaakt van COMPOHOUT. 
Aflevering 18( plaat 13a 

Vademecum c Ier Bouwvakken 16e jaargang 1901. 
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Bij de Platen. 

O n t w e r p v a n e e n g e v e l , 

door O. MOOJEN. 

De gevel is bestemd voor eene villa. De eigenaardige verdeeling, de verschillende 

uitbouwen, de hoogopgaande kap, het contrast verkregen door de materialen maakt den 

gevel uitstekend geschikt om tusschen het groen bizonder te voldoen. 

M o d e r n . 

Onze werkkring geeft ons dikwerf gelegenheid met bouwkundigen van allerlei leeftijd 

en velerlei opvatting in aanraking te komen. Soms zelf staan wij voor moeielijke gevaUen 

waar ons teekeningen ter opname in een der uitgaven worden aangeboden, en daarbij eigen 

oordcel geweld moet aangedaan worden om de eenvoudige reden dat het aangebodene 

denkbeeld zoo weinig vertoont. Ja maar het is modern klinkt het, wanneer een stilzwijgen 

doet vermoeden, dat het aangebodene niet met veel gejuich ontvangen wordt. Dat bezwaar 

dat wij zoo dikwerf leeren kennen, dat ons dikwijls groote zorg kost, om met beleid te 

regelen, want het moderne is ontzaggellijk prikkelbaar en teergevoelig, dat bezwaar doet 

zich in de dagelijksche samenleving ook zoo menigmaal gevoelen. Wie zou het moderne 

niet toejuichen. Altijd voort te leven op hetgeen wat is, daardoor eigenlijk niets bevorderen 

dan stilstand, wie zal dat loven. Het zoeken naar iets nieuws alleen, geeft nieuw leven 

nieuwe gezichtspunten, brengt ons doen en laten op een anderen weg. Wanneer de klas-

sieken aan de regeering der kunst waren gebleven, zaten onze zonen nog kolommen te 
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teekenen en de wereld zou er waarlijk niet beter om zijn, alle eentonigheid verveelt, en 

dat zou op den weg liggen. Daardoor juist herleefde de renaissance, die een gelukkige 

afwisseling gaf Doch ook deze had haar tijd, en nu staan wij voor de jaren van het 

moderne. Mogen wij ons daarin verheugen. Zeer zeker. Het moderne brengt in de inrichting 

onzer woningen een gelukkige wijziging. De dikwerf overdreven regelmaat, werd op zij 

gezet, en waar wij in onze jongensjaren zaten te blokken om elke duim in het vertrek 

juist even groot te maken, daar stoort de moderne richting zich hieraan in het geheel 

niet, maar handelt omdat zij het behagelijk en geriefelijk acht. 

Dat is een groot voorrecht, want het bevordert de gezelligheid en biedt afwisseling 

aan het geheel, zoowel uiterlijk als innerlijk, ja wat meer, zegt daar ieder bewoner andere 

eischen stelt, kan de bouwmeester elk huis doen verschillen en het timmeren langs den 

weg levert de grootste verscheidenheid op die wijze op. Dat is een der groote deugden 

van ons hedendaagsche streven. Een andere is meer eenvoud. Het is waar daar zijn in 

de renaissance-periode zooveel gevels gemaakt die eer een magazijn van versieringen 

gelijken dan een gevel voor een woonhuis, gevels die geheel in strijd waren met de 

gedachtengang en wandel, der vreedzame bewoners, daarachter gehuisvest. Dat is een 

groot kwaad geweest. Geen wonder dat men verlangde naar eenvoud, afgeschrikt door die 

overlading en daar kwam men zoo geredelijk toe omdat de bekwaamheid van den bouw

meester dikwerf als naar de voorraad versieringen werd afgemeten. Er moest eenvoud zijn 

en men heeft die verkregen. Wij kunnen met voldoening constateeren dat het moderne 

in de vereenvoudiging hoogst gelukkige resultaten verkreeg. Zie die vele moderne woon

huisgevels uit den laatsten tijd eens aan. De verdeeling zoo afwisselend gekozen is dikwerf 

het hoofdelement en daarbij gevoegd de versiering passend gekozen, met levendige kleuren 

maakt dat wij werkelijk kunnen wijzen op hoogst gelukkige resultaten in den gewonen 

huisbouw. Bovendien veel minder gelijkvormigheid. Inderdaad in het kleine heeft het 

moderne zijn triomph behaald en wij mogen velen onzer jongere bouwkundigen den lof 

niet onthouden dat zij j zich op verdienstelijke wijze hebben losgemaakt van de sleur, en 

het vormenspel hebben gewijzigd. Geheel anders is dat echter in het groote. Zoo groot 

de deugden in het klein zijn, zoo klein zijn zij in het groote, en waar wij nu een blik 

slaan op gebouwen om ons en als voorbeeld te stellen de Nieuwe beurs te Amsterdam, 

daar doet zich dit in zijn geheel gevoelen. Hoe gelukkig was Berlage in zijn hoogst 

fraaien gevel van het gebouw der levensverzekering. Damrak te Amsterdam. Steeds nog 

zien wij het bouwwerk aan met evenveel bewondering, daar zit iets romantisch in het 

geheel, een vormenspraak die bevredigd, in een woord het is en zal altijd blijven een 

fraaien gevel. Hoe de beurs, is het wonder dat oude en nieuwe beurs elkander in het 

middernachtelijk uur verwenschen als steenklompen te zijn waarbij ieder hunner zich de 

grootste waarde toekent, en zoo is het, Berlage's beursschepping is een mislukking van 

de moderne proef omdat de massa te weinig voltooid is. Was het mogelijk die torens, 

die als aan de brand ontkomen schijnen te zijn te voorzien van een sierlijke spits, zooals 

Berlage zooveel schoons in onze oude kerktorens zag, was het mogelijk wat kleur in de 

vlakke muurwerken te brengen mogelijk zou de beurs nog iets kunnen bevredigen. Zooals 
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zij nu haar voltooiing nadert, is zij een bewijs dat al te groote soberheid, de weg van 

het goede doet afwandelen. Juist hier hebben wij dat altijd betreurd omdat de macht om 

meer te geven, ook uit dienzelfden hulpbron zeer rijkelijk had kunnen vloeien. Amsterdam 

mag zich niet verheugen, op een bouwwerk dat ieders bewondering wekt, hoe fraai en 

goedgekozen de binnenverdeeling ook moge worden, het uiterlijk is in veel een misstand. 

Dat is vooral jammer, waar de standplaats zooveel gelegenheid gaf iets te stichten, 

dat de omgeving tot waarde had kunnen brengen. De gelegenheid om de hoofdstad een 

monument rijker te doen worden, hebben wij door zonderlinge gezichtstoestanden laten 

voorbijgaan. — Of de heeren die de korenmarkt bezoeken ook met hunne nieuwe inrichting 

zeer ingenomen zullen zijn, het staat te betwijfelen. Op dezelfde plaats stond eenmaal 

een terrein open en wel, en dit had voor den handel, die veel licht behoeft, groote 

waarde. Of het tusschen hooge muren opgeborgen deel, datzelfde resultaat geeft, de tijd 

zal het leeren en kunnen wij daarin niet vooruitloopen. Jammer is het, dat de architectuur 

daar zoo geheel modern werd, dat zij ons dikwerf doet twijfelen, wie toch de werkelijke 

schepper er van is. Als wij het modern zoo zien toegepast, ja dan zouden wij er toe 

kunnen komen het te betreuren, wat om het vele goede toch niet gaat. Het zou onbillijk 

zijn, om naar alles wat in het zuiden van Duitschland door de bouwmeesters als modern 

wordt geboekt, de kunst daar in zijn geheel om te veroordeelen. Juist onder die over

drijving leven ook enkele goede elementen, die zich niet aan een gril mogen opofferen 

en die ons moeten brengen op den beteren weg. 

Wij blijven daarom ons in htt moderne verheugen wanneer het begrepen wordt 

zonder verloochening van alle karakter, dat het blijve een bouwwerk, gracieus, nobel en 

van verfijnde vormen, geen spelonk of steenmassa, die stüzwijgend, als een graf daar heen 

geworpen is. De mensch verlangt meer, en dat kan hij daarbij niet vinden. 

By de t e k s t f iguren . 

De plannen en gevel behooren aan de verdeeling van een burgerwoonhuis ontworpen 

door den heer C. Tillema. De indeeling valt genoegzaam uit de plannen te volgen, de 

gevel in metselsteen gedacht, is eenvoudig doch afwisselend. 

Stuc t egen wede r bes t and . 

Om dit doel te bereiken neemt men ongeveer 70 deelen poederkrijt met 10 deelen 

dextrin, ongeveer 5 pCt. aardappelmeel en 5 pCt. gebluschte kalk, nadat de verschillende 

deelen met koud water tot brei geroerd geworden is, vermengd met de brei onder toe

voeging van watte. vezels en dergelijke, waarna het mengsel goed gekookt wordt. 

Onder het kooken mag geen zeepachtige olie of vetachtige stoffen, zooals petroleum, 

parafine en dergelijke, bijgevoegd worden, voorts wat terpentijn of vernis. De laatste toe-
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voeging heeft het doel, het mengsel een groote wederstandsvastigheid te geven, in 't bijzonder 

tegen de opname van vocht en haar alzoo tegen verweren te behoeden. Tegelijkertijd 

verkrijgt men hierdoor, dat de stof wegens het vetgehalte gemakkelijk in de fijnste deelen der 

vormen dringt en alleen uit de vormen uitgestoken kan worden, waardoor de oppervlakte 

van het gevormde tegenbeeld blaasvrij verkregen wordt en de kleinste verhoogingen en 

verdiepingen weergeeft. Het op deze wijze verkregene gelijkt op een uit gips verkregen 

voorwerp, heeft echter hierboven het voordeel van weersbestandheid. 

Een en ander over Speksteen. 

Het gebruik van speksteen als bouwstof, bestaande uit (chemisch magnesiumsilicaat, 

magnesiumcarbonaat, mineraalachtige kalk, choloride en magnesium) werd het eerst op 

de tentoonstelling te Stokholm In 1897 toegepast en wel aan architectonische ornamenten. 

Wegens zijn gemakkelijke verwerking en zijne dichte verbindingen hebben de Chineezen 

deze soort steen reeds langen tijd tct allerlei figuren gebruikt. 

In Europa, behalve wellicht in het Oeralgebergte, wordt de speksteen slechts op 

eenige plaatsen in Scandinavië en in Italiaansch Zwitserland aangetroffen, in grootere 

P l a n n e n , 

hoeveelheid komt het echter, en wel in goede hoedanigheid, in noordoostelijk Finland 

voor. Indien de prijs het gebruik voor gewone steenhouwwerken uitsluit, zoo kan het 

door gemakkelijke verwerking een groote mededinger opleveren voor beeldhouwwerk in 

het algemeen. In Finland is de speksteen allereerst bij buitenwerken als zuilen en 

ornamenten in gebruik gekomen. Speksteen is zoo week, dat het met voor hout bestemde 

werktuigen bewerkt en met zagen gesneden worden kan, ook laat het zich gemakkelijk 

schaven en draaien. De natuurveranderingen doorstaat hij evengoed als andere soorten 

steen en zijne vuurvastheid maakt het zelfs geschikt voor ovens, vuurvaste voorwerpen 

en voor het bekleeden van smeltovens. 

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

In de vorige aflevering is opgenomen een constructie van cementijzer (systeem 

Monier) voor den brugbouw niet onbelangrijk. Een niet minder geschikte toepassing 

daarvan geeft het grafmonument te zien, ter nagedachtenis van Msr. Henricus Poppen, 
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gesticht op de begraafplaats St. Barbara te Amsterdam De tekstfiguren geven daarvan 

een perspectivisch aanzicht, doorsnede en platte grond. De geheele ondergrondsche bouw 

bestaat uit cement-ijzer, waarvan het binnengesloten ruim de grafkelder uitmaakt. Het 

monument zelf heeft een gewicht 

van ongeveer 12000 KG. Dit in 

aanmerking genomen bij het feit 

dat de bodem bestaat uit opge

hoogde zandgrond op vrij slap 

pen grondslag, dan zou het 

moeilijk anders gekend hebben 

of een flinke geheide fundeering 

zou de kelder hebben moeten 

dragen. Dat maakte deze con

structie geheel overbodig. Het 

geheel is zoo massief aaneen

gesloten, vormt tegelijkertijd zulke 

groote draagkracht dat de con

structie zonder bezwaren kan 

worden ondernomen. De bouw

meester is ook hier de heer 

A. C. Boerma. De cement-con-

structie is van de Monierfabriek, 

Groote Wittenburgerstraat Am-P l a n . 

sterdam. Het medaillonportret is het werk van de heeren Bossche & Crevels. Inderdaad 

een geheel dat de aandacht ten volle verdient. 

"l 

H e t S t a d h u i s t e A m s t e r d a m . 

Dr. Cuypers, die zoo langen tijd zich onthield in dag of weekbladen zijn gevoelen te 

zeggen heeft dezer dagen dat stilzwijgen verbroken en op waardige wijze een lans gebroken 

voor het behoud van het aloude stadhuis, thans Paleis tot de vroegere bestemming. Wij 

herinneren ons nog levendig, hoe Alberdinck Thijm onvermoeid streed om Amsterdam's 

bestaan op deze wijze haren aiouden luister terug te geven. Met Dr. Cuypers achten wij het 

tijdstip zeer geschikt. Juist nu, nu er sprake van is het stadhuis te wijzigen, waar nu de 

administratie is gevestigd, nu de uitbreiding der stad het mogelijk maakt enkele afdee-

lingen op zich zelf te vestigen, waardoor het groote geheel verbroken wordt en tot een 

middelmatigen omvang kan worden herleid, juist nu, nu het wenschelijke van een konink

lijk verblijf meer en meer wordt ingezien, zou het mogelijk kunnen zijn, om door te 

voldoen aan die behoefte tegelijkertijd de bestemming van het stadhuis te wijzigen. Dr. 

Cuypers deed een goede daad om ons nog eens wakker te schudden. Zal het wat geven, 

wij betwijfelen het, er is heel wat noodig om de lui met geestdrift te stemmen voor het 

onderwerp en toch verdient het zooveel overweging. Zou het niet mogelijk zijn, dat onze 
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bouwkundige genootschappen en vereenigingen. die getoond hebben zooveel voor de.e 

zaak te gevoelen, zch opnieuw er voor spanden, opdat het aloude wereldwonder weder tot 

zijn bestemming terugkeerde. De jaren, ja eeuwen hebben wel is waar geheel andere 

eischen doen ontstaan, maar juist het verdeden van de administratie maakt het nu meer 

dan ooit het mogehjk het doel te bereiken. Het raadhuis zou dan alleen de zetel moeten 

worden, waar het bestuur huisde en recipieerde. Is het in overeenstemming met onzen 

tijd een gebouw te bezitten, dat totaal ondoelmatig voor dat alles is en waarom elke 

wijziging tot dat doel weggegooid geld is. Juist daarom is de roepstem van Dr. Cuypers 

waard gehoord en overwogen te worden. Vele vakgenooten zullen het met genoegen 

opgemerkt, hebben, en wenschen dat het woord in het Handelsblad weergegeven, ingang 

moge vinden. Een krachtig samenwerken kan dit bewerken, daarop de aandacht te vest.-

gen is ons doel, en is het eenmaal de gedachte van velen, mogelijk is dan de vervulling 

der wenschen nabij. In zooverre zijn wij Dr. Cuypers grooten dank verschuldigd. 

Wij halen hierbij verkort aan hetgeen Dr Cuypers omtrent dit onderwerp schreef. 

,Door den tegenwoordigen toestand te bestendigen - zegt Dr. Cuypers - - maakt 

men zich schuldig aan een dubbel kwaad. 

»Men heeft bedorven, misbruikt een gebouw dat een meesterstuk van bouwkunst is 

en voor het gebruik volkomen aan zijn oorspronkelijke bestemming beantwoordt, terwijl 

door het aan die bestemming te onttrekken, het geenszins aan de eischen der nieuwe 

bestemming kan voldoen, ofschoon men den grootsten aanleg heeft verminkt door het 

maken van de vele wijzigingen die de geheele harmonie verstoren. Het is geen paleis en 

zal daarvoor nooit doelmatig kunnen worden verbouwd, terwijl het, voor het huis der 

gemeente is en zal blijven de glorie van Amsterdam. 

,Wij zijn het aan den roem der hoofdstad verplicht mede te werken om het verachte 

kwaad te herstellen en voor de goede gemeente wederom haar huis terug te brengen tot 

zijn oorspronkelijke bestemming. 

,Er is wel eens gezegd, dat het Stadhuis niet meer aan de gemeente toebehoorde, 

maar deze bewering is onjuist. Koning Lodewijk noch Willem I hebben dit geschenk 

ooit willen aanvaarden: zij hebben slechts het gebouw in bruikleen genomen ; oP d.en 

grond zal er dus nooit bezwaar worden gemaakt om het gebouw tot zijn oorspronkelijke 
bestemming terug te brengen. 

,Niet de stad Amsterdam, maar Nederland het rijk als zoodanig, moet zorgen, dat 

zijn souverein over een woning kan beschikken in de hoofdstad, die met recht kan worden 

genoemd een koninklijk verblijf en aan die rechtmatige verplichting wordt thans met 

voldaan. Men heeft geen Paleis voor zijn souverein en men heeft de eerste stad van het 
Rijk beroofd van haar Volkshuis l 

, Herstel van dit onrecht zal ieder weldenkende en kunstminnende Nederlander moeten 

goedkeuren. Wat mij betreft, ik zou al mijn krachten er voor over hebben, om hier toe 

bevorderlijk te zijn door op verstandige, rechtmatige en edele wijze, met den meesten 

eerbied voor het gezag en onderwerping aan het oordeel van diegenen, die gesteld zijn 

de welvaart van het vaderland te bevorderen, tot de vervulling van dit ideaal mede te werken.« 



i H 

J 
O N T W E K P voor eenen G E V E L 

vaneene VI LLA 

'•. M oo ien . 

Vadernecum der Bouwvakken 

16e Jaargang 1901. 

Plint-Liih V-D. Osseman.Anust 

Afl. 14 Plaat 



L. 
REDACTIE: PRINSENGRACHT 303 AMSTERDAM 

Bij de Platen. 

V o o r g e v e l w o o n h u i s t e T e g e l e n , 

door C. FRANSSEM', Bouwmeester te Roermoiid. 

De gevel van het woonhuis is een der gevels, die wij in het zuiden van ons land 

meer aantreffen, en daar dikwerf zulken goeden indruk maken, in den veelal hoogrooden 

baksteen waaruit zij zijn saamgesteld. 

Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam. 

Rotterdam verheugt er zich in, te bezitten reeds vijftig jaren achtereen, een academie. 

Die academie is door heel het land bekend, en is daarover maar een oordeel, dat het 

eene inrichting is, die in ons land voor het kunstonderwijs de eerste in de rij is. Welk 

tal van inderdaad bekwame bouwkundigen vormden en vormen zich noch steeds daar; 

bouwkundigen die allen tegelijkertijd mannen werden met een practischen blik op den 

werkkring, die niet eenzijdig maar veelzijdig geleerd werden. Geen wonder dat, nu het 

vijftigjarig bestaan daar was, menigeen met erkenning terug zag op wat van haar is 

uitgegaan. Amsterdam staat daar veel bij ten achteren. In 1781 werd de grondslag voor 

de instelling gelegd; toen kwamen er kwade dagen tijdens de fransche overheersching. 

Zamensmelting van verschillende genootschappen maakten in 1851 de academie tot wat 

zij is. Ruim driehonderd leerlingen vingen de lessen aan en maakten verschillende 
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verplaatsing van den zetel noodig om eindelijk aan de Coolvest zich in 1873 voor goed 

te vestigen. Gedurende organisatien, vooral in 1880—1887 bragten de instelling steeds 

verder, want dat dient ter eere van de Rotterdammers gezegd, wat zij beoogen weten 

zij met ernst te bereiken. Om het feit te herdenken werd een tentoonstelling geopend, 

waarop de oud-leerlingen veel belangrijks te zien geven. Op de uitgeschreven prijsvragen 

gesteld in handen van de juryleden de heeren A. Salm Gbz., H. P. Berlage Nz., Jan L. 

Springer, C B. Posthumus Meyjes en J. Verheul Dzn. werd het navolgende gerapporteerd: 

Bouwkunde. Eerste prijsvraag. Ontwerp van een kunstnijverheidsmuseum te Rotterdam. Prijzen: ie prijs bestaat 

in een zilveren medaille en f 200; ze prijs bronzen medaille en f i co ; 3e prijs getuigschrift. Ingezonden 5 antwoorden 

Tweede prijsvraag. Ontwerp van een gevel voor een heerenhuis. ie prijs: een zilveren medaille en f 100; 2e prijs 

bronzen medaille en f 25. Ingezonden 14 antwoorden, ie prijs motto „My house is my Castle", den heer H. G. 

Krijgsman, Rotterdam; 2e prijs motto „Luctor", den heer R. J . Hoogeveen. 

Handteekenen. Derde prijsvraag. Een portretteekening (kniestuk) in crayon of krijt, naar het leven, op ware 

grootte, ie prijs zilveren medaille en f 150; 2e prijs bronzen medaille en f 75- Ingezonden 27 antwoorden, ie prijs 

motto „Aetatii suae 63", den heer J . A. Seckel, Rotterdam; 2e prijs motto „Doorzetten", mej. Jo Koster, Tiel. 

Kunstnijverheid. Vierde prijsvraag. Ontwerp voor de beschüdering van een plafond in een eetkamer- Ingezonden 

6 antwoorden, ie prijs zilveren medaille en f 100, 2e prijs bronzen medaille en f 5°- Deze prijzen werden niet toe

gekend, doch aan de twee beste inzendingen, zijnde motto „Selli" van den heer J. D. Ladage, Rotterdam en motto 

„Groen Wit Groen" van den heer J. Schuierman, Rotterdam ieder een bronzen medaille en f 75. Vijfde prijsvraag. 

Ontwerp van de betimmering van een studeervertrek met schrijftafel en stoel ie prijs zilveren medaille en f 100, 2e 

prijs bronzen medaille en f 50. Ingekomen 5 antwoorden, ie prijs motto „Elck wat Wils" van den heer H. van 

Dorp, Amsterdam, 2e prijs motto „Casa Cara" van den heer W. Bruynzeel Czn. Rotterdam. Zesde prijsvraag. Ont

werp van een lichtkroon voor een salon die 5 meter lang, 9 meter breed en 4 meter hoog is. ie prijs zilveren 

medaille en f 100, 2e prijs bronzen medaille en f 50. Ingezonden 2 antwoorden, ie prijs motto „Licht" van den 

heer L, Ringlever, Delft. 2e prijs werd niet toegekend. 

Boetseeren. Zevende prijsvraag. Decoratieve vaas. ie prijs zilveren medaille en f 150, 2e prijs bronzen medaille 

en f 75. Ingezonden 4 antwoorden, ie prijs motto „Ad Manus". van den heer L. Wensing. Rotterdam. 2e prijs 

motto „Zomer", van den heer H. Schellenberg, Rotterdam. 

Werkiuigkunde. Achtste prijsvraag. Ontwerp van een stoomketel voor een stoomschip met rookkast, met terug-

keerende vlampijpen, apendages en vuurwerk, beantwoordende aau de bepali' gen der stoomwet. ie prijs zilveren 

medaille en f 100, 2e prijs bronzen medaille en f 50. Ingezonden 5 antwoorden. 10 prijs motto „Arbeid" van den 

heer W. J . Scheerder, Rotterdam, 3e prijs motto .Animo" van den heer P. A. Tieman Jr., Rotterdam. 

Hiermede is weder een belangrijk teit in onze Nederlandsche kunstgeschiedenis ge

vormd en is het te wenschen, dat de voortdurende zucht tot vooruitgang, die het bestuur 

der Academie bezit, moge blijven bestaan, dan kan nog zeer veel ten goede van onze 

bouwkunst en kunstnijverheid komen, die daar op zulk breede en welbegrepen wijze wordt 

gedoceerd. 

D e t o r e n t e D e n B r i e l . 

Het volgende ontleenen wij aan het Algemeen Handelsblad en is, daar het weder 

een belangrijk feit onzer kunsthistorie betreft, waardig in herinnering te blijven. 

De restauratie van den Brielschen toren is tot een eind gekomen. In verband daar

mede werd Woensdag Den Briel bezocht door het rijkslid der restauratie-commissie, den 
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heer s'Jacob, burgemeester van Rotterdam, die gedurende het zestal jaren, waarover het 

werk geloopen heeft, niet één van de vergaderingen oversloeg en voortdurend blijken gaf 

van zijn belangstelling. Mede waren tegenwoordig dr. Cuypers, aan wiens adviezen zeker 

wel in de eerste plaats het behoud van dit kostbare monument te danken is, zijn zoon 

Joseph Cuypers, de bouwmeester, onder wiens leiding het werk voltooid is, en zijn plaats

vervanger, de heer Jac. van Gils van Rotterdam. 

Aan hen werd, in hun laatste bijeenkomst met de Brielsche leden, een warm woord 

van hulde en dank gebracht door den heer M. L. Veenenbos, wethouder van Den Briel. 

Op de vraag van den heer s'Jacob aan de tegenwoordig zijnde deskundigen, of de 

restauratie op zoodanige wijze voltooid was, dat, naar het oorspronkelijke plan, het behoud 

van den Sinte-Catharine toren als verzekerd beschouwd kon worden, werd een volmondig 

ja ten antwoord gegeven, waaraan tevens de opmerking werd vastgeknoopt, dat het nu 

verder aan de stedelijke regeering van den Briel lag, of de offers, die zich zoowel het rijk 

als de gemeente getroost hadden, al dan niet te vergeefs waren gebracht. Wanneer voort

durend op den toestand gelet wordt, zal men met zeer geringe kosten het gebouw kunnen 

handhaven. Juist omdat dit in 't verleden niet voldoende nagekomen is, was deze kostbare 

restauratie noodig geworden. 

Het verdient opmerking, dat gedurende den ganschen tijd van dit dikwijls gevaarlijke 

werk niet één ongeluk te betreuren is geweest. Dit mag in de eerste plaats toegeschreven 

worden aan de goede zorgen van den stadsarchitect, den heer H. Goossens, die niet een 

onvoorzichtigheid der werklieden toeliet, en tot op het laatste oogenblik toe geen voorzorg 

heeft verzuimd. Op hem rustte, naar aanwijzing van den bouwmeester, het toezicht op de 

uitvoering van het geheele werk. De heer Joseph Cuypers herdacht daarom in de verga

dering zijn verdiensten met een woord van lof. 

Nu de toren gereed is, wacht de prachtige, maar zeer vervallen kerk. Indertijd drukte 

jhr. mr. Victor de Stuers de hoop uit dat dit schoone bouwwerk van den ondergang gered 

mocht worden; nog Woensdag werd dit door dr. Cuypers herhaald. De toren hersteld en 

de kerk afgebroken . . . . zou toch wel een wonderlijke episode zijn in de hisiorie der 

Nederlandsche bouwkunst. 

Toeristenhuis op den berg Radhost by 
Frankstadt. 

P l a n . 

Ontworpen door den bouwmeester lurkovic 

geeft dit gebouw een model van houtbouwte zien, 

waarbij een hoogst bevallig profiel aan alles is 

gegeven, Uitbouw rondgaande gaanderijen, toren

spits enz. kenmerken zich allen door een inder

daad gelukkige verdeeling, waardoor het geheel 



Touristen-gebouw op den berg Radhorst bij Frank stadt. 
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in de fraaie landstreek bizonder goed tot zijn recht komt. Ook het plan heeft een zeer 

regelmatige indeeling. 

Het S t a d h u i s te A m s t e r d a m . 

Zooals wij in onze vorige aflevering hebben meegedeeld, is het plan om het Stadhuis 

thans Paleis te Amsterdam tot vorige roeping terug te brengen, met groote voorlietde 

bepleit door Dr. P. J. H. Cuypers. Het is een denkbeeld, dat bij vele bouwkundigen 

instemming vind. Bovendien is het thans nog het geschikte oogenblik voor de pleitrede 

tot hersteUing in het oude karakter. Zaterdag 6 Juli werd door de verschillende vereeni-

gingen, die het-doel toejuichen, eene bijeenkomst belegd, waar het onderwerp behandeld 

werd. De sympathie voor het onderwerp bleek daar echter niet zeer groot zijn, en daarna 

te oordeelen, gelooven wij dat het plan, tenzij er merkelijke verandering geschiedde, niet 

veel wijziging zal ondergaan en de toestand blijven zooals die is. Dan zal het wel voor 

goed van de agenda afgevoerd worden. 

Het is in elk geval te betreuren. Het stadhuis had alleen moeten dienen voor den zetel 

van het bestuur en waar zoo onmiddelijk in de nabijheid het tegenwoordige stadhuis bleef 
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dienst doen, behoefde geen enkele innerlijke wijzig'ng te geschieden dan terugbrengen tot 

den oorspronkelijken toestand. Voor het gemeentebestuur levert die regeling allerminst 

bezwaar, integendeel eer en aanzien zou er door verhoogd worden. Een groot bezwaar is 

dat men niet weet waar geschikt het paleis te plaatsen, indien tot den bouw daarvan 

besloten mocht worden. Velen gelooven de aangewezen plaats daarvoor te zijn op de 

terreinen achter het Rijksmuseum, enkelen zelfs brengen het Willemspark daarvoor aan. 

Die plannen, gelooven wij, zouden in vele opzichten niet gewenscht blijken. Het 

koninklijk bezoek, het is zulk een oude en voor velen welkome traditie, moet zich bepalen 

tot het centrum, dat daarvoor zooveel jaren achtereen dienst deed. De verwelkoming, 

feestelijkheden of wat ook, zij blijven op het Damplein zich groepeeren en kan het koninklijk 

Hoofd daarvoor van de woning van het stedelijk bestuur gebruik maken, om een en ander 

na te komen of te aanschouwen. Het nieuwe verblijf moet dus zooveel mogelijk in de 

nabijheid van den Dam geplaatst zijn. 

Waarom zou men een gedeelte, als om iets te noemen van de Heerengracht tusschen 

Leliegracht en Raadhuisstraat of dat tusschen Raadhuisstraat en Gasthuismolensteeg daar

voor niet kunnen bestemmen; dat zou een terrein opleveren, waaromheen door een fraai 

aangelegden tuin, in het midden der stad een werkelijke sieraad was gevormd. Dan was 

het een kleine overgang voor de vorstelijke personen, om zich bij eventueel verschijnen 

aan het volk, even vandaar naar het nabijgelegen Stadhuis te begeven. Een paleis nagenoeg 

onder de gemeente Nieuwer-Amstel zal de koninklijke gasten als niet in ons midden doen 

beschouwen; in de kern van Amsterdam leeft ieder daarin mede. Zooals de aanvrage 

van enkele raadsleden doet zien is het plan toch niet geheel opzij gelegen. Moge het tot 

verwezenlijking komen en wanneer dan kort daarbij een monumentaal paleis verrijst, dan 

is Amsterdam in de kern nog veel meer tot waarde gekomen. 

Alleen op die wijze zou de traditie kunnen blijven voortleven. 

Bij den Raad is ingekomen een voorstel van de heeren J F. L. Blankenberg, G. H. den Hertog, dr. N. M. 

Josephus Jitta, mr W. S. J. van Waterschoot van der Gracht en J. A Wormser, waarmede zij beoogen: 

1. Burgemeester en Wethouders uit te noodigen, zoo spoedig mogelijk te onderzoeken, of het Raadhuis op den 

Dam voldoende ruimte aanbiedt als zetel der stedelijke regeering en om daarin de bureaux der secretarie en voor

naamste takken van de Gemeente-administratie te vestigen. 

2. Burgemeester en Wethouders uit te noodigen om, bij bevestigende beantwoording van de sub 1 te onderzoeken 

vraag, te trachten, de medewerking der Regeering te verkrijgen, opdat het Raadhuis op den Dam weder ter vrije 

beschikking van het Gemeentebestuur van Amsterdam worde gesteld. 

In de toelichting zeggen genoemde heeren het volgende: 

Het ligt allerminst in de bedoeling van de ondergeteekenden, aan heeren burgemeester en wethouders eenige 

moeilijkheid in den weg te leggen bij de oplossing van het ingewikkelde vraagstuk van de inrichting van het Raad

huis der Gemeente, noch door eene vertraging in de uitvoering van noodige weiken ter uitbreiding van de beschik

bare ruimte op het Prinsenhof, den geregelden gang van den dienst in de verschillende afdeelingen te belemmeren. 

Het tegendeel is het geval; met Burg. en Weth zijn ondergeteekenden overtuigd, dat vermeerdering van ruimte 

dringend noodig is, en ook, dat die spoedig moet worden verkregen. 

Tegen de voordracht No. 652 bestaat dan ook in hoofdzaak bij hen geen bezwaar, maar voor de zoo belangrijke 

uitbreiding van de lokaliteiten, thans als Raadhuis in gebruik (eene vermeerdering van 34 lokalen) endegroote som, 



" 9 

die daarvoor gevorderd wordt (ongeveer f 200,000) goed te keuren, zijn ondergeteekenden van oordeel, dat het in 

het belang der Gemeente is, het vraagstuk van de inlichting der lokalen voor de Gemeente-administratie in ruimeren 

zin te onderzoeken. 

Immers, eensdeels zal de telkens noodzakelijk-blijkende en zich herhalende vergrooting van het Prinsenhof, bij 

de toeneming van de bevolking en van de verschillende Gemeentebelangen, die moeten worden verzorgd, bij voort

during aan de orde blijven, zoodat te voorzien is, dat de concentratie van alle Gemeentekantoren in één complex van 

gebouwen ten slotte toch zal moeten worden opgegeven, en in de tweede plaats spreekt het van zelf, dat de Amster

dammers, zoodra de belangen van hun Raadhuis aan de orde komen, steeds met groote voorliefde en rechtmatigen 

trots de oogen slaan naar het wonderschoone gebouw, dat hun ten Raadhuis is gebouwd, doch in vroeger tijden uit 

politieke overwegingen voorloopig aan den dienst der Gemeente is onttrokken Dat zij zich dan de vraag stellen, of 

dit Raadhuis niet alsnog zoude voldoen aan de eischen, die de Gemeente administratie stelt, en zoo ja, of het dan 

zoude zijn terug te winnen. 

Nu, thans opnieuw, de vergrooting van het Prinsenhof aan de orde komt, meenen ondergeteekenden, de volgende 

vragen opnieuw onder de oogen te moeten zien en aan hunne medeleden ter overweging te geven. 

In de eerste plaats: Is het Raadhuis op den Dam voor den tegenwoordigen dienst voldoende bruikbaar? 

De beantwoording van deze Vraag hangt af van eene andere, nl. is het mogelijk en wenschelijk, dat alle ge

meentekantoren in één Raadhuis worden vereenigd? Ondergeteekenden antwoorden op deze vraag ontkennend. Breed 

betoog behoeft het niet, dat het gemak der ingezetenen en het gemak vnn hen, die met gemeentekantoren te doen 

hebben, allerminst gediend wordt door één centraalpunl aan te wijden, waar allen moeten samenkomen; belangrijk 

tijdverlies naar allerlei richtingen, opeenhooping van personen, met al het ongerief daaraan verbonden, en voortdurend 

gebrek aan ruimte, zijn zeker wel de voornaamste (maar ook afdoende) bezwaren tegen dergelijke cencentratie i 

outrance. Trouwens alle GemeenteAoo/i/knntoren tijn needs niet meer ten Raadhuize gevestigd De bureaux van den 

Burgerlijken Stand, van de Gemeentelijke Gasfabrieken, van de Gemeentelijke Waterleidingen, van het Archief, van 

het Bouwtoezicht, van het Gemeentelijk Petroleum-Entrepot, van de Gemeentetram, van het Gemeentelijk Electrisch 

Bedrijf, van den Gemeentelijken Telephoondienst, van de Veemarkt en het Abattoir, van de Politie, van den Gemeen

telijken Gezondheidsdienst, van den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst, zijn reeds op verschillende plaatsen der 

stad gevestigd, terwijl volgens de eigen voordracht No. 652 ook het Centraal-Bureau der Brandweer zoude worden 

verplaatst buiten het Raadhuis. Bij eene zich zóó sterk uitbreidende stad als Amsterdam is dit ook 'onvermijdelijk, 

want de administratie is er ten gerieve van de bevolking en niet de bevolking ten gerieve van de administratie. 

tn beginsel is dus reeds aangenomen, dat vele hoofdkantoren der gemeente-administratie buiten het Raadhuis 

kunnen gevestigd zijn, zonder dat dit schade voor den geregelden gang van den centralen dienst veroorzaakt; van 

dezen kant kunnen dus geen bedenkingen bestaan tegen het voorstel van ondergeteekenden. 

Maar ondergeteekenden geven aanstonds toe, dat dit niet voldoende is. De vraag, waarop het nu aankomt is 

deze: biedt het Raadhuis op den Dam voldoende ruimte om daarin, behalve geschikte zalen en lokaliteiten voor den 

Raad, voor den Burgemeester, voor de Wethouders en voor de Secretarie, óók nog op geschikte wijze te herbergen 

die hoofdkantoren van gemeente-administratie, die naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders niet zonder 

schade voor den veiligen en geregelden dienst der'stedelijke regeering van het hart der administratie, het Raadhuis 

kunnen gescheiden zijn? 

Ondergeteekenden matigen zich, zooals van zelf spreekt, over deze vraag geen oordeel aan. Zij meenen, dat 

alleen het College van Burgemeester en Wethouders bevoegd is tot een rechtvaardig oordeel. Zij alleen, die de 

verantwoording dragen van het dagelijksch bestuur der Gemeente, zijn in staat te beoordeelen, of, zoo noodig, een 

zifting is te maken tusschen de bureaux, die wèl en die niet ten Raadhuize moeten vereenigd blijven, om het 

bestuur krachtig en onverhinderd te kunnen voeren. 

Om die reden komt het hun voor, dat Burg. en Weth. behooren te worden uitgenoodigd, hun oordeel over deze 

vraag te laten gaan. Uit de voordracht blijkt niet, dat het denkbeeld reeds door hen is ter zijde gesteld als onuit

voerbaar; daarom achten zij het van het hoogste belang, dot Burg. en Weth. een onderzoek instellen naar die 

uitvoerbaarheid en daarvan aan den Raad verslag doen. 

Waarom het wenschelijk is, dat dit spoedig geschiede, zal onder punt 8 worden uiteengezet. 

In de tweede plaat» geldt de overweging: indien B. en W. van oordeel zijn, dat het Raadhuis op den Dam voor 
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de tegenwoordige eischen yan het Gemeentebeheer geschikt i«, zoude het dan mogelijk zijn, de medewerking de 

Regeering te verkrijgen om het der Gemeente ïn vrij en onverhinderd gebruik terug te geven 1 

De ondergeteekenden zijn zich bewust, dat vele en ernstige belangen bij de beantwoording van de vraag op het 

spel staan. Ook ontveinzen zij zich niet, al achten zij het niet noodig dit op deze plaats nader te ontwikkelen, dat 

het hier eene vraag geldt, die hoogst moeilijk, maar tevens ook van kieschen aard is. Toch zijn zij overtuigd, dat 

dezerzijds geen moeite te groot, geen poging te ingespannen mag zijn, om die medewerking van de Regeering te 

verkrijgen, en ook, dat die medewerkingg voorzeker niet zal worden geweigerd, indien het maar eenigszins mogelijk 

is, die te verleenen. Hierbij vertrouwen zij op den eerbied voor het schoone, door onze voorouders ons nagelaten, 

dien alle Regeeringen der laatste tijden hebben getoond te bezitten, evenals zij vertrouwen op gezindheid van de 

Regeering van het Rijk, om aan billijke en eerbiedwaardige wenschen van de hoofdstad zooveel mogelijk 

tegemoet te komen. 

Op motieven aan de kunst en de eerwaardige geschiedenis dezer stad ontleend, willen ondergeteekenden zich 

thans niet beroepen, hoewel zij voor beide een open oog hebben en voor niemand wenschen onder te doen in hooge 

vereering van beide. Alleen willen zij als hun gevoelen hier te kennen geven, dat de dag, waarop het bestuur dezer 

gemeente weder zijn intrek en zetel zal nemen in het onvolprezen Raadhuis op den Dam, voor ondergeteekenden 

een dag van ongeveinsde vreugde zal zijn, omdat alsdan aan kunst en geschiedenis beide de hulde gebracht zal zijn 

die haar toekomt; de erkenning namelijk van hare hooge beteekenis, ook voor het volksleven. 

Indien Burgemeester en Wethouders tot de overtuiging komen, dat het Raadhuis op den Dam weder door het 

bestuur der Gemeente kan worden betrokken, zouden ondergeteekenden wenschen, dat zij zich met de Regeering in 

betrekking stelden, ten einde Hare medewerking te verzoeken. 

In de derde plaats meenen ondergeteekenden, dat het, zoolang geen beslissing is genomen ten aanzien van deze 

aangelegenheid, wenschelijker is, de Voordracht No. 653, waarmede zulke belangrijke sommen zijn gemoeid, die 

bovendien uit leeningsgelden moeten gevonden worden, nog niet in behandeling te nemen. Ongewenscht toch is het, 

thans een groot bedrag uit te geven en dan, wellicht later door de betrekking van het Raadhuis op den Dam, tot de 

ervaring te komen, dat zij noodeloos zijn uitgegeven. 

Intusschen blijkt uit de voordracht No. 652, dat de uitbreiding van de lokaliteiten van het Raadhuis niet alleen 

noodig is, doch zelfs, zonder schade voor den loopenden dienst, niet lang kan worden uitgesteld. Dit argument weeg 

bij ondergeteekendee zeer zwaar en heeft hun bijna weerhouden hun tegenwoordig voorstel te doen. 

Maar die overweging gaf den doorslag, dat indien thans (nu de verbouwing van het Raadhuis weer aan de orde 

is) de aandacht van den Raad op het Raadhuis op den Dam niet nader gevestigd werd, vermoedelijk weer eene lange 

reeks van jaren zou voorbijgaan vóór deze oude wensch der Amsterdamsche bevolking een onderwerp van onderzoek 

zou uitmaken. 

Daar, intusschen, zal het door ondergeteekenden voorgestelde dubbele onderzoek van Burg. en Weth. spoedig 

moeten ingesteld worden. Aandrang daartoe zal niet alleen onnoodig zijn wegens de overtuiging van Burg, en Weth. 

zelven, dat spoedig ruimte moet worden gezocht, maar zoude onder deze omstandigheden hunnerzijds ongepast ziju. 

Mocht intusschen, door den duur van het onderzoek naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders wezenlijk 

nadeel in den dienst ontstaan, dan zouden ondergeteekenden er de voorkeur aan geven, dat voor eene tijdelijke 

voorziening gelden werden aangevraagd. 

Maar het onderzoek van het vraagstuk, of het thans mogelijk is, het Raadhuis op den Dam weder te betrekken 

kan, naar ondergeteekenden oordeel, niet meer worden ontweken. 
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Bij de Platen. 

O n t w e r p v o o r e e n d u b b e l h e e r e n h u i s , 

door D. V A N B E B Q E W . 

Twee woonhuizen gecombineerd, doch zoodanig dat het karakter van beiden bewaard 

blijft. De een met spits, de ander met topgevel en door de zamenvoeging van het 

middendeel niettemin een goed aaneengesloten geheel. 

Metsel- en zandsteen vormen de hoofdmaterialen. 

Z o n d e r l i n g e o p v a t t i n g e n * 

De Nieuwe Beurs heeft in den laatsten tijd verschillende pennen in beweging gebracht. 

Nog menige pen zal er voor moeten geofferd worden, want het laat zich aanzien, dat, 

hetgeen men onder de Nieuwe Beurs verstaat door velen nog wel eens nader besproken 

en omschreven zal worden. De Beursveroordeelingen zijn met het oude gebouw de wereld 

niet uit. Wat echter zonderling bij de Nieuwe Beurs is, dat is, elke nagenoeg niet 

noemeoswaardige kleinigheid daarbij in het breede wordt uitgemeten. Wordt een klok 

omhoog geheschen, en in haar draagstoel gelegd, dan staan de bladen vol met artikelen, 

kolommen groot, om het onuitsprekelijk wonder dat op het Damrak geschiedde te ver

kondigen, dan gaat de roep van de wonderschoone klank, die van uit den onvoltooiden 

toren onder de noodafdekking zal uitgaan tot heinde en verre, alsof het niet eveneens 

een verzuchting zou kunnen zijn. dat wij zoovele goede krachten verkeerd hebben gebezigd. 

Zou er ook zooveel gezegd zijn van de fraaie klok die het Amsterdamsch Stadhms 
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Verlevendigt, wij kunnen het niet veronderstellen, en toch hoe staat daar de verhouding 

anders, waar den ongeëevenaarden klokkengieter Hemony zelf den arbeid heeft geleid. 

Maar meer nog dan dat. Een uit steen gehouwen figuurtje de Gijsbrecht van Amstel 

voorstellende, en op het snijpunt der voor- en zijgevel geplaatst, brengt hemel en aarde 

in beweging. Dat beeldje in zijn weinig voltooiden vorm moet een wonder op het gebied 

der beeldhouwkunst zijn, men vond daarvoor dan ook een benaming, die op kunstgebied 

zeker wel de langste is (bouwbeeldhouwkunst). 

Nu valt het moeielijk, om over den smaak te redetwisten, de een ziet iets waar de ander 

niets ziet, dat is een verschil in het samenstel der oogen, dat nu eenmaal bestaat. 

Billijk is het echter dat de ziende en de niet-ziende elkander op eigen terrein trachten te 

overtuigen en het daarbij dan ook maar moeten laten. Vooral niet te willen trachten 

het publiek, dat geheel buiten hunne kunstbegrippen staat, te winnen, door hun zoet 

gevlei, en dit daardoor op een dwaalspoor te brengen. Dat is voor de kunst hoogst 

gevaarlijk. In zulk een periode leven wij. 

In het groene weekblad heft de bouwmeester van der Pek een lofzang aan op het 

Gijsbrecht figuurtje. Hij doet dat echter op zulk een overdreven wijze, dat de bouw

meester Gosschalk wiens zijn in ons midden, nog door velen zoo gaarne wordt herinnerd, 

van uit Brussel daartegen zijn waardeerende stem verheft. Het spreekwoord „die met 

pek omgaat wordt er mede besmet," is maar al te waar, en daarom juist is de waar

schuwing van den bouwmeester Gosschalk zoo geheel op zijn plaats. Men verzuime niet 

van het geschrevene in het groene weekblad kennis te nemen. Het fraaie van het 

beeldfiguur moet zijn dat het binnen den hoek gebleven is. Het is een rekenkunstige 

oplossing geworden. Wanneer een gebouw getooid moet worden met versieringen, die 

allen het muurvlak niet mogen verlaten, wanneer dat gebouw uit zich zelf het platte vlak 

als het heiligste vereert, dan zullen ons voorzeker nog vele zonderlinge kunstproducten te 

wachten zijn, wanneer die stijl de lieveling blijft. Maar waarom vragen wij van zulk een 

eenvoudig figuurtje, men noeme het af of niet, nu zooveel ophef gemaakt. Zou Quellinus, toen 

hij zijn onvergetelijke frontispiecen stichtte op den voor- en achtergevel van het Amster-

damsch Stadhuis ook zooveel ophef daarbij hebben gemaakt. En wat is nu toch dat 

niets-waardige Gijsbrechtfiguurtje, tegen dat veld vol leven en beweging, dat zich daar 

hoog in de lucht op het Damplein afspeelt. Het deed ons goed, wanneer het vorstelijk 

bezoek de hoofdstad geldt, en duizenden staan bij elkaar gepakt om hunne groeten te 

brengen, wanneer zoo aanstonds de balkondeuren zich zullen openen, hebt ge wellicht dat 

ook wel eens bijgewoond, hoe dat wachtend publiek dan anders deed dan gewoonlijk, 

anders altijd zenuwachtig dravende, thans wachtend en als bij toeval starend op dat groote 

tafereel, dat daaronder Hemony's arbeid is opgehangen. Ziet toch eens zegt de een tegen 

den ander, wat is dat toch alles los en fraai, jammer dat men het zoo weinig opmerkt, en 

zonderling onder die duizenden, genieten er velen van de groote kunst die den machtigen 

beeldhouwer daar wist te vereenigen. Zou datzelfde effect verkregen zijn, als dat frontispies 

bewerkt was op de wijze als het Gijsbrecht figuur, als alle leven gehouden was binnen 

het zoo wonderschoon gedachte moderne vlak. 
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Heeft dan QueUinus zoo geheel verkeerd gezien of zijn zij het, die het simpele figuurtje 

tot een orakel verheffen. Ging niet weken vooruit reeds de roep van hetgeen op dat 

hoekje zou verschijnen, en zou nog menigeen als het courantengeschrijf hem niet indachtig 

had gemaakt, er wel op gekomen zijn, daar in die hakken en houwen een beeld te 

vermoeden. Dat in overoude tijden de beeldhouwkunst een gelijk karakter had, dat 

Egyptenaren en Assyriërs beelden hadden, hoekig van vorm en slechts in massa voltooid, 

dat is begrijpelijk, want toen waren de middelen voor bewerking niet zoo veelzijdig als 

in lateren tijd. Grieken en Romeinen togen toch aan den arbeid met veel meer uitvoerig

heid, omdat zij streefden naar een hoogere volmaking, meer de werkelijkheid, waarvan 

het, het beeld moet zijn, teruggevende. Stel dat Gijsbrecht zijn eigen beeldtenis eens zag 

en dat moet het toch zijn, anders kan men even goed elke pop daarvoor bezigen, hoe zou 

hij zich dan beschouwen in dien hoekigen vorm, waarbij alle beweging is uitgesloten, en 

wat zou hij van onze portretteerkunst wel zeggen. Waar nu een persoon moet voor-

gesteld worden, daar mag men toch het allereerst aannemen, dat gelijkenis daarin ten 

grondslag ligt, zonder dat heeft het weinig waarde. Curieus zijn de boekjes waar Van 

Lennep zijn figuren uit de Vaderlandsche geschiedenis als uit de blokkendoos gekomen 

voorstelt. Curieus zijn zij, en wekken de lachlust op, doch historische waarde hebben 

zij niet omdat zij alle gelijkenis missen. Men beschouwt ze als een gril, moet dat ook 

gezegd worden van de versiering aan een gebouw dat Amsterdam zooveel tonnen kost? 

Een ieder zou echter dat figuurtje, evenals alle andere beursversieringsmotieven, 

voorbij gaan, zij zouden onbespreken blijven, en was dat verreweg het beste, zoo niet 

enkele personen er behagen in schepten, die kleine feiten tot gloriepunten onzer eeuw te 

verheffen. Dat gaat al te ver roept de bouwmeester Gosschalk en wij herhalen het gaarne. 

Wanneer de kunst moet gevoed worden door zulke opschroeverij, dan zal zij kortstondig 

in haar opvatting zijn, want dat is niet vol te houden. Daarom zijn dergelijke zonderlinge 

opvattingen niet toe te juichen, en voor elke kunst gevaarlijk. De tijd zal het oordeel 

vestigen en daar pek nog al lang kan bestaan mits niet in het zonnetje gezet, is het 

mogelijk dat de bouwmeester van der Pek, wanneer deze Hillegom's schaduw lietheeft, 

nog eens zal hooren hoe het groote publiek, intijds gewaarschuwd, zijn ideale lessen 

weet te waardeeren. Werkelijk, er zijn betere en meer waardige kunstopvattingen die 

gesteund en toegejuicht kuunen worden — en waar de bouwmeester van der Pek in zijn 

Lindegrachtswoningen het bewijs heeft gegeven dat hij het goede kan en weet toe te 

passen, zien wij hem liever terug op dien weg, dan op zulke overdreven paden, waarop 

het volgen onmogelijk blijkt en zijn smeltingsproces gevaar loopt. 

A m e r i k a a n s c h e B o u w s t y i . 

De Amerikanen kan men de eer niet onthouden, dat men van hun werken en denken op het 

gebied der architectuur kan zeggen, dat zij getracht hebben naar groote oorspronkelijkheid, 

dat het boek der geschiedenis door hen als het ware is opgeborgen om daardoor te 

gemakkelijker te geraken tot iets wat nog niet bestond. Leefde Europa eeuwen achtereen 
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in de traditie, hield men er al wat tot het verleden behoorde steeds als voorbeeld ter 

navolging, Amerika, dat geen geschiedenis noch voorbeelden had, zocht naar het nieuwe 

en verkreeg daardoor geheel andere resultaten, al zijn die verre van in alles toe te juichen. 

Een drietal afbeeldingen strekken hiervan to^ bewijs. Het eerste is de Memorial Hall te 

Minneapolis voor Mabel. Taintel opgericht Een gebouw, waarin de gedachtenis moet 

vereeuwigd worden, laat zich in dezen vorm wel denken. Al is alles zwaar en plomp, toch 

zit er iets in dat met de bestemming in overeenstemming is. Het tweede is een bankgebouw. 

Zoo zonder eenig raam, met al die beeldhouwwerken zou men daarin tevergeefs een 

bankinstelling zoeken. Daar heeft ;al te groote vrijheid het doel doen verloren gaan. De 

derde in de rij is eene Oefeningsgebouw te Minnesota. Men moge dergelijke opvattingen 

verdienstelijk vinden, wij kunnen het «r moeilijk in zien, eerder zouden wij ze rangschikken 

onder zwakke eerste proeven van een nieuweling in het vak. Om der curiositeitswiUe 

brengen wij dan ook deze alleen ter kennisname. 

De g r o n d e n o v e r h e t IJ. 

Wat Fijenoord voor Rotterdam is, zal de overkant van het IJ voor Amsterdam 

worden. Gaandeweg zal men er toe komen, dat de uithoeken van de stad volgebouwd 

zijn, dan zal men het oog naar het IJ wenden en beginnen in te zien, hoeveel daar 

werkelijk is verwaarloosd geworden. Reeds beginnen enkele bouwondernemers dat in te 

zien en plaatsen er vrij geschikte woningen. Of daarbij echter rekening wordt gehouden 

met de eischen die een nieuw stadskwartier zich stellen mag, betwijfelen wij hard. 

Dergelijke toestanden zijn voor bouwers en gemeente gevaarlijk. Fijenoord mag zich 

beroemen op een flinke verdeeling, al is het rechte stratenplan nu wel het Eldorado van 

stedenuitbreiding niet, toch geeft alles daar waarborg, dat alle eischen voor dergelijke 

uitbreiding noodig, zijn bevredigd. Dat laat zich aanzien, dat aan de IJ-zijde wordt 

vergeten. Wanneer de gemeente nu een flink plan daarvoor ontwierp, met woningen 

niet bloksgewijze, maar hier en daar verdeeld, dan zou het landelijk aanzien der streek 

eigen kunnen medewerken, aan vele stedelingen een woning te verschaffen, half in, half 

uit de stad, en ongetwijfeld zouden die woningen veel aftrek vinden. Daarom is het noodig 

dat op krachtige wijze wordt ingegrepen in een toestand die, men zal het binnen korten 

tijd zien, een toekomst heeft. 

Hoe er te komen, is voor velen nog een onopgelost raadsel. Onlangs lazen wij in 

het Handelsblad een zeer uitvoerig stuk, dat betoogde een opgang te maken voor de 

nieuwe Beurs, door het Centraal Station heen, steeds klimmende, om zoo, hoog genoeg 

de reis over het IJ te kunnen voortzetten. 

>Nog meer kunststukken op het Damrake, dachten wij onwillekeurig, waarom niet 

over het Station heen. De plannen zullen weinig bijval vinden. Waarom zouden wij, waar 

wij ondergrondsch moeten om op reis te gaan, ook niet ondergrondsch de IJ ruimte kunnen 

oversteken. Men dale bij het Centraal-Station en de middelen met het Monierstelsel ons 

aangeboden zijn wel zoo, dat er een waterdichte doorgang is te maken die de beide 

Oevers verbindt. Brengt men Hcht- en ventilatietorens op het watervlak aan, dan is de 
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ondergrondsche weg zeker de meest geëigende, en belet in niets den handel. Maatregelen 

moeten er genomen worden, want nu reeds wordt het daar aan de overzijde een bouwen 

van een ieder naar zijn eigen wil, zoodat het later niet meer mogelijk is, een goed nieuw-

Amsterdam er van te maken. Spiegelen wij ons toch aan onze voorouders, die zoo 

grootsch waren in aanleg hunner steden, zoodat wij daarop nog met trots kunnen wijzen. 

Dat kunnen wij van het geknoei der laatsten 25 jaren niet zeggen, zal het daar 

ginder weer zoo moeten gaan ? 

G e v e I w e d s t r y d . 

Bij den door de afdeeling Haarlem der Mij. tot bevordering der Bouwkunst op initiatief 

van den burgemeester dier stad gehouden gevelwedstrijd, is bekroond met de zilveren 

medaille de gevel Koningstraat 37. 

Blijkens de voor dezen wedstrijd ingekomen stukken is de gevel van perceel Koningstraat 

37 naar de Haarl. Ct. meldt, ontworpen door den heer J. London, architect te Haarlem, 

terwijl de uitvoering was opgedragen aan de firma H. London, mede aldaar. 

De commissie bestond uit de heeren J. van den Ban, voorzitter, G. L. van Lennep, 

Jacques Leyh, J. J. F. Beynes,,J. W. G. Droste, secretaris. 

PRIJSVRAGEN. 

Het Bestuur der Nijverheidsvereeniging te Middelburg vraagt een tweeledig plan 

voor een sociëteitsgebouw met veranda enz. op haar terrein aan het Noord-Bolwerk te 

Middelburg, met of zonder bovenverdieping, bestemd voor kasteleinswoning. 

Het gebouw wordt verondersteld met den achtergevel te zijn gelegen op het Noorden 

of Noord-Oosten, op plm. 2.5 M. achter het bestaande hek aan het wandelpad langs het 

bolwerk, dat na voltooiing van het gebouw aan de zijkanten wordt aangesloten. 

De voorgevel (tuinzijde), benevens de zijgevels van het gebouw, hetzij geheel of gedeel

telijk te omgeven door eene veranda ter breedte van minstens- 4 M., die in den winter 

met glazen afscheidingen aan de buitenlucht wordt onttrokken. De voor- of tuinzijde van 

de veranda met glazen dwarsschotten van de overige ruimte in de veranda af te scheiden. 

Deze afscheidingen zoo te bewerken, dat zij in den zomer gemakkelijk verwijderd 

kunnen worden. 

De vloeren van het sociëteitslokaal en veranda worden verondersteld te liggen op 
een peil, overeenkomende met 0,20 M. boven het wandelpad bij den hoofdingang aan 
het bolwerk of ongeveer 0,60 M. boven het terrein aan de tuinzijde. 

Het gebouw moet bevatten: 

P l a n I. 1°. Een sociëteitslokaal ter oppervlakte van plm. 70 M2 geschikt tpt 
plaatsing van een' biljart, leestafel, buffet enz. 

2*. Een kelder ter grootte van 20 M2. 

In het buffet moet ook gelegenheid bestaan dezen te bezoeken, 
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3°. Een lokaal te gebruiken als keuken, toegang verleenende tot het buffet ter 

oppervlakte van plm. 20 M2 , met de noodige ruimte buiten het sociëteitslokaal bezijden 

de keuken voor urinoirs, amstelcloset, een trap tot de zolderverdieping, kasten enz. 

Het sociëteitslokaal uitzicht verleenende op het Noord-Bolwerk, moet tevens door 

glazen afscheidingen in verbinding gebracht worden met de veranda. 

P l a n II. Sub 1 en 2, als voor plan 1 omschreven, doch zonder keuken gelijkvloers. 

30. Eene bovenverdieping, ingericht tot woning van den kastelein, bevattende: 

woonkamer, slaapkamer en keuken. 

De keuken door een lift voor buffetbenoodigdheden in verbinding te stellen met 

het buffet. 

40. Een zolder. 

Het gebouw wordt verondersteld geplaatst te zijn op een opgevoerden bodem, zoodat 

een gelijkmatige en breede aanleg van fundeering op eene goed doorwaterde zandaan-

plemping van 1 meter een vereischte is. De ontgraving in den bodem van de zandaan-

plemping een meter breeder dan de aanleg van de fundeering. Het wordt opgetrokken 

in baksteen, voornamelijk bestaande uit steen, afkomstig van de fabriek aan de vereeniging 

behoorende, zijnde gele steen. 

Men vraagt voor beide plannen de teekeningen van: een plattegrond, waarop 

aangegeven de kelderruimte, schaal 1 k $0; opstanden van de voor- en achtergevel, 

schaal 1 a 50; een gedeelte veranda, waaruit blijkt de verdeeling van den glazen, lossen 

buitenwand, schaal 1 k 20; minstens ééne doorsnede over de breedte van het gebouw, 

schaal 1 k 50; minstens ééne doorsnede van het gebouw, schaal 1 k 50; voor plan 2 

tevens een plattegrond van de bovenverdieping, schaal 1 k 50; een détail van den gevel 

en van de doorsnede, schaal 1 a 20. 

Alle teekeningen moeten in inktlijnen uitgevoerd zijn; détail van den voorgevel, 

tuinzijde, in kleuren aan te geven. 

De lokalen moeten in de plattegronden worden ingeschreven. 

De ontwerpen moeten vergezeld gaan van eene korte omschrijving, voornamelijk 

aangevende het te gebruiken materiaal; een gedetailleerde begrooting van kosten welke 

voor plan 1 ƒ75000— en voor plan 2 / 9000.— niet mag te boven gaan. 

Voor de ter bekroning waardig gekeurde ontwerpen wordt uitgeloofd: voor plan 1 

ƒ 75-—, voor plan 2 ƒ 100.—. 

Aan den ontwerper van het waardig gekeurd plan kan worden opgedragen de 

levering van een duidelijk omschreven bestek met détails en het toezicht op de uitvoering. 

In dat geval geniet hij een honorarium van 5 pCt. 

A l g e m e e n e B e p a l i n g e n . 

Art. 1. De ontwerpen worden vóór of op l December 1901 franco ingewacht bijden 

administrateur der vereeniging, den heer M. J. van de Kreke, Wal B 41 te Middelburg. 

Art. 2. De stukken moeten gemerkt zijn met een motto of herkenningsteeken, ver

gezeld : 1°. van een goed verzegeld couvert waarop het motto of herkenningsteeken 
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overeenkomt met dat op de teekeningen aangebracht, bevattende naam en woonplaats 

van den afzender, en 2°. van een open brief, waarin een correspondentie-adres, ten einde 

zonder den naambrief te openen met de ontwerpers te kunnen correspondeeren. 

Art. 3. Het schrift op de teekeningen en van de andere stukken moeten vani eene 

andere hand zijn dan die van den inzender. 
Art. 4, De ontwerper mag zijn naam niet bekend maken vóór de uitspraak der jury. 

Art. 5. Worden de beide laatste bepalingen niet behoorlqfe nageleefd, dan blijft zijn 

ontwerp buiten mededinging. 

Art. 6. De ingezonden ontwerpen worden beoordeeld door een jury, bestaande ui, 

drie deskundigen; zijnde de heeren I. L. Van Wuyckhuize, hoofdopziener bij de Domeinen 

in Zeeland en leeraar aan de Burgeravondschool te Middelburg, S. van der Mèijden, 

gemeentebouwmeester te Middelburg en Chr. H. Holgen, gemeentebouwmeestör te Vlissmgen. 

Art. 7. De jury heeft het recht, wanneer niet een der ontwerpen tot uitvoering kan 

worden voorgedragen, aan het Bestuur voor te steUen een andere onderscheiding daaraan 

toe te kennen. 

Art. 8. De bekroonde ontwerpen blijven het eigendom der vereeniging. 

Art. 9. De uitslag der beoordeeling zal terstond na de uitspraak der jury bekend 

gemaakt worden en de ingekomen ontwerpen gedurende 8 dagen in de Buitensociëteit 

aan het Noord-Bolwerk te Middelburg tentoongesteld kunnen worden. 

Art. 10. De niet bekroonde ontwerpen kunnen daarna worden afgehaald bij den 

administrateur voornoemd, op vertoon van het in art. 2 vermelde herkenningsteeken of 

worden desverkiezende franco teruggezonden. 

Het Bestuur der Nijver heidsvereeniging, 

J. J. A, SPRENGER, Voorzitter. 

JOH. L. VAN DER PAÜWERT, Seeretarü. 

Op de prijsvraag voor een diploma, dat als herinneringsblad moet dienen voor allen 

die tot de Tentoonstelling van Ambachtsonderricht, binnenkort te'sGravenhage tehouden, 

hebben medegewerkt, zijn 21 antwoorden ingekomen. 

Met algemeene stemmen werd de eerste prijs toegekend aan het ontwerp met het 

motto > Roos*, terwijl aan het ontwerp >Lijn en kleun met 4 tegen één stem de tweede 

prijs werd toegekend. Vervaardigers van deze ontwerpen bleken te zijn: van *Roos< de 

heer J. L. van Ishoven, leeraar aan de Ambachtsschool te Amsterdam, van •> Lijn en klenr c 

de heer Paul Herman, directeur van de gemeentelijke teekenschool te Edam. 

De Jury bestond uit de heeren: A. van Delden, H. J. de Groot en J. H. A. Mialaret, 

te 'sGravenhage, W. B. G. Molkenboer, te Amsterdam en G. A. Scholten, te Tiel. 
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Bij de Platen. 

S t a d h u i s t e W i n s c h o t e n . 

Bouwmeester O. H. PETEBS. 

Een werkelijk fraaie gevel vormt die van het stadhuis te Winschoten, met zijn 

eigenaardigen torenbouw, herinnerend aan het tijdperk toen de pittoreske architectuur in 

vollen bloei opleefde. In baksteenbouw uitgevoerd, blijft de bouw den bouwmeester 

alle eer aandoen, als een geheel dat de aandacht vraagt. 

O v e r b r u g g i n g v a n h e t IJ. 

Er begint zich voor dit punt een groote belangstelling aan den dag te leggen. Wil 

de een een overbrugging, die op het Damrak een aanvang neemt, en liefst door het 

centraal station gaat, de ander legt den overgang verder en wil bij de Gelderschekade zijn 

bruggehoofd plaatsen. Zooals de De Ruyterkade bebouwd is, zal een brug altijd niet 

alleen voor de scheepvaart, maar als bruikbaren overgang veel bezwaar opleveren. Daar 

is geen ruimte om een behoorlijk aanloopje te nemen. Het station en de huizen staan in 

den weg, en om nu de verbinding zoo verre te brengen tot wij de Gelderschekade 

bereiken, dan wordt het plan daardoor ondoelmatig, ie omdat wij van het verkeerspunt 

ons verwgderen, 2e omdat de weg noodeloos verlengd wordt en de kortste weg alleen 
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doelmatig is. Wil men het IJ over dan is de eenige en aangewezen weg daar waar nü 

het overzetveer is. Het stationsplein zou men dan moeten nemen als uitgangspunt. 

Waarom zou men daar niet een behoorlijke afrid kunnen maken, die gesplitst voor de 

gaande en komende, gelegenheid geeft ook voor vervoermiddelen te gebruiken Wanneer 

men dan, en wij zijn toch wel zoo verre gevorderd in de constructiekunst, onder het station 

doorgaat, steeds dalende tot wij aan de De Ruyterkade komende het watervlak boven 

ons hebben. Is die afstand voor de helling te kort, men verlenge door een terras dat 

gedeelte der De Ruyterkade, een 15-tal Meter vermogen reeds veel. Nu komt de vraag 

hoe onder het IJ door te komen. Vaksgewijze moet de tunnel daarvoor aangelegd. Ter 

bespoediging kan van de beide oevers tot elkander worden opgewerkt, wanneer de boven

kant van den tunnel slechts even gedekt is, door den thans bestaanden bodem, is daaronder 

een hoogte te nemen die met 6 k 7 Meter als toereikend kan worden beschouwd. Het 

is nu' alleen maar de kunst om vaksgewijze ieder gedeelte dat men aanlegt, zoodanig 

tusschen een bekisting op te sluiten, dat het water tijdens de werkzaamheden wordt 

buiten gehouden. 

Een paalfundeering nfoet over de geheele breedte geslagen, daarop een gelijkmatige 

bevloering gelegd wordt, want voor andere operaties leent de IJbodem zich niet, wij hebben 

daarvan bewijzen genoeg in de afbraak, waaraan iederen dag .menschenlevens worden 

gewaagd. De tunnel zou geheel gereed kunnen opgesteld worden, vervaardigd volgens 

het stelsel Monier, zou in groote vakken de deelen op elkander gezet kunnen worden, is 

dan een vak watervrij, dan zou de ineenzetting spoedig kunnen geschieden. Door de 

aansluiting van den bodem is alles voor alle gevaar bewaard. Zoo zou men al werkende 

de beide oevers kunnen vereenigen en het middendeel als het laatste aansluitingspunt 

kunnen gebruiken. Op de overgang zouden een tweetal torens moeten geplaatst worden 

die zich hoog boven den waterspiegel zouden moeten verheffen en waaruit gedurig 

de aanvoer van versche- en de afvoer van bedorven lucht moest geschieden. Ook 

zou aan een der beide uiteinden, wanneer deze twee niet voldoende zijn, een gelijk getal 

geplaatst kunnen worden, waardoor men ten allen tijde verzekerd zou zijn, dat de lucht in 

den tunnel op goed gehalte bleef. Aan den overkant van het IJ is ruimte te over om op 

geschikte wijze uitgangen met geringe helling te maken. De verlichting in den tunnel 

electrisch en zou voor het spoediger vervoer een electrische tram de beide landhoofden 

kunnen vereenigen. Op die wijze zou Amsterdam in het bezit komen van een verkeersweg 

die den handel in niets belemmerd. Overbrugging, wij erkennen het, zal blijken tot de 

onmogelijkheden te behooren er moet dus uitgezien worden naar andere hulpmiddelen 

en dan alleen is een ondergrondsqhe baan de eenig mogelijke en lang niet onbereikbaren 

weg. Onze middelen van constructie en saamstelling zijn wel zoo, dat de bezwaren tot 

zeer gering kunnen worden gereduceeird. Zou het niet op den weg liggen daarvoor de 

plannen te beramen? Ongetwijfeld zou men dan meer succes hebben. Een brug over het 

IJ is reeds, men denke aan de ijverige pogingen van Galman, zoo lang een lievelings

idee geweest. Toen was het mogelijker dan nu, omdat het IJ breeder, de handel minder 

bezwaren daarvan ondervond. Nu is het onmogelijk, tenzij men het vermogen van den 
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ballon captif raadplege; het is echter wel mogelijk om onder het watervlak door een 

geschikten overgang te vormen. Die weg moet het uit. Zijn er mannen die lust en ijver 

hebben dit onderwerp nader te behandelden. Ingenieurs die de wetenschap hebben, 

kapitalisten die het geld kunnen vormen, gaarne sluit ik mij bij hen tot nader overleg 

aan. Het is een onderneming, die zeker loonend is. 

W e r k t u i g k u n d e v o o r A m b a c h t s l i e d e n . 

Onder bovenstaande titel heeft bij den uitgever D. Mijs te Tiel het licht gezien een 

zeer beknopt en zaakrijk boekje, waarin de werktuigkunde door den heer G. A. Scholten, 

architect en leeraar M. O. te Tiel, voor ambachtslieden behandeld wordt. Het is een 

afeeeling der werktuigkunde, verwant aan het bouwvak. Hijsch-en weegwerktuigen, kracht

machines tonmolens, sterkte van bouwstoffen, kappen en schooren voor zooverre hierop 

betrekking hebbende, werden er in behandeld op zulk een degelijke en tot lezen aan

moedigende wijze, dat menigeen dat boekje gaarne zal raadplegen om kennis te krijgen 

van de allereerste beginselen op dat gebied. Het is voor den werkman noodig kennis er 

van te dragen waar hij zoo dikwerf geroepen is tot het verzetten van groote lasten, tot 

het dragen daarvan, tot het vormen van constructies waar de uiterste macht wordt 

benuttigd en waar een ondoordacht toepassen veler leven in gevaar kan brengen. De 

hoogst billijke prijs, / i.oo, houdt de kennisname niet tegen en wij gelooven dat de uit-

gever zich over de onderneming niet te beklagen zal hebben, daar het eene uitgave is, 

die de kennisname loont. Dikwerf wordt aan het al te eenvoudige te weinig waarde 

gehecht en gewoonlijk dit veronachtzaamd, hoe het eenvoudige wel degelijk eischen heeft 

leert het boekje in aangenamen vorm kennen. 

Gebouw voor staatsarchief, eikwezen en rentenbank te Stettin. 

Waar vroeger het fort Wilhelm stond, in de nieuwe uitbreiding der stad, op het 

kruispunt der wegen, gevormd door het Augustaplein en de Turner en Karkutschstraten, 

is het nieuwe gebouw opgetrokken, dat de tekstfiguren in plannen en gevel doet zien. Het 

bestaat uit een archiefgebouw met kamers voor de directie, benevens een zijvleugel, 

waarin het eikgebouw is ondergebracht; benevens al hetgeen voor de rentenbank van de 

Provincie Pommeren en de stad Stettin noodig is. Het gebouw voor het staatsarcbef bevat 

woning voor den archivaris, paklokalen enz., terwijl op de eerste verdieping de leeszaal 

en de bibliotheek op de eene helft, de bureelen voor de archief beambten oP de andere 

helft zijn ingericht. Een verbindingsgang loopende over de doorrid vereemgt op de 
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P l a n b e g a n e n g r o n d , 



133 

eerste verdieping de beide gebouwen. In dien doorgang zijn tevens de retiraden geplaatst. 

Een zes verdieping hooge ruimte is door 24.600 vakken ingenomen, waarin de stukken 

van het archief zijn opgeborgen. Brandvrije trappen meerendeels Silesiesch graniet door-

loopen dit gedeelte. 
Evenzoo zijn alle zolderingen volgens het Koenensche systeem van brandvrije gewelven 

voorzien. Op die wijze zijn overal , „^ ,, 

alle trappen en vloeren saamgesteld. 

De verwarming geschiedt door war

me lucht, behalve de vertrekken 

van den archivaris waar een kachel 

brand. De gevelmuren zijn zand

steen en Rathenower verblind steen. 

Het geheel der gebouwen maakt 

een zeer goeden indruk door de 

breede wijze waarop vorm en ver

deeling is toegepast. De bouw

kosten bedroegen ongeveer 170 

duizend gulden. Als eenheid prijs 

is voor staatsarchiefgebouw aange

nomen / 1 8 6 voor de M2 en/12.60 

p. M3, voor het magazijngebouw 

/ 204 p. M2 e n / 11.50 p. M3. In het jaar 1899 werd met den bouw aangevangen en 

met Maart 1901 voltooid. Rentenbank en eikwezen bedroegen de kosten van / 112.800, 

daar was de eenheidsprijs/ 180 p. M2 en / 10.80 P.M3. Het geheele werk is uitgevoerd 

door den bouwmeester Delcus onder leiding van den rijksbouwmeester Lange. 

k . .« . IMS' 

Plan eerste verdieping. 

A m b a c h t s o n d e r w ü s . 

Belangrijk is de vergadering geweest, gehouden 12 Augustus in het gebouw van den 

Haagschen Kunstkring, waarin het ambachtsonderwijs in het breede werd besproken; 

belangrijk omdat daaraan deelnamen alle welbekende specialiteiten op dit gebied, mannen 

die met de ambachtsscholen waren opgegroeid en met hun, ervaringen daarvan hadden 

verkregen. Anderen weder, die in het leven daarbuiten een geheel anderen blik op dat 

onderwijs hebben geslagen, betoogden dat de ambachtsschool over het algemeen meer 

voor de bazenzoons dan voor de knechtskinderen waren. Toen de scholen gesticht 

werden, bestond dat bezwaar reeds, men voorzag zulks en de opinies die nu nog bestaan, 

zijn weinig bij het verleden gewisseld. Een ding mag men echter njet uit bet oog verliezen./ 
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Wat hebben die scholen voor nut verricht ? Al mojje het dan al eens, de scheiding is zoo 

moeilijk te maken, een bazenzoon ten goede zijn gekomen, een flinke burgerjongen, ook 

menig knechtskind kwam er door tot eer en hebben de scholen voor het algemeen 

ontzaggelijk veel goede resultaten gehad. Daarom juist is hun bestaan zoo gewenscht. De heer 

H. P. PRIESTER van~ Leeuwarden besprak de wettelijke regeling van het ambachtsonderwijs. 

Veel is er gedaan in dit opzicht, 2$ scholen zijn gesticht met 3000 leerlingen bevolkt. 

Amsterdam gaf de stoot. Rotterdam, Den Haag, Arnhem volgden. Iedere school werkt 

echter als een koninkrijk op zichzelf paedagogische eischen zijn er vreemd en het leer

stelsel wordt door eiken directeur naar ziine eigene opvatting geregeld. Daardoor wordt 

eenheid gemist. Particuliere steun moet de geldzorg dragen. Het rijk draagt daarvan 

naar verhouding weinig, zal die particuliere steun dat op den duur volhouden ? De 

salarissen van onderwijzers zijn schraal en zonder waarborg voor den toekomst. Dat alles 

geeft een toestand die niet kan blijven voortbestaan. De Staat grijpe in, zorge dat het 

kind van den werkman onderwijs gegeven worde zooals noodig is. Zonder dat loopt 

eenmaal het ambachtsonderwijs, met hoeveel voorliefde ook geregeld, gevaar. De heer 

TUTEIN NOLTUENIUS staat lijnrecht tegenover deze meening. Wat geeft het of de Staat 

al inricht, men zie op de Polytechnische Schoo', hoe gering het aantal der bouwmeesters 

is, daar gevormd. Waarom die gelijkheid in onderwijs ? ledere plaats regelt zulks naar 

eigen behoefte en dat is nuttig. Geen ambachtsscholen als rijksscholen, maar wel gesteund 

door rijkssubsidies, dat moet de eenige weg blijven. Het publiek moet gevormd worden, 

zijn smaak ontwikkeld, dan volgt de werkman vanzelf. De heer Prof. OSCAR PYFFEROEN, 

uit Gent, herinnerde er aan dat ook in België het rijk wel subsidieert, maar geen staats

scholen er van maakt. De heer J. J. VAN NlEUKERKE, 's Gravenhage, vraagt zich af of de 

ambachtsscholen waard zijn, staatsinstellingen te worden. Zijn de werklieden zelf van 

hun nut overtuigd ? 

De vraag moet zijn voldoet het onderwijs aan de behoeften; hebben de bouwmeesters 

zoo te klagen over onze werklieden. Het antwoord is: neen. Wij moeten allen de patroons 

en de onderwijzers verbeteren, hoe kan men op een ambachtsschool onderwijs geven, een 

ambacht leeren buiten het ambacht. De werkplaats moet de leerschool zijn en dat kan 

waar die in de laatste jaren zooveel verbeterd is. De Heer VAN DER LINDEN, Rotterdam, 

brengt hulde aan den thans bestaanden toestand, het particulier iniatief houdt de scholen 

in stand, geen Staat wijze hun de weg. Ook de Heer SMIT is dit gevoelen toegedaan. 

De inspecteur van het ambachtsonderwijs, de Heer DE GROOT, toonde zich een groot 

voorstander van de school met subsidie, vrij, zooals zij nu bestaat. In het onderwijs is, 

zooals meermalen gebeurt, ook wel iets verkeerds Wil men van dat onderwijs, ook meer 

gegoeden doen genieten, dan voege men daaraan toe, die vakken die daarvoor gewenscht 

zijn. Wettelijke regeling van subsidie is echter eene vereischte. De Heer BoERSMA, Den Haag, 

nam de ambachtsschool, gesticht door particulier initiatief in bescherming en wees op de 

goede resultaten daardoor verkregen. Mej. MARZ GALLE, Den Haag, vond het moeielijk 

vast te stellen, wat leeraren moeten kennen, vooral waar het onderwijs, waar dit door de 

vrouw gegeven wordt nog pas in opkomst is. De Heer KATER is ook niet voor staatszorg. 
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Patrimonium, vaarvan hij voorzitter is, sloeg zelf de handen aan het werk en slaagde. 

Dat de werklieden hier nog zoo achterlijk zijn betwist hij, daarvan heeft hij geheel andere 

bewijzen. Als voorstandster van de staatsschool deed zich hoeren Mej. IDA HEYERMANS; 

waarom gebedeld waar de zorg bij den Staat behoort. De Heeren JURRIAAN KOK releveerde 

dat de school in Den Haag teveel wordt gebezigd voor bazenzoons, waarop de Heer 

BROERSMA repliceerde met verwijzing naar het verslag. De Heer J. B. JAGER, Groningen, 

nam het voor de burger dagscholen op, wier nut te Groningen zeer gunstig bleek. 

Dit waren in hoofdzaak de gedachtenwisselingen over dat belangrijk punt, het blijkt 

daaruit echter, dat men nog evenzeer denkt als voor dertig jaar geleden, toen dezelfde 

bezwaren en punten van overweging hebben gegolden. Het leerplan der scholen werd 

alsnu door de aanwezigen ter vergadering behandeld. 

Al weder een middel om hout droog te maken. 

Zijn die middelen reeds talrijk, thans wordt er een aan de hand gedaan, dat door 

electriciteit verkregen wordt. Het hout dat de bewerking moet ondergaan wordt in een 

groote houten bak gelegd. Op den bodem daarvan bevindt zich een zinken plaat, die 

met de positieve pool eener electriciteitsmachine wordt in verbinding gebracht. 

Het op den zinken plaat gelegde hout wordt daarna eveneens overdekt door een 

tweeden zinken plaat, die met de negatieve pool verbonden wordt. De bak wordt nu 

voorzien van een bad, bestaande uit 10 pCt. kolophinium en 75 pCï. soda. Door de 

inwerking van de electriciteit worden de sappen uit het hout verdreven en stijgen naar 

de oppervlakte van het bad. Slechts 5—8 uur is de bewerking noodig, daarna zet men 

het hout 14 dagen te drogen opdat hetgeen van het bad aanwezig is, vervliegt en het 

hout is volslagen droog. In Engeland moet deze houtdroogerij reeds op groote schaal 

worden toegepast. Alleen op deze wijze achten wij het mogelijk dat er eenig resultaat te 

verkrijgen is; voor kleine hoeveelheden zal de bewerking nog al kostbaar blijken. 

Hout in den grond geplaatst voor bederf te vrijwaren. 

Dikwerf verzuimt men hout, dat in den grond komt voor bederf te behoeden, dan is 

afbreken moeielijk, om daarin tegemoet te komen geeft een duitsch vakblad de volgende 

ervaring: Eenige palen in den grond geslagen waarop een belangrijke daklast rustte, 

waren verzuimd met teer of ander voorbehoedmiddel te bewerken. Er deden zich sporen 

van bederf kennen en was het niet mogelijk eenig deel te sloopen. Nu boorde men in 



de palen met een lange boor zoo rechtstandig als de plaats dit toeliet gaten, vulde die 

gaten met carbolineum en dichtte het gat met een goed gesloten prop. Na eenige dagen 

was het carbolineum geheel in het bout doorgetrokken en werd op nieuw het boorgat 

gevuld. De bewerking ging men zoo lang mede door, dat het carbolineum aanwez.g 

bleef een bewijs dat alle vezels doortrokken waren. Van het verdere bederf werd toen 

weinig meer bespeurd. Dit hoogst eenvoudige middel kan wellicht in vele gevallen 

toepassing vinden. 

K u n s t n i j v e r h e i d . 

Onder die rubriek mogen wij ten volle de arbeid rangschikken die dezer dagen m 

de vitrine was opgesteld van de firma Gebr. van Houtum. Reguliersbreestraat 43, Amsterdam. 

Het bestond uit den in koper gedreven bovenbouw, bestemd voor het altaar der kapel 

in het O L.V. Gasthuis. Ontwerper daarvan is de bouwmeester Paul de Jongh en is de 

arbeid uitgevoerd door de fabrikanten Wiener & Co, Oostenburger Voorstraat 2 9 - 3 1 . 

Ia ons de heer de Jongh bekend door zijn vaardige opvatting van alles wat de architectuur 

en daarmede in verband staande betreft, ook hier blijkt dit in de zuivere versiering, d.e 

in fraaie lijnen hoeken en vakken vulde. Ook de hoofdgedachte is rank en rijzig, voldoet 

en geplaatst (het stond hier tijdelijk op een voetstuk in bronzen pluche) op het massieve 

en tevens kleurrijke onderdeel wint alles en maakt het een werkelijk gunstig geheel. De 

firma Wiener & Co. aUe eer voor hun arbeid, zuiver en kantig, en waar wij deze firma 

als een der jongeren begroeten, kunnen wij den arbeid, die met buitengewone zorg was 

voltooid, een woord van lof niet onthouden. Deze industrie op kuostnijverheidgebied was 

in vroeger eeuwen de eerste in de rij, er kwam een tijdperk van verval. Vele teekenen 

van herleving doen zich overal gelden, ook dit is er weder een bewqs van. 

F a b r i k a a t L i c h t d r u k p a p i e r . 

De hierbij ingelegde circulaire vestigt de aandacht op lichtdrukpapier Stella No. 79°-

Wij behoeven hier weinig aan toe te voegen. De firma Carl Sleicher en Schuil te Duren in 

Rheinland. is bekend wegens de goede kwaliteit der door hun geleverde lichtdrukpapier

soorten, daarom achten w? het niet ongegrond de aandacht op de circulaire te vestigen. 
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Bij de Platen. 

Ontwerp boerenbehuizinge met schuur en stalling, 

door J. A. WIABDA, 

Een regelmatig grondplan vormt de boerenbehuizing op de plaat aangegeven. De 

gevels zijn eenvoudig, zooals bij dergelijke woningen veelal het geval is. De hoofdzaak 

is altijd, het eigenaardige der constructie der stijlen, waarop het dakvlak draagt en waar* 

onder alles zich groepeert. De plaat geeft dit uitvoerig aan in de verschillende doorsneden. 

Het vraagstuk der arbeiderswoningen te Londen. 

De arbeiders te Londen krachtig georganiseerd, kunnen zeer veel tot onderling nut 

bewerkstellingen. Zij vormen nu het plan om in Tottenham 91 hektare grond te gaan 

bebouwen allen met vrijstaande arbeiderswoningen. Men zou daaruit mogen afleiden dat 

het bloksysteem ook daar op den duur niet voldoet. 

De som tot aankoop van den grond bedraagt 1 millioen en acht en negentig duizend 

gulden, welke koopsom is overeengekomen. Thans houdt men zich bezig met het maken 

van plannen ter bebouwing, waarvoor gerekend wordt 10 jaar noodig te zijn, voor 

alles voltooid is. Sinds 1890, heeft de Engelsche wetgeving, de daarsteUing van arbeiders

woningen zeer gemakkelijk gemaakt en bevorderd. Er zijn dan ook in Londen van dien 
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tijd af overal m de stad vele huizen die ondoelmatig waren gesloopt en daarvoor blok-

woningen of liever arbeiderskazernes voor in de plaats gebracht. De wet schreef voor 

op plaatsen waar ondoelmatige woningen zich bevinden, de nieuwe werkmanswoningen op 

te bouwen, waardoor het mogelijk was dat velen konden blijven in een omgeving waar 

zij jaren achtereen gewoon waren. Dat was dan ook alleen mogelijk, door zeer samen

gestelde bebouwingsplannen waarvan anders de terreinen te onvoordeelig zouden geweest 

zijn. Op die wijze werd in Bethnal Green een huizenrij daargesteld, waarin 5700 inwoners 

konden huisvesting vinden, een dergelijke reusachtige onderneming is nog in bewerking 

in Millbank Estate bestaande uit woningen voor 2500 personen. 

De vereeniging tot daarstelling van goede woningen gaf in de jaren 1876 tot 1898 

ongeveer 34 en een half millioen gulden uit voor het sloopen van ongezonde en slecht 

ingerichte woningen en den aankoop van den grond daarvan. Uit verkoop van grond werd 

7 millioen ruim verkregen, zoodat er nog 27 millioen als last op de onderneming drukt. 

Negen en dertig duizend menschen raakten daardoor hunne ongeschikte woningen kwijt. 

Het gevolg van dit ondernemen was echter, dat de uitgaven te hoog waren in verhouding 

tot de inkomsten. Men stelde de oude bewoners in de gelegenheid op dezelfde plek zich 

te kunnen vestigen, maar werden de huurwaarden, die billijk geeischt werden voor hen 

meerendeels te hoog en bleek na onderzoek, dat na eenige jaren slechts 40 personen 

hadden kunnen blijven voldoen aan den wensch het oude terrein te behouden. Het doel, 

dat men zich voor oogen stelde, is daardoor geheel mislukt en veroorzaakte die verdrijving dat 

de behoeftige bevolking toch nog te sterk zich opeenhoopte in de naastbijzijnde omgeving. 

Nu komt hier ook bij dat het ontruimen der woningen voor het afbreken bestemd de bewoners 

naar een ander oord moest doen omzien, is men daar dan eenmaal goed behuist, dan 

is het vertrekken, al was het oude plekje lief, dikwerf niet mogelijk en blijven op deze 

wijze velen waar zij zijn. Verder dat bij het verlaten der woning eene vergoeding werd 

geschonken van 17 tot 90 gulden. Daar dit verlaten gedwongen was, was de vergoeding 

billijk. 
Maar nu gingen velen er juist op uit zich zoo te vestigen, dat verdrijving te wachten 

stond, om daardoor van de vergoeding te profiteeren. Wat men dus beoogde, verkreeg 

men niet en op die wijze was het streven alleen ten voordeele eener klasse die meer kan 

betalen, terwijl de nooddruftigen er van verstoken bleven. Dat deed de inzichten veranderen 

waarna het grootsche plan tot bebouwing van Tottenham werd ondernomen, dan had men 

ten eerste billijker bouwgrond, ten tweede geen uitkoop of sloopen te betalen. Tottenham 

ligt ongeveer 10 K.M. van Londen verwijdert. "Het terrein ligt tusschen twee spoorbanen 

en er is onmiddellijk verbinding met de stad. Billijke spoorgelden voor werklieden 

maken dus het verkeer gemakkelijk. 

Men berekent daarvoor slechts 5 cent en zelfs op enkele lijnen minder, waardoor die 

arbeiderstreinen weinig uitgaven vorderen. Het doel van de bebouwing is zooveel mogelijk 

zelfstandige woningen, in het midden worden straten aangelegd voor winkelrijen, waarboven 

arbeiderswoningen, 5779 verschillende woningen, een onderdak gevende aan twee en veertig 

duizend bewoners, denkt men er op te richten. De huurwaarde wordt zoo berekend, dat 
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in zestig jaren grond en opbouw gekweten is. De onderneming heeft voorzeker veel goeds 

in zich, of op dea duur er levensvatbaarheid in zit, zou wel eens in twijfel kunnen 

getrokken worden. Tien K.M. is nog een grooten afstand en wanneer men iederen 

dag reiskosten moet uitgeven, wanneer steeds het eten moet gebracht worden, om tijd

verlies te voorkomen, dan worden die bezwaren hoe ook zooveel mogelijk uit den weg 

getuimd, toch nog drukkend en het gevolg is, dat de werkman zich liever in de stad 

behelpt of iets meer betaald, dan buiten met gerief. Die leer is wel zeer onverstandig, 

maar zoo bestaan de menschen nu eenmaal, doet zich dat hier gevoelen, dan ook zou 

de onderneming een geheel ander karakter verkrijgen dan waarvoor zij gesticht is. 

De brug over het Noordaeekanaal te Velzen. 

Sinds eenigen tijd loopen over dit werk zonderlinge geruchten. Niet dat de brug 

voltooid is of zakt, dat zij verre maar een, dat meer speciaal de werkkrachten zelf betreft. 

In 't kort moet dit de geschiedenis zijn. De pijlers worden pneumatisch gefundeerd. Een 

dier pijlers is gereed Zeventien meter onder den bodem van het kanaal, waarvan het 

vaarwater 6 Meter hoogte bedraagt alzoo 33 Meter onder den waterspiegel is de grondslag 

daar moet gewerkt worden onder een luchtdruk met 2% atmosfeer ovmrdruk. Die werk-

zaamheid is gevaarlijk voor het leven van hen, die ze verrichten moet. V.er der werklieden 

zoo lezen wij, heeft het het leven gekost, twee en twintig man, waaronder een ingenieur 

en een opzichter zich bevinden, zouden ernstig ziek moeten zijn. Nu men aan de tweede 

pijler zal beginnen, komt terecht de vraag op : Mag dat ? Is het geoorloofd dat bij een 

staatswerk zoo omgesprongen wordt met het leven harer beambten. Het doet er niet toe 

of die in hoogeren of lageren rang geplaatst zijn, want wat de gevaren betreft zijn allen 

gelijk, mag zoo iets gebeuren.Is de wetenschap niet in staat bij de uitvoering van het eene 

wetenschappelijke resultaat een ander te verkrijgen, dat maakt, dat wil men het resultaat 

bereiken, zulks gaat zonder zulke opofferingen, dan ware het beter, te wachten met de 

uitoefening en den weg onzer voorvaderen te volgen, die zonder juist zoo diep onder den 

bodem te kruipen zeer bevredigende uitkomsten verkregen hebben. Het is wel waar dat de 

constructies hemelsbreed verschillen, maar rechtvaardigt zulk verschil toch niet om met 

een menschenleven om te springen als of het een Winknagel betreft. Men kan zich nu wel 

troosten met de gedachte, de verzekering dekt veel en laat de nabestaanden niet zonder 

middelen achter, maar als daarin de deugd van verzekering zit, dan ware het beter die 

verzekeringen maar op te ruimen, want op die wijze vormen zij in plaats van geruststel-

ling — angst. 
Werkelijk, wanneer zulke toestanden bestaan, dan mag men er werkelijk wel op 

wijzen en een waarschuwend woord spreken, dat de regeering dergelijke toestanden ten 

eenenmale onmogelijk maakt. Zijn zelfs wel allen door uitkeering gewaarborgd, zijn d« 
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opzichters daar niet van uitgesloten evenzoo de ingenieurs, en betreft de verzekering «iet 

alleen de werklieden van den aannemer. In dat geval is het nog dringender dat met ernst 

er op worde aangedrongen, zulke toestanden niet te laten voortbestaan. Een menschenleven 

is niet gerechtigd daarvoor op te offeren, valt een legger of een steen, die een doodelijke 

wonde veroorzaakt aan een werkman, valt deze zelf levensgevaarlijk, dat zijn ongelukken 

die ten allen tijde kunnen voorkomen, maar een put te graven met de wetenschap dat 

het een grafkuil is, kan geenerlei verdediging vinden. Wij stellen te veel vertrouwen-in 

onze Regeering, dat wanneer de feiten juist zijn die voor het vervolg zullen worden verkomen. 

B^j d e t e k s t f i g u r e n . 

Een werkelijk aangenaam geheel vormt het gedeelte van een ringmuur met daarop 

geplaatst ijzeren hek, bestemd voor een diergaarde. Het is een ontwerp van den bouw

meester K. Grunanger. De andere tekstfiguur geeft een ingang, een ontwerp van den 

bouwmeester A. Fritsche, hier is het weder iets geheel anders, het moderne dat aan het 

woord is en daarbij een harer zonderlinge opvattingen doet zien. Het is meer vreemd 

dan mooi, zou men in de spreekterm zeggen, want wie op den duur er behagen in kan 

vinden zijn woning te betreden, als ging hij een opening van een vat in, moet zelf wel 

zonderling zijn. Een hoofdingang van een gebouw moet altijd, een der voornaamste 
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gedeelten daarvan aan den gevel zijn, die ingang moet tot binnentreden uitnoodigen, daar 

moet iets welkom's uit terug stralen, die zulkö ziet in dien rondgaanden vorm, moge er 

zich tevreden mee stellen, over 't algemeen zullen zulke kunstopvattingen weinig steek

houdend zijn, en alle grondbeginselen die onze kunst kenmerken, op zij doen zetten. 

Om die eigenaardigheidswille namen wij het op om te doen zien, tot welke afdwalingen 

de mensch op het moderne pad kan geraken en dat zijn de mannen die ons moeten 

voorlichten. 

Waarop moet men indachtig z^n by het gebruik van eikenhout ? 

Waar men sterke en duurzame constructie verlangt, wordt veelal het eerst gedacht 

aan het eikenhout. Daarbij heeft het de deugd door de fraaie speling der nerven en 

draden, tot velerlei doeleinden geschikt te zijn waar een fraai oppervlak gewenscht wordt. 

Bij het kiezen van het materiaal zij men echter indachtig, dat hout, van een weelderigen 

bodem komende, gewoonlijk niet het sterkste is, omdat er te veel sappen in zijn, die 

op de soliditeit nadeelig inwerken, evenzoo hoe de boomen geplaatst waren, de stand doet 

er veel aan af; die welke noordelijk hebben gestaan zijn veel krachtiger dan de zuidelijke, 

die losser van vezels zijn. Ook kan men een proef nemen door het hout in het water 

te leggen, bijvoorbeeld een niet te groot stuk in een bak. Dat stuk dat het meeste water 

opneemt, dus wanneer het uit het water komt het meeste gewicht heeft behouden zal 

altijd als het beste kunnen beschouwd worden en gebezigd voor speciaal bepaald fijne 

arbeid — zooals vooral deurpaneelen, dektreden, meubelhout, enz. Hout in den winter 

geveld verdient altijd de voorkeur, daaraan zijn dan de sappen grootendeels ontnomen. 

Ook dient het hout onderzocht te worden. De grootste bederf kiemen bevinden zich 

midden in den stam van het eikenhout, men mag dus, waar dit mogelijk is, door boring 

zich wel oveituigen of de kern in volkomen goeden staat is, vooral waar het bij den bouw 

op groote draagkracht aankomt. Dit wordt wel eens te veel over het hoofd gezien en 

alleen op het uiterlijk geoordeeld toch zit het gevaar niet in den kern. 

Welke houtsoorten geven de meeste hitte van zich. 

Het Sibbley-college te Washington stelde zich deze vraag ter beantwoording. 

Men had opgemerkt dat verschillende houtsoorten ieder op zichzelf een geheel 

verschillende hittegraad ontwikkelden. Het was nu van belang te weten, te meer daar hout 

voor verschillende doeleinden wordt gebezigd, om verwarming aan te brengen, wat dé 

deugd van elk dezer in dit opzicht is. 
Als hoofdvereischte kwam men tot het beginsel, dat weeke houtsoorten bij de 
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verbranding de meeste warmte afstralen. Onder deze weeke houtsoorten nam het 

lindenhout een eerste plaats in. Neemt men als maatstaf voor de hitte een aan, dan volgt 

naar die verhouding pijnboomhout 0.99, dennen 0.98, kastanje en wilgen o 97, populieren 

0.95, berken 0.94, harde eik 0.92 en beuken met 091. Het eenige voordeel echter, dat 

de harde houtsoorten hebben die minder warmte ontwikkelen is, dat het verbrandings

proces langduriger is, dan is de warmte niet zoo krachtig maar bestendiger. 

Maat der metselsteen in Engeland. 

Dat onderwerp maakte in den laatsten tijd in Engeland een punt van bespreking uit 

tusschen de bouwmeesters, ingenieurs en fabrikanten. Men vond het geraden dat een 

vaste maat werd aangenomen, waarop de steen zou vervaardigd worden. Het resultaat op 

de bijeenkomst in April vastgesteld was dat de steen zou zijn 68 X l i l X 229 mM. en 

de voegen der stootvoegen 6, de lagen 7 mM. Die afmeting komt vrij wel overeen met 

onze steenmaat, de dikte alleen is iets meer. 

S a n i t a i r e a r t i k e l e n . 

Er is op geen enkel gebied een der onderdeelen van onzen bouw betreffende, zooveel 

vooruitgang als op dat van de sanitaire artikelen. Welk een verscheidenheid, dikwerf goede 

vormen en aangename kleur bieden de verschillende waschtafels, badtoestellen, waterclosets, 

enz. aan. Deze week zond ons de firma R. S. Stokvis en Zonen, Leuvehaven O.Z. 74—76 

Rotterdam haar prijslijst, dagteekenende van 15 Juli 1901, benevens catalogus der artikelen. 

Inderdaad men zou kunnen zeggen, dat het record in dit opzicht door de firma geslagen is. 

Welk een sorteering en verscheidenheid, alles wedijverende in de meest mogelijk reinheid 

Het is geen geillustreerde catalogus, zooals de omslag vermeld, neen, het is een boekdeel 

met zorg uitgevoerd en waarin het bewijs is weggelegd, dat de firma Stokvis op ieder 

punt op dat gebied een afdoend antwoord weet te geven aan een ieder, die de toepassing 

noodig heeft. En dat hebben wij allen, onze nieuwere bouw mag daar aanspraak opmaken, 

geen woning verrijst of de sanitaire eischen worden gehuldigd, waardoor al die bedorven 

atmospheeien verdwijnen, onze oudere woningen eigen. Nu die bouwt, raadplege het lijvige 

boekdeel, dat de firma Stokvis gratis de wereld in zond, en hij zal zich ongetwijfeld 

omtrent ieder vraagstuk bevredigd vinden bij dien grooten voorraad, die daarin voor

gelegd is. 
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M u u r b e s c h i l d e r i n g . 

Eenige dagen geleden werd in de St. Walburgskerk te Zutphen bij het wegbreken 

van een gewelf uit een stovenhok, indertijd in een der koorkapellen ingericht, een muur

schildering ontdekt, en — voor zooverre deze niet reeds beschadigd was door het metselen 

van het gewelf — blootgelegd Het zeer belangrijke en merkwaardige stuk is 2 M. breed 

en 0.75 M. hoog; in het midden daarvan staat Maria met het kind Jezus, aan hare 

rechterzijde twee heiligen, aan hare linkerzijde een kardinalenfiguur; rechts van Maria eene 

geknielde figuur. Aan beide zijden zijn banden met inschriften te zien, en grafschriften 

boven de personen, met de jaartallen 1405, 1432, en 1450. 

H o o g h w i n k e l ' s D a k v i l t . 

Dakvilt is niet nieuw. Wij hebben het bij herhaling toegepast met zijn lief en leed 

Onder het lief rekenden wij, dat de prijs gewoonlijk billijk was. Onder het leed, dat het 

vilt spoedig verhard en in dien verharden toestand voor allerlei gebreken vatbaar is. 

Het barst en scheurt, waardoor het gebruik verkort wordt. De firma Hooghwinkel 

te Gorinchem fabriceerde nu een soort dakvilt, waarvan ons dezer dagen de proeven 

werden voorgelegd, dat zich onderscheidt door groote lenigheid. Die lenigheid vormt 

het behoud en wij gelooven dat zulk dakvilt een goeden toekomst tegemoet gaat, want 

het is in vele gevallen een zeer bruikbaar materiaal, waarmede men spoedig op streek 

is. Daarbij is de samenstelling geheel anders er zit minder asphalt aan, maar een 

olieachtige dekking die door de lucht niet zoo spoedig wordt geabsorbeerd. De prijzen 

zijn voor de mindere kwaliteiten als- 3 en 4 bekend /0.30 en /o.4S, voor de zwaardere 

1 en 2 ƒ0.65 en ƒ0.80 per M2. De kleuren kunnen in zwart, wit en grijs gekozen, de 

beide laatste kleuren zijn dan ƒ0.10 p. M2 hooger. Wit sluit tevens de warmte af en grijs 

maakt gewoonlijk een zeer vriendelijk effect. De zwaarste soorten 1 en 2 kunnen zonder 

dakbedekking aangewend, daar de gehalte van het materiaal uit zich zelf sterk genoeg 

is, wanneer de spanning op 0.35 a 0.40 M, wordt genomen. Een ander soort waarvan 

de verbindingslaag meer uit vezelige stof is vervaardigt en waarvan de samenstelling 

dikker is, wordt gebezigd voor dekking van goten en fabrieksinrichtingen, waar veel 

zuren of zouten zich ontwikkelen. Die zouten enz. hebben daarop nagenoeg geen 

invloed. Een en ander is wel van belang om te raadplegen en raden wij wel aan om 

bij gebruik van dakvilt1 zich tot de firma Hooghwinkel te wenden. 
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Bij de Platen. 

O n t w e r p v o o r e e n e v i l l a , 

door F. P I J P E R , te Zeist. 

Een regelmatig plan, een afwisselende gevel, kortom een fraai en goed ineengezet 

geheel levert de plaat, het ontwerp eener villa, waarbij het landelijk karakter goed is 

behouden. Een ruime hal waarin de trap is geplaatst vormt een voornaam deel van de 

binnenverdeeling. 

S t e d e n a a n l e g . 

Wanneer men ziet hetgeen in Duitschland en Frankrijk geschiedt, om de hoofdwegen 

te verfraaien, niet alleen door het wegnemen van stadsgedeelten, die ontsieren, maar vooral 

ook door aanleg van plantsoenen, plaatsing van beeldengroepen, enz. dan wordt men on

willekeurig naijverig. Toch behoeven wij inderdaad niet naijverig zijn. Ons vaderland 

kent in zijn steden tot zelfs in de kleinste toe, iets dat door ieder vreemdeling bewonderd 

wordt, en laten wij het maar gulweg bekennen, ons, die dagelijks er ons langs bewegen, 

toch nog even goed aantrekt, alsof de weg gisteren gebaand was. De grachten in onze 

steden met hunne eerbiedwaardige boomenrijen, zij geven een onvergetelijken indruk en 

waar wij Hollanders ook komen of gaan, nergens treffen wij dat schoone aan, dat in dien 

aanleg ligt verborgen. Onze voorouders hebben het wel goed ingezien, zij waren meesters 

in de kunst, evenals een Rembrandt tooverde op het doek, tooverden onze bouwmeesters 

in de verdeeling onzer steden, toen zij tot hare aanleg en uitbreiding geroepen werden. 

Wanneer de zomeravond de hoofdgrachten in de hoofdstad rustig doen schijnen, omdat 
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de meeste bewoners naar elders zijn vertrokken, om met de winteravonden weer te keereü, 

wanneer dan zulk een kalme rust in alles heerscht, en ge staat eenige oogenblikken op 

een gewelfde brug dat schoone tafereel te genieten, dan komt het zoo dikwerf bij ons op, 

niettegenstaande wij van onze geboorte dat alles reeds hebben kunnen zien, hoe inderdaad 

fraai dit alles gedacht en geregeld is. De afgeloopene eeuw bracht heel wat uitbreiding, 

maar is er een punt onder, dat de aandacht verdient, alleen 's Gravenhage maakt hierop 

een uitzondering. Amsterdam uit den laatsten tijd, is een toonbeeld van stedenbederf. 

Is het dan een wonder, dat een ieder dat waardeerbare wenscht te behouden, trotsch 

er op is, dat de stad zijner inwoning de vreemdeling tot zich roept, om dat even goed 

te zien en op prijs te stellen. Er behoort echter een machtige hand voor, die de bescher

ming op zich neemt. Waarom worden museums voor fragmenten der architectuur gesticht. 

Waarom wordt gestreden voor het behoud van het oude, een kerkgebouw, raadhuis of 

wat ook vereert en wordt het gelukkig als heiligschennis beschouwt, wnnneer de vernielende 

hand zich daartegen verheft. Natuurlijk omdat men eerbied heeft voor het schoone in 

lijnen en vormen daarin vereenigd, waarom wordt hetzelfde niet gedaan voor onze grachten. 

Geen grachten, die modderpoelen vormen en die door den tijd zoodanig vervuild zijn, dat 

zij voor bestaan onmogelijk blijken. Maar de goede vaarwaters, de goede kanalen, waarom 

treden wij niet heftiger op tot bestendiging van hun behoud. Wat hebben wij inderdaad 

gewonnen met de demping van het Damrak. Het nijvere gedeelte is verbannen en wat 

was dat daar vroeger een vertier, een mastenrij, een bron van welvaart midden in de 

stad, wie, die zich het Damrak nog kan herinneren, weet daarvan mede te spreken. Wat 

nu, moeten wij zeggen, dat wij het fraaier vinden wat er nu is. Maar dat kan toch geen 

ernst zijn. 't Wordt er nooit weer goed, en het is nu geheel en al ia discrediet geraakt, laat 

het een vingerwijzing zijn om niet te spoedig verder te veroordeelen wat zoo noodzakelijk 

is voor ons eigenaardig stadsbestaan. 

Er bestaat thans weder een voornemen bij de plannen van ons gemeentebestuur om 

een der meest eigenaardige grachten op te ruimen. De Reguliersgracht staat het eerst 

ten doode opgeschreven, alleen omdat de electrische tram daarover zijn weg zal kunnen 

vinden. Is dat billijk ? Moet dan voor al dat nieuwe het zoo geijkte goede van het oude 

wegvallen ? Hoe hebben onze laatste feesten het nog bewezen welk wonderschoon over

zicht de brug bij het Thorbeckeplein gaf; zal dat alles moeten verdwijnen om de gemak

zucht in de hand te werken ? Kan de weg niet naar elders verlegd worden of genomen 

langs de Spiegelgracht, die weinig vertoont of langs Binnen-Amstel, die breedte genoeg 

oplevert. Werkelijk, het is te hopen dat men eenmaal uit den droom ontwaken en zich 

verzetten zal tegen een vernielzucht die geenerlei reden van bestaan heeft, opdat, wanneer 

de voordracht eindelijk tot ons komt, deze voor goed van de baan wordt geschoven als 

een middel tevens om niet spoedig weer zulke voorstellen aan de orde te brengen. Toch 

vrees ik er voor dat de toekomst het ons zal brengen; men is op die punten zoo weinig 

meegaand, heeft zoo weinig oog voor wat verdienstelijk is, dat de waarde er van door 

velen niet zal begrepen worden. Nu het echter nog tijdig genoeg is, wenschen wij dat 

ieder zooveel mogelijk medewerke tot behoud van wat is. Zal eenmaal Amsterdam een 
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stad zonder grachten zijn, dan is het een stad zoo treurig als er weinigen te vinden zijn, 

en wanneer er niet in tijds op gewezen wordt, zou het er toe kunnen komen. De Overtoom 

gaat weg, en waar zoowel de omgeving als de verwaarloozing er toe medewerken dat dit 

stadsgedeelte weinig fraais te zien geeft, daar is het te billijken dat hierin wijziging wordt 

gebracht, maar daar late men het bij. De hand echter uit te strekken naar de hartader 

van onze stad, naar een gedeelte dat ontegenzeggelijk schoon is, is een wandalisme, 

waartegen met kracht moet worden opgekomen. Want, gaat een der zijgrachten, de 

weinige andere volgen, en eindelijk moeten de hoofdgrachten boulevards worden, zoo 

mooi als Spuistraat en Voorburgwal. Gelukkige toekomst. 

V i l l a t e K e r n i n S t e g l i t z . 

De nieuwe bouwvormen hebben die goede eigenschap, dat zij overal toegankelijk 

zijn. Zoo treft men in Amerika, Engeland, Duitschland en ook bij ons opvattingen aan 

die zich kenmerken door buitengewone overeenkomst.. Een villa zooals de tekstfiguren 

aangeeft, kan in ons land even goed zijn bestemming vinden. Het is een architectuur 

die voldoet en die iets behagelijks levert. — De ontwerper, zelf bewoner en eigenaar, de 

bouwmeester Kern, heeft eer van zijn werk, want bij een hoogst geriefelijk plan, zijn de 

gevels flink en vol afwisseling. Het kelderruim of sousterrein bevat waschkeuken en woning 

voor het dienstpersoneel, de verdieping ter hoogte beganen grond, serre, ontvang- en eetkamer, 

salon, keuken en een ruime binnenhal, de eerste verdieping, kamer van den heer des 

huizes, slaap- en kinderkamer, bibliotheek enz., terwijl het atelier op de hooger gelegen 

verdieping is onder gebracht. — Het torentrapje geeft van de straat, direkt toegang tot 

deze verdieping. De bouwkosten bedroegen per M2 ongeveer ƒ 12.50. 

Rapport van de Vereeniging to t bevordering van de vakopleiding 

voor handwerkslieden in Nederland, over het onderwerp : 

„Opleiding voor Vakonderwijzers". 

Dit inderdaad belangrijke onderwerp voor allen bij den bouw en aanverwante vakken 

verbonden, verdient algemeen bekend te worden, omdat de rapporteurs de Heeren: H. 

Ellens, H. P. Priester, A. A. de Groot, E. Jelsma, A. J. Parmentier, G. A. Scholten, H. 

L. Boersma, H. J. Breeje en J. W. WiUemsen allen ten volle met dit onderwijs reeds zoo 

lang hun toevertrouwd bekend, dat zeer degelijk en op welberedeneerde wijze wisten 

vast te stellen. 

Het rapport zegt: 

Het lijdt geen twijfel, dat het ambachtsonderwijs dan alleen tot zijn volle recht kan 

komen, als het wordt gegeven door onderwijzers, die bij de noodige algemeene ontwikkeling, 

degelijke vakkennis bezitten en bovendien een juist inzicht hebben verkregen in de eischen, 

welke tegenwoordig aan het ambachtsonderwijs worden gesteld, teneinde zich behoorlijk 

rekenschap te kunnen geven van den aard en den omvang van dit onderwijs in zijn 
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geheel, alsmede van de onderdeelen, welke goed in elkaar behooren te grijpen en elkaar 

moeten aanvullen. 

Het gewicht van eene doeltreffende voorbereiding voor de gewichtige taak van vak

onderwijzer springt dus in het oog en waar tot heden van eene eigenlijke geregelde 

opleiding tot vakonderwijzer geen sprake kan zijn, vooral niet wat betreft het verkrijgen 

van een goed inzicht in den aard en de wijze van behandeling der leerstof en het verband 

dat tusschen de leerstof der verschillende afdeelingen dient te worden in acht genomen, 

heeft uwe Commissie eenparig uitgesproken niet alleen de wenschelijkheid eener betere 

opleiding dan thans het geval is, maar ook de noodzakelijkheid eener speciale opleiding 

van a.s. vakonderwijzers. 

Van dit standpunt uigaande heeft de Commissie de vraag overwogen of bedoelde 

opleiding zou worden opgevat in den uitgebreidsten zin, nl. de opleiding van onderwijzers 

in de praktijk der vakken, voor het vakteekenen en de theoretische vakken, met name 

de vakken van voortgezet lager onderwijs. 

Met het oog op de moeielijkheid en ook de niet-wenschelijkheid om te scherpe gren

zen te trekken, werd besloten hoofdzakelijk te bespreken de opleiding van de onderwijzers 

voor de praktijk en het teekenen. 

Want al moet worden erkend, dat onderwijzer bij het lager onderwijs te zijn geen 

waarborg van geschiktheid is voor ambachtsonderwijs, dat vooral bekendheid vraagt met 

datgene waaraan een werkman behoefte heeft, zoo kan van eene speciale opleiding van 

deze categorie van onderwijzers moeilijk sprake zijn. 

Bij de bespreking der wijze van opleiding in 't algemeen was men het er over eens, 

dat, gunstige uitzonderingen buiten rekening gelaten, de onderwijzers in de praktijk eene 

breedere theoretische ontwikkeling behoeven, en het den vakteekenleeraars meestal aan 

grondige vakkennis ontbreekt, zoodat het hier hoofdzakelijk gold de vraag: Hoe en langs 

welken weg komt de onderwijzer in de praktijk aan meerdere theoretische- en de onder

wijzer in de theorie aan de noodige praktische kennis ? 

Daar volgens het oordeel der Commissie eene voldoende praktische vorming alleen 

mogelijk is door en in de praktijk zelve en dus niet kan worden verkregen op eene school 

of inrichting, meent zij dat alleen eene doelmatige gelegenheid moet worden verschaft 

tot het verkrijgen van de ontbrekende theoretische kennis, zoowel algemeene als vakkennis. 

Als gelegenheid tot het verkrijgen van die kennis werden besproken; 

a. eene speciale inrichting of zoogenaamde normaalschool; 

b. speciale cursussen verbonden aan bestaande ambachtsscholen; 

c. vrije studie. 

Het denkbeeld om eene speciale inrichting (normaalschool) ia het leven te roepen, 

vond geen instemming, ie omdat de praktijk van een vak zooals hier wordt beoogd, niet 

op eene school kan worden geleerd; 2e omdat uit den aard der zaak een dergelijke 

school te veel zou centraliseeren. 

Hoewel erkend werd, dat uit oud-leerlingen van ambachtsscholen, die door eigen 

studie, natuurlijk onder behoorlijke leiding, hunne theoretische kennis hadden vermeerderd, 
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uitstekende onderwijzers waren gekweekt, moet in 't algemeen een dergelijke opleiding 

onvoldoende worden beschouwd. Ook werd het niet onmogelijk geoordeeld, dat practici, 

die voldoende practische bekwaamheid en ervaring bezitten, langs den gebruikelijken weg 

van vrije studie de ontbrekende theoretische kennis kunnen opdoen, even goed als dit 

thans het geval is met hen, die voor het examen voor bouwkundig opzichter of opzichter 

bij den Waterstaat opgaan, zonder dat daarvoor een bepaalde opleidingsschool bestaat. 

Zonder nu de vrije studie te willen uitsluiten, is de Commissie van oordeel, dat vooral 

voor den practisch ontwikkelden ambachtsman het zeer bezwaarlijk zal zijn, om op deze 

wijze de noodige theoretische kennis te verkrijgen. Want is dit reeds voor de vakkennis 

het geval, het klemt nog meer wat betreft het verkrijgen van een goed inzicht in den 

aard, den omvang en de behandeling der leerstof, in 't algemeen dus kennis van een 

goede methodiek, welke voor den aanstaanden onderwijzer van het grootste gewicht is. 

Eenstemmig is de Commissie daarom van meening, dat de beste weg tot de opleiding 

van a.s. onderwijzers — tot het aanvullen of vermeerderen der algemeene- en theoretische 

vakkennis en voor onderwijs in de methodiek — is het volgen van een speciaal daarvoor 

ingerichten cursus, verbonden aan een of meer ambachtsscholen, omdat dakr localiteit en 

hulpmiddelen aanwezig zijn en bovendien de onderwijskrachten gevonden kunnen worden. 

Aan dergelijke cursussen kan het onderwijs in theorie en methodiek geheel tot zijn 

recht komen, terwijl de gelegenheid bestaat om, door aanschouwing, kennis te maken 

met een doeltreffende verdeeling en behandeling der leerstof voor alle afdeelingen. 

Zoodanige cursussen zouden naar gebleken behoefte of plaatselijke omstandigheden 

vermeerderd kunnen worden. 

Deze cursussen kunnen zijn dag- of avondcursussen, toegankelijk voor mannen, die, 

behalve de noodige algemeene ontwikkeling eene goede leerschool in de praktijk hebben 

doorloopen en aan wie, aan het eind, na een af te leggen examen in theorie en methode, 

een diploma aan vakonderwijzers moet worden uitgereikt. 

Teneinde den noodigen waarborg te hebben dat de candidaat-onderwijzer voldoende 

bekwaamheid en de noodige ervaring in de praktijk van zijn vak heeft, meent de Com

missie als eisch van toelating te moeten stellen: het verdienen van het volle loon als 

ambachtsman gedurende minstens twee jaren. 

De Commissie ontveinst zich niet, dat, althans voor de bouwvakken door het gebrui

kelijke stelsel van aanbesteden en de daarmede samenhangende toenemende arbeidsver-

deeling, het verdienen van het volle daggeld nog geen bewijs is voor voldoende bekwaamheid 

en ervaring, maar toch is het wellicht de beste maatstaf. 

Wat de opleiding van den onderwijzer in het vakteekenen betreft, is de Commissie 

het er over eens, dat ook deze groep van onderwijzers grondige kennis van de praktijk 

van het te onderwijzen vak moet bezitten, om hiervoor met vrucht de teekenoefeningen 

te kunnen leiden. 

Over de vraag: welke eischen voor de kennis der praktijk zijn te stellen, ontspon 

zich een breedvoerige gedachtenwisseling, waaruit bleek, dat het eenerzijds niet noodig 

werd geacht, dat de onderwijzer in het vakteekenen als practicus moet hebben gewerkt 
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en tevens de wenschelijkheid werd ontkend dat het onderwijs in de praktijk en in het 

vakteekenen in ééne hand werd vereenigd, omdat hierdoor, in 't algemeen, het aesthetisch 

gedeelte van het onderwijs niet voldoende tot zijn recht zou komen. 

Van den anderen kant werd de meening verdedigd, dat de praktische bekwaamheid 

van den vakteekenonderwijzer niet minder mocht zijn dan die van den onderwijzer in de 

praktijk, want bij dezelfde hoeveelheid vakkennis van beiden zal de teekenonderwijzer, bij 

gemis van voortdurende oefening in de praktijk, wat praktisch inzicht aangaat, op dezelfde 

hoogte blijven staan, terwijl de onderwijzer in de praktijk zich in dezelfde richting zal 

blijven ontwikkelen. 

Het onderwijs in de praktijk en de theorie in ééne hand werd verdedigd vooral voor 

kleinere scholen, maar voor groote scholen niet bepaald noodig geacht. 

Hierbij werd opgemerkt dat, niettegenstaande kennis van de praktijk voor den teeken

onderwijzer onmisbaar is, het onbillijk moet worden geacht om van hem dezelfde prak

tische kennis en bekwaamheid te eischen die voor den onderwijzer in de praktijk nood

zakelijk is, vooral daarom dat door dezen eisch een groep onderwijzers zou worden 

buitengesloten, die wegens hunne bekwaamheid recht op waardeering hebben. 

Tevens werd de wenschelijkheid betoogd, om, met het oog op de te eischen praktische 

kennis, de onderwijzers in het vakteekenen te verdeelen in twee groepen, n.l. eene voor 

de hoofdvakken — Timmeren, Meubeltnaken, Huis- en Machinesmeden en Huisschilderen 

— en de andere voor vakken als lood- en zink werkers, koperslagers, gas- en water fitters, 

mechaniciëns en electriciëns, waarvoor gewoonlijk het aantal leerlingen klein is, zoodat 

deze dan groepsgewijze het teekenonderwijs ontvangen. *) 

Voor dit onderwijs werd het door enkele leden voldoende geacht dat de onderwijzer 

kennis van de praktijk van één der aanverwante vakken heeft. 

Hoewel een dergelijke scheiding in beginsel een aanbeveling verdient, omdat die 

onderwijzer het beste teekenonderwijs zal kunnen geven, die praktisch in het vak is 

werkzaam geweest, werd het niet altijd uitvoerbaar geacht om voor elk van de laatst

genoemde vakken, speciale onderwijzers te verkrijgen. 

Het gevolg van deze bespreking was, dat het voorstel om de onderwijzers in het 

vakteekenen in twee groepen te verdeelen als hierboven is omschreven, met een kleine 

meerderheid van stemmen werd aangenomen. 

Daarop werd de omvang der practische vakkennis voor den onderwijzer in het vak

teekenen besproken, waarvoor eenerzijds als maatstaf werd aangeprezen dat hij het volle 

loon moet hebben verdiend, tetwijl anderzijds, met het oog op het onbetrouwbare van 

dezen maatstaf, werd anbevolen het afleggen van een voldoend examen, ter beoordeeling 

zoowel van de praktische als de theoretische bekwaamheid. 

Nadat het voorstel om enkel door middel van een examen de praktische bekwaamheid 

te beoordeelen, was verworpen, werd met meerderheid van stemmen als eisch voor de 

*) Bij de revisie van dit rapport werd door een van de leden der Commissie nog deze opmerking gemaakt: 

Gaarne zag ik hierbij ook nog h o u t s n i j d e n genoemd. 



praktische bekwaamheid van den aanstaanden onderwijzer in het vakteekenen aangenomen: 

het verdienen van het volle loon of het voldoen aan een examen waaruit blijkt, dat de 

candidaat het volle loon kan verdienen. 

Voor het verkrijgen van de ontbrekende theoretische kennis voor den onderwijzer in 

het vakteekenen acht de Commissie het wenschelijk, dat de voor de onderwijzers in de 

praktijk in te richten theoretische cursussen, worden uitgebreid voor de theoretische 

opleiding van den onderwijzer in het vakteekenen, waarvoor, na voldoend afgelegd examen, 

een diploma zal worden uitgereikt. 

Wat de inrichting dezer cursussen betreft, zoowel voor den onderwijzer in de praktijk 

als in het vakteekenen, heeft de Commissie de vraag overwogen of het wenschelijk is 

hiervoor een programma vast te stellen. 

Aangezien er stemmen opgingen, die het niet de taak der Commissie achtten om een 

gedetailleerd leerplan vast te stellen, oordeelde zij het beter dit over te laten aan hen, die. 

als de cursussen tot stand komen, met de leiding zuUen worden belast. 

Dezelfde overweging gold ook de te stellen eischen van toelating in algemeene 

ontwikkeling en theoretische vakkennis, aangezien deze in nauw verband staan met het 
te volgen leerplan. 

In den loop der discussies werd door enkele leden betoogd, dat aan een betere 

opleiding zeker een betere regeling der traktementen dient vooraf te gaan. Niet alleen 

dat dit thans reeds wenschelijk is, maar in verband met te stellen hoogere eischen van 

bekwaamheid en ontwikkeling, diende eene dergelijke regeling eigenlijk eerst tot stand 
te komen. 

Als uitkomst van bovenstaande beschouwingen kwam de Commissie tot de volgende 

conclusies: 
I. De opleiding van den vakonderwijzer eischt voorziening. 

n . De gelegenheid daarvoor worde gegeven door het oprichten van cursussen — 

dag- en avondcursussen - aan enkele ambachtsscholen. Voor de theoretische opleiding 

van onderwijzers'in de praktijk en in het vakteekenen. 

m. Hierop worden toegelaten a. voor onderwijzers in de praktijk, zij die gedurende 

minstens twee jaren het volle loon hebben verdiend; b. voor aanstaande onderwijzers in 

het vakteekenen, zij die het volle loon verdienen of door een af te leggen examen het 

bewijs leveren dat zij het kunnen verdienen en bovendien voldoen aan een nader te 

regelen examen in de theoretische vakken. 

' IV. Het diploma voor onderwijzer in de praktijk en voor onderwijzer in het vak

teekenen wordt uitgereikt na een voldoend afgelegd examen in de vakken, welke in den 

cursus zullen worden onderwezen. 

V. Door de te stellen eischen is vermeerdering van het traktement in het belang van 

het onderwijs en der onderwijzers noodzakelijk. 
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REDACTIE: PRINSENGRACHT 303 AMSTERDAM 

Bij de P l 11 e n. 

O n t w e r p v o o r e e n w o o n h u i s g e v e l , 

door J. J. WESSBIiIKG Jr. 

Een flinke gevel biedt de plaat. De Oud-Hollandsche kap die vrijwelin het vergeetboek 

raakt, is daarbij wel in eere gehouden. Het is een zeer geschikte gevel, die aan dew|ken 

het buitendeel van iedere stad vormende, volkomen op zijn plaats is, een overgang van 

het stedelijke op het landelijke. 

V o o r h e e n e n t h a n s . 

Wij waren in onze laatste aflevering in de gelegenheid er op te wijzen, hoe het feit 

voor de hand lag,dat weder een der meest eigenaardige stadsgrachten in de hoofdstad ten 

doode was opgeschreven. Het laat zich aanzien, dat het afmaken niet zoo gemakkelijk zal 

gaan. Meer en meer verheffen zich stemmen daartegen, ook de kracht der genootschappen 

vereenigt zich, en het een met het ander verzekert ons mogelijk nog het blijvend bezit. 

Het is zonderling hoe spoedig de wereld van alles genoeg heeft. Rekenen wij een vijfen

twintigtal jaren terug, hoe leefden wij toen in een tijdperk, waarin het eigenaardig schoon 

onzer steden en gebouwen met vasten hand door menigeen werd beschermd. Zelfs de 

kleinste nietigheid, een oude baksteen, een muurtegel, een gevelanker, 't werd als een 

juweel aanschouwd en opgeborgen, en hij, die er de schoonheid niet van inzag, was een 

weetniet. Men trok de lijn wel wat al te ver, want al is iets oud, men kan er juist daarom 

respect voor hebben, maar ook niets meer; wat oud is, is juist niet altijd mooi en goed. 
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Wij zijn wel wat afgodisch te werk gegaan, en wanneer men den inhoud der musea's 

raadpleegt, dan wordt men in die meening versterkt, zooals rijp en groen daar is opge

borgen. Of het nu uit die overdrijving voortkomt of hoe ook, maar het ia-even onbegrijpelijk 

dat al die voorliefde eensklaps is gedood. Een oud voorwerp is bijna het opmerken niet 

meer waard. Men wil juist daarvan af, en het nieuwe opsporen en vinden. Dat zoeken 

levert dikwerf zeer zonderlinge resultaten, en daarom zullen er zeker weinig tijden geweest 

zijn, waarin zooveel onbeholpens werd daargesteld, als juist in onzen zoekenden tijd. Nu 

heeft dat zoeken ons toch ook werkelijk veel geleerd. Het heeft ons doen zien dat wij ons aan 

overdrijving hebben schuldig gemaakt, dat wij uit eerbied voor het oude, het nieuwe zoo 

dachten dat het een stalenkaart werd voor alles wat oud is. Dat hindert niet wanneer 

de massa groot is, en die onderdeden zich daarin verliezen, integendeel dan geeft het een 

aangename afwisseling, is daarentegen het vlak klein, dan is die overdrijving tot schade, 

geeft ons wat men zou kunnen noemen popperig werk te zien. Daarin deed het moderne 

een goede greep, het vereenvoudigde en genas ons van onze overdrijving om te veel op eens 

te geven. Die eenvoud maakt bevalliger, en inderdaad daar is menige gevel, menige huisin-

richting, menig meubel aan te wijzen, dat in waarde en in praktisch gebruik juist door 

die vereenvoudiging won. Wij brachten toch licht waar de woning dikwerf door de vele 

drapertën duister was, wij kregen wanden met papier bedekt inderdaad meesterstukken 

van conceptie in vorm en kleur, waar vroeger somberheid en kleingeestigheid zich 

afteekenden. Op dit punt zijn wij aan het moderne veel verplicht en wenschen wij het 

van harte een groote levenskracht en bloei toe. Geheel anders is het echter waar dat 

moderne aan het woord komt, voor groote massa's en partijen, dan blijkt op eenmaal 

haar armoede, dan blijkt de ongeschiktheid om dat eenvoudige vol te houden, waaruit te 

groote soberheid volgt, die alle eigenaardigheid doodt. Daarom juist is het oog weder op 

het verledene gericht van zulk een groote waarde. Juist in het verleden ligt zulk een 

groote kracht voor fraaie verhoudingen, juist in de bestudeering der onderdeden ligt toch 

het welslagen voor een goed geheel. Zie die eigenaardige stadstorens eens aan, eeuwig blijven 

zij mooi en elegant, en of zij nu al te 's Gravenhage, Edam, Haarlem of Amsterdam 

staan, altijd wordt men getroffen door het pittoreske daarin weggelegd. 

Dat kan van het moderne niet gezegd worden, 't Is leelijk als het komt, en het blijft 

leelijk als het blijft. Geen enkde liefelijke overgang is er in te waardeeren. Stug en lomp, 

en wat zal men daar spoedig genoeg van hebben, hoe zullen zich stemmen verheffen, 

tegen die mislukte proefnemingen waarmede men ons opgescheept heeft. Wanneer de 

schutting van een gebouw wegvalt is het de gewoonte, dat zich de nieuwsgierigen ver

dringen om het werk van den bouwmeester te bewonderen. Er zijn werken waar omheen 

de schutting nog staat en die, wanneer deze wegvalt, niemand tot het gebouw zal aantrekken 

dan voor zooverre zijn ambt of werkkring hem er roept. Is dat niet een geducht jammer 

dat alleen om aan de gril te voldoen, men zijne krachten bestemde om het thans reeds als 

mislukt beschouwde te verkrijgen. In het buitenland gevoelt men zoozeer de onvolledigheid van 

de nieuwe bouwvormen, dat men er in tegemoet komt door de gevels der huizen als 

tuinen te beschilderen en moet nu de verfkwast tijdelijk eenige bizarre aantrekkelijkheid 
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verleenen. Het is werkelijk treurig de voorbeelden te zien, die enkele buitenlandsche 

plaatwerken hiervan opnemen. Men wijst er daardoor op, dat de moderne bouwstijl 

zooals die thans wordt geleeraard, niet voor het groote geschikt is, wees klassiek, bouw 

met kplommen en tympans en ge zult tot monumentaliteit geraken, neem de vormen van 

de Keyzer of anderen zijner tijdgenooten en gij wordt in hooge mate pittoresk, en 

bevallig en gij blijft fraai niettegenstaande de massa groot is, omdat er zooveel in te zien 

wordt gegeven. Poelaart in zijn Paleis van Justitie, IJsendijke in zijn raadhuisbouw, leverden 

geheel verschillende opvattingen, maar allen fraai in hun lijnen, omdat zij een volkomen 

afgeronde massa vormden. De moderne stijl geeft geen geheel, een toren zonder eind, 

zooals een ieder zijn werk kan beëindigen, een gevel zonder eenig leven, fortificatiewark, 

en dergelijke hulpmiddelen brengen ons niet op den weg die tot blijvend mooi voert. 

In het moderne ligt veel goeds, en wij moeten dat blijven verdedigen, al de kriebelige 

profielen van deuren en ramen, al de tooi aan onze kleinere gevels, 't behoeft niet, men 

kan evengoed mooi zijn, zonder die uitersten, maar ook even goed kan de groote massa 

ook niet zonder iets van dien aard, integendeel, daar zijn zij juist noodig. Wat wordt de 

kunst, wanneer men deze zoo gaat vergoden, kinderenwerk, uitgevoerde teekenstudiën 

waarmede wij in onze prille jeugd op de lei het sukkelend pad insloegen. Die weg moet 

verlaten, want zij leidt tot verderf. Wat zal het er later naargeestig uitzien, als de moderne 

geest in al de nieuwe groote gebouwen is gevaren, 't zal een doode stad gelijk zijn. 

In de hoofdstad zijn in den laatsten tijd twee belangrijke gebouwen voltooid. Het 

eene is de rijkspostspaarbank, bouwmeester de rijksbouwmeester D. E. C. Knuttel, een gebouw 

waarmede wij nu niet in alles sympathiseeren, maar dat toch zeer gunstig pleit voor een 

langdurige bevrediging, dat een goed geheel vormt zooals het daar de omgeving vult. Het 

andere is de Handelsschool, het werk van den bouwmeester J. Leguyt, inderdaad een 

uitstekend begrepen geheel, dat zeer volkomen past bij alles en toch het karakter behoudt, 

een monument in de volle beteekenis onder de schoolgebouwen, 't Is toch beiden geheel 

niet modern, wanneer de moderne vormen daaraan hadden medegewerkt, dan hadden 

deze aan het geheel zeker nog een meer eigenaardigen stempel gegeven, maar had dit ook 

alleen de onderdeden mogen aanbelangen, geenszins de hoofdlijnen, die zulk een waardige 

en goedverdeelde massa omsluiten. Kunnen wij dien weg niet blijven bewandelen, dan is 

er geen vrees dat wij onwillekeurig naar den moker grijpen om te vernietigen wat nog 

niet eens geheel het levenslicht aanschouwen mocht. De bouwkunst laat zien, dat zij aan 

geen mode onderworpen is, dat zij het resultaat is van een voortdurend zoeken en over

wegen, een voortdurend verbeteren en al wat haar als nieuwigheid wordt voorgelegd, 

bewijst zij, dat op deze wijze begrepen mislukt. Waar wij dat nu zien aan tal van groote 

voorbeelden, is het dan niet het geschikte oogenblik ons daarvan los te maken en oud 

en nieuw te vereenigen, die wanneer zij vereend zijn, zulk een goed geheel kunnen 

vormen. Wij hebben de middelen in handen, maar wij weten die niet toe te passen. 
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Vi l l a in B a u m g a r t e n . 

i^m^^ 

Volgens het ontwerp van den bouw

meester R. Wiszkocsil is de villa 

uitgevoerd. De hoofdingang en trap-

penruim zijn hierbij tot een geheel 

vereenigd, zooals wellicht weinig wordt 

toegepast en draait de trap juist over 

den ingang heen. Daardoor wordt 

het inwendige iets gedrukt en heeft 

de ontwerper daarom voorzeker dien 

hoofdingang meer het karakter ge

schonken van tot een trappenruim 

dan wel tot een villa toegang te 

verleenen. 

V o o r g e v e l . 

S o u s t e r r e i n . B e g a n e n g r o n d . 
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K e r k g e b o u w t e M a n g s c h u t z . 

De evangelische kerk te Mangschutz, Kreis Brieg, is een hoogsteenvoudig gebouw, 

dat juist daarom en door de geschikte indeeling de aandacht trekt. De bouwvormen zijn 

vroeg-gothisch, de breedte van het kerkruim is 19, de lengte 24 Meter. Het koor is 

rechthoekig ingesloten en heeft ter eenre de sacristy, ter andere een trappenruim. — De 

hoofdingang is op het westen. Ter wederzijden van het koor zijn kleinere ingangen, 

waarvan er een toegang tot de gaanderij geeft. De hoogte van vloer tot gewelf is voor 

de lage gedeelten 14 M„ op het middendeel tot den onderkant nok 24 M. De toren is 

tot bovenkant muurwerk 33 M. en met het ijzeren kruis 71 M. De grondslag, evenals 

het opgaande muurwerk, is opgetrokken uit metselsteen uit de fabriek te Mangschutz. 

Het kerkruim is evenzoo met klinkers bestraat. De ramen zijn eenvoudig in grijzen 

toon beglaasd met gekleurde randen. De buitendeuren zijn van eikenhout, de heng-els enz. 

gesmeed. Het altaar, predikstoel en doopvopt uit de oude kerk werden hier op nieuw 

gebezigd, het orgel is nieuw, verwarming is niet aangelegd. De bouwkosten bedroegen 

ongeveer 85 mille. Einde Maart 1900 w^rd de bouw aangevangen, en rekent men met October 

1901 met alles gereed te zijn en het gebouw voor de dienst te kunnen bestemmen. 
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F r a a i e g e v e l b o u w . 

Er wordt bij ons weinig gedaan om de lust aan te moedigen tot het daarstellen van 

fraaie gevels langs de wegen. In den laatsten tijd maakte de gemeente Haarlem hierop 

een gunstige uitzondering wat er in het buitenland hiervoor wordt bestemd, blijkt opnieuw 

uit het concours in dit opzicht te Keulen gehouden. Daar dingen 119 ontwerpen mede 

naar de premiën uitgeloofd voor goede gevel-ontwerpen, ten dienste der uitbreiding 

van Keulen. Daarbij werden prijzen : 1 van 900, 4 van 600, 2 van 300, 3 van 180 en 

26 van ƒ 6 0 besteedt, die allen werden toegekend. Inderdaad, dergelijke feiten mogen 

wel opgemerkt en gewaardeerd worden. Wat komen wii dan nog veel te kort, waar bij 

ons zoo goed als niets wordt gedaan, en toch, wat is er meer geschikt om de kunst te 

bevorderen en het aanzien onzer steden te verhoogen, dan juist zulke aanmoedigingspogingen. 

T e n t o o n s t e l l i n g t e D u s s e l d o r f . 

In het jaar 1902 is Dusseldorf aan de beurt. Niet alleen dat de stad zoo door ligging 

als inrichting bij uitnemendheid zich leent voor dergelijke doeleinden, maar bovenal de 

groepeering van zoovele industriëele etablissementen er om heen, maakt, dat het succes 

der tentoonstelling volkomen verzekerd is. Reeds 2300 exposanten hebben zich aangemeld 

die in 110 verschillende gebouwen zullen gelegenheid vinden, hun goederen ten toon te 

stellen. Het is voor Nederland een bizondere gunstige gelegenheid, waar de afstand niet 

zoo ontzaggelijk groot is om van de belangstelling te doen blijken door veelvuldige 

deelnamen, nog is daartoe tijd en gelegenheid. 

O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g . 

Te Zwolle is opgericht de * Eerste Onderlinge Verzekering-Maatschappij tegen de 

geldelijke gevolgen van ongelukken van personeel van aannemers en werkgevers in de bouw

bedrijven. De heer C. ter Horst, aannemer, is technisch directeur, en de heer L H. J. 

Poortier, accountant en leeraar M. O. boekhouder, is administratief directeur Beide heeren 

zijn woonachtig te Zwolle. Commissaren zijn de heeren Mr. H. Smeenge. lid der Tweede 

Kamer der Staten-Generaal en griffier bij het gerechtshof te Amsterdam ; I. Franco, hoog

leeraar aan de Polytechnische school te Delft; C. Hos, aannemer en lid van den Gemeente

raad te Haarlemmermeer; M. de Vries, aannemer te Lemmer, voorzitter v.m den Frieschen 

Aannemersbond; W. C. Gelton, lid ie klasse van het Ned. Instituut van Accountants 

te Enschede; J. van Noordenne, aannemer te Utrecht; J. G. van Nes van Meerkerk, lid 

van de firma Van Esch & Co., kassiers te Zwolle; T, van Haatten, aannemer te Zalt-
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bommel; Mr. S. Gratama, advocaat en procureur te Zwolle; W. F. HoyincW, aannemer 

te Westervoort; J. N. Kruizinga, aannemer te Groningen; B. Aberson, aannemer te 

Steenwijk, F. de Herder, aannemer te Zwolle, lid van het Hoofdbestuur van den Bond 

van Nederlandsche Aannemers. 

Het doel der Maatschappij is de overname der risico met het cog op de Rijks-

Verzekeringbank. 

W e r k s t a k i n g t e H a a r l e m . 

Als een gevolg van de kwestie, gerezen bij de Lichtfabrieken te Haarlem, waardoor een 

werkstaking ontstond die zoo lang de gemoederen ia spanning hield, vernemen wij dat 

het bestuur der vereeniging van industrieelen en kooplieden verzocht de navolgende 

bepalingen alsnog te doen dienen bij eventueele aanbestedingen. 

> dat in het vervolg in de bestekken voor uit te voeren gemeentewerken zullen worden 

opgenomen de noodige bepalingen, ten einde werkstakingen, in sommige gevallen, ter 

beoordeeling van Heeren Burgemeester en Wethouders, te beschouwen als overmacht 

(force majeure) en wel allereerst in die gevallen, wanneer blijkt, dat de staking door de 

werklieden is geproclameerd, niettegenstaande het aan hen uitbetaalde loon minstens gelijk 

is aan het in het bestek bepaalde minimum, en niet minder dan de elders in de gemeente 

uitbetaald wordende loonen; en vervolgens wanneer door de werklieden andere onbillijke 

eischen worden gesteld, kennelijk met het doel, om den aannemer te dwingen, met het 

oog op den bepaalden tijd, waarop zijn werk moet worden opgeleverd, aan die onbillijke 

eischen toe te geven. 

»Het komt adressanten voor, dat daarmede bereikt zal worden: 

»ie. Dat niet, of weinig gemotiveerde werkstakingen zullen voorkomen worden, en 

2e. dat daardoor de zoo noodige bescherming zal worden verleend, zoowel aan den 

goedgezinden werkman, die werken wil, als aan den aannemer, die onder bepaalde voor

waarden werk van de Gemeente heeft aangenomen. 

PRIJSVRAGEN. 

Het is een zonderlinge verschijning, maar wanneer het artikel prijsvragen ook al aan 

de mode onderworpen was, zou men gerust kunnen zeggen dat zij vrijwel uit de mode zijn. 

Wat kan daarvan de oorzaak zijn. Prijsvragen, zij zijn toch het meest geschikt om 

de eerstbeginnenden aan te sporen, hunne krachten te meten en in vergelijk met ouderen 

te treden. Voor de ouderen zijn zij het middel om op de meest eerlijken weg het werk 

te vinden, waarvan nu toch een ieder zijn aandeel moet hebben in het maatschappelijk 

leven. Vroeger was er geen inrichting, of wanneer er een verbouwing of stichting op 

het oog was, beraamden Bestuurderen, voorgelicht door deskundigen een plan, om door 
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een prijsvraag zich eea goed en meest bevredigend geheel te verschaffen. Op die wijze 

hebben de prijsvragen zeer veel nut gesticht en danken wij daaraan werkelijk veel goeds, 

dat anders aan begunstigde handen toevertrouwd, wellicht verloren zou zijn gegaan. In 

den laatsten tijd is het artikel prijsvragen uit de gedachte. Is er een belangrijke bouw 

noodig, dan is het weggelegd voor hen, die de meeste begunstiging ten deel valt, en wat 

is er het gevolg van, dat de gedachtenwisseling daardoor wordt buiten gesloten, dikwerf zeer 

onbevredigende opvattingen ontstaan. Dat gaat bij een prijsvraag niet aldus; deskundigen 

en publiek, allen kunnen te voren zien en oordeelen en het gevolg is, dat veelal het 

goede zich op den voorgrond stelt. 

Als wij zien wat in den laatsten tijd dank zij deze begunstigingwoede is verrezen, 

waarlijk dan kunnen wij daarover niet juichen. Maar bovendien, de prijsvragen, zij vormen 

de meer geschikte leerschool voor allen, die het pad der kunst betreden, al is de gewaagde 

kans niet geslaagd, toch heeft de onderlinge wedijver ontzaggelijk veel doen leeren. U.t 

dien hoofde valt het te betreuren, dat er zoo weinig meer aan gedacht wordt. 

Men mag toch aannemen dat hij, die bij herhaling zich in een wedstrijd gunstig 

deed kennen, ook wel de noodige capaciteiten heeft. Dat zal niet zoo opgaan waar 

begunstiging voortdurend den boventoon heeft, en het werk daarvoor wordt weggelegd. Het 

zou daarom wenschelijk zijn om de gemeentebesturen meer op te wekken, vooral den ouden 

weg zich nog eens te herinneren.en er op terug te keeren. Maar dan ook mag daarb.j wel 

de bepaling gesteld, dat men uitvoert wat eenmaal bekroond is, zonder wat alle arbe.d 

ondoelmatig is. Er is een tijd geweest dat men zich vijf. ja zesmaal in het jaar aan het 

werk kon zetten, om op werkelijk goed gestelde voorwaarden aan openbare gebouwen 

zich in concours te meten, en menigeen dankt daar zijn bestaan aan; het is alsof d.e t.jd 

niet meer bestaat. Moet er een groote stichting gemaakt worden, de uitvoering wordt m 

handen gesteld van den een of ander die de meeste hulp tot verkrijgen had, en zoo moet 

het publiek zich behelpen met iets, dat dikwerf veel beter en nuttiger had kunnen zijn. 

Het zou voor onze bouwkundige genootschappen wellicht geen ondankbare taakzyn, 

de gemeentebesturen daar meer op te wijzen, en te trachten hen terug te brengen op een 

weg die waarlijk zooveel goeds in zich sluit. Zooals in het ontwerp fraaie gevel bouw op te 

merken is, wordt er buitenslands veel. zeer veel gedaan op dit gebied. Slaat men een 

een der vakbladen op dan leest men voortdurend een groote serie van concoursen, van 

allerlei aard. Bij ons is alles of het dood is. Dat is niet goed, zoowel voor het reeds 

gevestigde aantal vakmannen als voor hen die in opkomst zijn. De kunstschilder kan zijn 

werk ter tentoonstelling zenden, zoodoende is hij in staat om zich naam te maken en 

zaken te doen; de bouwkundige moet een anderen weg bewandelen, hij moet mtmunten 

boven zijn vakgenooten om de lieveling van het publiek te worden, daartoe alleen vormen 

prijsvragen den weg en wij betreuren het dat daarvoor zoo weinig opgewekthcd bestaat. 
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Bij de Platen. 

D u b b e l e v i l l a t e L a r e n 

door A. O. BOERMA, Bouwmeester te Amsterdam. 

Plan gevel en doorsnede verduidelijken dit onderwerp in zijn geheel, dat inderdaad 

een zeer geschikt geheel vormt, in de landelijke omgeving zeer tot zijn recht komende. 

D e t o e k o m s t v a n A m s t e r d a m . 

In de Vereeniging Architectura et Amicitia heeft de heer Walenkamp een goed werk 

gedaan door het oog te vestigen op de gedwongen vergrooting. die de hoofdstad steeds 

ondergaat en in de toekomst behoeft. In de eerste plaats werd daarbij herinnerd aan het 

feit, dat Amsterdam zich noodwendig aan de over IJzijde moet uitleggen. Zelf daar ge

vestigd kon niemand er beter oog op hebben dan de heer Walenkamp zelf, en scharen 

wij ons volgaarne met kracht aan zijne zijde met ons reeds meermalen herhaald betoog. 

Wat zal er van dien overkant worden. Geen wonder dat de heer Walenkamp, dat donker 

inzag, wanneer een ieder daar maar naar hartelust kan bouwen zooak hem in den geest 

komt- dan wordt daarvoor elk geschikt bouwplan onmogelijk gemaakt. Dat is reeds 

ernstig in bewerking, want reeds breidt zich het aantal huizen aanzienlijk uit en zal men 

wanneer het te laat is. gaan inzien, dat al die bouwerij zonder gezonde verdeehng tot 

niets leidt. De heer Walenkamp wenscht. evenals wij daarom een plan door de gemeente 

vastgesteld. 
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Dat moet zoo spoedig mogelijk worden ter hand genomen, een plan dat relcening 

houdt met den artistieken zin zooals onze voorvaderen hebben betracht en geheel afkeerig 

van die rechte lijnverdeeling onzer laatste dertig jaren. Moeilijk is het zulk een plan te 

laten vaststellen door de ambtenaren der gemeente, die bij hunnen reeds zoo veel eischenden 

werkkring niet den noodigen tijd kunnen vinden omdat naar behooren te kunnen uitwerken. 

Er is geen andere weg dan dat de gemeente zoo spoedig mogelijk uitvoerig in plan 

brengt de situatiën der over Ij-gronden, daarbij vaststellende de reeds gevestigde bezwaren 

die voor geen wijziging vatbaar kunnen zijn. Met dit plan aan de hand schrijve men 

een prijsvraag uit die met het voorjaar beantwoord zou kunnen worden, opdat de gemeente 

aan goede gegevens daaromtrent komt. 

Voorop moet gesteld worden dat het in te leveren ontwerp moet voldoen, aan ver

deeling die door goeden smaak uitmunt, met uitzichten die evenals in de oude stad door 

groote gebouwen of pittoreske verdeeling van torens of wat ook worden afgesloten, waar

door dat eindelooze en gure vervalt, de nieuwe stad eigen. 

Vooral ook goed bevaarbare grachten, want juist die uitbreiding moet in hoofdzaak 

den handel tegemoet komen. Zou het daarom niet de aandacht verdienen, dat onze bouw

kundige maatschappijen en vereenigingen dit ter gedachte nemen en zich met verzoek tot 

B. en W. wenden om de zaak dien weg op te voeren. Dan voorzeker is het mogelijk dat 

Amsterdam nog eenmaal zich haren aiouden roem kan waardig toonen, want, krachten 

om een goed geheel te vormen, bezitten wij genoeg, die zich gaarne aan dergelijke 

prijskamp willen wagen. Dit denkbeeld moge krachtig ingang vinden, want nog is het 

tijd, waarvoor anders onoverkomelijke bezwaren aangroeien. 

Pal els „Raadhuis". 

De wellicht voor het laatst gewaagde poging om het Paleis weder in Raadhuis te 

Amsterdam te hervormen, heeft allen schijn van schipbreuk te zullen lijden. Dan is het 

voor goed er mede gedaan. Werd het toegejuicht, dat zich hoogst verdienstelijke krachten 

hadden vereenigd, om nog eenmaal het groote belang van de wijziging te bepleiten, en 

had men zich reeds gevleid, dat het inhouden der voordracht om tot verbouwing van het 

tegenwoordige Raadhuis over te gaan, een goed teeken was; dat is geweest, waar B. en 

W. voorstellen nu tot die voordracht over te gaan. De hoofdzaak wordt opgegeven te 

zijn, de weinige geschikte ruimte die het tegenwoordige Paleis aanbiedt, men zou moeten 

verbouwen en die verbouwing zou het geheel schaden. Bleef alles zoo als het was, dan 

kan daarvan weinig bevredigends voor den dienst worden verkregen, terwijl nog meer 

verbrokkeling der verschillende afdeelingen hoogst nadeelig inwerkt op de geheele 

administratieve inrichting. B. en W. trachten hunne beweringen door cijfers aan te toonen. 

Wij zeggen beweringen, omdat er zooveel tegen aangevoerd kan worden dat het tegendeel 

bewijst. Het groote struikelblok ia en blijft alleen, waar zullen wij de vorstelijke gasten 

ontvangen, wanneer die de hoofdstad bezoeken. Wanneer men het slot van het rapport 
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leest, dan blijkt daaruit, dat hier juist het groote zwaartepunt zit. Waar wij nu ter eenre 

gaarne het Raadhuis in eere hersteld zagen, daar moeten wij ter andere erkennen, dat 

het laatste bezwaar ernstig overwegend is, en in vele opzichten B. en W. belemmeren een 

besluit te nemen, waarbij het Paleis in Raadhuis wordt herschapen. 

Moeielijk is het in afwachting te moeten blijven, en wanneer voor het Paleis geen 

bestemming wordt gevonden, is daardoor de Raad in deze kwestie gerechtigd tot handelen, 

wil men tenminste geen nadeeligen invloed op den geregelden gang van zaken uitoe

fenen. Wel wordt door B. en W. het uitzicht geopend, dat de kwestie niet uit het oog 

verloren wordt, maar elke verandering van het stadhuisverblijf voert daar verder 

van, en zoo gelooven wij, dat, hoe gaarne de wijziging ook gewenscht is, en hoe groot 

onze voorliefde ook is, om het aloude monument aan het doel der stichting te doen 

beantwoorden, dat het een zoo sterk op het andere van invloed is, dat wij het ideaal 

Naast den toren is het trappenhuis, dat tot het orgel en hooger gedeelten toegang geeft, 

aangebracht. 

De bevloering is van betoo, behalve voor de sacristie en onder de banken, waar 

deze van hout is. De ramen zijn met gekleurd glas, dat in het koorgedeelte is het rijkst 
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versierd. De toren is met leien gedekt, de kap over het kerkschip met blauwen geglazuurde 

Falkenberger dakpannen. Het inwendige der kerk is beschilderd in warm geelen toon. 

Altaar en doopvont zijn uit zandsteen. Drie klokken, te zamen 80S K.G. wegende, zijn 

in den toren opgehangen. Het ontwerp is van den bouwmeester Kruttge in Glatz. De 

bouwkosten bedroegen ongeveer ƒ 27.500. De kerk geeft ruim driehonderd zitplaatsen, 

waarvoor de bouwkosten ongeveer berekend zijn a ƒ 92 per zitplaats. Met de weinige 

bouwkosten heeft de bouwmeester een zeer voldoend geheel verkregen. 

Gc^cL-0>rTw^in i» ^««n IViiE. Wgo/f tiMizeix' 

Gevel voor een dubbel heerenhuis. 

De gevel, een ontwerp van den heer Joh. Jansen te Haarlem ons ter opname toege

zonden is bestemd voor 2 heerenhuizen, die vereenigd een geheel vormen. Soliede mate

rialen en geschikt gegroepeerd geven aan alles een levendig aanzien, 
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K o p t o x i e l . 

Onder dien naam wordt in Duitschland een zamengesteld materiaal gefabriceerd, dat 

bestaat uit een kunstmatig saamgeperste houtmassa. Allerlei houtsoorten als eiken, esdoorn, 

noten en mahoni worden daartoe al naar dat vereischt wordt door een krachtige kleefstof 

aan elkander verbonden. Zij worden onder groote hitte en een druk van 300—500 atmos-

pheren vereenigd. Dit materiaal dat in afmetingen van hoogstens 2 M. lengte bij 0.70 M. 

breedte wordt geleverd heeft de eigenschap aan geenerlei werking bloot te staan. Door 

de vereeniging van de verschillende houtsoorten wordt, wanneer daarin figuren worden 

gesneden een zeer gunstig decoratief effect verkregen, dat de houtsoorten in verschil van 

kleur onderling opleveren. Ook voor deuren heeft men hiervoor de goede eigenschap dat 

hetzelfde paneel aan verschillende kanten een andere houtsoort te zien geeft, zoodat aan de 

eene zijde eiken, aan de andere esdoorn kan komen en bovendien door snijwerk een derde 

kleur kan ingevoegd worden. Ook die bewerking waardoor het hout op die ingesneden 

plaatsen verdund, moet geen invloed opleveren voor het werken van het hout. De vinding 

kan, wanneer zij in de prackijk steekhoudend toont, van veel practisch nut zijn en vooral 

voor meubelwerk een groot voordeel opleveren, waardoor het fineeropleggen kan vervallen 

en meer massieve grondstof daarvoor in de plaats treden. Men berekent de prijzen 

afwisselend van / 1.80 tot / 3.60 per M2. 

Diploma voor Bouwkundig Opzichter. 

Bij herhaling werd ons de vraag gesteld, het programma van eischen voor het examen 

tot verkrijging van dit diploma te willen opnemen, velen onzer abonnenten waren niet in 

de gelegenheid dit uit het Bouwkundig Weekblad te kunnen vernemen. Naar aanleiding 

hiervan laten wij hierbij die voorwaarden volgen, zooals die door de Maatschappij tot 

bevordering der bouwkunst bij besluit der algemeene vergadering gehouden 28 Mei 1891, 

zijn vastgesteld en opgenomen in N. 39 van het weekblad. 

1. Het maken van een opstel of rapport in de Nederlandsche taal over een bouw

kundig onderwerp. 
Het opstel moet helder en beknopt zijn, zonder grove taalfouten; op duidelijk schrift 

zal gelet worden. 
2. Het rekenen, toegepast op de bouwkunde. 
Vaardigheid in de hoofdbewerkingen met geheele getallen, gewone en tiendeelige 

breuken. Toepassing van de leer der evenredigheden. De vierkantsworteltrekking. 

Grondige kennis van het metrieke stelsel van maten en gewichten, en kennis van die 

oude en buitenlandsche maten welke nog in het bouwvak gebruikelijk zijn. 

3. De meetkunde. 

De eigenschappen der driehoeken, vierhoeken, veelhoeken, en van den cirkel en 

gedeelten daarvan. Inhouden van vlakke figuren. Berekening van oppervlakken en 

inhouden van de gewone in de stereometric voorkomende lichamen, met het oog op het 

maken van begrootingen. 
4. De stelkunde tot en met de vierkantsvergelijkingen. 
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De hoofdbewerkingen met geheele en gebroken vormen. Vergelijkingen van den 
eersten graad. Vergelijkingen van den tweeden graad met één onbekende. 

5. De beschrijvende meetkunde. 

Projectie. Ontwikkeling van de oppervlakken van eenvoudige lichamen, doorsnijding van 

eenvoudige lichamen. De scheeve — of isometrische projectie. Het uitslaan van steenhouwwerk. 

6. Bouwkundige berekeningen met behulp van een vademecum. 

Berekening van de geoorloofde belasting van ondersteunde of bevestigde houten 

vloerbalken, houten hijsch- en steunbalken enz. van gegeven afmetingen; berekening van 

de doorsneden van balken, indien hunne lengte en belasting gegeven zijn; berekening 

van het draagvermogen van heipalen, houten stijlen, volle en holle ijzeren kolommen, en 

van steenen pijlers; berekening van de kracht benoodigd voor het breken, door uittrekking, 

van staven, kabels, kettingen, touwen, enz., berekening van het specifiek gewicht, water

opbrengst van gewone pompen; verhouding van kracht en last bij verschillende op 

bouwplaatsen gebruikt wordende werktuigen enz. 

Bij de berekeningen mag van een vademecum gebruik gemaakt worden. 

7. De kennis en het gebruik van meet- en waterpasinstrumenten. 

Bekendheid met de inrichting en het gebruik van een eenvoudig waterpasinstrument, 

een equerre. meetketting. bakens. Het uitbakenen van rechte en gebogen richtingen, en 

van hoeken. Het opmeten en in teekening brengen van gebouwen en terreinen. Het 

uitzetten van gebouwen, maken van bouwlatten en stellen van profielen. Algemeen begrip 

van het uitvoeren van eene waterpassing. 

8. Het opmeten en daarna in teekening brengen van bouwkundige details. 

Het handteekenen, ook in verband met de decoratieve hout-, steen- en ijzerbewerking. 
9. Bouwstijlen. 

Eenige kennis van de Grieksche en middeneeuwsche bouwkunst, 
10. Burgerlijke bouwkunde. 

Het maken van duidelijke detailteekeningen betreffende hout-, steen- en ijzercoastructie, 
dakbedekkingen, rioleeringen, afvoer van faecaliën, huis- en hemelwater, enz.; kennis van 
grondwerken. 

a. Houtconstructie. Grondige kennis — tot in onderdeden — van de samenstelling 

van: houtverbindingen, verbinding en verankering van hout met andere materialen ; houten 

fundeeringen, beschoeiingen voor grondkeeringen en damwanden voor beton-fundeeringen, 

raam- en deurkozijnen, balklagen en vloeren, trappen en onderdeelen daarvan, ramen, 

deuren, jalousieën en luiken, houten marquises, erkers, balcons, enz., stand vinken, formeelen, 

enz., van al die inwendige timmerwerken, die in de burgerlijke bouwkunde voorkomen, 

als, lambriseeringen, kastbetimmeringen enz. Kennis van de hoofdvormen van houten 

kappen en begrip van de functie, vormen en onderlinge verbinding der samenstellende 

kapdeelen. Toepassing, het stellen, leggen, afhangen enz. van deze onderdeelen in bouwwerken. 

b. Steenconstructie. Grondige kennis van: de steenverbanden, het aanleggen van 

metselwerk voor verschillende fundeeringen, het opmetselen van grondkeerende muren, 

van muren van verschillende zwaarte ook in onderling verband, van spouwmuren, van 
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schoorsteenen en luchtkanalen; het metselen van rollagen, vlechtingen, bogen, togeü, 

verschillende gewelven, brandkluizen, regenbakken, beerputten mét het maken van daarbij 

vereischte geleidingen, gewone en waterdichte kelders, riolen, kolken, in slappen en in 

vasten grond, enz.; het leggen van bestratingen, van marmeren en tegelvloeren, van 

buisleidingen; het aanleggen van trappen van baksteen en van natuursteen; het stellen 

en verankeren van onderdeelen van natuurlijken steen, van plinten, neuten, afdekkingen 

enz., de samenstelling van al die metselwerken die in de burgerlijke bouwkunde in het 

inwendige van gebouwen voorkomen; aanleg en samenstelling van betonwerken in den 

droge en in den natte, constructiën met rietplanken, enz. 

c. IJzer constructie. Grondige kennis van: de meest in de burgerlijke bouwkunde 

gebruikelijke soorten en vormen van in den handel voorkomend getrokken ijzer, de 

samenstelling daarmede van draagbalken, kolommen, hijschbalken, balklagen, balcons, 

marquises enz.; de samenstelling en het stellen van gegoten ijzeren kolommen, in verband 

met balklagen van hout en van ijzer; koppeling en verankering van ijzeren balken, 

raveelingen, enz. Kennis van de verankeringen van gehouwen steen, van balklagen, 

^ kozijnen, muurplaten, enz. en van versterkingen door ijzer van houtconstructies, zooals die 

in de burgerlijke bouwkunde voorkomen. Kennis van de inrichting, werking en toepassing 

der meest voorkomende sloten, van hang- en sluitwerk en kramerijen. 

d. Dakbedekkingen. Grondige kennis van: de samenstelling — in verband met kappen 

— van dakbeschotten voor verschillende dakbedekkingen, van de samenstelling van dak

bedekkingen met leien, pannen, dakvilt, hout-cement, gegolfd plaatijzer, zink — tot in de 

kleinste onderdeelen — volgens de verschillende systemen; van de samenstelling van 

houten dakgoten, zalingen, hoekkepers, kilkepers, nokken enz. met zink- of met loodbe-

kleeding; van dakvensters, ventilatie- en lichtkokers, liggende bovenlichten, enz.; van 

voorzieningen tegen inwatering, enz. 

e. Kennis van grondwerken. Ontgraven en aanvullen van fundeeringen, zandterpen 
voor fundeeringen, enz. 

11. Bouwmaterialen. 

Grondige kennis der in de burgerlijke bouwkunde gebruikt wordende bouwmaterialen 
met hunne voornaamste eigenschappen, soorten en meest voorkomende gebreken, en hun
ne toepassing. 

Houtsoorten; soorten van natuurlijke steen; hier te lande meest gebruikelijke soorten 
van natuurlijke steen; kalk, cement, mortels, beton en pleister; metalen; verf- en oliesoor
ten ; meest gebruikelijke glassoorten; behangsellinnen en behangselpapier; stucadoorkalk. 

Van deze materialen wordt ook vereischt de kennis omtrent de wijze van voorkomen 
in den handel, de afmetingen waarin zij voorkomen, de wijze van keuren, en de wijze 
van verwerking in den burgerlijken bouw. 

Kennis van de samenstelling en de vereischten van verf werken, stucadoorwerk, be-
hangwerk enz., van den aanleg van gas- en waterleidingen, van afvoerpijpen, van electrische 
geleidingen enz. 

12. Gereedschappen en werktuigen. 
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keanis van de samenstelling en het gebruik van steigers, stutten en schoren, stellingeü 

en formeelen, van gereedschappen voor timmeren, metselen, steenhouwen, stucadooren, 

verwen, enz., van bokken, schalken, ladders, vliegende steigers, hefboom, katrol, windas, 

vijzel enz. 

13. Kennis van het maken van eenvoudige begrootingen en materialenstaten, en het 

houden van een dagboek, week- en werkstaten. 

(Bij de beoordeeling van de bekwaamheid en bedrevenheid der kandidaten in de onder 

de rubrieken 8, 10 en 13 genoemde vakken kunnen — behalve den cp het examen ge-

leverden arbeid — tevens ook in aanmerking genomen worden de door hen over te leg

gen teekeningen of stukken, mits uit eene daarop gestelde verklaring van hun leermeester 

of chef blijke, dat zij door de kandidaten zelve zijn bewerkt en vervaardigd en geen-een-

voudige copiën zijn van door anderen vervaardigd werk, Deze stukken moeten acht dagen 

vóór den aanvang van het examen vrachtvrij zijn ingezonden aan het adres van den 

Secretaris der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Marnixstraat 402 te Amsterdam.) 

14. Kennis van de bouwwetgeving, volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. 

Bekendheid met de Algemeene Voorschriften (A. V.) voor de uitvoering en het onderhoud 

van werken onder het beheer van het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

vastgesteld 1 Februari 1901. 
15. Bekwaamheid in een der voornaamste bouwambachten. 
De voorkeur verdient bekwaamheid in het timmervak, waarvan getuigschriften of 

werkstukken zijn over te leggen, gewaarmerkt door leermeester of patroon. 

16. De kandidaat moet de bewijzen leveren, dat hij gedurende minstens twee jaren 

met vrucht op bouwwerken practisch werkzaam is geweest; hij moet den leeftijd van 21 

jaren bereikt hebben, om tot het examen te worden toegelaten. 

T O E L I C H T I N G E N . 

Het examen zal worden afgenomen in de maand Februari 1902, in het gebouw der 

Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Marnixstraat 402, te Amsterdam. 

De datum van het examen zal minstens een maand te voren in het Bouwkundig 

Weekblad worden bekend gemaakt. 

Het onderzoek duurt minstens vier dagen voor lederen kandidaat en is verdeeld in 

schriftelijk en mondeling examen en teekenen. 

De Commissie voor het examen in 1902 zal bestaan uit minstens vijf leden, aan te 

wijzen door het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst; de 

samenstelling van de Commissie zal een maand vóór het examen worden bekend gemaakt. 

Ieder der kandidaten moet, alvorens tot het examen toegelaten te worden, bij den 

Secretaris der Maatschappij eene som van / 15 storten; bij mogelijke niet-uitreiking van 

het diploma zal hem f 5 worden teruggegeven. 

Het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. 

A. SALM G.BZN., Voorzitter. 

C. T. J. LOUIS RIEBER, Secretaris. 
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Bij de Platen. 

O n t w e r p v a n e e n h e e r e n h u i s 

door H. v. d. HOP. 

De ontwerper wist de verdeeling van het woonhuis op zeer goede wijze van elkander 

te houden, daarbij de uitsprongen in den voorgevel zoodanig te vereemgen, dat die gevel 

door den aanbouw voor de opene gedeelten toch een volkomen geheel vertoont. De gevel 

modern van vorm voldoet, de binnenverdeeling is breed opgevat en aan het trappenruun 

goed licht en ligging geschonken. 

N e d e r l a n d s c h e n y v e r h e i d . 

Tot een nijverheid die geheel bij ons tehuis behoort, kan men de steenfabrikabe 

bovenal rekenen. Grondstof, arbeid, kortom alles wat er voor noodig is, kan het 

land zelf opleveren, geen wonder dat die industrie zich tot zulk een belangrijke hoogte 

heeft opgewerkt. Daagde er eenmaal moeielijkheden in het verschiet, had meer zucht 

tot het vreemde, dan wel reden de overhand gehad, om in de bestekken den Duitschen 

steen aan te bevelen, een krachtig verzet deed remmen in dien gang, en het was tot 

herleving eener nijverheid, die van ons uitgaande in de allereerste plaats onze belang

stelling en bevordering verdient. Hoe eenvoudig is die baksteen van aard, vierkantig van 

vorm, niets pretentieus, en toch zoo machtig, om eeuwenlang de meest monumentale 

architectuur het aanzijn te verkenen, om waterwerken te vormen die onvergankelijkhe.d 

en ondoordringbaarheid als levensvoorwaarden stellen. Dat is het praktische nut, maar 

een nut onschatbaar groot. 
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Is het begrijpelijk, dat een man als de Heer Fr. van de Loo Sr., men zou hem den koning 

onder de steenbakkers kunnen noemen, zoo zijn materiaal liefheeft, dat hij als het ware 

er in opgaat. Als de Heer van de Loo redenaar geworden was, en men gaf hem 

tot onderwerp om te behandelen het woord: baksteen, ik wed, dat hij u verstomd zou 

laten staan over al hetgeen hij over die steen zou vertellen. Want nu geen redenaar, 

doet hij het reeds bij alles wat hij van dien eenvoudigen steen meededeelt. Is hij op dreef, 

och dan volgt men hem, alsof het de belangrijkste onderwerpen van den dag betreft en 

in waarheid wat weet hij u dan op inderdaad boeiende wijze eerbied voor dien steen af te 

dwingen. Hij spreekt over gehalte, kleur, bewerking, met zulk een innigen gloed, dat 

men inderdaad gaat luisteren en tot de wetenschap komt, in dat schijnbaar eenvoudige 

materiaal nooit zooveel opgemerkt te hebben. De Heer v. d. Loo is een ijveraar voor 

zijn werk en toch op hoogst bescheiden zoo gaarne geziene wijze. 

Het moet voor hem dan ook een streelende genoegdoening zijn geweest, toen voor 

een maand geleden zoovele leden van de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst, 

een uitstapje ondernamen naar zijn fabrieksimichting, en zich daar eens op de hoogte 

stelden van al het belangrijke daar aanwezig. Wij hebben dat ook wel gedaan, en het 

resultaat was, dat men den stalen wilskracht moest bewonderen die dergelijke resultaten 

kon verkrijgen. Stalen wilskracht zeggen wij, ja, dat is het, want wanneer men naar het 

nieuwe zoekt, gedurig verbetering aanbrengt, eindelijk denkt het gewonnen te hebben, 

en zijn verbeterd materiaal de wereld inzendt om van het goede te getuigen wanneer dat 

geschiedt, en het materiaal vervult, de roeping geheel tegengesteld, de voorspoed loopt 

op tegenspoed uit, dan is er moed voor noodig om zich daarboven te verheffen en op 

nieuw aan den gang te gaan, om wat nog niet voldeed te volmaken. Dat deed de Heer 

v. d. Loo en wij hooren hem zeggen, om goedkoope verblindsteenen te kunnen leveren, 

kwam ik op het denkbeeld de waalklei te engoberen. Dat was verkeerd, maar thans is 

het fabrikaat zoo, dat het in deugd en schoonheid kan wedijveren met het beste wat 

elders wordt gemaakt. Het bewijs daarvan is de uitvoer naar het buitenland. Dat buitenland 

vond het zoo belangrijk, dat men zelfs personen hier aan de fabriek opgeleid, aannam 

om de bewerking over te brengen, terwijl een voortdurend bezoek van fabrikanten en 

technische personen doet zien van hoeveel belang men deze fabrikatie acht. 

De fabrieksinrichting neemt een groote uitgestrektheid in, de tekstfiguur geeft een 

aanzicht van de verschillende fabrieken die een gemeente op zichzelf vormen. De nage-

perste steen, de van de Loo's fabrikatie was nergens in toepassing, alles wat noodig was 

om ze te verkrijgen moest dus zelf gedacht en verkregen worden, geen wonder dat 

herhaalde teleurstelling bij dat onderzoek een groot deel vormden. Maar men slaagde, en 

het eind kroonde den arbeid. Nageperste steenen zijn van een zuiver gevormd, goed 

bezand fabrikaat, maar gelijkmatig van oppervlak. Een gladde steen zonder zand was 

voor 20 jaar toen de fabrikatie aanving niet te verkoopen. Dat de gedurige bewerking 

die wist te verkrijgen, en het zand een betere plaats te geven, dat weten wij allen die de 

nageperste steenen in den lateren tijd hebben leeren kennen. De leden van de Maatschappij 

tot bevordering der bouwkunst, mochten een kort résumé van hun bezoek in het bouw-
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kundig weekblad over de fabrieksinrichtingen opnemen. Het was gesteld door den Heer 

Joh. D. Looyen en ontkenen wij daaraan het volgende, waarbij de beide tekstclichés 

verduidelijken. 
De eerste halte die men hield, was eene uitstalling van monstersteenen, die een duidelijk ovemcht gaf van de 

producten die hier gemaakt worden; met genoegen zag ik er ook glazuursteenen, doch deze waren nog met m den 
handel gebracht, daar de fabrikanten ook deze eerste proeven wenschten te perfectionneeren. Het groot verschü van 
kleuren ia de nageperste steenen deed er voor veler smaak hunne gading vinden. Was hunne klank wellmdend, hunne 
kleuren waren dikwijls warm en vrolijk en kunnen, goed aangebracht, tot versiering van huis e., stad medewerken. 

Men ging verder door de onafzienbare droogschuren, waar men kon waarnemen met hoeveel zorg de steenen 
daar opgesteld waren en hoe buitengewoon zorgzaam de werklieden ieder tas gevormd opnamen en ter drogtng neer
zetten Deze zorgzaamheid vond men trouwens overal terug; van de patroons af tot bij de kleinste jongens, daar 
werkzaam, kon men waarnemen hoeveel hart zij voor hun werk hadden. Deze zorgzaamheid stak dan ook gunstig af 
bii die welke ik vond op Fransche steenfabrieken door mij bezocht. Op de hoofdgang dezer drogenjen kwamen weder 
verschillende andere lange schuren uit, en deze gelegenheid l.ek mij het ideaal toe voor een kegelclub Mmder sclnjnen 
zij het ideaal van de gebroeders Van de Loo, die deze enorme ruimte niet gemakkelijk vonden voor de bewerking. 

Maar ze zijn noodig, dus ze zijn er. , , , j T W I , ™ 
Daar kwamen we aan de eigenlijke werkplaats. We zagen de ruwe klei of liever leem, of, zooals deDmtschers 

het noemen, ïhon , uit de vletten komen en aan wal opstapelen 
We zagen hoe deze klei weder, na eenigen tijd zoo gelegen te hebben, iu de kuipen gedrenkt werJ, kuipen dus 

een der aanwezige leden, specialiteit in badinrichtingen, deden watertanden. Verder werd de klei vermengd met den 
uit Duitschland aangevoerden Thon, om de verschillende kleuren en nuancen te verkrijgen en daarna ia de machines 
te worden gestopt om een zuiverings en kneedproces te ondergaan; als een lange dooreengewerkle koek kwam de 
klei uit de machine glijden, en onmiddelijk werd ze in stukken van de gewone steenmaat afgesneden 

Een jongen neemt de nog weeke steenen op en plaats ze in den achter hem staanden zandbak, alwaar ze bezand 

wordt. Ook uit zand heeft eene zuivering o.dergaan en is door eene eenvoudige machinale zeef van alle overtollige 

stof, van alle gedroogde slibdeelen ontdaan. . . „ , , . , 
De steen hierin gewenteld, komt daarna op de naper.machine. Deze napersmachine, die m verschillende landen 

KeoctrooieerJ werd. is wel zeer practisch; zij is eigen vinding van den heer Van de Loo. die mij dan ook verzekerde, 
dat hij haar met genoegen gebruikt. Onder de pers draait horizontaal een schijf, waarop vier bakjes (vormen) zijn 
bevestigd, die elk een steen kunnen bevatten Om de nog zachte klei niet te beschadigen hebben deze vormen neer-
slaande wanden. .., , , j » .„,.„„ 

Zoodra nu de steen op den bodem van den vorm is geplaatst, draait de schijf onder de pers, en voordat hetge-
heel daaronder is, slaan de wanden op en sluiten zich mechanisch; de pers drukt aan, en twee tellen later verheft zij 
zich weer de schijf draait dan door en de wanden der bakjes (vo.men) slaan nee, ; de nageperste steen komt dan 
geueel vrij, wordt uit zijn enge ruimte verwijderd en op de karretjes geplaatst om naar de drogenj.n gereden te 
worden De schijt draait kalm door, en twee jongens houden zich bezig de vormen goed schoon te poetsen omdat 
die weldra dezelfde diensten weder moeten bewijzen 

' We wandelden verder en kwamen voor eenige gemetselde fragmenten, h.-t gebruik der steenen aantoonende met 
verschillend voegwerk. Dan bezocht men nog eenige ovens, ovens die gestookt werden, ovens die open lagen en 
ovens die uitgekruid werden, en 't was merkwaardig, hoe de steenen egaal van toon waren, hetgeen na veel studie 
en zoeken verkregen is en nu aan de fabrikanten als belooning voor hunne moeite weinig mtschot bezorgt 

Steeds om en bij de heeren Van de Loo giag men voort, het kleinste detail werd door hea uitgelegd en aan
gewezen; zij toonden ons de machines waarop de nog weeke steen over een rol liep om er eenige snijdingen aan 
den achterkant op te geven, opdat de metselaars genoodzaakt zouden zijn de goede zijde vóór *J*ee™-

Verder bekeek men de bewerking der profiel- en siersteenen, geheel handwerk zynde; ook hier kon men de af

werking bewonderen der werktuigen, mallen en profielen, die aan de steenen ten goede komt. 

De steen door den Heer v. d. Loo gefabriceerd vindt thans overal zijn weg, en wij 

gelooven dat de laatste jaren daarover met oordeel mede kunnen spreken, die steen 

voldoet en houdt zich goed. Die mooi kantig, kleurig werk wil hebben, die allerlei tegen

stelling in kleur zoekt op aangename wijze, die kan een rijke keuze aan de fabriek vinden, 

waarvan de eigenaar steeds bezig is al verbeterende voort te werken, steeds het nieuwe 

daarop toepassende. De steenfabrikatie is den Heer v. d. Loo bizonder veel verpUcht, en 

is het ons aangenaam eenige ruimte te kunnen bestemmen om dit met woord en beeld 

toe te lichten, opdat menigeen zich met het materiaal meer vertrouwd kan maken en voor 

deugdzame werken het gebruik overwegen. 
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A a n z i c h t d e r f a b r i e k e D . 

Napers en bezan imachine. Napers voor profielsteen. 

Fabrjdf van nagepersie ea andere steenen, voorheen Fr. van de Loo Sr. te Dieren. 
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A m e r i k a a n s c h e a r c h i t e c t u u r . 

De bouwkunst zooals die in Amerika wordt begrepen, is van grooten invloed geweest, 

op hetgeen de Engelschen hebben gedacht en wed r vandaar tot ons is gekomen. Onze 

architectuur was voor een vijf-en-twintigtal jaren geleden wel correct, en dikwerf bizonder 

fraai van versiering, maar daartegenover wat al te symmetrisch. Die een plan moest 

veideelen. zou zich er niet aan bezondigen om de dam in de kamer scheef of ongelijkmatig 

verdeel 1 te plaatsen, en werd dat tot in alle kleinigheden concientieus volgehouden. Die 

groote regelmatigheid gaf dikwerf een plan, dat een aang'namen indruk oj leerde, maar, 

deed de uitvoering het dikwerf wenschflijk achten, dat het symmetrische door eenige 

1. 2. 8. 

afwisseling verbroken werd. Daarin kwamen de Amerikaansche denkbeelden te hulp. De 

bouwmeester stelde zich tevreden met een geheel waarbij het innerfijk in hoofdzaak moest 

voldoen aan gerief, wanneer het noodig was om het raam in de hoek van een vertrek te 

plaatsen, deed hij zulks waar dit de gezelligheid bevorderen kon, en om daarin tegemoet 

te komen, werd het gedeelte waar zulk een raam aanwezig was uitgebouwd en zoo ont

stonden de verschillende uitbouwen, de Amerikaansche architectuur zoo eigen. De vooral 

niet te groote gebouwen hebben bij de Amerikanen groote verdiensten, worden zij groot, 

de te zwaarmoedige vormen beheerschen alles zoo, dat het gebouw meer een materialen 

massa dan architectuur gelijkt, blijven zij klein, dan hebben juist de onderdeelen — als 

ingangen, ramen, kapgedeelten, schoorsteenen, enz. — zulk een groote bevalligheid, dat 

ieder dier opvattingen onwillekeurig de aandacht trekt. Reeds vindt men dezelfde toepas

singen hier te lande en vormen die dan ook de meest eigenaardige woningen. Wij willen 

enkele van die'gedeelten in tekstfiguren weergeven. Fig. i, 2, 3 en 4 zyn allen uitbouwen, 



£74 

die elk een geheel anderen vorm aangevende toch ieder voor zich, zoowel uiter- als 

innerlijk een goed geheel opleveren. 

De uitbouw fig. i loopt tegen het overhangende kapgedeelte en maken die beiden 

een geschikte aansluiting. F.g. 2. Laat de ruimte onder de kap open en als balustrade 

dienst doen, ook dat heeft vooral bij landelijke woningen veel aantrekkelijks. Fig. 3- Geeft 

een uitbouw waarbij een massa gekleurd glas, aan het inwendige behagelijkheid moet geven 

ook die zamenvoeging van kap- en uitbouw is zeer goed bestaanbaar. Fig. 4- ') Is zwaarder 

van architectuurvormen. De beneden gelegen opene terrasruimte wordt weinig in uitzicht 

geschaadt door de kolonnet waarop de geheele uitbouw draagt en maakt daarmede even

eens een goed geheel. 

Evenals de ramen hebben de hoofdingangen meestal een goede verdeeling. Te maken 

dat wanneer men de huisdeur is genaderd dat er dan een plekje overblijft waar men 

beschermd tegen weer en wind zich kan terug trekken is een zeer goed denkbeeld. Jammer 

maar dat dikwerf te gedrukte vorm veel van de waarde doet verloren gaan. 

Fig. 5. Is een van die opgangen die aan een vrij staande woning zoo bizonder mee

werkt om een verrassend aanzien op te leveren. Juist dergelijke punten zijn zoo uitstekend 

geschikt om met planten en versieringen voorzien iets te leveren dat blijvend voldoet en 

gelegenheid geeft tot goedkoope en gedurige wisseling. 

Fig. 7 en 8 zijn van die toegangen die aan het gebouw iets monumentaals verleenen, 

fig. 7 is echter te laag en vernietigd daardoor het goede wat daarachter opgesteld kan 

zijn, tev.ns sluit het alle licht uit. Fig. 8 is hierin beter. Daarbij blijft alles volkomen 

zichtbaar en geven dergelijke teruggebouwde toegangen gelukkige architectuurverdeelingen. 

Wanneer de in en uitbouw op deze wijze geschiedt zal ongetwijfeld menigeen daarmede 

tevreden zijn. Alleen, men houde verband tusschen de verhoudingen opdat een te gedwon

gen vorm niet juist vernietigd wat men tracht te verkrijgen. Zoo hebben die Amerikaansche 

woningen tal van gedeelten, die opmerkelijk zijn en kunnen wij daarvan velen reeds als 

navolging bij ons aanwijzen. Het goede na te volgen heeft ten minste die verdienste, dat 

men kan genieten van de waarde, daarin vervat. 

E e n o p m e r k e l i j k e g e s c h i e d e n i s . 
De Rembrandt-kwestie in het Rijks-museum heeft al heel wat geschrijf en gevrijf ge

geven. Als Rembrandt in ons midden wederkeerde en het gesol met het werk zijner handen 

zag, hoe zou hij ons wellicht met minachting beschouwen. Thans staat de zaak zoo, dat 

de plaats, zooals de schilderij eens op het Trippenhuis innam, daaraan zal worden weer 

gegeven. Meent echter niet dat het dan uit is. Dan komen weer andere tieners en voort 

gaat het, de nachtwacht blijft en route. Wij willen de beschouwingen niet vermeerderen, 

alleen wij betreuren het, dat zoogenaamde bevoegde beoordeelaars zich zoo laten mee-

sleepen, dat zij niet aarzelen het werk van algemeene erkende verdiensten af te breken. 

Het betreft hier het werk van Dr. Cuypers, wiens arbeid, het tehuis waar de Nachtwacht 

zetelt, het moet ontgelden. Wij zijn nooit vooraan in de rij geweest, om het Rijksmuseum 

1) Fig. 4, 5, 6, 7 en 8 komen in de volgende aflevering. 
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als het ideaal onzer kunstuiting te beschouwen, dat zij verre, maar wij hebben met hoogen 

eerbied steeds opgezien tegen den taleutvollen bouwmeester, die in een tijd dat de kunst vrij 

wel was ingedommeld, deze deed herleven en door zijn arbeid iets leverde, dat zich gunstig 

verhief boven alles uit dien tijd. Dr. Cuypers heeft eeü moeilijk werk verricht en is geslaagd. 

Zijn kerkelijke richting, waarvan hij zoo innig doordrongen is, mag men daarin terugvinden 

maar wie zal dat laken, zelfs zijn tegenstanders niet, want dat toont den man van beginsel. 

Is het dan ook niet af te keuren dat men de Rembrandthistorie gebruikt om de architec

tuur te vernietigen, daartegen moet met kracht worden opgekomen en zelfs wij, die niet 

tot Dr. Cuypers volgelingen behooren, wij scharen ons gaarne als eerste in de rij om dat 

onrecht tegen te gaan. 

De heer K. de Bazel gaf in het weekblad der vereeniging Architectura No. 41 negende 

jaargang van Zaterdag 19 October 1901 eene beschouwing, die wij in zijn geheel over

nemen, omdat die zoo ten volle verdient meer algemeen bekend te worden. Een ieder kan 

dan oordeelen, hoe onzuiver de bron is, waaruit de oordeelvellingen ontspruiten. Algemeen 

is het bekend, dat de heer J, E. van der Pek, bouwmeester, de persoon is, die de ammu

nitie voor dien strijd aanvoert en op vinnige wijze naar heinde en verre verspreidt. Dat 

dit geschiedt, wie zal het wraken, een ieder toch is gerechtigd zijne opvatting te hebben 

en die te kunnen uiten, juist wisseling van gedachten bevordert den bloei der kunst, maar 

hij, die voor zijn gehoor spreekt, moet een alleszins betrouwbaar man zijn, diens gezag

hebbend woord moet onkreukbaar zijn. Nu doet de heer K. de Bazel een bij uitstek uit

nemend werk. Ook hij grieft zich aan het feit, dat Dr. Cuypers dergelijke beoordeeling 

ondervindt, maar dat was nog over te komen, maar dat die beoordeeling uitgaat van den 

persoon, die lijnrecht het tegenovergestelde gezegd heeft, dat vond bij hem geene genade 

en volkomen juist geeft hij daarom de beide opinies van den kunstbeoordeelaar van der 

Pek weer. Dat iemand van opinie verandert, dat kan gebeuren. Velen onzer bouwmeesters, 

die voor 15 jaar geleden renaissance leverden en nu het blokkenstelsel volgen zijn dat 

ook. Dat is een ander zien, een zucht of een ziekte, zooals elk voor zich dat maar wil 

noemen. Ieder hunner blijft dan aansprakelijk, hoe de toekomst hun werk zal waardeeren 

en is het in dit geval moedig dat waagstuk te ondernemen mogelijk ten koste van eigen 

vermaardheid. Maar dat iemand oordeelt in het openbaar en lijnrecht tegenover zijn ge

voelen gaat staan en een geheel andere leer prediken, dat riekt niet alleen verdacht maar 
1s volstrekt niet geëigend om vertrouwen te wekken, te meer wanneer die oordeelvellingen 

berusten niet op gegevens, maar op algemeene en vaag weergegeven indrukken. De 

kennisneming van die feiten is het beste woord ter waarschuwing en wij gelooven geheel 

in den geest van de meedeeling in Architectura's weekblad te handelen door hieronder 

over te nemen, hoe de heer van der Pek schreef 16 Nei 1897 en hoe 29 September ic,oi. 

Een ieder, die daarvan kennis neemt, zal ongetwijfeld zoowel het ongehoorde als het 

minder waardige van zulke bestrijding inzien. 
in de BAmsterdammer" van 29 Sept. 1901: en in «Architectura" van 16 Mei ISg?: 

* , * «Wat zich bij bestudeering der werken van Doctor 
«Zie, in die 'zeventien jaren is er een merkwaardige Cuypeis aan den beschouwer opdringt is bewondering 

strijd gestreden, Cuypers heeft zich daar met Rembrandt voor de wijze van werken van dezen man, die, steunend 
willen meten. op zeer bizondere gevoelens, zijn leven gewijd heeft 
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Rembrandt, de waarachtige martelaar voor zijn kunst 
heeft na al het strijden gedurende zijn geheele leven, 
daar nog eens moeten kampen tegen den — eigenaardig 
genoeg door z'n vrienden soms ook wel eens als 

martelaar voorgestelde. 
Rembrandt, de oogenschijnlijk sombere man, met dat 

hart vol zonneschijn, hij, de ontembare, die alles dorst 
en alles aanpakte, die zoeker naar licht en zon en ruimte 
die koppige Hollander met dat bloedwarme gemoed, die 
er z'n tijdelijke reputatie aan gaf om te werken geheel 
voor zich zelven en dus voor de eeuwen, P-embrandt 
die geen duimbreed afwijken wilde van dat wat hij 
zich had voorgenomen te doen met z'n passievol gemoed, 
die man kwam in deze zaal in botsing met den kouden 
Limburgschen kerkenbouwer, met den man, die nooit 
wat geprobeerd, nooit wat gevonden, nooit wat opge
offerd heeft, met den man, die zijn heele leven geleefd 
heeft van namaakkunst en die meende met z'n namaak 
gemoed Rembrandt, de zonnigen zoeker, te kunnen eeren. 

Wij zouden hem deze dwaling nooit euvel genomen 
hebben, had hij ze ingezien en erkend en had hij 
getracht zijn werk te verbeteren en omtebouwen, zoodat 
het zou kunnen omlijsten de kunst van dien Holland-
schen kunstenaar, van wiens werk Cuypers niets begrijpt 
en ook nooit iets begrijpen zal. 

Doch dit heeft hij niet gedaan. Zóó hoog heeft Cuypers 
de zaken niet opgevat; en met angstige kortzichtigheid 
bleef hij zeventien jaren lang peuteren aan zijn eerezaal 
en zoo peutert hij nog. 

Hij had zichzelven niet gepeild, niet onderzocht of zijn 
gemoed wel zooveel diepgang had, dat hij, als bouw 
meester, den strijd kon aanbinden met Hollands eersten 
schilder. En zonder zich af te vragen, of hij wel in 
staat zou zijn het werk van dien man te kunnen eeren, 
bouwde hij er lustig op los Thans weten wij hoe ver
keerd hij er aan deed te gaan buiten zijn eigenlijk 
werk, buiten zijn kerkpraktijk. 

Ware hij in Limburg gebleven en had hij de Viollet-
le-Duc'sche theorieën toegepast ter eere van z ij n 
geloof, het ware ons goed geweest. 

Maar om in Holland te bouwen en daar, in die streek 
vol tradities van kleur en ruimte en licht, iets te maken 
dat zich zou aansluiten bij het werk onzer beste kunste
naars, neen, daarvoor schieten de beginselen van den 
Franschen namaak-gothieker ten eenenmale te kort. 

* • 
Maar het gevolg van zijn kortzichtigheid voor Cuypers 

is niet uitgebleven. Onder hen, die hem eeren en achten, 
is een ommekeer gekomen De strijd, dien hij tegen 
Rembrandt heeft gestreden, is de ondergang geweest 
voor zijn reputatie als Hollandsch kunstenaar Nu weten 
wij dat Cuypers als zoodanig niets beteekent en dat, 
als wij hem hoogachten, dit zijn zal: als Limburgsch 
kerkenbouwer, en als zoodanig alleen. 

Die wijziging in onze waardeering, die de bouw
meester thans ondergaat, is — naar ik geloof — de 
straf, die Cuypers werd opgelegd door hem die het 
goede en het schoone in de wereld beschermt; die 
straf kan van niemand anders komen dan van Appollo 
zelven, van Phoebus Apollo, den stralenden zonnegod, 
den God van de kunsten. . . . maar van het licht tevens. 

Hillegom, 80 Sept 1901. J. E. VAN DER PEK. 

aan het uitvoeren van denkbeelden, welke uil die gevoe

lens ontstonden. 

Een kleine vijftig jaar geleden koos hij de richting 
welke beslissen zou over het karakter zijner bouwwer
ken én hij heeft van dien tijd af, trouw aan de eens 
gedane keuze, gearbeid om zijn werken op te voeren 
tot de hoogte van zijn willen 

Want wat wij ook in hem prijzen mogen, zijn gaven 
als ontwerper of zijn toewijding als uitvoerder, ons dwingt 
vooral de stelselmatige arbeidzaamheid van dezen taaien 
werker bewondering af. 

Wij jongeren, die zoo dicht staan bij de twintigste 
eeuw, wij denken over het kiezen eener richting zoo 
geheel anders dan in den tijd|toen Cuypers begon te 
werken 

Wij kennen niet dat geharrewar over de vraag of ons 
werk klassiek of Gothisch moet zijn, zooals dat toen aan 
de orde was, en ietwat uit de hoogte zien wij neer op 
de simpelen, die nu nog strijden over Gothiek en 
Renaissance. 

Voor ons is slechts van belang of een bouwmeester 
wat te geven heeft uit zich zelve, of er wat echts, wat 
dieps in hem zit, en als wij, buiten eiken strijd om, 
Cuypers eeren, dan is dat, omdat hij ons zooveel gegeven 
heeft en omdat hij zooveel te .uiten had. 

En toch, als wij ons eens denken in dien partijstrijd 
en eens overwegen welke richting ons omstreeks 1850 
het beste moest hebben toegeleken^dan is onze sym
pathie voor Cuypers en zijn Gothiek. 

Want indien het mogelijk ware de levensvormen eener 
gestorven periode weder in te voeren in eene moderne 
maatschappij, dan zeker zou een vernieuwde gothische 
bouwtrant om zijn instructief karakter ons nader zijn, 
dan een pogen om het doode lichaam der Romeinsche 
sohijnkunst tot voor de tweede maal te doen herleven. 

Maar nu wij buiten dien strijd staan, is zijn werk ons 
meer sympathiek dan dat van zijne tijdgenooten, omdat 
hij het minst ver van ons verwijderd is, en wij met 
zouden kunnen worden wat wij worden willen, zonder 
gerugsteund te zijn door zijn werk. 

Doctor Cuypers deed iets in zijn jonge jaren, wat ons 
n i tot overwegen stemt. Hij verbond zijn werk aaneen 
verheven levensdoel, hij heeft zijn kunst innig saamge-
weven met zijn godsdienstige begrippen. 

Een zóó verbonden samengaan, van kunst met heele 
hooge gevoelens was omstreeks '50 Holland onbekend. 
En al zal het ons wel niet gegeven zijn te werken onder 
zoo gunstige omstandigheden, als er voor dezen katho
lieken bouwmeester na 1853 aanbraken, —al zal het ons 
moeilijker vallen dan hem om onze hoogste gevoelens 
innig te verbinden aan ons werk, de figuur van Doctor 
Cuypers, als karakter in de bouwkuns1-, zal ons tot eigen 
karaktervorming den weg wijzen. 

Want uit zijn leven bleek zijn wil, om vóór alles te 
zijn de maker der achitectuur van zijn eigen leven, en 
daarom zal hij niet alleen ons tot voorganger zijn, maar 
ook allen die [weer na ens zulten komen, en wien het 
ernst zal zijn met hunne kunst. 

10 Mei 189;. J. E. VAN DER PEK. 
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Bij de Platen. 

O n t w e r p v o o r e e n P o s t k a n t o o r , 

door HL. KUYPEB Can. 

Een goed verdeeld plan, een flink doorbroken en afwisselende gevel en een praktische 

binnen verdeeling levert het ontwerp. Ter beganen grond zijn de kantoren, op de boven

verdieping de woning, en op de zolderverdieping de logeer- en dienstbodenkamers. 

S t e d e n s c h e n n i s . 

Men slaat geen bouwkundig weekblad open, of dat woord valt dadelijk in het oog. 

Van waar dat f De Heer Jan Veth hield 29 October in een zeer goed bezochte vergadering 

eene lezing over dit onderwerp in het oudheidkundig genootschap te Amsterdam. Hecht 

men waarde aan het oordeel van den spreker, omdat deze daartoe zoo volkomen gerech

tigd is, die waarde wordt des te grooter wanneer men verneemt, hoe op inderdaad kernachtige 

en beredeneerde wijze de hand gelegd werd, op de wond zoo dikwerf reeds geslagen en 

die men gereed staat te vergrooten door de Reguliersgracht tot het verledene te willen 

beschouwen. De Heer Veth heeft daardoor velen aan zich verplicht. 

Algemeen begint er tegenstand te komen. Wij voor ons vinden het een gelukkig 

verschijnsel, dat mannen als Veth zich hebben aangegord, om op de schennis te wijzen 

die steeds ongestraft voortwoekert. Wij hebben het reeds zoo dikwerf gezegd en herhalen 

het, Nederland heeft in zijn stedenbouw een ontzaggelijke groote waarde. Dat zit hem in 

de welberedeneerde verdeeling. Men zou in vroeger jaren de teekenhaak alleen de plicht 
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niet laten vervullen, en door rechte wegen elkander rechthoekig snijdend de stad in dobbel-

steenvorm verdeelend een situatieplan maken, neen, men trachtte er naar die verdeeling 

zoo te vormen, dat het oog een aangenaam rustpunt had. De Amsterdamsche regeering 

uit de laatste jaren is op het punt van stedenbouw de kluts volkomen kwijt, en waar had 

men beter leerschool kunnen vinden, dan juist daar waar de geschiedenis zooveel heeft 

nagelaten. 

Wie herinnert zich nog de aloude Warmoesgracht niet. Daar moest een verkeersweg 

zijn en de gracht viel als offer, want het was noodig, dat van de Dam af de nieuwe 

wijken in de Jordaan beter moesten kunnen worden bereikt. De Warmoesgracht was kort, 

en daardoor viel de strijd om haar te behouden zeker zoo licht, ten minste er werd niet 

veel tegen ingebracht. Maar er was ook ^en groote factor die er voor kon pleiten. De 

nieuwe verkeersweg zou aan het eene eind de Westerkerk, en aan het andere het Stadhuis 

hebben, beide meesterstukken van architectuur. En juist die sluitpunten, zij gaven wellicht 

den doorslag en zij hebben ontzaggelijke groote waarde gegeven aan den nieuwen weg, 

nu Raadhuisstraat. Amsterdam heeft nu ten minste een straat eenig in zijn soort, eenig 

in vergelijk met andere steden. 

Jawel zoo had het kunnen zijn. Maar daar treedt het gemeentebestuur met het groote 

doorzicht weer op. Koopt in het dwaze huizen op Heeren- en Keizersgracht om een 

doortocht te vormen en maakt zulk een rooiing in den straatlijn, dat al het goede door 

verkeerde inrichting verloren gaat. Men maakt zulk een onberedeneerd geheel, dat de 

Raadhuisstraat een dood geboren weg is die weinig of geen toekomst heeft. Dat was nu 

het resultaat van al die hoog besteede prijzen, van al die voorspiegeling, een eeuwigdurende 

fout aau den openbaren weg. Op de Heerengracht staat het R. K. Liefdadigheidsgesticht, 

dat heeft een tuin en kwam die tuin in de Raadhuisstraat terecht. Een kleine wijziging 

van richting, die de straat niet kwaad had gedaan, had kunnen medewerken om de tuin 

van het gesticht te ontloopen. Maar neen, men zou dat wel eens opknappen, er werd 

geschikt en gewogen en het resultaat was, dat de stad de grond verkreeg en voor het 

gesticht een aanbouw zou maken, die aan de straat begrensd was. Die aanbouw bestond 

uit een langen muur met hek er op, en een onderwijsinrichting even karig in architectuur 

vormen als de muur. De kwestie was opgelost, maar tevens was daarmede het doodvonnis 

over de als wonderbaar voorgespiegelde winkelstraat uitgesproken. De geheele zij der 

Straat ter eenre was er door bedorven. Waartoe geen betere en meer beredeneerde ruiling 

gemaakt. Om het voordeel behoefde men het niet te doen. Want door die verknoeiing 

is het overige bouwterrein zoo goed als waardeloos geworden, en alleen geëigend om voor 

geen winkeldrijvende zaken te worden gebezigd. De straat heeft een geheel dood punt, 

waaronder natuurlijk het geheel gebukt gaat. Het had er goed kunnen zijn, maar de 

wijsheid onzer vroede vaderen was daar weder bezig. Alsof het niet genoeg was, kwam 

voor een tweetal maanden ongeveer de hamer en breekijzer aan de gang, om de muur 

ten minste te sloopen. De buurt juichte al, nu zal men de fouten gaan herstellen, 't Mocht 

wat. De heistelling rukte aan, er werd gest in de muur gedaan, en deze rees eenige meters 

hooger, nog grooter schandaal om sierlijke winkelstraten te vormen. Is men dan volkomen 
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blind voor hetgeen men doet, daar -had men nu alles in de hand. om werkelijk in de 

kern van de stad een fraaien verkeersweg te vormen, daar zijn maatschappijen en onder

nemende mannen genoeg die de straat sierlijk zullen volbouwen, wat er staat levert er 

het bewijs van, maar wat geeft goeden wil, waar de grondslag ten eenenmale verkeerd 

begrepen is. 

De misstand, daar gevormd, zal ten allen tijde tegen de wijsheid onzer bestuurders 

pleiten. Zooals het daar is gegaan, gaat het overal, er is geen leiding. Twee beurzen op 

het Damrak, de een met de ander wedijverende wie het mooist zal zijn, het had nooit 

zoo moeten zijn. Die groote Damrakruimte was juist een inkomst in onze stad van 

stationszijde, die verrassend was, en wat is het nu een weinig opgewekte tusschen 

steenmassa's opgeborgen omgeving. Neen, onze voorvaderen hebben het gekend, wij zijn 

niet op de hoogte, want al wat de laatste 30 jaren te zien gaven is bedroevend en een 

treurig beeld der domheid van ons bestuur. Dat men iets niet beseft en niet kan beoordeelen 

hoe het zijn zal, dat kunnen wij begrijpen. De dokter ziet het geheele verloop der ziekte 

wanneer hij op de middelen peinst die te keeren; daarvoor is hij deskundige. Zoo ziet 

ook de bouwmeester wat het zijn zal, wanneer alles eenmaal voltooid is. Zijn ondervinding 

en kennis stellen hem alles in gedachten voor, alsof het reeds daar is. Welnu, waarom 

dan het oordeel van den deskundigen niet afgevraagd, en men had zich kunnen hoeden 

voor dergelijke grove gebreken. 

Te willen schijnen wat men niet is, heeft reeds veel kwaad gedaan en mijnheer A. of 

B., die als wethouder fungeert, moge al een goed advocaat, dokter of wat ook zijn, maar 

toch lang niet genoeg bouwmeester om te kunnen oordeelen wat zulke verdeelingsplannen 

zullen opleveren in de toekomst. Daar is tenminste geld vermorst op onverantwoordelijke 

wijze. Nu het er staat zal men het inzien, maar moet men zich dan altijd eerst branden 

om te weten dat het vuur heet is. Het is daarom een gelukkig verschijnsel, dat zich steeds 

meer mannen van oordeel en smaak aansluiten om hunne afkeuring uit te spreken over 

wat men geneigd is te willen vernietigen van het schoon, onze stad eigen. Dat het zoo 

blijven moge. Er is geen land, zoo bekoorlijk in zijn stedenbouw als Nederland, maar 

daarom moeten wij strijden voor het behoud ervan, moeten wij blijven waken tegen elke 

onberedeneerde vernielzucht. Ja, voert men ons tegemoet, maar het is voor de snelheid 

langs de wegen, de tram eischt het, en wanneer nu over 50 jaar niemand meer tramt, 

maar een ieder luchtvaart, moeten wij dan maar aan al die zich steeds wijzigende vervoer

middelen onzen stedentooi qpofferen, om later van boven af neer te zien op een vernietigd 

geheel. Maar bij ons moet men eerst leeren, om dan als het te laat is zich te beklagen. Zoo 

heeft men het Damrak, dat inderdaad bestemd had kunnen worden tot een eenig geheel 

als men de Beurs op Warmoesstraatschen grond had gebouwd, geheel bedorven en nu 

zien velen dat in en zeggen: ik had mij niet kunnen begrijpen, dat het zoo zou geworden 

zijn. Zoo is het. Daarom is het noodig dat ernstig gemeende en oordeelkundige wenken 

worden ter harte genomen. 
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A m e r i k a a n s c h e a r c h i t e c t u u r . 

Behoorende bij den tekst in vorige aflevering over dit onderwerp opgenomen, volgen 

hierbij fig. 4, S, 6, 7 en ». Opmerkelijk is het hoe de Amerikaansche architectuur aan 

den schoorsteen buitenshuis een groote ruimte verleent. Dikwerf is die schoorsteen daar een 

hoofd-element der versiering. Iets wat wij in een volgende aflevering met een paar voor

beelden willen toelichten. 
Die verdeeling om aan den schoorsteen zulke hooge waarde toe te kennen, kunnen 

wij nu niet zoo bijzonder gunstig achten. Gewoonlijk zijn, tenminste wanneer zij gebruikt 

worden, schoorsteenen doorroetende lichamen die op den duur een weinig frisch en 

aangenaam uitziend geheel te zien geven. Om nu juist dergelijke constructies te gaan 

beschouwen als de motieven, waardoor al het overige ingesloten wordt, is wel wat over

dreven en niet lang bestand om behagelijk te blijven. Toch wordt hiervan bij de meeste 

woningen een motief gemaakt dat de hoofdtoon inneemt. Met al de sprongen en uitbouwen, 

met al de verdeelingen kunnen wij veel toejuichen dat met de gewoonte breekt, en ons 

iets nieuws aan de hand deed, maar waar de hulp van den schoorsteen moet ingeroepen 

worden, zouden wij »verzint eer gij begint c wel op de metselsteen gebakken willen zien. 
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Ontwerp eener kerk voor de St . Lucasgemeente te Chemnitz. 

Het programma, want het is een prijsontwerp, verlangde voor een ongeveer looo toe

hoorders in te richten kerkruimte daarbij een hoofdportaal ter verbinding met een voor bij

zondere feestelijke gelegenheden bestemde zaalruimte, tevens om bij noodzaak als vergrooting 

der kerk te kunnen dienen, verder een repetitiezaal voor het koor. 

In het altaarruim moeten ongeveer 100 personen kunnen plaats nemen. 

De kansel zijdelings, en de sacristie en doopkapel moeten bij groote feestelijkheden 

met het altaarruim vereenigd kunnen worden. 

Bijgaande tekstfiguur geeft een ontwerp, hierop als antwoord ingezonden. Het orgel 

en daaronder de zaalruimte bevinden zich ter zijde der oostelijke vleugel, omdat die 

ruimte anders toch voor zitplaatsen minder geschikt geweest zou zijn. 

De galerijen in de westelijke en zuidelijke vleugel zijn zoodanig van de kansel ver

wijderd, dat de plaatsen op de galerijen, zoowel als er onder gunstig gelegen zijn, waardoor 

de kansel naar verhouding laag kon blijven, bij een matige helling van den bodem. De zaal-

ruimte kan door lichtverplaatsbare schotten of glaswanden van de kerkruimte gescheiden 
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worden. Daar de ingangen zich aan de schjiine hoek van het groote vierkant bevindt en 

onmiddellijk tot de hoofdruimte voert, staat men bij het binnenkomen wanneer de ingang 

onder verhooging plaats vindt, onmiddellijk in de hoofdruimte. Hoofdtoegang en trappen 

zijn zoo aangelegen dat de menschen hunnen weg gemakkelijk vinden, terwijl alle ruimten 

van binnen in verbinding staan. 

Bij deze indeeling was het ook 

mogelijk de zitplaatsen onder de 

galerijen der westelijke en zuide

lijke vleugel wat te kunnen laten 

verhoogen, zoodat een ruimen 

blik op de kansel verkregen wordt. 

De repetitiezaal bevindt zich 

boven de doopkapel en sacristie. 

Vier trappen leenen tot de repe

titiezaal en galerijen toegang, en 

de ingesloten voorplaats zoowel 

beneden als boven, maken een 

gesloten rondgang om de centrale 

ruimte der kerk. 

De verlangde trappen tot het 
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dak, bevinden zich in de beide klokkentorens, en zijn het vervolg der andere trappen. 
Behalve ruime gangen bevat de kerk 1016 vaste zitplaatsen, waarvan 1005 niet 

verder dan 25 M. van de kansel verwijderd zijn. 

De wand achter het altaarruim is dichtgebleven waartegen een decoratie, voorstellende 

de > bergprediking c aangebracht is. 

Ter verkrijging van veel bovenlicht zijn in het dak groote glasvlakten aangebracht. 

De geheele opvatting is afwijkend van het gewone onzer kerkinrichting. De stijl gaat 

terug naar de renaissance en doet in vele opzichten denken aan hetgeen de bouwmeester 

Bleys in toepassing bracht voor de St. Nicolaaskerk te Amsterdam. 

Pierre ornée (Siersteen). 

Onder de rubriek annonces treffen onze lezers geregeld die aan van den heer J. H. 

de Vries, Hofdecorateur te Groningen. Deze is uitvinder van een zamengesteld materiaal 

genaamd Pierre ornée. De brochure zegt hiervan dat het materiaal volkomen weerstand 

biedt aan den invloed van ons klimaat; het geeft den indruk van sgraffito en is door de 

kleur in overeenstemming met onze baksteen architectuur. In nagenoeg alle afmetingen 

en vormen kan het geleverd worden, waardoor het geschikt is tot versiering van pilasters, 

friesen wandbekleeding enz. Geheel naar daartoe verstrekte teekening wordt het vervaardigd. 

Het materiaal reeds op tentoonstellingen in 1886 en 1893 bekroond, is dus niet nieuw 

meer; en bij velen wel bekend. Het is ons doel dan ook bij de korte herinnering 

daaraan er vooral op te wijzen hoe de ervaring leert, dat het materiaal door den tijd zich 

in volkomen goeden staat heeft gehouden. Bij de toepassing van hetgeen nieuw is gaat 

menigeen aarzelend te werk, uit vrees dat het materiaal in den toekomst zich niet zal 

staande houden. 

Men is bang voor verbrokkeling, verkleuring of andere nadeelige invloeden die de 

waarde er van oplossen. De thans verschenen brochure bevat een aantal attesten van onze 

eerste bouwmeesters die het materiaal hebben toegepast en zich daarbij tot heden gunstig 

bevinden. Zij bevelen het materiaal aan als bevredigend voor de architectuur, goed blijvend, 

en vestigen wij daarom er gaarne de aandacht op, waardoor voorzeker het materiaal in 

nog ruimeren kring kan bekend worden. De heer J. H. de Vries is altijd bereid monsters 

en photopraphien ter inzage te stellen, daarbij van eiken arbeid die zich natuurlijk regelt 

voor aUes op verschillende wijzen, de verlangde prijsopgaven te verstrekken. 

B e t o n - o f M o n i e r w e r k e n . 

Meer en meer wint dit samengestelde materiaal in belangrijkheid. Hebben wij in onze 

vorige afleveringen er op gewezen en met teekeningen verduidelijkt hoe daarvan bruggen, 

grafkelders en zoo al meer worden vervaardigd, belangrijk zijn evenzoo de proeven in 

Frankrijk genomen, die de deugdzaamheid van het materiaal bevestigen. De Revue du 

Genie Militair geeft de volgende resultaten: Men wilde weten welke beweging, de val van 

een gewicht op een Monierbevloering had. Daartoe vergeleek men de proef met een 
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bevloering rustende op T-ijzer en aangevuld door metselsteen. Men berekende de draag-

kracht der vloeren op 2000 K G. per M2. Nu liet men een tweetal gewichten uit een 

"hoogte, de eerste van 2, de tweede van 4 M. vallen en nam nauwkeurig de daaruit 

ontstane beweging op. Het resultaat was, dat de Monierbevloering na den val van twee 

gewichten ieder zwaar 50 K.G. van een hoogte van 4 M., r.2 Mm. beweging aangaf. De 

bevloering uit ijzer en steen gaf aan voor een gewicht van gelijke zwaarte, dat 2 M. hoog 

viel 1.3 Mm. en voor dat dat 4 M. valhoogte aangaf 9,4 Mm., een belangrijk verschil dus. 

Hieruit kan men met zekerheid afleiden dat dergelijke bevloeringen uitstekend geschikt 

zijn voor de plaatsing van werktuigen die een voortdurende beweging met zich brengen. 

In de suikerraffinaderij Saint Quen zijn die bevloeringen met dat doel aangebracht. Een 

vloer, dik 7 cM. draagt aan den onderkant talrijke transmissies en op het oppervlak rust 

de geheele massa der hoofdtransmissies, sterk 50 P. S. Geen enkel scheurtje doet zich 

kennen. Zoo ook is in het machinelokaal de vloer van gelijke combinatie en hetzelfde 

resultaat verkreeg men ook daar, geen enkel gebrek heeft zich sinds het jaar 1894 

voorgedaan. Op die wijze kan de toepassing tot aanbeveling strekken, 

P r e m i e t r e k k i n g . 

Door het voltallig zijn der vastgestelde nummers zijn wij in de gelegenheid de uitslag 

der Premietrekking te berichten. Het getal van 150 is tot 153 gebracht, noodig omdat 

enkele nummers van onwaarde zijn gebleken. 
De premiën zijn als volgt: No. 147 > Schilderij f. 
No. 1, 34, 35, 78, 82, 86, 96, 106, 142, 146 iedereen jaarg. ingebonden > Onze Tijd f. 
No. 10, 89, 107, 115, 124 ieder een jaargang >Decoratie motieven*, bestaande uit 

12 afleveringen. 
No. 5, 16, 38, 41, 94, 104, i n , 125, 136, 141 Veertien platen der »Auswahl-uitgavef. 

Houders dezer nummers worden verzocht door inzending daarvan, zich bekend te 

maken voor 1 Januari 1902. 

N i e u w e P r e m i e t r e k k i n g . 

Tegelijk vangt een andere Premietrekking aan; wij hebben deze echter een beknopter 

vorm gegeven. Het aantal deelnemers is v i j f t i g , waardoor die spoedig voltallig 

kunnen zijn. 
De verschillende premiën zijn: 

Twee premiën *M, J GRADL, Moderne versiering van Plafonds en Wandvlakten*, 

bestaande uit 24 platen in kleurendruk. 

Drie premiën »Letterboek *, bestaande uit 72 platen in prachtband. 

Vijf premiën ieder een jaargang iDecoratie motieven*. 

Vijf premiën ieder drie jaargangen, ingebonden, »Onze Tijd.. 
Vijf premiën ieder ingebonden exemplaar »L. M. MOLKNAAR, Bouwkundige vormen*. 
T o t a a l 20 p r e m i ë n . 
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Bij de Platen. 

O n t w e r p e e n e r d u b b e l e v i l l a , 

door A. KOOL. 

Praktisch ingedeeld, met ruime lokaliteiten en gevels, die in de landelijke omgeving 

passen, daarbij weinig onderhoud behoeven, omdat de versieringen spaarzaam zijn aange

bracht, maken deze beide vereenigde villa's een goed en bevredigend geheel. 

Iets over de raamgrootte onzer woonvertrekken. 

De afmeting der ramen voor onze woonvertrekken is een belangrijke factor bij den 

huisbouw. De ramen hebben invloed op het licht, de koude en warmte, daarom dient er 

dus wel degelijk rekening mede gehouden te worden. Die een kleine ruimte te groote 

ramen geeft, veroorzaakt daardoor des winters dat de temperatuur er guur, en des zamert 

er te warm is. Het overtollige licht is bovendien nergens goed toe. Daarentegen sluiten 

muren en wanden de temperatuur verschillend uit. Nu gaat het moeielijlt een vaste vw-

houding voor de raamvlakken vast te stellen, want dit zal veelal van de ligging afhankelijfe 

zijn. Zoo zullen ramen geplaatst aan de zeezijde geheel andere eischen stellen, dan die 

aan de landzijde, of die door hoog opgaande bergruggen of duinen ingesloten zijn. In de 

steden vooral is dat nog moeielijker, daar dient men rekening te houden met de breedte 

der wegen waaraan het huis geplaatst is. Nauwe straten zullen.grooter lichtoppervlakte 

vereischen, dan open breede wegen. Zoo maken dus al die bezwaren, die geheel afhaw-
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keiijk zijn van de ligging het noodig, dat de bouwmeester deze toetst, en als een der 

hoofdzaken beschouwt om tot een gezellige en doelmatige woninginrichting te komen. 

Maar niet alleen die plaatsing, ook die, welke de hoogte betreft, moet geraadpleegd 

worden, ramen beneden hebben geheel andere eischen dan die boven in de verdieping. 

Dat betreft alleen het uiterlijk. In het innerlijke komen weder andere zaken, waaraan gedacht 

moet worden. Hier zijn het de stoffen die een sterk medewerkende kracht uitoefenen. Zijn 

de tapijten en de behangsels helder, ongetwijfeld zal dit zamenwerken om het lichteffect in 

het vertrek te verhoogen, daarentegen zullen donkere stoffen het licht dempen. Men zou 

dus bij te veel licht dat kunnen temperen door de omgeving, maar brengt dan het 

onnoodige glasoppervlak, koude en warmte in, wat evenmin dikwerf gewenscht is. Wij lazen 

hierover onlangs het oordeel van een deskundige die zich dit punt tot bestudeering had 

gesteld. Zijne ervaring was, dat voor stadswoningen de verhouding van het raamvlak tot 

de bevloering moet zijn i : 10 eene verhouding die bevredigt. Hoe hooger de ramen 

geplaatst zijn, of hoe lager hoe meer die verhouding zich wijzigt, zoodat de laagste 

woning i : 6, de bovenste i : 12 tot verhouding aangeeft. Vrijstaande woningen hebben die 

verhouding niet noodig en kan men daar aanvangen met 1 :9 beneden en zoo klimmende. 

Volgt men nu die verhoudingen, dan verkrijgt men wat noodig is voor een vertrek, om 

het aan de eischen te doen beantwoorden, wat de temperatuur dan oplevert, valt niet aan 

te wijzigen. In woningen van den gegoeden stand kan men hieraan tegemoetkomen door 

dubbele ramen te plaatsen, die bij den winter de koude buiten sluiten, maar zijn dat 

uitzonderingen waarmede men geen rekening kan houden. Voor de gewone gevallen is 

volgens die ervaringen die verhouding voldoende. 

Vensters zonder afzonderiyk raamhout voor personenwagens by spoorwegen-

Konstruktie van den Spoorwegingenieur Kuhn te Rorschach. 

Het nieuwe waggonvenster, dat geen raamhout heeft, een schuifvenster, bestaat uit eene 

8 mM. dikke glasplaat, welke zonder hulp van een raam in de met pluche of vilt bedekte 

sponningen, welke zich in den wand of in het portier van den waggon bevinden, loopt. De 

ruit rust met hare benedenzijde op eene plaat, welke haar bij het neervallen tegen breken 

beschutten moet. Aan de plaat is een draagriem bevestigd, welke over een cilinder loopt 

terwijl aan het andere uiteinde een gewicht draagt, dat de zwaarte der ruit in evenwicht 

houdt. Door deze schikking is er voor het optillen der ruit, als men die wenscht te 

sluiten, maar weinig krachtsinspanning noodig. Voor het bewegen van het venster is er 

in het bovendeel der ruit — in een opening van het glas — een metalen handvat aan

gebracht, welke aan weerszijden der ruit bekleedsels van gutapercha heeft. 

Het binnendringen van regenwater wordt door het van buiten aanbrengen eener 
waterlijst en het veerkrachtig aandringen der inwendige houten lijsten tegen de ruit voor
komen. De prijs van zulk een venster bedraagt het gemiddelde tusschen die van een 
vens'er met spiegelruit en metalen raam en een dergelijk venster met houten raam. 
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Tot nu toe moeten deze vensters reeds in vijftien waggons der Vereenigde Zwitsersche 

spoorwegen, in zes waggons van den Saksischen spoorweg en tevens bij de Jura-Simplon-

baan bij wijze van proef in toepassing gebracht zijn en overal voldaan hebben. 

Naar hetzelfde beginsel heeft de Ingenieur Kuhn ook schuifdeuren met glazengeleiding 

gekonstrueerd. 

H e t h o u t e n z ij n w e r k k r a c h t . 

Over het algemeen wordt bij gebruik van hout er te weinig opgelet of dat hout 

voldoende gedroogd is, wanneer dat niet het geval is, dan ontstaat dat ongelukkige werken 

waardoor reeds zooveel timmerwerk geëindigd is met het aanzien kwijt te raken, vooral 

daar waar men tweederlei houtsoorten tegen elkander bevestigd, waarbij de vochtighfeids-

gehalte van het een verschillend aan het ander is, of waar de werkkracht door de dichtheid 

der vezels van het hout ongelijk is, daar gebeurt het, dat het hout scheurt en dikwerf op het 

midden groote openingen ontstaan, iets nog veel ongeriefelijker dan het krimpen of uitzetten 

Nu is er met het oog op de werking van het hout wel iets te bepalen, waardoor men in 

vele gevallen daarop kan rekenen. Langs hout werkt lang zoo niet als dwars. Dat werken 

is alleen het terugtrekken der cellen van het hout, deze zijn met sappen gevuld, droogen 

die op, dan korten deze in en het geheel wordt daardoor saamgetrokken. Hoeveel een 

Meter hout wel kan krimpen en uitzetten kan uit nevenstaande tabel blijken, wat voor 

verschillende houtsoorten ongelijk voor ieder dezer is aangegeven. 

H o u t s o o r t . 

Esdoorn. . . 

Appelboom 

Beuken . . . 

Perenboom. 

Ceder. . . . 

Ebbenhout. 

Eiken. . . . 

Esschen. . . 

Pijnboom . . 

Kersenboom. . 

Linden . . . 

Mahony. . . 

Populieren . . 

Pokhout. . . 

Roode kastanje 

Dennen. . . 

Olmen . , . 

Werking van het hout op 
i Meter 

Dwars. Lang. 

65.9 

73-9 

93 
127 

33-8 

40.7 

75-5 
65.6 

61.8 

69.5 

115 
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Directeurswoning gasfabriek te Harlingen. 

Wij ontvingen ter opname de plannen, gevels enz. van de directeurswoning aan de gas

fabriek te Harlingen, indertijd gebouwd onder directie van den heer H. van der Werff Jr. 

Architect aldaar en aangenomen door de heeren G. en H. Brouwer voor / 8247. Het 

geheel heeft zeer veel bruikbaars, al is het niet alleen als directeurswoning, ook voor elke 

andere vrijstaande woning, waarvoor innerlijk en uiterlijk goede gegevens opleveren, terwijl 

min kostbaarheid daarbij ten grondslag lag. 

De gevel van ons burger woonhuis. 

In iedere stad hebben vele huizen een sterk sprekende overeenkomst. Vooral daar 

waar de utiliteitsbouw aan het woord is geweest, en het eenige wat een gevel te zien 

geeft, bestaat uit vierkant-vormige raam- en deuropeningen, afgedekt door een lijst, die. 

dikwerf toevallig 4 of 5 huizen verder evenzoo wordt vervolgd. Die gelijkvormigheid neemt 

alle aantrekkelijkheid weg. Voor 40 jaren geleden was dat de geliefkoosde architectuur, 

die kon bouwen en timmeren op die wijze, werd als een wel geleerd man beschouwt. Er 

kwam een beter tijdperk, een tijdperk van levendiger vormen van veel versiering en 

bovendien was er inderdaad een groote vooruitgang in de bouwkunst allerwegen op te 

merken. Wat echter daarbij vaste stelregel bleef, dat was de symmetrie. Men zou het 

niet gedoogen de verschillende ramen in den gevel een elkander afwijkenden vorm te geven, 

neen zij moesten juist elkander haarfijn gelijken, er mocht tegen de verdeeling niet gezon

digd worden. Daardoor verkregen kleine ruimt«n dikwerf zeer ten onrechte ramen,, die in 

het geheel niet tot de verhouding daarvan in verband stonden, en kwam er strijd tusschen 

uiter- en innerlijk, waardoor het geheel zich als onvolledig kon beschouwen. 

Wij herinneren ons een gasthuis in Haarlem waar de ramen der W. C. of privaten 

gelijk waren aan die der slaapzalen en was het eerstens onnoodig dat de eersten zooveel 

licht hadden, bovendien stemde dit volstrekt niet overeen met het karakter daarvan. Onze 

moderne bouwstijl moge in haar jeugd veel ondeugden kennen, zij heeft echter zeer 

groote deugden, en dat is dat zij er naar streeft het innerlijk, uiterlijk terug te geven. De 

nieuwe bouwstijl zal er niet toe overgaan de ramen der spreekkamers gelijk te maken aan 

die der aangrenzende zaal, en komen die nu toevallig op een hoogte dan zal de ontwe. per 

zich daarvoor een vorm weten te kiezen die het karakter van beiden bepaald. Dat is een 

niet te miskennen deugd die het nieuwe oplevert redegevend te zijn. Juist daardoor komt 

men tot een nieuwen stijl. Waar vroeger de gelijkvormigheid optrad, daar krijgt nu het 

afwisselend, zulk een kracht dat geheel nieuwe vormen daardoor ontstaan. Ieder bewoner 

heeft voor zijne woning andere eischen, daaraan moet de bouwmeester voldoen, en komt 

hij daarin tegemoet dan volgt hieruit dat ieder huis een ander karakter verkrijgt, dan wat 

wij gewoon zijn en levert daardoor steads nieuwe gezichtspunten op. Wanneer wij opletten 

hetgeen de nieuwe stijl heeft gesticht voor de burgerwoningen, inderdaad dan blijkt zij daar 

karaktervol te zijn. Soberheid is daar toch vereischt en maakt juist de verschillende vorm dat 

gemis niet in het oogvallend. Niet echter is dat van groote gebouwen te zeggen. Wanneer men 
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een gebouw van dien aard ziet met tal van kleine ramen, dan doet zich dat gebouw voor 

als een ruimte, waarachter niets dan bekrompen vertrekken zijn opgeborgen, en blijkt het 

dan dat daarachter zich groote ruimten bevinden die duizenden kan bevatten dan is 

uiterlijk en innerlijk hier niet in overeenstemming. 

Dat zien wij gebeuren. Daar werkt de nieuwe stijl ongunstig of is zij verkeerd 

toegepast. Wij houden het voor het laatst. Op die wijze zal ons jeugdige streven zeer 

veel beoordeeling verkrijgen, die ongunstig is, maar die tevens geheel onverdiend is, 

omdat zij niet begrepen wordt. 

Er ligt in elk tijdperk veel goeds; ook het onze heeft dat. Alleen de uitersten moeten 

niet bereikt worden, die zijn overal doodend en gevaarlijk. 

Zoo is het eveneens met de gebogen lijn, die daarbij zulk een groote rol speelt 

wanneer een ieder die wil toepassen om den naam van modern aan zijn werk te geven, 

dan volgt daaruit dat veel, wat goed is, verloren gaat. Wij zagen onlangs een winkelpui 

waarvan het raamvlak door zooveel kronkelende lijnen was doorsneden, dat het den 

winkelier feitelijk onmogelijk was ©enige geschikte etalage daarachter op te stellen. In een 

groot vlak had dat niet geschaad, doch in het kleine nagevolgd kwam dit zeer onpas. 

Zoo dient evenals bij de geneesmiddelen een beredeneerde toepassing bij alles voor te zitten. 

A l k m a a r ' s v e r f r a a i i n g . 

Alkmaar doet iets waarop Haarlem naijverig mag zijn, het wil de. lusthof»den Hout c 

genaamd, behoeden voor verval en benoemd daartoe een tuinbouwkundig adviseur om 

den opzichter voor te lichten. In Haarlem is dat wel evenzoo, maar feitelijk te laat en 

ongetwijfeld zou veel van het natuurschoon den Haarlemschen hout eigen behouden zijn 

gebleven, indien de leiding vroeger was toevertrouwd. Thans gaat de onvergetelijke natuur 

in een stadswijk op, doorsneden door allerlei concurerende vervoermiddelen, — die, zij 

mogen, al praktisch en geriefelijk voor den overtocht zijn, aan de natuur veel ontnamen. 

Dat Alkmaar het ernstig meent met de verbetering barer wandelwegen blijkt ook hieruit 

dat de vereeniging »Alcmaria«, die zich ten doel stelt het vreemdelingen verkeer te be

vorderen een prijsvraag heeft uitgeschreven voor het beste plan ter indeeling van een 

stuk tuingrond groot iV» H. A. door de gemeente voor dit doel aangekocht. 

Twee prijzen werden daarvoor uitgeloofd een van ƒ 150 en een van / 50. De jury 

bestond uit de heeren Jhr. Mr. P. van Foreest voor de vereeniging, L. H. Springer en 

H. C. Poortman tuinarchitecten te Haarlem en te Goor. 

De heeren Koopman en Van Welie tuinarchitecten te Rotterdam behaalden daarbij de 

eerste de heer J. J. N. Jorissen boomkweekers te Naarden de tweede prijs. Alles is dus 

daarbij in zeer goede handen terecht gekomen. 

L i f t e n . 

De firma Alfred Gutmann te Hamburg Zimmerstrasse, brengt thans een lift in gebruik 

die de eigenschap heeft in voortdurende beweging te zijn. De lift is verdeeld in twee 

afdeelingen, de een gaat op de ander nederwaarts. Op die wijze voorkomt men het 
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gedurig wachten of regelen bij iedere verdieping noodig, zoodat een ieder die daar juist 

komt aanloopen kan instijgen. Velerlei afdeelingen in elk deel aanwezig maken het mogelijk, 

dat gedurig er van gebruik kan gemaakt worden. Blijkens de attesten aan de mededeeling 

verbonden, moeten deze liften die reeds zeer veel geplaatst zijn zeer goed voldoen. Zij 

geschieden geheel en al door de bediening van de personen die er gebruik van maken zelf. 

Het komt ons echter voor, dat, hoe vindingrijk dergelijke liften ook zijn, die toch een nauw

lettend toezicht voor de gebruikers behoeven, geschiedt zulks, dan zijn zij zeker zeer doelmatig. 

Eene nieuwe manier voor s traten aan te leggen. 

Sir F. Bramwell doet in een brief aan de Times het volgende voorstel over eene 

nieuwe manier om straten aan te leggen: Hij zegt, dat hij aan zijn denkbeeld omtrent de 

onder den naam >Kows< bekende straten van Chester getrouw gebleven is. Vooreerst zou 

er een rijweg van ongeveer 8 voet breedte, met trottoirs als naar gewoonte aan weerszijden 

moeten komen. Op deze laatsten komen de benedenverdiepingen der winkels uit. Op de 

zoldering dezer winkels zou een breeder boventrottoir van omstreeks 15 voet breedte komen, 

dat aan de straatzijde door eene leuning beschut en van onderen door op behoorlijke 

afstanden aangebrachte trappen bestegen zou kunnen worden. De buitenste helft vaU dit 

bovenste voetpad zou niet overdekt worden, terwijl het binnenste gedeelte door den voor

bouw van het bovenste door pilaren gestutte deel der huizen beschut zou worden en 

derhalve bij regenachtig weder de gelegenheid tot wandelen zou verschaffen. Evenals tot 

het beneden- zouden ook tot het boventrottoir winkels toegang verleenen. Bruggen moeten 

op het boventrottoir over alle zijstraten en op daartoe aangewezen punten over de hoofd

straat heengeleiden. Op die manier zouden er twee rijen winkels op de plaats, welke nu 

door maar ééne rij wordt ingenomen, komen, wat de huurwaarde der huizen belangrijk 

verhoogen zou. Voetgangers zouden niet alleen tegen den regen beschut zijn, doch bij het 

oversteken der straten ook kunnen doorloopen zonder door het rijtuigverkeer bemoeilijkt 

te worden. Tevens zou er naar eene hoogst schilderachtige verscheidenheid van bouwkunst 

gestreeft kunnen worden en veel licht en lucht aanwezig zijn. 

De tegelfabrikatie in Nederland. 

Nederland heeft het eerstgeboorte recht in zijn tegels. Nog zijn de oude overblijfselen 

wanneer zij te krijgen zijn tegen goud opgewogen en geeft den tegenwoordigen tijd inderdaad 

in veel een nieuw leven een herrijzen eener kunst die langzamerhand in het vergeetboek 

was geraakt. Wat Delft kan leveren is algemeen bekend en behoeft geen herinnering meer, 

maar na Delft zien wij zoo langzamerhand krachtige industrien zich op dit gebied ont

wikkelen. Daaronder mag genoemd worden de fabriek Holland gevestigd te Utrecht. De 

thans verschenen catalogus levert weder talrijke illustratien alles meegaande met de 

versiering van onzen tijd in wonderschoone kleur en tegen hoogst billijke prijs. Wij vinden 

daaaronder Bloemslingers tegen fg per M2 , Passé partout tegen f5 per M2. werkelijk 

zeer fraai en goed gekozen versieringen die overal waar men degelijk werk wenscht hun plaats 

kunnen vinden. De prijs is geen beletsel. Ook meer uitvoerige onderwerpen zijn tegen hoogere 

prijzen verkrijgbaar. De fabriek Holland weet zijn tijd te begrijpen en ongetwijfeld zullen 
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de tegels wegens de accurate uitvoering hun weg vinden. Wij kunnen er vooral de aaü-

dacht op vestigen. 

Hausler 's Houtcementen Dakpapier. 

De afdekking onzer platte daken riep vele fabrikatien in het leven om voor de 

materialen te zorgen. Een der eerste is die door den fabrikant Hausler geleverd en waar

van de firma J. A. Smits en Zn. te Amsterdam de generaal-vertegenwoordiger is. In den laatsten 

tijd ziet die firma, door niet al te loyale en eerlijke concurrentie zich eenig werk ontgaan, 

wat bij toepassing blijkt niet te voldoen en waarvan dan het leed dikwerf verkeerd op 

hen wordt overgebracht. 

Is dat uit den aard der zaak onedel,, het is vooral wanneer men bedenkt de eindelooze 

moeiten die noodig waren om het artikel ingang te doen vinden, zeer teleurstellend. De 

firma J. A. Smits en Zoon schijnt daartegen echter opgewassen, want zij overstroomt 

Nederland met haar onwedersprekelijke bewijzen, waaruit blijkt, dat haar artikel de 

erkenning verdient en zij aarzelt niet met feiten te staven het misbruik dat concurrenten 

maken en gemaakt hebben van hun fabrikaat. Thans gaf de firma Smits een lijvige 

broahure in het licht, waarin al haar werken gedurende de laatste jaren is opgenomen 

en dat is zeer menigvuldig. Het î  dan ook naar aanleiding daarvan dat wij hierop wijzen, 

door eigen ervaring gesteund, dat het artikel alle aanbeveling verdient. 

Die vlakke daken wenscht toe te passen raadplege de firma Smits en Zoon en het 

is en blijft goed wanneer het geleverde daargesteld is. 

P r i j s v r a g e n . 

In een onzer vorige afleveringen hebben wij er op gewezen, hoe de prijsvragen steeds 

minder in toepassing komen. Wij hebben daarbij Duitschland aangehaald als het land, 

waar het artikel prijsvragen welig tierde. Het blijkt zelf, dat het daar wat al te welig toegaat. 

Voor een gymnasium te Bremen is thans een prijsvraag uitgeschreven en daarvan zouden, 

zooals het bericht luidt, 700 programma's reeds zijn aangevraagd. Hierin ziet men in 

Duitschland een treurig verschijnsel. Zooverre echter zijn wij nog lang niet gevorderd. 

In ieder geval, zijn er zoovele concurrenten, dan is het beter dat zij hun tijd nuttig 

besteden aan een wedstrijd, waardoor de kunst, het algemeen en zijzelven worden gebaat, 

dan zich te verdiepen in kieinzielige haarkloverijen, zooals bij ons zoo dikwerf gebeurt. 

Het is in ieder geval een bewijs dat de architectuur in Duitschland vele krachten heeft, 

die niet aan den arbeid zijn en het op die wijze zoeken. Wij zijn dus de eenigen niet die 

te klagen hebben. Het is dan ook te wenschen dat de prijsvragen meer en meer tot ons 

terugkeeren, zij behooren nu zoo geheel tot de zeldzaamheden. Toch blijven zij de beste 

middelen om het vak onzer keuze omhoog te brengen. De ouderen doet het de krachten 

behouden, de jongeren geeft het kracht en hadden vele gemeenten dit niet uit het oog 

verloren, voorzeker waren er verscheidene producten verrezen, beter dan wij nu zien, 

pakhuizen waarachter zieken worden opgeborgen of andere inrichtingen, die de buren 

verzuchtingen doen slaken en verzoeken, toch hun omgeving niet meer in discrediet te 

willen brengen. 
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Bij de Platen. 

Ontwerp van een Tolhuis 

door B. J. HOOGEVEEN. 

De ontwerper heeft een bizonder gemakkelijke manier om iijn denkbeelden voof 

anderen duidelijk te maken. Vlug neergeschetst zijn de verhoudingen, goed is de indeeling, 

bovendien practisch, en het uiterlijk smaakvol. Zoo is de tolgaarderswoning een werkelijk 

aangenaam geheel, typisch en juist wat het wezen moet. De vertrekken hebben onderling 

een goede aansluiting, de trap is goed geplaatst in de gezellige halle, terwijl keuken en 

W. C. evenzoo een goede plaatsing vinden. Landelijk zoo als de bestemming moet zijn 

is het uiterlijk. Of de grondslag op breuksteenen nu wel bij ons veel toegepast zal worden 

waar de groeven niet inheemsch zijn, betwijfelen wij doch kan dit zeer goed in cement 

geïmiteerd worden. 

J. F. B U C H E L . 

Een inderdaad droevig verlies was het ontvallen van den Heer J. F. Buchel aan zijn werk

kring. Was het een niet onbelangrijk feit, dat de overledene in de kracht van zijn leven was, vol 

energie, vooral was het dit, waar hij zulk een welverdiende hulde dit jaar ontving, en als welver

diende erkenning daarvan een kunatreis had ondernomen, de eerste van dien aard in fengen 
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tijd niet aan bouwkundigen ten deel gevallen. Daardoor had de bekroonde de achting 

van allen verworven, die aan het bouwvak zijn aangesloten en hem als een hunner kunst 

bevorderaars waardeerden. Wie weet niet van dat feit af. Zeker weinigen. Daarom viel 

de tijding voor ieder zwaar, nam een ieder deel in het verlies. Het is wel van belang te 

lezen wat hiervan vermeld wordt, en nemen wij daartoe gaarne onderstaand bericht op, 

overtuigd dat Buchel's leven voor de kunst menigeen ten voorbeeld en aansporing zal zijn. 

In de »Nieuwe Rotterdamsche Courant* van 22 Nov. j.l wijdt de heer Henri Evers 

een >m memoriam f aan den zoo vroeg gestorven Buchel, die, na in den afgeloopen 

zomer Noord-Duitschland te hebben bezocht, naar Engeland toog. 

Aan dat artikel ontkenen wij het volgende. 

> Buchel was geen gewone natuur. Een dier benijdenswaardige temperamenten, die 

van jongs af een besliste voorkeur en aanleg tot een bepaald vak aan den dag leggen en 

een vast doel kunnen nastreven. Bij hem toch openbaarde zich reeds in den eersten 

schooltijd de lust tot teekenen, waarin hij zich gedurende de vrije uren voortdurend 

oefende. De tijd brak aan, dat hij de avondlessen der Academie kon bezoeken, die hij 

onder het afloopen van de Hoogere Burgerschool voor 3-jarigen cursus geregeld volgde, 

steeds zich kenmerkend door grooten lust en aanleg. Weldra verwierf hij het einddiploma 

in de theoretische vakken, werd leerling van den dagcursus voor architecten, waardoor ik 

hem van nabij leerde kennen. 

Weinig toeschietelijk van aard en veel in zichzelven gekeerd, behoorde hij niet tot 

hen, wier beste eigenschappen onmiddellijk naar buiten spreken en die dadelijk voor zich 

innemen. Doch na korten tijd reeds voelde ik mij aangetrokken tot dezen kalmen stillen 

jongen man, door zijn ijzeren volharding en energie tot de studie, zijn vurige liefde tot 

het vak zijner keuze. Want niets was hem te veel; de, voor sommige jongeren aanvankelijk 

minder aantrekkelijke kant van het vak werd door hem met evenveel toewijding betracht. 

Aldus de studiën in constructieleer door hem uitgevoerd. 

Spelend leerde hij niet. Doch door zijn ernstigen, vasten wil, die hem tot aanhoudende 

inspanning voortdreef, overwon hij de vele moeilijkheden in zijn vak, verkreeg artistieke 

en technische vaardigheid, verzamelde zich vroegtijdig geestelijk kapitaal, waarvan hij 

spoedig de vruchten zou plukken. Wat hij gaf, was, hoewel gebrekkig in den aanvang, 

niet oppervlakkig aangeleerd, maar doorleefd, in zich opgenomen en daardoor eigen bezit. 

Zoo brak de tijd aan, dat hij van zich zou doen spreken. 

Eerst in den jaarlijkschen prijskamp van 1898, waarin hij met het ontwerp voor een 

schilderswoning op het land de medaille behaalde en o. a. door de artistieke detailstudie 

de aandacht trok. 

Het jaar daarna verwierf hij de eerste onderscheiding in de afdeeling kunstnijverheid 

met een ontwerp voor een kamerbetimmering, en het teekent zijn karakter, dat hij ondanks 

deze hoogste onderscheidingen even kalm en trouw zijn studiën aan de Academie bleef 

voortzetten, zich zelven volkomen bewust, dat slechts een basis was gelegd en nog véél 

viel te doorwerken, te voltooien. Van zijn groote werkkracht getuigde o.a. een merk

waardige studie op de Jubileums-tentoonstelling — de graphische analyse van het gewelf-
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systeem eener Gothische basiliek, een werk dat met recht de aandacht heeft getrokken. 

Onderwijl nam hij aan wedstrijden deel en behaalde in een prijsvraag van het 

Genootschap Bouwkunst en Vriendschap den ien prijs. Daarbij bekwaamde hij zich in 

de praktijk, als assistent van den heer Stok, door de uitvoering van enkele belangrijke 

bouwwerken hier en elders". 

Na eenige mededeelingen over de voorbereidingen van Buchel tot den proefkamp, 

nadat in het voorjaar van 1900 de oproeping tot den prijskamp in de bouwkunst was 

verschenen, en na herinnerd te hebben aan den uitslag van dien wedstrijd, gaat de heer 

Evers als volgt voort. 

,/Het waren blijde, onvergetelijke dagen voor hem en de zijnen. En toen, na korten 

tijd, H. M. de Koningin het advies der jury had bekrachtigd, trok Buchel in den afge-

loopen zomer buitenslands. Zijn eerste bezoek gold Noord-Duitschland, waar hij op 

uitvoerig voorschrift der commissie verschillende merkwaardige oude en nieuwe steden 

bezichtigde. Daar maakte hij uitvoerige aanteekeningen, schetsen en opmetingen van oude 

gebouwen en van kunstnijverheid, waaruit zijn gegroeid een vijftal teekeningen, die zoowel 

van zijn ontzaglijke werkkracht, als van zijn teekentalent getuigen. 

Het zijn aquarellen van een Romaansche kerk; karakteristieke baksteen-gevels van 

openbare gebouwen en vooral de uitvoerige teekening van een gegraveerde Gothische 

koperen gedenkplaat, een stuk ter hoogte van 2.50 M. bij 1.35 M. breedte —een reuzen-

werk op zich zelf. 

Opgewekt stak Huchel 30 Aug. j.l. naar Engeland over, bleef aanvankelijk eenigen 

tijd te Londen met het doel daar later den winter door te brengen, na eerst Schotland te 

hebben bezocht. Op zijn doorreis deed hij o. a. Oxford en Worcester aan, en bevond zich 

ten laatste in Liverpool — dat, helaas 1 zijn eindstation moest worden. Een hevige ziekte 

greep hem plotseling aan en velde hem, den zoo moedigen, onvermoeibaar werkzamen 

jongen man machteloos ter neer. Scheen aanvankelijk de kans ten goede te keeren en 

stond, na eenigen tijd, zijn vervoering naar Holland in 't vooruitzicht, weldra werden de 

berichten van den bereidwilligen Hollandschen Consul, den heer Bonke, ongunstiger, werd 

de hoop op herstel minder, en na dagen lang bang zweven tusschen hoop en vrees, viel 

eindelijk de noodlottige slag. 

»Zacht en kalm* ging Buchel heen 1 

Droeve tegenstelling, elf maanden geleden en thans. Korte blijdschap in een welver

diend, glansrijk succes. Wreede ontknooping van een jong, energiek leven, met zoo blijde 

vooruitzichten! Diep betreurd heengaan van een talentvol jong kunstenaar van echt raslc 

De Bethlehemkerk te Neuendorf bij Potsdam. 

De kerk staat op een plaats die geheel door oude boomen is ingesloten, slechts een 

hoofdtoegang is er van uit het dorp. Dit was e.n reden om juist den toren die belangrijke 

hoogte te geven en aan den noordelijken kant aan te brengen. Daar bovendien een oude 

kapel kort daarachter geplaatst was, waarop het uitzicht niet mocht benomen worden, 
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moest hierbij met den vorm der nieuwe kerk rekening gehouden worden. De zitplaatsen 

zijn 850 in getal. In het altaarruim bevinden zich nog acht plaatsen voor den kerkeraad. 

De sacristie bevindt zich aan den westelijken kant, daaronder is het kelderruim, ingericht 

voor de verwarmingstoestellen. De gothische vormen zijn bij de samenstelling ten grondslag 

geweest. Alle materialen zijn van de soliedste gekozen. De preekstoel is geheel van 

Gevels Bethlehemkerk te Neuendorf. 

Doorsnede. Plan. 

eikenhout, het gevelwerk van rooden metselsteen, de toren is met koper afgedekt, de ver
lichting bestaat uit gas, de ramen zijn gedekt met kathedraalglas en kerkelijke voorstel
lingen. De bouwkosten beliepen buiten orgel en koorraam ƒ 71 .coo. Dat geeft over 
702 M2 bebouwd grondvlak voor 1 M2 ongeveer ƒ115.75. 

De bouwmeester was Tiedemann. 
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W o o n h u i s g e v e l . 

De moderne kunst doet zich overal gelden. In Duitschland is die vooral in het Zuiden 

nog meer overdreven dan bij ons. Niettemin heeft de Duitsche architectuur ook vele 

opvattingen waarin groote verdienste is weggelegd De gevel die de tekstfiguur aanwijst 

m üs 
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W o o n - en w i n k e l h u i s g e v e l . 

behoort daaronder. Het is een ontwerp van den bouwmeester H. Rohde te Bfcrlijn. Het 

geheel |is origineel en zijn er zeer geschikte, brokstukken in weergegeven. Zoo heeft de 

qekrooning die zich hoog boven den ingang verheft zeer veel oorspronkelijks. De afdekking 



van den geheelen gevel is wat schraal in verhouding tot het overige, toch maakt alles 

bijeen, een niet ongezelligen indruk, terwijl de armoede die de nieuwe kunst als gezellin 

is gegeven, hierbij niet zoo streng is aangesloten en den beeldhouwer op geschikte punten 

gelegenheid gaf zijn verdiensten te doen op prijs houden 

De Noordelijkste spoorwegbrug der wereld. 

De, den Ofotenf jord in Noorwegen met de machtige ertslagen in noordelijk Zweden 

verbindende naar Lulea voerende baan, treedt, na van Narvik aan Ofotentjord ongeveer 

35 K.M. met i : 58 gestegen te zijn, 7 K.M. voor bereiking der Zweedsche grens in het 

Noorddal, dat van hier stijl tot Rombaksbotn benedenwaarts afgaat. 

Het eind van het Noorddal gaf hier een niet onbelangrijk bouwwerk, dat bij zijn 

ligging onder ongeveer 68'/i0 noordelijk breedte de eer gegeven werd de noordelijkste 

spoorwegbrug te zijn. 

De 180 M. lange brug werd met 10 gelijke openingen overspannen, 30 M. hoog op 

gemetselde voeten. Het draagwerk is zoo aangelegd dat de draagvlakte de hoofdleggers 

bij eenige ontsporingen het afloopen verhinderen. 

De uitvoering der met pijlers van ongeveer 600 tonnen zware brug, ontworpen door het 

bruggenbouw-bureau der Noorweegsche spoorbanen in Christiania' is geschiedt door de 

Machiaenbau Actiëngesellschaft Nurnberg. 

Een niet geringe moeielijkheid ligt hierin dat wegens andere werkzaamheden er voor 

het bouwen der brug slechts hoogstens 2 maanden zijn. Het ijzerwerk voor de pijlers 

benoodigd wordt reeds begin December naar Rombaksbotn gezonden, dat is op een tijd 

dat op deze breedte de zon in geen 2 maanden verschijnt. 

De verdere werking tot het bouwwerk geschiedden bij sterren- en noorderlicht. 

Het gewicht der afzonderlijke stukken bedraagt ongeveer 1 ton. 

Wegens de stormen, welke daar steeds woeden is het onmogelijk de pijlers op te 

trekken waarom zij liggend worden samengesteld en dan opgezet. De tot 9 M. lange, 2 

M. hooge en 4 ton zware deelen der bovenbouw worden dan later over de pijlers gelegd 

om aan 't benedeneind beginnend terugwaarts voort te gaan. 

Zoo wordt de weg van het stoompaard door die velden onder bereik der poolnacht 

tot dusverre door de Laplanders met hun rendiersleden alleen betreden, door middel van 

een bouwwerk bereikt. 

Een Ameub lemen t . 

In eene der Duitsche vakbladen lazen wij dat Keizer Wilhelm zijne Gemalin als 

Kerstgeichenk een echt Wilstermarsch ameublement denkt te schenken. 

Dergelijke meubelen komen nog slechts alleen in boerenwoningen te Holstein voor; 
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uit dien hoofde is het nog al bezwaarlijk het ameublement in zijn geheel bij elkander te 

krijgen. Naast groote kasten en tafels met kunstvol beslag en fraai snijwerk, behoort ook 

de grootsche haard met blauw-gebloemd porselein, gesneden deuren, bruin-gepolitoerde 

stoelen, staande klok, de met kerfsnijwerk of inlegwerk voorziene mangelplank en pijpen-

rek, met de naar grootte geregelde witte steenen pijpen. 

Het pijpenrek is totnogtoe niet aangekocht kunnen worden, daar het eenige exemplaar 

hiervan in 't bezit is van een logementhouder van het dorp Edendorf. Daar de eigenaar 

het niet wenscht af te staan, kan het voor de keizerlijke verzameling niet verkregen 

worden, waarom men naar deze laatste er een nagemaakt heeft voor de verzameling. 

D e v e r w a r m i n g o n z e r w o o n h u i z e n . 

Zooals wij in ons vorige aflevering hebben aangegeven, heeft de afmeting der famen 

bizonder grooten invloed op de warmte onzer woningen. Thans, nu de koude zich weer 

doet gevoelen, wordt daaraan wel eens meer dan anders gedacht. Glas is een zeer slechte 

warmtegeleider, zoodat het gewoonlijk in den winter lijnrecht tegenover den invloed van 

den kachel staat. Onlangs zagen wij in een tijdschrift de vraag gesteld, waarom gaat 

men in de laatste jaren toch zoo van het beginsel uit, om de bouwmaterialen zoodanig 

te kiezen en toe te passen, dat daardoor alle koude als het ware uitgenoodigd wordt tot 

binnentreden. De oude woningen hadden dikke muurvlakken, kleine ramen en de daken 

werden door stroo gedekt. Nu is dat zeer gevaarlijk voor brand, maar zou het nu niet 

mogelijk zijn ons dakvlak van warme dekking te voorzien, zonder juist het brandgevaar 

te bevorderen. Waar des winters de koude wordt buitengesloten, daar geschiedt dit des 

zomers met de warmte en men heeft in beide jaartijdperken datgene wat gewenscht is. 

Vooral de arme bevolking die tot onder de kap huist, heeft hiervan zeer veel te verduren. 

Een dubbele dekking die dan de koude afsluit is in alle deelen gewenscht. Dat zou 

alleszins de aandacht verdienen onzer technici. In ieder geval zou het wenschelijk zijn, 

de ruimte tusschen vloer en zoldering goed gesloten te maken en door afsluitende stoffen 

te vullen, dan ten minste zou dat bereikt zijn, dat niet alle verdiepingen dit bezwaar 

ondervonden. 

Ook vooral de muurwerken niet te nietig nemen, opdat de poreuse steen de doortocht 

voor koude vrij laat. Die bezwaren, zij worden gewoonlijk weinig geteld, toch zou wat 

grootere bestudeering om dit ongerief weg te nemen voor het bouwen in het algemeen 

wenschelijk zijn, en vooral ten goede komen aan hen die de meeste hulp behoeven, 

omdat zij van zooveel verstoken zijn. Vooral een raam verdeeling naar verhouding zij 

daarbij betracht. 
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S y s t e e m M o n i e r . 

Wij hebben er meermalen op gewezen tot welke gunstige resultaten de toepassing 

van dit systeem aanleiding gaf Thans vinden wij hiervan in een der vaktijdschriften het 

volgende genoteerd. In Chemnitz was voor de fabriek van den heer Janssen een zoldering 

over den kelder gelegd van Konensche gewelfplaten. Nadat het werk 12 dagen oud was, 

viel een ijzeren balk van hooger gelegen verdieping naar beneden. De balk was 7.2 M. lang, 

profiel No. 40 en 13 centenaars zwaar, hij viel 10 M. hoog neer. Juist kwam de balk met 

de kop, alzoo het scherpste deel, op het gewelf neer. Dat gewelf, 9 cM. dik, was berekend 

400 KG. te kunnen dragen. Hoewel het beton vergruizeld werd, bleef de balk op de 

verbinding liggen en was dus de vloer in staat den val te dragen. Een ander geval is 

voorgekomen in de Rijnprovincie. In een weverij te Billstein hing een reservoir dat 

36 centenaars woog. Toen men het reservoir omhoog heesch en dit 4 M. van de vloer 

was, viel het omlaag en neergekomen op een gelijke vloer, als voren omschreven, had het 

daarop met de scherpe rand alleen één cM. diepe indeuking gemaakt. 

D e c o r a t i e v e k u n s t . 

De uitgave Moderne versiering voor Plafonds en wandvlakten is voor een zestal 

maanden bij ons verschenen en heeft in dien tijd bij menigeen zijn intrede voor de 

bibliotheek gedaan. Bij het succes dat deze uitgave mocht ondervinden, is het ons aan

genaam hierop nog eens de aandacht te mogen vestigen. De uitgave bestaat uit 24 platen 

in kleurendruk, groot 0.35x0.45 ^ portefeuilleband. De prijs is k contant / 15, of in 

twee termijnen ieder groot / 775 betaalbaar, de eerste termijn over een, de tweede, drie 

maanden later. De wijze waarop deze uitgave is uitgevoerd, verwierf bizondere erkenning, 

algemeen is aan het moderne de verwachting verbonden, dat dit al te gemakkelijk is 

opgevat. Dat kan hiervan niet gezegd, het zijn allen hoogst geschikte en zeer bruikbare 

motieven, waardoor zij lang en blijvend nut hebben. 

Daar de oplage zeer beperkt is genomen, vestigen wij hierop de aandacht, zoodat 

een ieder zich de uitgave nog wenscht aan te schaffen, hiermede rekening kan houden. 
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O n t w e r p v o o r e e n P a s t o r i e t e U l r u m , 

door E. D R E W ES, 

Aangenaam klimmend, en in het karakter doet zich de pastorie, op de plaat voor

gesteld, uitstekend voor. De metselsteen is in hoofdzaak het bouwmateriaal. De gevel als 

een torenspits te laten uitloopen is voor een dergelijk ontwerp geschikt gevonden. 

Een Nederlandsche Industrie. 

Voor hen, die zich een twintigtal jaren terugdenken, zal het niet moeilijk zijn in 

herinnering te brengen, hoe in die dagen de architect eene aanbesteding hield, 't Platte

land geeft er nog een klein beeld van. Hier of daar werden in een café «Bestek en 

Teekening* ter inzage gelegd. Wilde de aannemer serieus zulk een werk berekenen, dan 

moest hij zich de moeite getroosten de teekening over te halen (calqueeren). Daar hiertoe 

niet steeds de noodige tijd beschikbaar was, zoo werd maar met enkele lijnen het hoogst 

noodigé aangegeven, en de aannemer had een slechts gebrekkige reproductie van het te 

berekenen wérk. In de groote steden ging dit nog anders toe. Vlugge teekenaars, jonge 

opzichters, stelden zich disponibel, haalden deze teekeningen over en verkochten ze aan de 

liefhebbers. Dat dit een kostbare arbeid was, wie zal het ontkennen f Daar op eens 

echter komt uit den vreemde de tijding dat er een nieuwe vinding is. Papier, zoodanig 

geprepareerd, dat het onder een calqueerteekening onder glas, na enkele minuten aan 't 

zonlicht te zijn blootgesteld, slechts in water behoeft gelegd te worden, om de teekening 
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precies weer te geven. Dat was een uitkomst 1 In het buitenland waren enkele fabrikanten 

doende, om dit papier, dat met de hand werd geprepareerd, in den handel te brengen. 

De groote opgang dien het maakte, was weldra oorzaak, dat bekwame handen er op be

dacht waren, dit langs machinalen weg te doen prepareeren, wat, hoewel aanvankelijk 

gebrekkig, gelukte. Doch eenmaal aangevangen, was weldra ook hierin verbetering ge

bracht. Evenals alle lichtgevoelige papieren, was echter ook het lichtdrukpapier in hooge 

mate aan bederf onderhevig. Menigeen uit die dagen weet er van mede te spreken, 

hoe spoedig het papier bedorven was. Enkelen fabrikanten in Duitschland en Amerika nu 

is het gelukt, ook te dien opzichte verbetering aan te brengen. Papier van 3 en 4 

maanden houdbaar, werd door hen geleverd. 

Naar het model van een dezer fabrieken, richtte de firma Corns. Immig & Zoon te 

Rotterdam een fabriek in, en plantte alzoo dezen nieuwen tak van industrie op onzen 

bodem over. Aanvankelijk met de moeilijkheden van het vochtige klimaat kampend, 

heeft zij thans haar fabrikaat zoodanig weten te verbeteren, dat het met het beste uit 

het buitenland kan wedijveren. Groote leveringen naar Nederl. Indië bewijzen, dat het 

zelfs tegen de lange reis en het warme klimaat bestand is. 

Voor hen, wien de inrichting dezer firma onbekend is, willen wij hieronder een kleine 

beschrijving geven, daar toch zonder eenigen twijfel de firma Corns Itnmig & Zoon er 

aanspraak op mag maken, door ieder in het bouwvak te worden gekend. 

Lezer, volg ons dan even naar de Oost molenstraat 28)30 te Rotterdam. Twee oude 

gebouwen, op 't oog woonhuizen, geven allerminst den indruk, dat achter deze gevels 

zulk eene bedrijvigheid heerscht. 1) Zoodra hebt ge echter de deur achter u toegedaan, of 

een aantal letterkasten, met daarvoor geplaatste zetters verraden het bedrijf dat hier 

wordt uitgeoefend. Ge bevindt u in de Afdeeling I, Boekdrukkerij. Daar ons doel is de 

afdeeling Lichtdruk te bezichtigen, wenden wij onze schreden naar het kantoor, waar ge 

uw wensch te kennen geeft. Niet iedereen wordt echter deze afdeeling getoond. De 

firma zou dan wel iemand mogen in dienst nemen, om elk oogenblik een rondegang door 

de fabriek te doen. Dat dit een storenden invloed op de werkzaamheden zou uitoefenen, 

behoeft wel niet gezegd te worden. Behoort men echter tot de bevoorrechten, dan wordt 

alles getoond, en is de patroon meest degene, die u alles verklaart. Snel loopt men even 

de letterkasten voorbij, en de drukkerij over (deze drukkerij heeft twee dingen als hare 

specialiteit, Plaatdrukkerij en Bestekdrukkerij). Dan staat men eensklaps in een nauwe 

straat (beide afdeelingen zijn van elkander streng gescheiden) en voor u toont men een 

drietal gebouwen, geheel voor den Lichtdruk ingericht. Twee dezer gebouwen hebben 

een drietal étages, terwijl het derde een platvorm heeft (gelijk het hier afgedrukte tekstfiguur 

te zien geeft) waar de Apparaten aan het buitenlicht worden blootgesteld. De eerste étage 

bevat de machinale inrichting voor het fabriceeren van het Lichtdruk- en Calqueerpapier. 

Twee groote machines hebben beide een arbeidsvermogen van pi. m. 3000 Meter papier 

per dag. Daar het lichtdrukpapier bij een zwak electrisch lichtje wordt vervaardigd, be-

1) In 1902 wo-den beide gebouwen afgebroken en, naar men mij mededeelde, zal er één groot gebouw verrijzen 

dat uitwendig reeds den indruk geeft van den inwendigen bloei. 
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hoeven wij de moeilijkheid dezer fabricage wel niet aan te toonen. Beide machines worden 

door een electro-motor gedreven. Om de kwade dampen en de te vele warmte, die een 

ondragelijke temperatuur zouden veroorzaken, te verwijderen, is midden in het lokaal een 

exhauster aangebracht. Men zou nauwelijks gelooven, dat deze in staat is zulk een goede 

atmosfeer in het lokaal te onderhouden. 

Maakt de eene machine alzoo het calqueerpapier, de andere machine vervaardigt 

lichtdrukpapier, en wel voor blauwe lijnen op witten grond, zwarte lijnen op witten grond, 

witte lijnen op blauwen grond en witte lijnen op bruinen grond. Als men nu weet, dat 

dit papier op de breedten van 0.63, 0.75, 1.00 en 1.12 Meter en in de zwaarten van 

SS» 80, 11S, iSS en 200 gram per M.' wordt vervaardigd, dan heeft men een klein beeld 

van de voorraadschuur, die de firma te onderhouden heeft. Voo^ het papier zwarte lijnen 

op witten grond heeft de firma in een geheel afzonderlijk lokaal een machine, die zulks 

nog eens met poeder inwrijft, wa?.rdoor ook dit papier in een enkel waterbad te ontwikkelen 

is. Het papier wordt aan rollen van soo tot 1000 meter aaneen geprepareerd. Is een 

rol gereed, dan wordt deze naar een daarneven gelegen koellokaal gebracht, waar een 

machine opgesteld is, om de rollen in kleinere van 10, 20 en meer meters om te rollen, 

te verpakken, en wat calqueerpapier betreft, te doen rijpen. Dit laatste fabriceert de firma 

Immig in twee kleuren, wit en blauw, en in de breedten van 0.75, 1.00, 1.10 en 1.45 

Meter. Dat de hiertoe noodige machine eene kolossale is, bewijst reeds de arbeidsbreedte 

1.50 M. Het afwikkelen (omrollen) en inpakken is reeds een eigenaardige arbeid, en 

de handigheid van de hiermede vertrouwde werklieden is de moeite van het zien waard. 

Alvorens de tweede étage te bezoeken, begeven wij ons naar de Lichtdrukinrichting 

op de 3 de étage. Hier heeft men het platte dak. Een 16-tal apparaten, waaronder 5 

stuks van circa 2.50 x 1.40 M. geven reeds den indruk dat hier heel wat omgaat. De 

firma gebruikt meest pneumatische apparaten, wijl deze de calque volkomen tegen het glas 

drukken, onderbelichting dus onmogelijk maken, en bij voffhtig weder kunnen worden uit

gezet, zonder de mogelijkheid dat de calque bederft. Komt bij de gewone apparaten 

toch plotseling een regenbui opzetten, zoo loopt men gevaar dat het water al zeer spoedig 

bij de calque komt en deze bederft. Ook in dit opzicht heeft de firma Immig het beste wat 

aangeboden wordt. Is de belichting gereed, zoo bevindt zich op de tweede étage van 

pand I een ruime gelegenheid voor spoelen en droogen ; 't geheel is zoo practisch inge

richt, dat men al dra den indruk krijgt, dat hier niet veel kan omgaan, doch veel moet 

omgaan. De firma Immig verzekerde ons dan ook, dat zij in den zomer wel eens dagen 

heeft gehad van 800 i 900 afdrukken (natuurlijk van verschillende calques). 

Een aantal attesten bewijzen dan ook de spoedige aflevering en de getrouwheid 

aan het devies : »In de 

steeds toenemende bestellingen en den daarmede gepaard gaanden 

steeds grooter wordenden omzet; in den daardoor 

steeds grooteren omvang van ons bedrijf; en de 

steeds binnenkomende bewijzen van tevredenheid 

voor de snelle bediening 
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ligt de kracht, waarmede wij met het volste vertrouwen durven aandringen op kennis 

making met onze firma, c 
Is akoo in den zomer het afleveren van massa's mogelijk, in den winter.... dit weet 

ieder die in dit artikel thuis is, te zeggen . . . . kan er bij veel regen niets worden afge

leverd Dan stonden de werklieden noode met de handen over elkander geslagen, met 

geen mogelijkheid was er iets te beginnen. Bij slecht, d.w.z. donker weder, ja dan was 

het proces witte lijnen op blauwen grond nog iets, doch aan zwarte lijnen oP witten grond 

viel niet te denken. Klagend kwamen de cliënten om de afdrukken vragen, en metled,ge 

handen werden zij henengezonden. Hierin verbetering te brengen, was voor de firma 

Immig langen tijd een vraag van den dag. Doch hare vele pogingen zijn met een goeden 

uitslag bekroond, en als onovertrefbaar staat hare Immigraphic daar, een proces, dat hj 

elke weersgesteldheid een onberispelijk resultaat geeft. Geeft dit proces groote zorg, wat 

het ontwikkelen betreft, het is deels onafhankelijk van het weder. 2) kan bij elke weersge-

2) Binnenkort zullen bizondere apparaten voor elektrische belichting het lichtdrukken bij dag en nacht mogelijk 

doen zijni 
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steldheid worden toegepast, en wordt zoo noodig binnenshuis afgedrukt. De tweede étage 

van pand II en de derde étage van pand III zijn daarvoor geheel ingericht. Eerstgenoemde 

als preparatiekamer en ontwikkelkamer voor de 2de periode, laatstgenoemde voor ont

wikkelkamer der iste periode. Een van spiegelglas voorzien dak, op het noorden, getft 

hiertoe het vereischte licht, terwijl de electrische verlichting van alle gebouwen het bij 

avond ontwikkelen mogelijk doet zijn. Wat wij van deze soort lichtdruk gezien hebben 

grenst aan het fabelachtige. Dit proces doet het namelijk mogelijk zijn, verschillende 

kleuren op één blad gelijk op te nemen en te ontwikkelen. Het eenige vereischte hiervoor 

is, dat er tusschen elke kleur een kleine ruimte moet zijn. Afdrukken in zwart, met rood 

bovenschrift, of met een gekleurde gevelteekening etc. zijn mogelijk. Wanneer een in 

diepzwarte lijnen uitgevoerde calque gegeven wordt, zoo is tusschen teekening en lichtdruk 

niet alleen geen onderscheid te zien, doch de lichtdruk is zelfs fraaier, daar geen teekenaar 

bij machte is, zóó te inkten. De grond van den lichtdruk is spierwit, de lijnen zijn onver, 

gankelijk, in één woord, hier heeft men met eene uitvinding te doen, die elk ander proces 

verdringen zal. Wij raden dan ook ieder aan, die in dergelijke industrie belang stelt, een 

proeve van bewerking aan te vragen. Als wij nu ten slotte nog mede deelen, dat de 

firma Immig een eigen teekenbureau voor het maken van calques er op nahoudt, dan 

behoeft het wel niet gezegd, dat wij deze firma ten zeerste aanbevelen, te meer daar zij 

in ons land de eenige is, die dezen tak van industrie in haren geheelen omvang uitoefent, 

waarin opgesloten ligt dat ook bij haar ruime voorraden teekenpapier en teekenbehoeften 

voorhanden zijn. De Ilde Etage van Pand III is hiervoor geheel ingericht, terwijl binnen 

korten tijd met den aanbouw van een afzonderlijk daarvoor bestemd gebouw een aanvang 

zal worden gemaakt. • "' 

De firma Jan Hamer & Co. te Amsterdam. 

Bovengenoemde firma is geen onbekende voor een ieder die tot het bouwvak in 

betrekking staat. Vooral op het gebied van liften en kranen een specialiteit, en menige 

inrichting in ons land dankt de gemakkelijke bediening van alles, aan hetgeen de firma 

op dat gebied aan het gebouw leverde. Doch ook de ventilatie, stelsel Boyle en Wing, de 

zoo eigenaardig fraaie ijzerwerken, waaronder de trappen een hoofdgedeelte vormen, de 

stalinrichtingen, zijn alle artikelen, waarvan de firma een goede bekendheid verkreeg. 

Groeiende in het gebouw van de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst, Marnix^tr. 

Amsterdam, ging van daar de tocht naar de Heerengracht bij de Utrechtschestraat. om 

thans zich opnieuw te vestigen Frederiksplein 6 en 8 bij de Utrechtschestraat in eene 

inrichting, die de kroon op het werk zet, Hier wenschen wij de firma de steeds zich ken

merkende voorspoed blijvend toe, en zullen ongetwijfeld H.H. vakmannen in de nieuwe 

inrichting bij een nog grootere keuze eveneens meer gerief vinden, waardoor het zaken 

doen zeer vergemakkelijkt. Waar ruime werkplaatsen de vervaardiging, van de vele liften 

bevorderen, zal ongetwijfeld hierop de aandacht zich vestigen, en de reeds goede ervaring 

Jiiervan opgedaan doen stand houden. 
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Profiel-album van de firma R. S. Stokvis & Zonen te Rotterdam. 

Met het sluiten van het jaar, en den aanvang van een nieuwen jaarkring is het veelal 

de gewoonte onzer fabrikanten en leveranciers van bouwmaterialen om hun bestaan te doen 

herinneren door toezending van lijvige catalogussen, prijslijsten, circulaires, enz. De firma 

R. S. Stokvis Zonen te Rotterdam volgt die gewoonte trouw, en bij de groote verscheiden

heid harer artikelen vooral ook op sanitair gebied doet zij zulks steeds op even breede als 

onbekrompene wijze. Op die wijze hebben de bescheiden een blijvende waarde zoowel voor 

den verzender als ontvanger. In afwijking van den gewonen vorm, men kent die monster-

boeken met profiel ijzer, gewoonlijk in lastig formaat, gaf de firma Stokvis thans een zeer 

beknopt album, dat in de zak gedragen kan worden en waarin alle balkprofielen voor

komen. Met de verschillende afmetingen en gewichteb is zulk een boekje een «vaar vade

mecum en belooft voor H.H. bouwkundigen een werkelijk gerief te zijn Doch niet alleen 

balk ook gegolfd hek- en raamijzer is daarin opgenomen. Ook materialen voor wagens en staal

platen in elke voorkomen !e fabriekatie. Inderdaad het is een practische samenstelling, die 

ongetwijfeld op die wijze mott bijdragen tot bevordering van het debiet dat deze inrichting 

kent. 

A d r e s b o e k e n . 

Ons werd dezer dagen toegezonden een adresboek voor liergen op Zoom, uitgave 

van den heer H. 1'. M. Verlinden en samengesteld door den heer G. Mes aldaar. Adres

boeken zijn voor den handel geriefelijk en daar het niet veel gebeurt, dat geschikte 

uitgaven hiervan voor kleinere plaatsen worden ondernomen, vestigen wij hierop gaarne 

de aandacht, 't Kan menig handelaar in bouwmaterialen of fabrikant van dienst zijn. 

P R IJ S V K A G E N. 
Op de in dit jaar door de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam 

uitgeschreven prijsvragen zijn te sa i en 68 antwoorden ingekomen. 

1. Prijsvraag «Kleine villa. < Gedeeltelijke eerste prijs, bronzen medaille, getuigschrift 

en / 5°» a a n motto »Eenvoud», ontwerper de heer J. Stuivinga, te Rotterdam. 

Tweede prijs, bronzen mjd., getuigschrift en f 20, aan motto >Aleppo», van den 

heer J. H. Tresson, te Rotterdam. 

Derde prijs, getutgschr., aan motto «Duin en daal», van den heer J. C. Speelman, 

te Rotterdam. 

2. Prijsvraag «Getuigschrift voor de Vereeniging.» De helft der gecombineerde eerste 

en tweede prijzen, bestaande uit een bronzen med , getuigschr. en/* 35, aan elk der motto's 

• Cirkel», van den heer M. A, H van der Burg, te Amsterdam en »Labore» van den heer 

J. H. Schmitz Jr., te Rotterdam. 

3. Prijsvraag >Rustbank in een Park.» Gedeeltelijke eerste prijs, bronzen medaille., 

getuigschr. en f 35, aan motto »Aurora» van den heer R. J. Hoogeveen te Rotterdam. 

Tweede prijs, bronzen med., getuigschr. en / 15, aan motto »Studie«, van den heer 

H. van Dorp, te 's Gravenhage. 
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