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Nieu^^e Premietrekking. 
De Premietrekking loopt over V i j f t i g d e e l n e m e r s . 
Daar nu het gunstigste tijdperk daarvoor is aangebroken, 

verzoeken wij door medewerking het getal spoedig voltallig 
te maken. 

Voor zooverre alle premiën der vorige trekking nog niet 
zijn opgevraagd, verwijzen wij naar aflev. 23, pag. 184. 

De verschillende premiën voor de nieuwe trekking zijn: 
Twee premiën »M. J. GRADL, Moderne versiering van Pla

fonds en Wandvlakten <, bestaande uit 24 pi. in kleurendruk. 
Drie premiën >Letterboek<, bestaande uit 72 pi. in prachtb. 
Vijf premiën ieder een jaargang «Decoratie motieven <. 
Vijf premiën ieder drie jaargangen, ingeb., >Onze Tijde. 
Vijf premiën ieder ingeb. exemplaar »L. M. MÖLENAAR, 

Bouwkundige vormen*, — T o t a a l ? o p r e m i ë n . 

• 



Bij de Platen. 

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

door H. BUITENKAMP. 

Plan en gevels bieden een goed geheel, dat eenvoudig van karakter, door de ver-
deeling de aandacht vraagt en voldoet voor het doel waarvoor het bestemd ia. 

D e n i e u w e J a a r k r i n g . 

Menigeen vangt welgemoed het aangevangen tijdperk aan. Zulk een afsluiten van 

het jaar heeft een voordeel dat het oude er alsmede vergeten raakt, het nieuwe op den 

voorgrond treedt. Al is het zeer denkbeeldig, toch brengt een andere jaarkring weder 

nieuwe hoop en levenskrachten mede. Een mensch is nu eenmaal aan zoo iets gehecht. 

Dat 1902 voor alle lezers een jaar moge zijn dat aangename herinneringen achterlaat 

wanneer het eenmaal voorbij zal zijn gegaan. Het is ons zoo weinig weggelegd, van het 

al te fortuinlijke te kunnen gewagen, de meesten dragen hun levensvracht moeielijk en 

voor hen heeft ieder jaar wat, echter zelden veel goeds. Voor al diegenen zif bet jaar 

ditmaal eens goedgunstig. De thans nog zachte winter houdt den arbeid gaande en over 

het geheel is dit bevredigend; bij het steeds toenemen van arbeidskrachten kan de toestand 

meer achteruiÜoopen en zijn de klachten die wij vernemen niet grooter dan in andere 

winterjaargetijden. Uitbreiding van steden en goedgelegen dorpen houdt overal het werk 

gaande en laat het zich aanzien dat zulks nog niet zoo geheel spoedig zal beëindigd zijn. 

Toch is een oog op de toekomst noodig en zou daarom de verbetering van de Zuiderzee 

die toekomst kunnen ontsluiten. Wij willen hopen dat het dh jaar bij de Regeering krachtig 
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bevorderd wordt, alhoewel de kansen daarop niet gunstig zijn. Het was voor Nederland 

noodig dat zoo iets voorbereid werd, want de tijd zal komen, dat naar nieuwe hulpmid

delen moet omgezien worden om tot behoud der volkswelvaart te geraken. 

Waar het oude voldaan is, moet daarvoor het nieuwe gezocht worden, en dat is alleen 

door geheele omzetting onzer omgeving te verkrijgen. De bouwkunst in Nederland had in 

1901 niet veel zware verliezen, alleen denken wij met weemoed aan A. L. van Gendt, P. du Rieu 

en J.F.Buchel, die als gelauwerd uit het strijdperk trad en thans niet meer onder ons is 

Hoe geheel anders had dat kunnen zijn. De kunst zelve. Ja wat moeten wij daarvan zeggen, 

ging zij vooruit. Wij durven het antwoord niet geven. - T e veel eerbied hebben wij voor 

hetgeen eeuwen achter ons ligt, die monumenten der kunst, die een taal tot het gemoed 

spreken, eenig in hun soort, die monumenten die wanneer ook gezien, steeds nieuw blijven, 

zooals die grootsche tempelgebouwen en raadhuizen uit vorige eeuwen in Hollandsche, Vlaam-

sche, Gothische en andere stijlen in Nederland, België en Duitschland zoo machtig zijn vertegen-

woordigd. Wanneer wij dan op de kunst van ons heden zien, met zijn Amerikaansch 

uiterlijk, het blok-systeem, dan rijst wel eens de vraag: zal ook eenmaal daaraan die 

eerbied, dat ontzag te beurt vaUen, en dan twijfelen wij. Zie, dat zou toch echt ondank

baar zijn van ons leven, dat wij het zoo besteed hadden, dat het voor den] nakomeling 

geen enkele vereering bevatte. 

Wij knielen neder voor den machtigen Rembrandt, nog even frisch en begrijpelijk, 

nog even geliefd alsof het penseel gisteren bij den arbeid was neergelegd, het is eeuwig 

mooi. Wij buigen voor het werk van van Campen, die het Amsterdarasch Raadhuis schiep, 

omdat die steen in zijn overgelijkelijk schoone verhoudingen opeengestapeld mooi is en 

mooi blijft. Zullen eenmaal de monumentale gebouwen van thans met hunne torens en 

rompen, of er de vlammen doorgespeeld hebben, en een onvoltooid geheel voor ons 

achterlieten, zuUen die gebouwen ook eens zoo van zich doen spreken, mogelijk dwalen 

wij, maar wij vreezen er voor. Is dat zoo, hoe zou dan de kracht en het kapitaal die 

beiden hiervoor verloren zijn en onnut waren, beter besteed hebben kunnen worden. 

In het nieuwe ligt veel goeds en al moge er veel zijn, dat geen toejuiching verdient 

en dat wij moeten afkeuren op onzen weg, toch moeten wij ook erkennen, dat er goede 

richtpunten zijn, die wanneer zij verfijnd worden toegepast ons treffen. Maar dan zij het 

ook in alle deelen bestudeerd en een massa die in aangename verhouding is te zaam 

gebracht. Dat troffen wij nog niet. Het is een brutaal optreden van een vorm die een 

monumentaal gebouw in een kubus doet verkeeren, waarbij kappen en spitsen hinderlijke 

uitwassen zijn. 

Wanneer in 1902 de kunst zoo voorwaarts gaat betwijfelen wij haar nuttig zijn, en 

is het te wenschen dat de zich reeds openbarende kentering spoedig zich uitspreekt om 

ons voor verdere afdwaling te behoeden. Dan zullen wij het jaar dankbaar erkennen dat 

de kunst weder in het oude spoor terugbracht. Die in de landelijke architectuur een blik 

slaat, moet erkennen dat daar het moderne groote overwinningen behaalde. Juist bij de 

landelijke woning zoo in als uiterlijk is het moderne van veel nut geweest en valt daarbij 

zeer te waardeeren. Die grillige breking der vormen waar vroeger de meest eentonige 
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symetrie heerscht is daar welkom en dat bewijst dat op dien weg veel te verkrijgen is 

mits dat het binnen de perken van het redegevende worde gehouden dat het niet over

gaat tot een zucht om zonderling te zijn of te willen zeggen zoo iets kan ik nu doen 

tegen alle regelen in. Het zij steeds bestudeerd met vormen die zich tegen het luchtruim 

afteekenen grillig en schoon en dan behoudt het moderne een blijvende plaats wordt dit 

een stijlperiode evengoed als de Rococo, de Empire of wat ge maar wenscht. Dan is de 

herinnering van waarde maar dat is het niet wanneer kille massas zonder verband aan 

elkander worden gehecht. Zoo zal 1902 ons wellicht nader tot dit doel brengen en ditmaal 

voeren op den weg die meer algemeene toejuiching zal ondervinden dan thans het geval is. 

Wanner wij op onzen eigen werkkring letten dan geven wtj in woord en beeld wat 

zich door nieuwheid kenmerkt. Geachte lezers en medewerkers blijve in 1902 uwe gewaar

deerde steun ons deel, helpt ons zooveel mogelijk te brengen in den kring van al uw 

kennissen en vakgenooten. Wij komen zoogaande weg op leeftijd en dan is iedere steun 

zoo gewaardeerd opdat wij ook, dan wanneer dit jaar sluit kunnen zeggen, zie waar toch 

velen den arbeid verlichten valt die gemakkelijk. 

Een Kreits-gebouw voor de gemeente Hanau. 

Nu wij leven in een tijd, waarbij de daklooze gebouwen het grootste woord voeren 
is het aangenaam ook eens een tegenstelling te ontmoeten. 

Voor de stichting van een Kreits- of arrondissementsgebouw te Hanau werd een 

prijsvraag uitgeschreven. Zooals in Duitschland de gewoonte is, de belooningen zijn er 

dan ook na, is de deelneming groot en ziet de winner inderdaad zijne mededinging niet 

zonder moeite bekroond. Het ontwerp, waarvan de plannen en gevel onze tekstfiguur 

verduidelijken, is van Professor Pützer in Darmstadt en verwierfden eersten prijs. Alhoewel 

het echt Duitsche karakter hierin volkomen is weergegeven, en dus niet voor onze Hol-

landsche toestanden past is het geheel toch werkelijk ter bestudeering daarvoor waardig. 

Hoe geacheveerd zijn de uitbouwen, hoe werkelijk romantisch de in- en zijgangen aange

bracht, inderdaad zulk een gevel blijft lang de beschouwing vorderen. Van symetrie zoo 

streng doorgedreven is ook hier geen sprake, elke gevel is ingedeeld al naar dat het 

noodig was met de daarachter liggende ruimte en juist dat, met den rijzig opgaanden boven

bouw geeft alles een pittoresk aanzien, dat zich in die landelijke stadstreek zoo gelukkig 

zal afteekenen. Er waren op de prijsvraag vele hoogst verdienstelijke ontwerpen ingekomen 

ook met minder hooge kappen, die met onze bouwkunst beter overeenstemmen en doen 

zien, dat in Duitschland de traditie voortleeft, om dat wat goed is in eere te houden. 

Geen der gevels had echter dat eigenaardige, wat het bekroonde ontwerp kenmerkt ea 

daardoor zoo bizonder de aandacht trok. 
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Onze eeuw belooft 

velerlei verrassingen op 

het gebied der archi

tectuur. Volkomen af

wijkingen van het be

staande en al is het 

verre er van hetgeen 

op dit gebied^geleverd 

wordt toe te juichen, 

toch is er zeer veel 

opmerkelijks in, zeer 

veel dat erkenning ver

dient. In een onzer 

buitenlandsche vaktijd

schriften troffen wij 

dezer dagen een ont

werp aan voor een 

nieuwen schouwburg te 

Dortmund. Het is een 

bekroond ontwerp van 

den bouwmeester Mar

tin Dülfer. De massieve 

bouw onze hedendaag-

sche architectuur eigen, 

bestaat uit meerendeels 

vierkant opgaande 

muurwerken, bot afge-

knot, alsof zij op nadere 

voltooiing wachten. Dat 

kenmerkt ook dit ont

werp, toch heeft de 

massa iets aangenamers 

dan veel van dien aard, 

omdat het decoratieve 

element niet geheel en 

al is uitgesloten. 

Bij de verdeeldheid 

die over de nieuwere 

ontwerpen tbestaat, 

wenschen wij niet af te 



6 

breken of op te bouwen maar laten het oordeel in; het midden. Het geheel kan als bijdrage 

dienen hoe in onzen tijd de bouwkunst wordt begrepen. Wat aan het ontwerp niet te 

ontzeggen valt is originaliteit, of origineel en fraai samengaan, wij zien dat wel eens in 

eigen omgeving, is niet altijd mogelijk. Toch zou een meer verfijnde opvatting dit 

bewerken kunnen. Al te praktisch te zijn, maakt kil en dat volgt uit dergelijke opvatting 

onzer kunst, waardoor een onderlinge strijd tusschen de deelen ontstaat. De doorrit aan 

den voorgevel maakt niettegenstaande het klassieke, daarin wordt herinnerd een zwaar

moedigen indruk tegenover al het overige. Dat overige met zijne opgaande pijlers bekroond 

door fraaie beeldhouwwerken geeft iets meer bevredigends, dat tegen de groote muurvlakte 

gunstig uitkomt. Alle deelen van het gebouw sprekeü zich in den gevelbouw uit. Hoofd

ingang en trappenruimten, zaal en tooneel, terwijl de restauratie geheel afgescheiden is 

aangebracht. De Duitschers over het algemeen juichen dit ontwerp zeer toe als iets ten 

hoogste geniaal. Zooals zooveel anders is geworden zal ook dat wel verkeeren en de 

meeningen zich wijzigen. Dit is zeker, wij hebben in Amsterdam een Beursbouw, en 

wanneer wij die toetsen aan dit ontwerp, dan zit waar dit laatste rijker van versiering 

is hier toch dezelfde beschouwing in, massieve bouw waarbij de grove vormen tot het 

gemoed moeten spreken. Daaruit volgt, dat kerk, schouwburg en beurs vroeger ieder 

gebouwen met een zelfstandig en wel te herkennen uiterlijk, verbazend veel op elkander 

gaan gelijken en ineen smelten. Deze gelijkvormigheid kan niet ten goede komen aan 

de groote massa, die juist het verschil van opvatting ten goede komt, want waar een elk 

iets anders schept wordt kunst en nijverheid bevorderd en tot den arbeid opgeroepen. 

Als een herinnering aan het werk onzer dagen heeft de bewaring van dergelijke denk

beelden nut. Wat het grondplan betreft, waarbij een groot oppervlak den ontwerper ten 

dienste stond, dat is eveneens in vele verdeelingen oorspronkelijk en biedt een geheel aan 

dat zich door groote geriefelijkheid kenmerkt. 
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Een bureau voor technische adviezen. 

Het hoofdbestuur der »Vereenigiag tot bevordering van fabrieks- en handwerksnijvef-

heid in Nederland, zond voor dit doel een brochure bij belanghebbenden rond, met het 

betoog der noodzakelijkheid een bureau op te richten, waar technische adviezen zouden 

kunnen worden gegeven. Er wordt op gewezen: ie. dat er behoefte aan bestaat; 2e. dat 

de onpartijdigheid medebrengt, dat een dergelijk bureau vrij is van elke relatie met 

fabrikanten of wie ook; 3e. acht het Bestuur dergelijke instelling niet levensvatbaar als 

particuliere onderneming, waarvoor subsidie noodig is. Waar de Staat het stichten van 

zulk bureau niet op zijn weg achtte, meende het Bestuur die leemte te moeten aanvuUen. 

Men riep de hulp van den heer G. A. A. Middelberg in en maakte een schema voor de 

vorming der instelling op. Wij willen de bepalingen hiervan niet overnemen, daar wij 

al te wijdioopig zouden worden; echter kreeg men daardoor eenig resultaat. Men had 

een plan, gaf dat ter overweging aan verschülendt autoriteiten en vroeg hun gevoelen. 

De hoogleeraar Van den Burg gaf als zijn meening te kennen, zich niet met het plan te 

kunnen vereenigen, deze keurde de bestaande inrichtingen, voldoende, zag in de gedurige 

vorming der technologen en ingenieurs aan de Polytechnische School steeds toenemende 

krachten, tot eigen oordeel gerechtigd, waardoor zulke instellingen niet even dringend 

noodig blijken. Prof. Holst, die over de administratieve verdeeling der instelling vooral 

zijn oordeel laat gaan, juicht evenmin het plan onverdeeld toe. 

De heeren Aronstein, Behrens, Beijerinck, Hoogewerff en Schroeder van der Kolk allen 

aan de Polytechnische School verbonden keuren dergelijke instelling goed, maar wijzen er 

op dat zij in menig opzicht overbodig is. Nu toch reeds wendt degeen die voorgelicht 

wil worden zich in vele gevallen tot de Polytechnische school. De leerlingen vinden dan 

gelegenheid dit onderzoek te bewerkstelligen en geeft dit dikwerf aanleiding voor hen tot 

het aanknoopen van gunstigen relatiën. Daar dit een practische ervaring is, verdient het 

wel overweging, en volgt daaruit dat ook van dien kant de aanbeveling zeer beperkt is. 

De hoogleeraren Ravenek en Snijders toonen zich voorstanders behoudens onder enkele 

bepalingen en waar dat nu het geval is zou men tot de gevolgtrekking moeten komen 

dat de vorming van dergelijke instelling geen directe levensvatbaarheid heeft. Men moge 

ook niet vergeten wat door technische vakmannen reeds is gesticht, wij denken daarbij 

aan het proefstation van de heeren Konirig en Bienfait die inderdaad zich groote onkosten 

getroost hebben om alles ten nutte van de wetenschap te verkrijgen en welke instellingen 

nu door de zoo gunstig bevoorrechte zouden worden verdrongen. Inderdaad waar er moed 

toe noodig was om zich derwijze in te richten, daar is het toch wel zaak dat de personen 

wien het ten goede kan komen helpen in stand houden, wat is, voor en aleer te beginnen 

met nieuwe instellingen, waardoor het een het ander zou verdringen en vernietigen. 

Zulke handelingen mogen gedrongen door slechte concurrentie onder de neringdoenden 

ontstaan, die zijn hier geen behoeften, en zouden wij daarom de oprichting voorzeker niet 

aanbevelen. 
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De bouwkunst op het schouwtooneel 

De Nieuwjaarswensch uitgesproken bij de Intrede van het jaar 1902 door het welbekende paar Thomasvaer en 

Pieternel, die bij gelegenheid van de bruiloftsviering. van Klori» en Roosje gewoonlijk de kans waarnemen op het. 

Leidscheplein te Amsterdam over alles een hartig woordje mede te spreken, gaf dit jaar aanleiding om ook de 

architectuur eeas onder handen te nemen. Wat zal de heer Van der Pek, die zich zooveel moeite op dit punt getroost 

heeft om wat niets was tot iets te maken, zich daarover verlustigd hebben 1 heel flillegom kwam er vooweker van op 

de been om te hooren hoe zijne voorspellingen al meer en meer ingang vinden, altijd als ongeluksvoorspellingen. 

Ziet hier wat de beide feestvierenden zeggen over het Stadhuis thans paleis om te komen tot de Gijsbrecht, die 

op het hoekje van de beur» staat zoo precies in en uit de muur om met een overzicht van de kleurenharmonie van 

ons bouwvak te besluiten, het is een merkwaardige berijming. 

Van het paleis, het achtste wonder der wereld, zegt 
THOMASVAER. 

Maar dat niet bijzonder 
Zich leent tot Vorstelijk verblijf 
Wat daar nog uit zal groeien, wijf 
Ik weet het niet! Maar 'k noem het streven 
Om zulk een kunstwerk te hergeven 
Aan zijn bestemming prijzenswaard I 
Kon dan zijn marmren galerijen 
Ontsluiten als in vroeger tijen 
Weer worden openbaar domein 
Zou dat voor 't volk geen weldaad zijn? 

PlETERNEL. 

Het volk? Wat heeft dat nu te maken 
Met al die weelderige zaken. 
Met al dat marmer en dat goud? 

THOMASVAER. 

Ik zag zoo graag het volk vertrouwd 
Met eigen kunst. Leer 't volk begrijpen . . , 

Dan zal het oordeel rijpen 
Ook over 't hoekbeeld van de Beurst 

PIETERNEL (uitbarstend): 
Dien Gijsbreght in zijn steenen keurs? 
Je ziet zoo, dat de stumper ziek is 
Beroerd en stijf van rheumatiek is 1 

PIETERNEL. 

De man werd zwaar genoeg bezocht, 
Hij staat daar leelijk in de tocht 
Maar geeft toch in zijn wreede gratie 
Het treffend beeld der speculatie I 

THOMASVAER. 

Wat speculatie I spikkelaas ? 
Een vrijer van Sint Nicolaas I 
Dat is ie! 

THOMASVAER. 

Maar je raaskalt lieve. 
Juist dat breed-kantige massieve 
Past bij den bouw, dien je daar ziet! 

PIETERNEL. 

Ik zeg, dat is mijn Gijsbreght niet 
Die mummie I 

Voortgaande over het aankweken van kunst- en 
smaakgevoel bij het volk zegt 

PIETERNEL. 

Ik ben er achter: 't is de kleur 
Die als een lente op raam en deur 
Neen, als een plaag ons kwam bezoeken 
En Amsterdam in alle hoeken. 

Besmettend als een duivelszoen 
Neerdompelde in andijvie groent 
De kleur der daken en kozijnen 
Aantastte, zelfs de rolgordijnen 
De kinderwagens 

Niet te keeren 
De woede om alles groen te smeren : 
De beste naam voor 't Leidscheplein 
Zou tegenwoordig Groenland zijn I 
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Bij de Platen, 

W o o n h u i s g e v e l , 

door J. J. HJüLIiEN D O O R N . 

Een flinke gevel die voor onze plattelands-steden uitstekend geschikt Is geeft de plaat 

aan. De erker is zeer eigenaardig aangebracht en is de kapafdekking evenzeer goed gekozen. 

Tentoonstelling voor Decoratieve Kunst te Parijs. 

De tijd der mededinging is met 15 Januari gesloten geworden, het kan wellicht toch 

zijn nut hebben aan het programma te ontleenen wat de tentoonstelling eigenlijk beoogt 

Zooals bekend is, bestaat het comité van Nederland uit Jhr. Ernest van Loon, voorzitter 

en regeeringscommissaris, E. A. von Saher, vice voorzitter en penningmeester, K. Sluy-

terman, secretaris, en Ph. Zilcken, belast met de graphische afdeding. Daar voor deze 

tentoonstelling ook prijsvragen zijn uitgeschreven, dus voor bouwkundigen van zeer veel 

belang is, zou eene nadere aanvrage tot toelichting bij den secretaris, den lieer E. A. 

von Saher, daarvoor de noodige meer uitvoerige omschrijving kunnen verleenen. 

De tentoonstelling loopt van April tot 1 November. 

Het programma luidt als volgt: 

iste Klasse. Het Moderne Huis en zijne decoratieve elementen. 

AfcL 1. Geschilderde versieringen voor vertrekken •en hunne onderdeden. Schetsen en 

uitgewerkte onderdeden in olie-, water- en lijmverf. Zolderingen, friezen, paneelen, enz. 

Afd. 2. Plastische versieringen voor vertrekken en hunne onderdeeleoT zolderingen, 

schoorsteenmantels, friezen, paneelen, enz. in verschillende materialen. 
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Afd. 3. Bouwkundige onderdeden als : deuren, ramen, ena. 
Afd. 4. Keramische producten. 

Afd. s Geschilderd, geëtst en geslepen glas. 
Afd. 6. Mozaïekwerk. 

Afd. 7. Stoffen voor decoratieve doeleinden : weefsels, gebatikte, gedrukte en beschil
derde stoffen. 

Afd. 8. Kantwerk, borduurwerk en tafellinnen. 
Afd. 9. Behangselpapier. 

Afd. 10. Werken in leder en hunne surrogaten. 
Afd. 11. Kunst vlecht werken. 

Afd. 12. Geslagen, gedreven en gegoten metalen. 
Afd. 13. Wapenen en onderdeelen. 

Afd. 14. Verwarmingstoestellen en de daartoe behoorende onderdeelen. 
Afd. 15. Verlichtingstoestellen. 
Afd. 16. Meubelen. 

Afd. 17. Onderdeelen van meubelen voor salons, zit- en eetkamers, slaap-, bad, en 
toiletkamers, keukens en kinderkamers. 

Afd. 18. Zilverwerken en juwelierswerken. 

Afd. 19. Medailles, munten en plaketten. 

Afd. 20. Graphische kunsten. Werken van lithografen en boekdrukkers, plakkaten, 
houtsneden en plaatdruk. 

Afd. 31. Oorspronkelijke boekversieringen. 
Afd. 22. Eindwerk. 

2de klasse. De moderne kamer in haar decoratief geheel. 

Afd. 23. Ontwerpen en modellen voor geheele kamerinrichtingen en onderdeelen van 
vertrekken, portalen, gangen, trapportalen, enz. 

3de klasse. Het huis en de straat in hun decoratief geheel. 

Afd. 24. Ontwerpen van gebouwen en hunne onderdeelen, teekeningen en photoera-
phieën. 

Afd. 25. Plattegronden van straten, pleinen tuinen, parken, bruggen, poorten, enz. 
Afd. 26. Decoratieve onderdeelen van het uitwendig huis en de straat. 
Teekeningen en modellen van hekken, balustraden, fonteinen, lantaarns, zuilen, kios-

ken. Versieringen van buitendeuren enz. 

Tot het toekennen van onderscheidingen zal het Centrale Comité eene jury benoemen 
doch om het doel der Tentoonstelling beter tot zijn recht te doen komen, worden 
prijsvragen uitgeschreven, die in het bijzonder zullen worden bekroond en wel voor: 

1. Het beste ontwerp van een heerenhuis of villa in moderne stijl. 

Het beste decoratief geheel eener voornaam ingerichte woning, bestaande ten 
minste uit drie verschillende vertrekken. 

3. Het beste decoratief geheel eener eenvoudig ingerichte woning als boven. 
4. Het beste ingericht voornaam vertrek, 
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5- Het beste ingericht eenvoedig vertrek. 

In een rondschrijven roept het Comité den steun in van kunstenaars en industriëelen 

voor het bijeenbrengen van een een collectieve inzending. 

A m e r i k a e n E n g e l a n d . 

Amerika treedt in de laatste jaren sterk op den voorgrond. Thans zal het geschieden dat 

een New-Yorksch Syndicaat een groote handelsonderneming gaat opzetten in Londen en 

daardoor aan de Engelsche nijverheid een groote concurrentie zal aandoen. Waar de 

Oxfort-straat zich met het Strand verbindt, wordt een reusachtig gebouw opgericht. Het 

gebouw zal aan kosten vereischen 24 millioen gulden en belooft een der grootste en 

omvangrijkste magazijnen van de wereld te worden. Aan de zijde van het Strand is het 

230 M. breed en het geheele grondvlak is 11,600 M2. De kelderverdieping wordt geheel 

brandvrij gemaakt en bestemd voor bankzaken, de verdieping gelijkstraats is voor winkels 

en de overige verdiepingen voor verschillende doeleinden. Ook komt in de beneden

verdieping een restauratie. Het geheel zal 6000 vertrekken bevatten, te samen 84000 M2. 

oppervlak. Evenals de Amerikaansche bouw is daargesteld, is de constructie ook hier 

van ijzer met zandsteenen bekleeding. Daar in Londen voor het hoogbouwen bepalingen 

bestaan, is de toegestane hoogte ongeveer 25 M., terwijl in de kap nog twee verdiepingen 

bovendien zijn begrepen. Verwarming, verlichting, telephoon, liften, enz. zijn hier natuur

lijk overal aanwezig. Liften maar liefst 30 stuks, die dag en nacht voor gebruik gereed 

staan. De huur per winkel met vertrek wordt geschat op even f 700, wat niet hoog is, 

in aanmerking genomen de stand en de vele geriefelijkheden als verwarming, licht, enz. 

hieronder begrepen. 

De grond wordt niet in eigendom gegeven, echter wel voor 999 jaar erfpacht. De 

Londenaars zien den houw met zorg tegemoet. Juist in de dagen waarin zij zoo aan alle 

kanten welverdienden pech hebben, is de concurrentie op nijverheidgebied op die wijze 

hier niet recht welkom, maar de Amerikanen, die zich zoo gaandeweg aan de spits der 

stoute ondernemingen stellen, laten zich hierdoor niet ontmoedigen en zien de toekomst 

met groote verwachting op voordeel tegemoet. 

E e n k u n s t e n a a r s v e r b i y f t e R o m e . 

Het is bekend, dat in Duitschland en Frankrijk zeer veel wordt gedaan om de jonge 

kunstenaars het verblijf te Rome gezellig te maken. Goed ingerichte woonverblijven met 

ateliers zijn gewoonlijk voor hun aanwezig, doch zijn die allen op meer verouderden voel 

ingericht. De bouwmeester Oskar Telgel doet nu een plan aan de hand om de Duitsche 

kunstbroeders een geriefelijk studieverblijf te verschaffen. Elk blok, want het plan bestaat 

uit verschillende blokken, op goed gelegen punten te plaatsen, bestaat uit acht woningen 

bevattende woonkamer, atelier, W. C. enz. Elke twee woningen hebben een gemeen-
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schappelijken ingang. Op het midden waarvoor een hoofdtoegang is aangebracht, is de 

entree en vestibule, waarachter de eetzaal, ter zijde een badkamer en aan de andere zijde 

de trap naar het hoog gelegen terras, waar een gezellig uitzicht de rust na den arbeid 

loont. Bij elke twee woningen is eene kleine donkere kamer hij. den ingang, die voor 

verschillend doel kan worden gebezigd. In het sousterrein is de woning voor portier, 

bestaande uit kamer, keuken en dienstbodenvertrek, terwijl een viertal kelders tot herging 

het overige ruim vullen. Onder de eetzaal is een groote bergplaats, hetzij voor materialen, 

kisten, of wat ook en ter zijde de waschkeuken. Het uiterlijk is geheel passend bij de 

architectuur, Italië eigen, klassiek maar zonder toepassing van de gebruikelijke pilasters 

en kolommen. Zooals op de tekstfiguur is aangegeven moet de gevel derwijze begroeid 

zich gced voordoen en heeft het geheel wel het aanzien van een verblijfplaats te zijn 

waar studie nummer een is. De ateliers hebben alle uitstekend licht met een achtergelegen 

terras, zoodat die ook goed aan het doel beantwoorden. 

M o z a ï k figuren. 

In Jerusalem is in een gebouw een zeer belangrijk tafereel ontdekt in mozaïk uitge-

voerd, dat door bizondere kleurenpracht uitmunt. Het is vierkant en 6 M. op iedere 

zijde. De hoofdgroep zijn twee vrouwen Georgia en Theodosia waarvoor een leeuw ge

groepeerd is, en terzijde Orpheus die door zijn spel op de lier, de wilde dieren tot luisteren 

dwingt. De dieren zijn een beer, slang, wild zwijn, adelaar, nachtegaal, reebok en een -

centaur. Het moet een werk zijn uit het bloeitijdperk der Grieksche kunst. De sultan heeft 

de direkteur van het museum te Konstantinopel naar Palestina gezonden om het kunststuk 

voor het museum te verkrijgen. 

De Maatschappy tot Bevordering der Bouwkunst. 

Bij gelegenheid van het zestigjarig bestaan der Maatschappij wordt een buitengewone 

prijsvraag uitgeschreven, die ten volle de aandacht verdient. Het is niet voor het eerst 

dat dergelijk onderwerp aan de orde is gebracht. Met de intusschen veranderde omstan

digheden en de wetenschap dat het terrein, daarvoor mogelijk beschikbaar, spoedig geheel 

ingenomen zal zijn, is het een uitnemend denkbeeld, dit op die wijze ter behandeling 

te stellen, dat opent de weg voor veel, wat nu slechts door vage gedachtenwisseling kan 

geleid worden. Wij wenschen de Maatschappij, die de belooningen zeer flink stelde, een 

goed succes toe. Het zal ongetwijfeld ons nader brengen tot het doel. 
P R O G R A M M A . 

Bestemming. — Het paleis is bestemd tot tijdelijk verblijf van het Koninklijk Echtpaar met gevolg, gedurende 

het jaarlijksch bezoek aan de Hoofdstad van Nederland. 

Bouwterrein. — Het bouwterreia is vlak en gelegen in een nieuwe buitenwijk van de Hoofdstad. 

Aan de voorzijde wordt het begrensd door een ruim plein en ain de overige zijden door avenues. 

De breedte van het terrein, die op de bijgaande situatie is aangegeven, bedraagt 145 M,; de grootste diepte is 

pl.m. 150 M. 

De grenslijn aan het voorplein 2 wordt aan de mededingers overgelaten onder dien verstande, dat een doelmatige 

verbinding en harmonische aansluiting met de omgeving verkregen worde. 

Hft terrein njoet rondom cto îf een nwnumentaal hek van den publieken weg afgesloten worden. 
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Het gebouw zelf, dat bij eene breedte van pl.m. 70 M. ten hoogste 5000 M'. oppervlakte mag beslaan met 

inbegrip der binnenplaatsen, moet aan de voorzijde ongeveer 40 M. binnen het afsluithek liggen. 

Aan de twee voorhoeken van het bouwterrein moeten, aansluitende aan het monumentale hek, paviljoens ontworpen 

worden, elk groot pl.m. 80 M1., die door overdekte colonnades met het gebonw verbinding hebben en waardoor 

tevens een afgesloten voorplein gevormd wordt. 

B O U W T E R R E I N . 

1. Terrein voor het Paleis. 

2. Plein. 

8. Bouwterrein voor villa's. 

4. „ „ huizen, of reeds bestaande huizen. 

6. Rijks Museum. 

6. Tuin van het Rijks Museum, 

6. Gemeentelijk Museum. 

7. Concert-gebouw. 

Indeeling. — Het gebouw zal bestaan uit: 

A. Kelderverdieping, waarvan de vloer ligt op 1 M. beneden het trottoir; 

B. Beganegrond, waarvan de vloer ligt op 2 M. boven het trottoir: 

C. Eerste- of hoofdverdieping, waarvan de vloer ligt op 6.60 M. boven het 
trottoir; 

D. Tusschenverdieping, waarvan de vloer ligt op 11.60 M. boven het trottoir: 
E. Tweede verdieping, waarvan de vloer ligt op 16 M. boven het trottoir; 

F. Zolderruimte. 

Kelderverdieping. — De kelderverdieping, die slechts onder een gedeelte 

van het gebouw gebracht mag worden, moet bevatten : een ruime brandvrije 
kluisruimte van pl.m. 80 MJ. oppervlakte; een voorruimte als toegang tot deze 

kluisruimte; de vereischte ruimten voor het plaatsen van ketels ten dienste eener centrale verwarming (systeem lage 
druk stoomverwarming) en voor warmwaterverrorging; de vereischte ruimten voor het plaatsen van machineriën ten 
dienste der electrische personenliften, en van meters voor gas, water en elecbiciteit; een flinke ruimte voor berging 
van brandstoffen, met gemakkelijke gelegenheid om van buiten af kolen in te brengen; ruime provisie- en groote 
wijnkelders; een bier- en mineraalwaterkelder en twee koelkelders; een glaskamer; een kantoortje voor den dienst' 
verder de noodige bergplaatsen en W. Cs. 

Beganegrond. — De beganegrond is bestemd voor huisvesting van Hooge gasten en verder voor den dienst. 

De begane grond moet bevatten: een hoofdingang met overdekten doorrit; een ruime vestibule, hierbij een 

portiersloge en een vertrek voor inschrijving van bezoekers; een trapzaal met eene monumentale hoofdtrap ia gemak

kelijke en doeltreffende verbinding met de eerste of hoofdverdieping; ruime en doelmatige garderobes voor genoodigden 

in de nabijheid van de hoofdtrap ; van de vestibule uit, twee ruime trappen naar de appartementen op de eerste en 

tweede verdieping gelegen; de noodige diensttrappen met afzonderlijke dienstingangen ; de noodige personen- en 

spijzenliften; eenige appartementen voor Hooge gasten, elk appartement bestaande uil een slaap-, een zit- en werk

kamer, een garderobe en een ruimte bevattende een toilet, een badkamer en een W. C.; een kamer voor adjudanten • 

twee vertrekken voor bediening, in de nabijheid van bovengenoemde appartementen gelegen; twee vertrekken voor 

den Hofmaarschalk; een vertrek voor den Intendant van het paleis; een ontvangkamer voor de Secretarissen en een 

tweetal werkkamers; een kamer voor ordonnanoen; een kamer voor boden; een woning voor den concierge, bestaande 

uit drie kamers en keuken met bergplaatsen, deze woning met een der genoemde dienstingangen ; een vertrek voor 

den hofmeester; minstens twee vertrekken voor bedienden; een hoofdkeuken, twee bijkeukens en spoelkeuken, een 

koffiekeuken, drie bergplaatsen en een werkplaats voor de koks; in de nabijheid hiervan afzonderlijke diensttrappen 

naar de kelderverdieping; een bewaarplaats voor porselein en kristal; een zilverkamer; een bewaarplaats voor 

tafellinnen; een linnenkamer; een vertrek voor den bloemist; twee eetkamers voor dienstpersoneel, waarbij de 

noodige kleedkamers en toiletkabinetten met W. C s ; twee garderobes voor Z. K. H. den Prins; een centraalbureau 

voor huistelefoon en telegraafdienst; verder een aantal bergplaatsen en vereischte gemakken, 
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Eerste of Hoofdverdieping. — De eerste of hoofdverdieping is bestemd voor: ie. de officieele recepties, audlgnties 

en feesten; 2e. woning van het Vorstelijk Echtpaar; 3e. woning van Vorstelijke gasten. 

De hoofdverdieping moet bevatten: in verband met de hoofdtrap, ruime galerijen en vestibules, doelmatig aan

sluitend tot een serie van zalen en vertrekken, als volgt: een audiëntie-zaal (pi. m. 8B M».), aan weerszijden begrensd 

door eene antichambre en gelegen aan den hoofdgevel van het gebouw en tevens in verbinding met een open terras 

boven den overdekten doorrit; een groote feestzaal, (pi. m. 280 M a) , met gelegenheid tot plaatsing van een orchest 

van pi. m. 40 executanten. De ruimte voor dit orkest moet van af een der diensttrapten gemakkelijk bereikbaar zijn

een groote eetzaal, (pi. m. 180 Ma.); een aanrechtkamei, (pi. m. 50 MJ.), en een dessertkamer, (pi. m. 15 M».) beide 

aan de groote eetzaal grenzende; een groote conversatiezaal, (pi. m. 180 M»); een antichambre, (pi. m. 50 MJ.) in 

verbinding met de groote conversatiezaal en ruime toiletkabinetten in de nabijheid; de drie genoemde zalen moeten 

en suite gelegen zijn en kunnen, evenals de audiëntiezaal, in hoogte twee verdiepingen bevatten: een kleine eetzaal 

(pi. m. 80 Ms.), in de nabijheid van de bovengenoemde aanrechtkamer gelegen; eed rookzaal en een conveisatie-salon 

(elk pi. m. 40 M2.), met ruime toiletkabinetten in de nabijheid. 

De appartementen van het Vorstelijk Echtpaar moeten bestaan uit: een salon, een woonkamer, twee werkkamers 

twee slaapkamers met aangrenzende afzonderlijke kleine garderobes en twee ruimten met elk een toilet-, een badkamer 

en een W. C. ; een kamer voor adjudanten van dienst; een kamer voor dienstdoende hofdames; twee vertrekken 

voor de particuliere secretarissen; twee vertrekken voor bediening. 

De appartementen voor Vorstelijke gasten moeten elk bestaan uit: een zit-, een slaap- en een werkkamer en 

afzonderlijke garderobe, en ruimte met toilet-, badkamer en W. C.; een kamer voor adjudanten; een kamer voor 

hofdames; twee vertrekken voor bediening. 

Tusschenverdieping. — Deze verdieping is bestemd voor de huisvesting van de hofhouding en voor personen 

behoorende tot den directen dienst van Hunne Majesteiten. 

Zij moet bevatten : een aantal appartementen voor hofdames en hof heeren; elk appartement bestaande uit een 

slaap- en een zitkamer, benevens eenige vertrekken voor bedienden; een conversatiezaal tevens bibliotheek • een 

groote garderobe voor H. M. de Koningin, in afzonderlijke verbinding met een der garderobes in de nabijheid van 

de appartementen van het Vorstelijk Echtpaar op de hoofdverdieping gelegen; verder de noodige badkamers toilet

kamers met W.C.'s, bergplaatsen en verdere gemakken. 

Tweede verdieping. — Deze verdieping is bestemd: gedeeltelijk voor de huisvesting van leden van het gevolg 

gedeeltelijk voor huisvesting van officianten, lakeien enz. 

Zij moet tevens bevatten de noodige badkamers, W.C's , bergplaatsen, garderobes, enz. De zolderruimte boven 

deze verdieping is bestemd voor berging, enz. 

Paviljoens, — De genoemde paviljoens, aan de voorhoeken van het bouwterrein, zijn bestemd voor de militaire 

eerewacht. 

Elk paviljoen moet bevatten een overdekte portiek, een vertrek voor de wacht en een vertrek voor den dienst-

doenden officier, commandant der wacht; verder de noodige bergplaatsen en W, C s 

Afsluithek. — Bij het ontwerpen hiervan moet gelet worden op twee ruime inrijhekken, met schildwachthuisjes 

voor infanterie en cavaUerie, 

Het gebouw moet van alle gemakken voorzien, de communicatie oordeelkundig ingericht, de toegangen naar 

behooren aangebracht, en zooveel mogelijk brandvrij ontworpen zijn. Ruime loggia's of balcons kunnen op daartoe 

geschikte plaatsen worden aangebracht, 

In te leveren teekeningen. — De gevraagde teekeningen zijn: 

A een situatiepldn van het ten'ein, op de schaal van 2 mM, per Meter waarop het hoofdgebouw met omgeving 

is aangegeven; 

B. de plattegronden van kelderverdieping, beganegrond. eerste of hoofdverdieping, en tusschenverdieping, op de 

schaal van S mM. per Meter; 

C. de twee voornaamste gevels, op de schaal van 1 cM, per Meter; 

D. een der voornaamste doorsneden op de schaal van 1 cM, per Meter 

E. een perspectieviesch aanzicht, van het plein gezien; 
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F. een buitentravée op de schaal van S'cM. per Meter. 

Het is verplichtend in de plattegronden de bestemming der vertrekken te schrijven. 

De teekeningen moeten behoorlijk bewerkt zijn. 

De ingekomen antwoorden zullen beoordeeld worden door een jury, bestaande uit de heeren: 

Prof. E. Gugel, Hoogleeraar aan de Polytechnische School te Delft, Eerelid der Maatschappij tot Bevordering 

der Bouwkunst, 

C. Muysken, Architect Ingenieur te Baarn. Oud-Voorzilter, Eerelid van de Maatschappij fjöev. d. B. 

J- F. Klinkhamer, B. I. te Delft, Hoogleeraar aan de Polytechnische School te Delft.J 

H. Evers, Architect te Rolterdam, Hoofdleeraar aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische^Weten-

schappen te Rotterdam. 

H. F. Berlage Ne , Architect te Amsterdam, Voorzitter van het Genootschap ArchUectura et Amicitia. 

A. Salm G.Bzn., Architect te Amsterdam, Voorzitter van-. 

Joh. Mutters Jr., Architect te 's Gravenhage, Lid van-, 

J. Verheul Dz., Architect te Rotterdam, Lid van het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Bev. der Bouwkunst. 

C. T. J, Louis Rieber, B, I., te Amsterdam; Seoretaris van de Maatschappij ter Bev. der Bouwkunst, 

Aan den vervaardiger van het beste en ter bekroning waardig gekeurde ontwerp zal worden uitgereikt de «Ver

guld Zilveren Medaille der Maatschappij en f 600; 

voor het in de tweede plaats ter bekroning waardig gekeurde ontwerp wordt uitgeloofd de »Zilveren Medaille en ƒ 260; 

voor het in de derde plaats terbekroning waardig gekeurde ontwerp wordt uitgeloofd d«»Bronz«n Medaille en ^ 100. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

1. Alle stukken in antwoord op deze prijsvraag worden vóór of op 16 Mei 1902, des namiddags te 2 uur, vracht-

vrij ingewacht aan het adres van den Secretaris van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, den heer C.T, 

Louis Rieber, Marnixstmat 402, te Amsterdam, vergezeld van een open brief, waarin een adres, om zoo noodig met 

den inzender te correspondeeten, zonder den naambrief te openen. 

2. De in te zenden stukken moeten gemerkt zijn met een motto, en vergezeld van een gesloten naambrief, 

waarop aan de buitenzijde dat motto is herhaald, en van binnen bevattende de aanduiding van naam, betrekking en 

woonplaats van den inzender. 

8. De teekeningen mogen niet opgerold worden ingezonden. 

4. De Jury heeft het récht, wanneer geen antwoord ter bekroning kan worden voorgedragen, aan het Hoofdbe 

Stuur voor te stellen eene andere onderscheiding toe te kennen aan zulke antwoorden, die volgens haar oordeel aan

spraak hebben, 

6 De bekroonde of gedeeltelijk bekroonde ontwerpen blijven gedurende een jaar ter beschikking van het Hoofd

bestuur der Maatschappij, dat zich het recht voorbehoudt de ingezonden teekeningen in verschillende steden ten toon 

te s'.ellen, en reproducties vau de teekeningen in de werken der Maatschappij uit te geven. 

6. De niet bekroonde ontwerpen kunnen na 1 Juli 1902 afgehaald worden aan het bureau van de Maatschappij 

te Amsterdam) de niet bekroonde ontwerpen van mededingers buiten Amsterdam wonende, zullen na 1 Juli 1902 aan 

de corresponden le-adressen worden teruggezonden. 

7. De uitslag van de beoordeeling der Jury zal bij gelegenheid van de Algemeene Vergadering in 1902 worden 

bekend gemaakt, en de tentoonstelling der ingekomen plannen zal tijdens die vergadering geopend worden. 
8. De Prijsvraag is internationaal. 

AMSTERDAM, Januari 1902.1 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 IPlaten. 

T a b a k s p a k h u i s G r u n o t e G r o n i n g e n . 

Bouwmeester A. Th. VAN ELMPT, aldaar. 

Van een pakhuisgevel valt gewoonlijk niet veel te maken, 't moet soliede en eenvoudig 
zijn. De hoofdvorm alleen kan dan medewerken om iets behagelijks te verkrijgen. Dat 
is dezen gevel eigen, die een inderdaad goed geheel vormt, en geen misstand oplevert 
tusschen den gewonen huisbouw. 

Parketvloeren in kleur te herstellen. 

Parketvloeren zijn gewoonlijk geneigd het vuil dat daarop voorkomt tot zich te nemen 

wat van grootcn invloed op de kleur is. Vooral bij het eikenhout is dat een groot bezwaar, 

de kleur daarvan wordt zoo donker dat alle speling die de houtvezels aanbied verloren 

gaat, daarmede is het eigenaardige van de vloer eveneens weg. Wanneer men nn i ded 

gezuiverde soda met een deel gebluschte kalk en 15 deelen water 45^50 minuten ineen 

ijzeren pan kookt, en met een doek op de vloer insmeert, dan gaat men eenigen tijd 

daarna met een harde borstel en fijn zand heen, en schuurt dat smeersel met alle onrein-

heden weg. Dan neemt men 2 deelen zwavelzuur met 15 deelen water en reinigt hiermede de 

vloer na. Het eerste mengsel doet het vuil verdwijnen en het tweede haalt de kleur op. 

Mochten de vlekken er niet geheel mede weggegaan zijn, dan neemt men de bewerking 

nog eens op gelijke wijs onder handen. 
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Kerkgebouw te Minneapolis. 

, Amerika heeft ons zeer veel eigenaardigs te zien gegeven. Verschillende volkeren, 

van geheel verschillende denkwijzen en evenzoo geheel verschillenden landaard konden 

moeielijk samengaan, een architectuur te verkiezen, die bij een hunner de geliefdste was. 

Men verkreeg een amalgama en wist zich daaruit ook voor Amerika iets te vormen, waar 

de verhoudingen er tot in evenredigheid stonden, waar de toestanden juist zulke opvattingen 

gedoogden omdat er geen verleden, geen geschiedenis bestond en wat de Amerikanen 

vermochten saam te brengen het was passende in het kader van hun bestaan. Van die 

kant bezien is hun bouwwijze ongemeen en in overeenstemming met de omstandigheden. 

Dat dient het allereerst overwogen wanneer wij de monumenten der bouwkunst beschouwen 

te Minneapolis iets geheel oorspronkelijks te zien. 

Vooral de hoog opgaande toren is aan de spits vindingrijk ingedeeld, terwijl de wijze 

waarop het kerkgebouw tusschen de torens is vervat, ook zeer gelukkig is gekozen. Het 

is als overal in Amerika een steenberg, groote massa's met weinig afwisseling, toch maakt 

dit op deze wijze teruggegeven een gunstigen indruk, omdat het monumentale er niet 

vreemd aan is. 
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H e t H e i d e l b e r g e r S l o t . 

Wie ooit Duitschland voor zijn vakstudie introk, verzuimde daarbij een bezoek te 

brengen aan de inderdaad belangrijke overblijfselen van het Heidelberger slot. Te midden 

van een fraaie natuur ligt daar een meesterlijk stuk architectuur, dat in hooge mate de 

bewondering van alle vakmannen trekt. Vooral de beeldhouwkunst is ongemeen gunstig 

daarbij vertegenwoordigt. Zeker is het een der merkwaardigste overblijfselen die Duitsch

land bezit. In den laatsten tijd heeft die ruïne heel wat stemmen in beweging gebracht, 

en geen wonder. Hoe romanesk daar in dat groen verborgen die overblijfselen daar ook 

bijeen zijn, men bespeurde dat de knagende tand des tijds er een grooten strijd mede 

streed, waarbij de kunst het zou moeten afleggen. Men zag het vervallen — steeds meer 

vervallen — en geen wonder dat de gewettigde vrees zich uitsprak hoe jammer dat dat 

alles eens geheel te loor zal zijn gegaan. 

Daar moest wat gedaan worden tot behoud. Maar wat. Steviger verbinden wat staat, 

het kon, maar het zou het uiterlijk schaden, het zouden versterkingen worden die misstan

den schiepen. De bovenlaag afdekken, opdat het water geen gedurige kans gaf van bin

nendringen in die steenmassa, het kan, maar elke afdekking zou tot schade van het geheel 

zijn. Eigenlijk het hooge woord moest er uit, zooals alles daar staat is het onvergetelijk 

mooi voor de herinnering, maar de overtuiging dat het zoo niet kon en mocht blijven, 

verplichtte tot beraming van maatregelen tot behoud. Hoe dan, en juist hierover ontstond 

een hoog verschil onder de Duitsche vakgenooten, waarvan de eene partij de rust niet 

gestoord zou willen zien, de ander krachtig herstel verlangde, die den oorspronkelijken 

toestand deed herleven. 

Alhoewel wij menigmaal bewonderend tot die prachtige brokstukken opzagen, moeten 

wij erkennen dat behoud zonder misstand niet mogelijk is. Wat beschermd moet worden, 

moet omkokerd of afgedekt en waar blijft dan het fraaie, dat wij in het tegenwoordige 

zoo prozaïsch verweerde geheel zien. Zoo iets, hoewel het meest gewenschte, is onmogelijk. 

De hand moet dus aan de ploeg geslagen, er moet hersteld en in eere gebracht worden 

tot de oude toestand wederkeert. Nu is de vraag, waar zoo goed als niets van het gedeelte 

des topgevels bestaat, of hij, die gaat restaureeren, dat volkomen begrepen heeft, is 

gedrongen in het wezen der vroegere opvattingen; is dat niet het geval, dan is de 

restauratie mislukt, is het dat wel, dan is dat het eenige middel om in den toekomst een 

werkelijk eenig geheel na te laten. De bouwmeester Schafer te Karlsruhe zag zich 

belast met het maken der restauratieplannen en het hoofddeel der gevel. Zooals de tekst

figuur aai geeft, wordt door hem voorgesteld deze op die wijze op te bouwen. Bestaan er 

gegevens dat de versieringsstukken op lederen top. correct zijn, dan is het overige gemak

kelijker te herleiden uit den toestand, zijn die er niet, dan wordt het moeilijk. 

Het komt ons voor dat die versieringsstukken van te veel overlading getuigen, van stiller 

vorm hadden kunnen zijn, daar al het overige dat ademt. Maar wanneer er overblijfselen 
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ZIJB,- zwijgen al die bezwaren en moeten wij ons daarmede vereenigen. Zeker is het dat 

het na de restauratie éen eenig geheel zal vormen, en is het zeer te waardeeren dat dit 

denkbeeld in Duitschland veld wint. Blijft alles zooals het is, het verdwijnt gaandeweg 

waarom dringende voorziening gebiedend is. 

De Bouwkalender voor 1902. 

Van Gendt's naam leeft in de bouwkalender voort en ook dit jaar verscheen de uit

gave op den gewonen tijd, in nagenoeg denzelfden vorm en inhoud. Juist een en ander 

heeft die kalender met velen vertrouwd gemaakt en vestigen wij gaarne de aandacht op 

het bestaan dezer werkelijk practische en nuttige uitgave die door de heeren Th. G. Schill 

en O. H. Haverkamp geredigeerd, zeker ook weder in haar twee en dertigste levensjaar 

zal blijken zeer nuttig te zijn. 

B y d e t e k s t f i g u r e n . 

Plannen en voorgevel behooren tot een vrijstaand woonhuis, ontworpen door J. Mulder 
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te Bolsward. Het plan is geriefelijk, de gevel is eenvoudig. Het is bestemd voor ambte
naarswoning. 

ZOLDER PZAM„ 

FZATTE GjiüNU-

T e e k e n e n . 

De commissie belast met het 

afnemen der examens van de akte 

handteekenen middelbaar onderwijs, 

hangt in haar verslag geen gunstig 

beeld op van wat de geëxamineerden 

over het geheel beteekenen. Dat is 

weer een belangrijk verschijnsel 

waarop de aandacht mag gevestigd 

worden, kan dat ook zijn oorzaak 

vinden dat men tegenwoordig zich 

zoo gemakkelijk er van af kan 

maken, zonder de studie tot grond

slag te nemen. Van het examen en 

het teekenen zegt de commissie het 

volgende: 

O r n e m e n t . Dank zij den velen plaat

w e r k e n ^ ^ photog^pl^ënTjiie^dën^candidatën 

thans ten dienste staan, levert de studie van 

kunstgeschiedenis — althans wat het determi-

neeren der kunstwerken betreft — minder 

moeilijkheden op, dan eenige jaren geleden. 

De beschouwing der kunst echter als spie

gelbeeld van den volksgeest en uitvloeisel 

van den maatschappelijken toestand in elke 

periode der geschiedenis, bleek, zoodra men 

dienaangaande een paar vragen deed, een 

onderwerp te zijn, waarover slechts zeer enke

len iets hadden nagelezen. 

Wat de studie der kunstnijverheid be

treft, deze zal, zoolang eenigszins; volledige 

verzamelingen op dat gebied nog tot de groote 

zeldzaamheden behooren, den candidateu uit 

kleinere plaatsen groote moeilijkheden opleve. 

ren. Over het algemeen was de kunstindustri-

eele keftiis bevredigend en zoo er al iets viel 

af te keuren, dan ware het, dat velen beter 

bleken bedreven te zijn in de kennis der 

kunstnijverheidsproducten uit verre landen, dan 

-in die onzer dagelijksche omgeving. Zoo kon

den^ verscheidene candidaten zonder aarzelen 
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het verschil tusschen niello en damasceerwerk of de techniek van intarsia en sgraffito aangeven, maar bleven in 

gebreke wanneer het er op aankwam, onder eenige hun voorgelegde textiele stoffen, linnen van katoen te onder

scheiden. Zelfs een'paar vrouwelijke candidaten schenen op zulk een examen vraag niet voorbereid te zijn. 

De commissie stelde ditmaal ook een onderzoek in naar de kennis der reproduceerende kunsten en bleek het 

daarbij, dat sommigen — terwijl hun een aantal hierop betrekkelijke prenten werden in handen gegeven — geen 

houtsneê van een litographie, geen ets van eene gravure konden onderscheiden. 

Bij de opstellen bleken de vrouwelijke candidaten in het algemeen stijl en orthographie beter machtig te zijn 

dan hare mannelijke collega's. Hoewel de wet ten opzichte van de kennis der moedertaal aan de candidaten voor 

het leeraarschap bij het middelbaar onderwijs niets voorschrijft, wenscht de commissie toch in dit rapport den 

meermalen door hare voorgangsters geuiten wensch te herhalen, dat zij, die zich voor het teekenonderwijs voorbe

reiden, die voorbereiding behoorden uit te strekken tot de kennis der Nederlandsche taal en bovendien ook nog tot 

die der algemeene geschiedenis en aardrijkskunde, — althans zóö ver als van een leeraar aan eene middelbare 

school mag worden verwacht. 

T e e k e n e n . Uit den hoogst ongunstigen uitslag van het examen in de teekenvakken — die bij deze akte 

toch zeker de hoofdvakken zijn — meent de commissie de conclusie te mogen trekken, dat velen der candidaten zich 

pogen te prepareeren voor een beroep, waarvoor zij blijkbaar geen aanleg hebben. Verscheidene pleisterkoppen 

waaraan 9 uur was gewerkt, gaven den indruk, dat de candidaat, wanneer hij langer tijd had gehad, niet in staat 

zou zijn geweest ze verder te brengen, Groote oppervlakkigheid en weinig dieper gaande studie spraken uit het 

meerendeel der gemaakte teekeningen. Voor de meening, dat onder de opgekomen candidaten weinig teekenaars 

waren, pleit zeker, dat er van de 80, die voor het tweede gedeelte van het examen werden opgeroepen en die dus 

hoogstwaarschijnlijk nog tot de besten behooren, bij het op 't bord schetsen nog 8 waren, die onvoldoend werk 

leverden, terwijl slechts dat van 10 goed kon worden genoemd. 

Inderdaad dergelijke conclusies geven veel te denken, de kennisname er van kan er 

toe brengen dat over het algeheel het onderwijs met nog meer zorg moet worden 

betracht en meer doorgedrongen tot het wezen der zaak wat onder de oppervlakkigheid 

van ons heden wel eens verloren gaat. 

PRIJSVRAGEN. 
Maatschappij tot bevordering der bouwkunst . 

De termijn van verzending hiervoor is verlengd van i l Mei tot 30 Juli 1902. Een 

werkelijk gunstige wijziging, daar de omvangrijkheid van het onderwerp eenigen tijd vereischt. 

JURY-RAPPORT 

der Prijsvragen door de Vereeniging «Bouwkunst en Vriendschap* te Rotterdam, uitgeschreven in 1901. 

Het is der Jury zeer aangenaam, het bijzonder welslagen van deze prijsvragen te kunnen constateeren, niet alleen 

door het groote aantal ingekomen ontwerpen, doch ook wegens de vele goede qualiteiten en de keurige collectie 

teekeningen der Villa, die een interessante tentoonstelling vormen en toonen hoe verschillend zulk een eenvoudig 

program kan opgelost worden. 

Ingekomen waren totaal 68 ontwerpen. Voor eene kleine Villa 48, voor een Getuigschrift voor de Vereeniging 

12, en voor een Rustbank in een park gewijd aan de nagedachtenis van eenen schilder 8 ontwerpen. 

Kleine Villa. In hoofdzaak beantwoorden de ingezonden ontwerpen aan de eischen van het programma, behoudens 

eenige plannen die te grootsch van aanleg zijn geworden door bijbouw van spreekkamer of te uitgebreiden dienst, 

terwijl over het algemeen met de gevraagde economische behandeling niet genoegzaam rekening is gehouden en velen 

het chalet-karakter niet hebben weten te verkrijgen. Als basis van beoordeeling is aangenomen een aantal van 50 

punten verdeeld in onderafdeelingen roor beganegrond, eerste verdieping, gevel, doorsneden en teekenwerk. 
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Ondoenlijk was het iedere inzending afzonderlijk te bespreken, zoodat overgegaan móést worden de ontwerpen 

in categoriën te verdeelen. 

Ie Categorie, bevat die ontwerpen welke voor geen nadere bespreking in aanmerking konden komen. Het 

zijn de motto's: 

D, M. F. H. Laboremus. Onregelmatig terrein. Hoop. Twee driehoeken dooreen. Cirkel in ster. M. in cirkel. 

Bonheur. Une pensee. A. M. Probeeren. Jo. 

2e Categorie, bevat die inzendingen welke betere qnaliteiten vertoonden dan de Ie categorie doch ook neg onder 

het middelmatige zijn en waartoe de volgende motto's behooren: 

A. K. in Cirkel. D. B. Studie- Rust Roest. Thuis. Simplex. Eenvoud (bis). Gezellig. November. 

Zwarte knecht. V. Q. Tijd. Cassa Cara. Buitenlust. Tentdad. Glttck anf. R. S. Maas. X. 

Spaarzaamheid, en Schraapzucht zijn 2. 

8e Categorie, bevat die ontwerpen welke boven het middelmatige zijn, zijnde de motto's: 

Juli 1901. en Holly. 

De overblijvende 14 ontwerpen werden allen aan eene nauwkeurige beschouwing onderworpen en in onderdeelen 

beoordeeld. 

No. 1. Motto Eenvoud trok direct de aandacht door het juiste karakter van eenvoudig buitenhuis. 

Het plan getuigt van eene origineele artistieke opvatting, het uitzicht der verandah, hoe juist ook opgevat, wordt 

eenigszins geschaad door den niet te ruimen doorkijk der drie kolommen. 

De eerste etage verdient bijzonderen lof voor hare eenvoudige practische indeeling, hoewel communicatie van 

bad- en een slaapkamer niet ongewenscht is. 

De zoo juist in het gevraagde karakter gehouden gevels zouden ongetwijfeld de beste der geheele inzending 

zijn, ware het niet dat de hoek-oplossing eene pnncipieele fout is, door overgang van architraaf bouw in een boog 

en deze oplossing allerminst fraai genoemd mag worden. 

Het artistieke teekenwerk is in een woord uitstekend. 

Te betreuren is het echter, dat de ontwerper die kleine onderdeelen niet bestudeerd heeft die bij uitvoering direct 

op den voorgrond zouden treden, en er vooral op bedacht is geweest zijn teekeningen zoo voordeelig mogelijk voor 

te doen, daar in de zeer schoone doorsneden meerdere maten aanmerkelijk met de platte gronden verschillen en een 

schoorsteen ook vergeten is aan te geven. 

De keldertrap bevindt zich voor de deur van het tweede niet gevraagd; door verandering van privaat in kast 

voor de eetkamer ware dit euvel opgelost. 

Een schoorsteen op den beganen grond gaat niet door de Ie verdieping en is ook niet uit de kap komend geteekend. 

Het aantal aantreden der trap in doorsnede en plattegrond verschilt, terwijl ook een buitenmuur Ie etage op een 

separatiemuur beganen grond. 

De behandeling der bovenverdieping is niet geheel en al meer eenvoudig te noemen. 

Aan dit ontwerp zou dan ook zeker de volle bekroning zijn toegekend indien genoemde fouten niet aanwezig 

waren; het verwierf 47 punten. 

No. 2. Motto Aleppo. Het plan getuigt van eene eenvoudige, degelijke, wel doordachte oplossing, besliste ge

breken heeft het niet; eene ruimere entree ware gewenscht, het trapgat is te over verlicht en de noodige wanden 

voor het plaatsen van meubelen ontbreken. 

De gevels, hoewel zeer artistiek, missen de noodige samenhang, hoofdzakelijk door het bezigen van vier ver

schillende raamvormen in een gevel, vooral waar deze in een hoefijzervorm overdreven en dus sterk te veroordeelen zijn. 

De heterogene borstwering, de onnoodige contreforten, de onvaste vormen die vooral in de doorsneden duidelijk 

uitkomen, getuigen nog van eene niet voldoend bestudeerde opvatting. 

Het teekenwerk is over het algemeen zeer goed te noemen, hoewel het in de doorsneden vaneen slordig hand getuigt 

Dit ontwerp verwierf 40 puntent; 

{Slot volgt.) 
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Vaderaecran der Bouwvakken 
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Afl.3. Plaats. 



Bij de Platen. 

G e v e l o n t w e r p e n , 
door K. BIETEMA. 

Een tweetal gevelontwerpen, waarbij de hout- en steenbouw zijn vereenigd, levert de 

plaat op. De gevel is voor de hoeken en omlijstingen der ramen in schoon werk gehouden 

waartusschen het cemente gedeelte ruw beraapt is aangebracht. Voor landelijke opvattingen 

zijn deze constructien bijzonder geëigend en doen zich steeds goed voor. De geheele 

samenstelling is eenvoudig en met weinig middelen een goed effect verkregen. 

N o g e e n s h e t H e i d e l b e r g e r S l o t . 

In ons vorig nummer gaven wij aan, welke plannen er bestaan om het bovengenoemde 

slot weder in vorm te herstellen. Wij deelden daarbij als onze meening mede, dat een 

restauratie ontzaggelijke bezwaren oplevert; men verkrijgt dan wel een fraai geheel maar 

is het per slot van rekening niet meer datgene wat zooveel bewondering had gevraagd, 

omdat het eerstens van zoovele eeuwen terug dagteekende, tweedens van zulke groote 

geoefendheid getuigde, die men niet altijd zeker is, dat met restauratie te verkrijgen. Een 

aantal mannen van naam in de Duitsche bouwwereld spreken als hunne wel overdachte 

overtuiging uit, dat zelfs dan wanneer de begaafste bouwmeesters toegerust met de grootste 

kennis der bouwvormen tot herstelling van den bouw geroepen werden, dan nog zou er iets 

verkregen worden, dat niet voldeed. Het slot zou na zijn herstel niet meer den oorspronke-

lijken indruk vormen, dat de tijd er aan gegeven heeft, het zou gelijk zijn als of er een 

nieuwen glans op alles was aangebracht, die er niet op behoort, kort gezegd »Oude kunst

stukken te verjongen gaat niet. f Liever daarom het vervallene behouden, dan een vernieuwd 



36 

geheel verkregen dat het oucle geheel vreemd is. Juist daarom moet zoo min mogelijk 

vernieuwd. Het is den bouwmeester Schafer hoe bekwaam ook onmogelijk zich geheel te 

kunnen verplaatsen in den ouden toestand, hij moet zijn kennis putten uit afzonderlijke 

brokstukken en wie waarborgt de goede en juiste samenvoeging daarvan. Dat is een bijna 

ondenkbare taak en zal die ook Schafer te zwaar blijken terwijl wanneer het verkregen mocht 

worden men eigenlijk nog niets verder gevorderd is, dan een monument te verkrijgen, 

dat slechts een nabootsing geeft der vormen uit dien tijd. 

Daar is voor die meening zeer veel te zeggen. Wij hebben in ons land ook wel eens 

hersteUingswerken gezien, waarbij niet alleen het karakter maar meer dan dat verloren 

ging, waarbij eigenlijk het geheele overblijfsel van onwaarde werd. Dat valt moeilijk te 

voorkomen. Daarom, wil men per se het oude blijven eerbiedigen, dan is er niet anders 

mogelijk dan dat zoodanig te verbinden, dat er de eerste 50 jaren geen verval meer kan 

bijkomen. Dat is zeker de zuiverste toestand. Een stuk geschiedenis gaat ten onder, 

wanneer het herzien en nog eens herzien, eindelijk tot ons overkomt, het behoudt alleen 

kracht wanneer het is zooals het was en werd samengesteld- Deze overwegende en hoogst 

billijke redenen zullen mogelijke restauratieplannen, hoe goed ook voorbereid, wellicht 

niet doen ingang vinden en is het waarschijnlijk, bij het krachtig verzet dat zich open

baart dat het ook wel zoo zal geschieden. Dan blijft daar in de natuur de poëzie voortleven 

waar anders wel een geheel, maar als een afgezonderde en ten doode opgeschreven verblijf

plaats zou verrijzen. 

Z w e e d s c h e l a n d h u i z e n . 

De rijkdom van hout in Zweden en Noorwegen aanwezig, maakt gebruik daarvan 

gemakkelijk. De houtbouw hierdoor ontstaan, is daardoor tot een bizondere hoogte in 

kunstwaarde geklommen, wat ook in Rusland het geval is. Vol afwisseling zijn de vormen 

die iedere woning kenmerkt, omdat het materiaal zulke geriefelijke bearbeiding daarvoor 

aanbied. Door toepassing van dubbele wanden zijn die van hout samengestelde woningen 

dikwerf beter geschikt tot behuizing, dan menigeen onzer gemetselde, waar niet zelden 

door de openingen, waar de metselspecie verweerd is, de meest mogelijke tocht binnen 

treedt. Bovendien hebben die woningen de eigenschap om voor weinig geld te kunnen 

worden saamgestdd, zij zijn bovendien geschikt te kunnen worden verplaatst, wanneer de 

eigenaar zich elders moet vestigen en zijne woning toch gaarne behouden had. Hoe 

schilderachtig die woningen zijn, doet de tekstfiguur zien, een woning bestaande uit eène 

ruime hal, twee kamers en keuken ter beganen grond en op de bovenverdieping slaapkamer 

enz. De verschillende uitbouwen die een bizonder fraai zitje opleveren, maken het uiterlijk 

vol afwisseling, waardoor de gevels, waarvan er twee zijn aangegeven een inderdaad fraai 

uitzicht opleveren. Ook de doorsnede geeft de schoorsteen een gecombineerde stookge-

legenheid voor alle vertrekken te zien, die op hoogst solieden grondslag aangelegd, geheel 

van de houtconstructie vrij blijft. 

Het ontwerp is van den bouwmeester Gustav Améen te Stockholm en gebouwd aan 
den oever van het Siljanmeer. 
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Het Raadhuis te 
Appingadam. 

Alhoewel de 

voorliefde voor het 

verledene ontzag

gelijk bekoeld is, 

heeft toch de herin

nering aan het 

eigenaardige en 

karakteristieke 

daarvan waarde. De 

gevel van het raad

huis te Appingadam 

behoort daaronder, 

het blijft steeds eene 

vertegenwoordiging 

eener architectunr, 
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tieks heeft gesticht, 
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ten van dien tijd in 

verhouding Wij 
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zoek van den heer 

E Jelsma Tzn, om 
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P r i j s v r a g e n . 

Het bouwkundig 

weekblad deelt het 

navolgende mede, 

waardig in verdere 

overweging geno

men te worden. 

Eenigen tijd geleden 
kwam in de provinciale 
bladen in het Noorden 
van ons land een aan
kondiging voor van B. en 
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W, dér; gemeente Ten Boer, dat zij een prijsvraag hadden uitgeschreven voor de stichting van een Gast-of Armenhuis, 
en dat inlichtingen ter Secretarie verkrijgbaar waren 

Een bekend architect uit Groningen vroeg uit nieuwsgierigheid deze inlichtingen op, en ontving de volgende gegevens. 
Het Bestuur van^de gemeente Ten Boer schrijft eene prijsvraag uit voor de stichting van een gast-of armhuis, te 

bouwen op open terrein De kosten mogen de som van zeven duizend gulden niet te boven gaan. Voorwaarden zijn: 
1. Men verlangt eene' volledige teekening op 1/100 der ware grootte; benevens eene gedetailleerde memorie van' 

toelichting met gespecificeerde begrooting. 
2, Het gebouw, hoog een verdieping, moet worden ingericht voor 80 k 40 personen en bevatten <z, voor den 

huismeester en de huismeesteres: I. Eene woonkamer en by vertrek, voorzien van houten vloeren benevens bergplaats 
en privaat. 
i. voor de verpleegden; I. Eene groote eetzaal' II. Acht & tien zit- én slaapvertrekken ieder voor twee personen; 
III. Twee slaapzalen waarin, evenals in de onder II bedoelde vertrekken, moeten worden geplaatst, open ledikanten 
en voor lederen verpleegde eene kast tot berging van kleeren enz. IV. Twee ziekenkamers. V. Eene ruime bergplaats 
waarin ook gelegenheid bestaat voor het verrichten van verschillende werkzaamheden door de verpleegden VI Een 
keuken met steenen vloer Vu Een kelder. VIII Een regenbak, groot 7000 liter, en put. IX. Een arrestantenhok 
X- Stalling voor eene koe en varkens. XI. Twee privaten De onder I, II, III en IVgenoemde vertrekken,'allen voor
zien van houten vloeren 

De fundamenten moeten worden aangelegd op vasten bodem, minstens 0,90 M. beneden het peil. 
4 Alle buitenmuren moeten minstens eene dikte verkrijgen zwaar een steen en de kap moet bedekt worden met 

asphaltpapier en pannen. 
6. Het gebouw moet worden ingericht voor centrale verwarming. 
6. De vervaardiger van het best gekeurde ontwerp zal ontvangen eene premie van / SS, nadat uit de verklaring 

van een door het Gemeentebestuur aan te wijzen onpartijdig deskundige gebleken is, dat het werk volgens dat ont
werp en daarbij behoorende begrooting kan worden uitgevoerd en opgeleverd. Dit ontwerp met bijlagen blijft het 
eigendom van de gemeente. 

7. Alle stukken ter beantwoording van deze prijsvraag worden vrachtvrij ingewacht bij den Burgemeester vóór 81 
Januari 1902 des namiddags te 12 uur. 

8. Ter bekoming van verdere inlichtingen omtrent algemeene bepalingen vervoege zich, onder op te geven cor
respondentie-adres, tot het gemeentebestuur. 

Wij weten niet wie de bedoelde Groningsche bouwmeester was, die B. en W. der 

gemeente Ten Boer wees op het dwaze van hunne vraag, waarschijnlijk voortgesproten 

uit gemis aan deskundige voorlichting en volkomen onbekendheid met de regeling van 

prijsvragen. Daarvoor verdient hij den dank van de bouwkundige wereld. Maar wat nu 

te zeggen van een gemeentebestunr, dat na die welwillende opmerking daarvan geen 

gebruik maakte. Dan is het geen onbekendheid, maar alleen de kans afwachten of jonge 

krachten zich er aan zullen wagen. Wij hopen van harte dat dit niet zoo moge geweest 

zijn, al is de vraag eenvoudig en weinig omvattend, al kan zij in betrekkelijk korten 

tijd beantwoord, de eer van het vak vordert, dat wij het niet op die wijze prijs geven 

en wanneer velen er zoo over denken, zal de oogst niet groot zijn geweest. 

J U R Y R A P P O R T 

der Prijsvragen door de Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam uitgeschreven in 1901. 

CSbt.) 

No. 3. Motto Duin en^'Daal. Het geheel is beknopt samengesteld en heeft geen principieele fouten; de trap, 

hoewel in doorsnede niet kwaad doende, is, wat haar ligging betreft, ongunstig te noemen. 

De eetkamer is niet gelukkig van vorm, terwijl de verandah geen samenhang met het geheel vormt, waardoor 

het ontwerp eene artistieke opvatting mist 

Het uitwendige heeft voorzeker het karakter van buitenhuis, het geheel is goed doch geeft geen artistieke 

origineelejopvattingeu tejzien; bij uitvoering zou het goed doen. 
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De doorsneden geven blijk van onvoldoende vormenkeni-is, .vaa.Joor het geheel eenigszins een droog aanzien krijgt. 

De verschillende houtconstructies zijn goed bestudeerd, het teekenwerk ts zeer goed, minder handig dan accuraat. 

Dit ontwerp verwierf 88 punten. 

No. 4. Motto Kaas. De plattegrond beganegrond behoort tot de beste der ingekomen ontwerpen, en vormt een 

aardig geheel; de combinatie eetkamer, salon en serre is uitstekend, de hal is eenigszins (e ruim. 

De Ie verdieping zou goed zijn indien de badkamer niet zoo ongunstig gelegen was door onbereikbaarheid van 

uit de vestibule; de keukenschoorsteen gaat niet op. 

Het teekenwerk der doorsneden is vrij goed, de étages, kelder incluis, zijn overdreven hoog waardoor de trappen 

veel te stijl worden; de leuning der keldertrap is gelijk aan die der hoofdtrap, hetwelk zeker niet economisch is. 

Het verdient geen aanbeveling om de serre dusdanig in te metselen, waardoor deze haar eigenlijke karakter verliest 

De gevels zijn zwak van compositie ; onnoodig is het, het trappenhuis dnsdanig hoog op te halen, waardoor ook 

de schoorsteenen veel te hoog zijn geworden, hetwelk tevens een bezwaar voor de uitvoering zou zijn. Dit ontwerp 

verwierf 87 punten. 

No. i. Motto Cora. Het plan geeft geen fraaie gedachte te zien, het is te veel burgerwoonhuis, de hal Is te 

gerekt en de verandah is ongezellig en slecht van vorm; het plan der verdieping is onnoodig geeompliceerd, een 

aparte zoldertrap is hier zeker niet wenschelijk, twee badkamers zijn niet gevraagd en vormen een onnoodige uitbreiding. 

De gevels doen zeer aangenaam aan, hoewel geen eenheid van gedachten ze kenmerkt. 

De doorsneden zijn goed in het gevraagde karakter gehouden. 

Het teekenwerk is zeer handig en hit geheel heeft iets zeer rroolijks. Dit ontwerp verwierf 88 punten. 

No. 6. Motto Pax. Het plan is niet kwaad van compositie, het dient echter ten sterkste afkeuring in een vrij

staand gebouw een trap met kwarten te maken; de Ie verdieping is goed, echter is het afkeurenswaardig een slaap

kamer door 11 kleine vensters te verlichten. 

De gevels zijn verward van opvatting, de kap gezocht en te gecompliceerd, de raamvormen zijn onrustig en niet 

rationeel, zoo ook de tegelversieringen 

De hoekpljler bij den ingang is zwak van compositie en onmogelijk uit te voeren. 

De doorsneden zijn handig geteekend, de betimmering van het trappenhuis te gecompliceerd en daardoor te 

onrustig 

Het teekenwerk getuigt van een goeden aanleg. 

Dit ontwerp verwierf 86 punten. 

No, 7. Motto Bulten Vertoont een zeer aardigen plattegrond. De onderlinge verhouding van woonkamer, salon 

en verandah is zeer goed, de doorgang naar de keuken is echter bezwaarlijk en het trappenhuis is overdreven verlicht. 

Zoo goed als de beganegrond Is, zoo slecht is de verdieping; deze is gezocht en te gecompliceerd. 

De doorsnede geven vrij goede details te zien. 

Het uitwendige heeft een goed landelijk karakter, de oplossing van den Ingang is echter allerminst gelukkig; de 

rust der gevels is verloren gegaan door te veel kleine raamverdeelingen. 

Het teekenwerk toont een nog niet vaste hand, doch is zeer accuraat. Dit ontwerp en M. A. R, verwierven elk 

34 punten. 

No. 7 Motto M. A. R. De plattegrond van den beganegrond is alleraardigst gegroepeerd, hal en trap zijn zeer 

gezellig doch door de ligging van het privaat wordt het geheel geschaad. 

De verdieping zou goed zijn, ware het ook hier i>i«t, dat het privaat ten eenenmale ongunstig ligt door den 

doorgang door de badkamer 

De doorsneden zijn goed sober gehouden de salon zelfs mocht wel wat rijker behandeld zijn; de trappen zijn te 

stpl en bovendien niet begaanbaar zonder levensgevaar voor personen die niet onder 1.70 M. doorgaan. 

De gevels zijn versnipperd, alleen de Noord oostgevel heeft een zeer aardig en sober cachet. 

Het. geheel is degelijk en vlot geteekend en getuigt van een vaste hand. 

No. 8. Motto Zomer. Het plan heeft in hoofdzaak geen gebreken; een rijwielbergplaats is echter niet gevraagd, 

de keuken is te groot en de ingang daarheen ligt te dicht bij den ingang der eetkamer, welke laatste onvoldoende 

verlicht is. 

Het plan der verdieping zou gewonnen hebben door weglating van de bergplaats en de aparte zoldertrap. 
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De doorsneden zijn over het geheel matig van compositie en de kaï constructie niet voldoende bestudeerd. 

De gevels hebben een goed Hollandsch karakter maar de groepeering is versnipperd. 

Het teekenwerk is vrij göfed, de manier van opwerken echter te sober. Dit ontwerp verwierf 88 punten. 

No 9. Motto Bij Voorbeeld Het plan is niet kwaad, doch veel te grootsch van opvatting voor het programma 

en daardoor te monumentaal; de onderlinge aansluiting der hoofdvertrekken is uitstekend, de dienst en de hal echter 

veel te uitgebreid. De verdieping- bevat te veel vertrekken en is daardoor te luxerieu» 

De doorsneden geven karakterlooze oplossingen te zien, hel teekenwerk is'iwak. 

De gevels zijn smakeloos en missen de noodige eenheid, eenerzijds door overlading, andenijdg door plompheid. 
Het teekenwerk is middelmatig. 

In weerwil van de gebreken geeft de ontwerper toch blijk, het hem niet aan talent ontbreekt, hij zal echter zijn 
fantasie moeten matigen, Dit ontwerp verwierf 82 punten. 

No 10. Motto E. Het plan vertoont geen bijzondere quaUteiten. Een verandah was toch zeder bij een villabouw 

gewenscht; de ligging van het gebouw is gezocht en de trap begint op de ongunstigste plaats te klimmen. 

De ontwerper dient bij het indeelen van plans meer rekening te houden met het plaatsen van meubelen. 

De gevels vertoonen weinig karakter, de raamvormen zijn eentoonig, de kapvorm is met gelukkig. 

De doorsneden geven niet veel nieuws te «ien, het teekenwerk is vrij goed. Dit ontwerp verwierf 81 punten 
evenals de Motto's A. (bis) en Rust na arbeid. 

No. 10 Motto A. bis. Deze inzending doet bij den eersten aanblik zeer aangenaam aan, het teekenwerk is 
artistiek en getuigt van aanleg; de nadere beschouwing van den plattegrond bederft echter direct dezen indruk. De 
eetkamer is slecht van proportie, de trap zeer onpractisch en geheel weggewerkt, hetwelk bij een vfflabouw toch 
allerminst gewenscht is. 

Op practisch nut is veel te weinig gelet, de kasten zijn veel te klein en een aparte zoldertrap is onnoodig. 

De doorsneden zijn handig opgezet en geven zeer aardige partijen te zien; de gevels echter aja vrij nuchter 

met uitzondering van de entree, die gewonnen zou hebben bij een meer constructieve consolevorm der kuif. 

No. 10. Molto Rust na arbeid. De plattegrond is veel te ingewikkeld, het effect i» gezocht in te veel uitbouwen; 
de lichtverdeeling is onpractisch en het is onbegrijpelijk hoe men een steenen entrèe-trap met een kwart slag kan 
maken. 

De verdieping is iets beter, hoewel hier dadelijk de ontzaglijke ruimte aan de trappen besteed in het oog springt. 
De betimmeringen der kamers zijn te groot van opvatting, zij zijn onmogelijk in eens te overzien. 
Meer samenhang in de gevelcompositie ware gewenscht 
Het teekenwerk is niet onverdienstelijk. 

No. 11. Motto Marie. Het plan heeft geen principieele fouten; de hal is te gerekt van vorm, de eetkamer 
eveneens slecht van verhouding. 

De verdieping is minder goed ; geen provisiekast is gevraagd en het privaat is slecht geplaatst. 

Het teekenwerk der doorsneden is goed, hoewel vormenkennis te wenschen overlaat, hetwelk ook op de gevels 
betrekking heeft, waarvan het effect gezocht is door verschillende raamomlijstingen» waardoor het de noodige eenheid 
mist. Dit verwierf 89 punten. 

Bij de l»eoordeeling zijn de meestal bijgevoegde, doch niet gevraagde perspectiefteekeningen buiten bespreking 
gebleven en dan ook niet vermeld; zeer interessante bevinden zich er onder en verhoogen de belangrijkheid van het 
geheel. 

Beoordeeling van het Diploma. 

Als het meest beantwoorende aan het karakter van een diploma sprongen dadelijk de Motto's ; „Labore"' en 
„Cirkel" in het oog, hoewel geen der beide voor uitvoering geschikt werden geoordeeld. 

Uitstekend teekenwerk geeft Motto: „Speranza" te zien. Motto : Kunst, goed teekenwerk, hoewel dit ontwerp 
zwak van compositie is. 

Motto W. B. met zijn arend van Garnier heeft zeker niet het karakter van diploma, en hoewel het teekenwerk 
verdienstelijk is, zijn de letters toch allerminst artistiek. 

Veel moeite voor samenstelling hebben zich gegeven de Motto's: driehoek in cirkel. Bouwkunst en Stella, Het 
karakter van diploma is goed uitgedrukt, het teekenwerk is verdlensteUjk. 
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Motto Majuba is onder het middelmatige, zoowel wat compositie als teekenwerk betreft. 
Ifet toppunt van woestheid is bereikt in motto Minerva. 

Buiten beaprëking kunnen.Wijven de motto's Rust Roest en Une Pensee.: 
Beoordeeling der Rustbank. 

Motto Studie treedt-direct op den voorgrond door zijn jujste, eenvoudige, sobere opvatting en gelukkigen gronde 
vorm; de bestemming kon echter beter uitgedrukt worden. 

Het teekenwerk is verdienstelijk.-

Motto Aurora. De algeheele opzet heeft veel verdienste door de juiste uitdrukking der bestemming; de te hooge 
pylonen schaden echter het geheel, terwijl de planvorm gewonnen sou hebben door de kwartronden grooter straal te 
geven. De Buste is niet gelukkig van teekening, het teekenwerk echter getuigt van vaardigheid. 

Motto Nuna Castiom lumine lucent heeft een goed karakter van steenen monument; eea gebrek is echter dat 
de bank achter het monument is geplaatst, waardoor het de noodige samenhang mist; tevens verdient het geen 
aanbeveling het geheel ivijf treden te doen opgaan. 

Het teekenwerk is origineel en accuraat, het geheel maakt een aangenamen indruk. 

Motto Masker. Het vooraanzicht imponeert bij eersten oogopslag en «ou een anderen plattegrond doen vermoeden; 
de grondvorm .is echter alleminst gelukkig, de profileering is zwak; de emblemen zijn gezocht aangebracht waardoor 
noblesse ontbreekt. 

De constructie der zijplaten is te zwak om steen uit te drukken. • 
Het teekenwerk der buste is, knap. 

Motto Rust heeft getracht een gesellige bank te maken door houten zitvlak en hoog opgetrokken wanden. De 

compositie is veiward, een hekbekroning totaal onnoodig waardoor het geheel het karakter van monument mist. 

Motto Ch. Rochussen maakt een niet onaangenamen indruk, hetwelk hoofdzakelijk te danken is aan de opwer-
king, daar de compositie eenigszins droog is, terwijl de bewerking van het rugvlak geen aanbeveling verdient. 

Het verband tusschen bank en monument ontbreekt. 

Motto B in driehoek, hoewel van werkkracht getuigende, is zwak van teekening en geeft allerminst een origineele 
opvatting te zien. 

Motto V. V. geeft geen aanleiding tot nadere bespreking. 

Hoewel veel verdienstelijk werk is ingezonden meent de Jury toch met het oog op de opgesomde gebreken niet 

tot eene algeheele eerste bekroning te mogen adviseeren en stelt tij veor de volgende bekroningen toe te kennen-

Ie Prijsvraag, voor het ontwerp van een „Kleine Yilla": aan Motto Eenvoud den gedeeltelijken eersten prijs 

bestaande in bronzen medalje met getuigschrift e n / 6 0 - ; aan Motto Aleppo den tweeden prijs bestaande in bronzen' 

medaljè met getuigschrift en f 2 0 - ; aan Motto Duin en Daal den derden prijs, bestaande in het getuigschrift der 

Vereeniging, alsmede eervolle vermeldingen aan de Motto's: Kaas, Cora en Pax. 

2e Prijsvraag, voor het ontwerp van een Rustbank in een park: aan Motto Aurora den gedeeltelijken eersten 
prijs, bestaande in bronzen medalje met getuigschrift en / 8 6 . - ; aan Motto Studie den tweeden prijs, bestaande in 
bronzen medalje met getuigschrift en ƒ 16 - , en den derden prijs niet toe te kennen. 

8e Prijsvraag. Voor het ontwerp van een getuigschrift voor de „Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap" is de 
Jtuy van meening, dat hoewel de ontwerpen ingezonden onder de Motto's „Labora en Cirkel» ongetwijfeld veel ver̂  
dienste hebben, geen der beide voor uitvoering te mogen voordragen, en stelt zij daarom voor aan elk der MottoV 
Cirkel en Labora" de helft der gecombineerde eerste en tweede prijzen toe te kennen, bestaande in een bronzen 
medalje met getuigschrift en / 86.— en den derden prijs niet toe te kennen. 

Aldus opgemaakt te Rotterdam, den 16en Dec 1901. De Jury: 

HENRY EVERS. H. G. JANSEN. 

J. MUTTERS JR. A. OTTEN. 

D. B. LOQEMAN. 
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Bij de Platen. 

G e v e l , 

door G. NIJHUIS, Bouwmeester te Groningen. 

Hoofdzakelijk uit hardsteen opgetrokken, overigens van Utrechtschen steen zijn de 

kozijnen, ramen en deuren van djattihout. De erker springt i 4 M. voor het gevelvlak 

uit, *een ijzeren balk draagt het bovendeel en is op de benedenpui aangebracht. De 

vullingen boven de drie kozijnen zijn van mozailc-tegela. De teekening werd ons verstrekt 

door den Heer H. Boddé. 

R i p o 1 i n. 

Talrijk zijn de uitvindingen, om verfstof aan te brengen, en daaraan de macht toe te 

kennen van onvergankelijkheid, minkostbaarheid en zoo al meer. De ervaring leert ons 

echter, dat als de tijd een woordje meespreekt en ons doet zien, wat er alzoo geworden 

is, van het. hoog geprezen middel, dat er dan van die vele uitvindingen talrijke even vlug 

verdwijnen, als zij zijn gekomen. Er zijn er echter, die stand houden en wel omdat zij 

door deugden daarop recht hebben. De tijd heeft voor hen in anderen zin gesproken en 

als gevolg daarvan kan degeen die toepassing wenscht, zich met vertrouwen daaraan wagen. 

Het onzekere is dan voor het gebruik zeker geworden door het hoogst gunstig oordeel 

van velen, in verschillende landen en nu verdient de fabrikant dat zijn artikel die waardeering 

verkrijgt, die daaraan toekomt, Een der standvastigen ia Ripolin. 

Zooals bi} alles speelt >ach en maar* ook b$ Ripolin een groote hoofdrol. Oeh is 
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veler uitroep: »de prijs!* en dat is iets waar wij vakmannen steeds mede, rekening moeten 

houden, en niemand besteedt tegenwoordig gaarne veel. Maar die redeneering gaat mank. 

Ripolin is wel is waar duurder dan andere verfstoffen, maar de bewerking vereischt 

veel mmder jarbeid en wanneer daarop gelet wordt, dan slaat de balans zeer ten gunste 

van Ripolin over. Niet voor gewoon of middelmatig werk; die trappen en bakken wil 

schdderen, komt met Ripolin niet goedkoop weg, omdat dat soort artikelen met nagenoeg 

geen ondergrond tevreden zijn, zoodat het hout gewoonlijk nog door de verflaag gluurt 

Maar voor goed en degelijk werk, dat behoorlijk bij herhaling gegrond en geplamuurd 

moet worden wil de gewone verf dekken, kan men die arbeid grootendeels bij Ripolin 

missen. Men zorge steeds voor een dekkende harde laag. goed droog, en brenge daarop 

Rtpohn 2 maal aan, het resultaat is dat een duurzame (ijskoude) verflaag wordt verkregen 

Gips, 9 maal overtrokken, (direct op de drooge gipslaag aangebracht), geeft een opper-

vlakte glanzend en gelijkmatig. 

Men bezige dan geen olieverf, omdat die op den glans van Ripolin terugwerkt. Een 

groot voordeel van Ripolin is de duurzaamheid. Voorwerpen, die aan gedurige weersver-

andering en vervuiling door rook of stof bloot staan, hebben bewezen, zich uitstekend te 

houden, waaronder in de eerste plaats mogen gerekend worden de spoorwaggons. Vooral 

ook voor het mat schilderen is het verkregen resultaat groot; eenmaal goed geplamuurd 

met droog loodwit en terpentijn, daarna met Ripolin met een weinig terpentijn verdund 

overstreken en na twee dagen rust, opnieuw met Ripolin in gewonen toestand en men 

verknjgt een goed gedekt en volkomen zuiver geheel. In besparing van arbeid zit Ripolin's 

voordeel, waardoor het oogenschijnlijk duurdere wegvalt. Het is merkwaardig, hoe Ripolin 

waarvan de hoofdzetel hier is, zich wereldberoemd heeft weten te maken. Ia Engeland' 

Frankrijk, Duitschland, Zwitserland, Amerika. Ned.-Iadië, bij ons, kortom nagenoeg overal 

deed het zich kennen en volgens de attesten van hoogst bekwame mannen, waarvan het 

oordeel waarde heeft, op de meest gunstige wijze. In dien toestand past allereerst een 

grooter verbruik waarvan velen zich angstvallig terughielden, onbekend als zij waren met 

de feiten, hierop betrekking hebbende. B.v. in gasthuizen, waar de verfstoffen zulke 

groote aanhankelijkheid hebben, heeft Ripolin bewezen, daarvan vrij te zijn en dus de 

bevordering der gezondheid in de hand te werken. Onder de talrijke attesten zijn de 

Fransche en Engelsche zeer opmerkelijk. De Heer Charles Ie Coeur gebruikte in 1808 

voor het Sanatorium te St. Trojan, (eiland Oléron). voor ruim negen duizend gulden 

en verschillende bouwmeesters in Frankrijk, juichen het toe, d ü r waar invloed van vocht 

en wasem iedere andere verf. schade doet en zij zijn over den uitslag tevreden. In Duitschland 

werd in het nieuwe gasthuis te Berlijn de afdeeling voor diptheritis er mede behandeld 

evenzooo de kliniek der keizerlijke universiteit te Moskau en van beide inrichtingen zijn 

waardeerende getuigenissen. Ook in Engeland is het aantal ziekenhuizen groot, dat met 
R.pohn geschilderd is. Ook het spoorwegverkeer als waggons en vele tramwegen passen 

het toe De bouwmeesters A. Waterhouse. A. Blomfield. F G. Knight en anderen, ook bij 

ons welbekende namen, bevelen het gebruik aan. In Frankrijk. Zwitserland en Italië werd 

nagenoeg alles wat het spoorwezen aanbelangt, en dat onder eene verflaag gebracht moest 
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worden, daarmede geschilderd. Ook in ons land zien wij bij de meeste gasfabrieken, als: 

Amersfoort, Eindhoven, Roermond, Zeist, Rozendaal, eveazoo de rijksgevangenis te Breda 

en de meeste groote bierbrouwerijen, hiermede beschilderd en waar die resultaten door de 

betrokken bouwmeesters als zéér goed worden medegedeeld, daar verdient het overweging 

Ripolin meer algemeen hare welverdiende plaats te doen innemen. Daartoe dient ook de 

hierbij ingelegde brochure. Een ieder, die nog nadere inlichting wenscht, zal die gaarne 

van de Vennootschap »Le Ripolin c Langestraat 3—7, Amsterdam, ontvangen. 

O u d - H o l l a n d s c h e G e v e l s . 

Een tweetal merkwaardige gevels vormen de beide tekstfiguren, de een is die van 

het geboortehuis van den admiraal Pieter Pietersz. Hein en staat in de gemeente Delftshaven. 

De heer Chr. P. Hossen zond ons deze ter opname. De ander, ook ongeveer uit hetzelfde 

tijdperk, is een gevel te Dordrecht, aan de Voorstraat aldaar en heeft als benaming de 

>Rozijnkorf.« Het is een der vele gevels die Dordrecht voor de oudheidkenners nog zoo 

veel aantrekkelijks bieden. Vooral de metselwerken bieden hierbij de meest samengestelde 

verbindingen aan, die met groote zorg zijn in elkander gewerkt. Het hoofddeel der ver-

siering is dan ook het metselwerk, hetzij in profielsteenen of vlechting. Zooals het zich 

laat aanzien, is de benedenpui uit een later tijdperk van verval, en heeft zeker daarvoor 

in de plaats vroeger een geluifde winkelpui gestaan, die zoo bizonder dergelijke gevels 

tot hun recht brengen. Den heer A. A. Kok danken wij die teekening. 

S t e d e n t o o i . 

Er is in den laatsten tijd heel wat over dat artikel gezegd. Modernen wilden vernieti

gen, wat bestaat, zij wilden het eigenaardige offeren enkel en alleen om te kunnen voldoen 

aan de eisch voor een spoedig verkeer gesteld. Ouderen daarentegen hierbij gesteund door 

hen, die alle kunstsmaak nog niet hadden afgeschud, kwamen daartegen op en zouden 

niets liever dan behoud wenschen. De strijd duurt voort, zal nog lang duren en gelijk 

geeft er geen. Is dat echter wel billijk? Mogen wij, om aan het verkeer te voldoen de 

offers zoo hoog stellen, dat wat bekend staat als geijkt fraai te zijn, daarvoor moet ver

loren gaan f De stoom is een uitvinding, in de vorige eeuw voor het vervoer in toepassing 

gebracht, nu is het geen stoom meer, maar de jongere electriciteit die de oudere verdringt. 

Wat zal het over vijftig jaar zijn, zal men ons dan niet belachlijk vinden dat wij nog van 

de electriciteit gebruik maken, terwijl men overal op de wijze van Santos Dumont van 

en naar huis per luchtballon gaat. Zal ook dan wellicht de schietblaasbalk van Hildebrandt 

aan het woord zijn, die ons in een ommezien overwipt. Is het met zulke zich steeds wijwgende 

toestanden dan wel redelijk om ons stedenschoon op te offeren, dat eeuwen achtereen bewezen 
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heeft de rijkdom, onzer grachten te vormen. Moet men dan alleen musea bouwen voor 

brokstukken of fragmenten en het geheel maar als waardeloos opzij zetten. Dat is toch 

een allerdwaast begrip van vereering. Juist onze grachten vormen de groote aantrekkelijk

heid, niet als wij die laten vervuilen ; het is niet alleen genoeg te behouden, maar ook 

te onderhouden, en juist dat laatste wordt zoo weinig betracht, waarom natuurlijk de 

bestrijders vermeerderen. Die stroomend water in een moeras doet wijzigen, verdient 

zonder water te zitten en juist die eischen, zij worden veel te zwak behartigd. Daar moest 

veel meer en krachtiger gespuidt worden en de steden zouden merkelijk in aanzien winnen. 

Het is daarom met erkenning dat wij mogen zien op de pogingen onzer vereenigingen 

gedaan, en door hen, die het goed meenen met wat verdient behouden te worden, om het 

aantal onzer grachten niet te verminderen. Men neemt steeds van het goede weg zonder 

daarvoor iets in ruil te geven, want wat de laatste jaren hebben gewrocht 't zal nooit door 

de nakomelingschap bezongen worden. Zie slechts de Museumterreinen te Amsterdam. 

Hoe lang hebben die terreinen daar gelegen, duizenden aan.rente vorderende om eindelijk 

tot bebouwing te worden bestemd. Hoe had een ieder zich daar een lusthof gedroomd, 

zooals zoo vele buitenlandsche steden eigen is, het was er als voor geboren. Het Museum 

opende de weg en met zijn eigeuaardigen doorgang beloofde dat iets in de toekomst. Men 

herinnere zich maar de gelukkige combinatiën bij tentoonstellingen verkregen, toen een 

een uitroep van verrassing zoowel stad- als landgenoot ontglipte bij het zich ontwikkelen 

der fraaie groepeering achter den doorgang. En nu, wat hebben wij verkregen wat zal de 

toekomst voltooien. Een stratenrij zooals de P. C. als voorbeeld aangeeft, de een den ander 

rechthoekig snijdend daarbij de beide Musea's verbergende zoo niet geheel het uitzicht 

er op benemend. Dat is dan het resultaat van al dat gezwets, dat een eldorado zou 

vormen waar nu een dood-eenvoudige buurt is ontstaan. Werkelijk het is treurig met hoe 

weinig zorg de leiding bij ons gemeentebestuur wordt behartigd, dat meer opgaat in indus-

trieele verwikkelingen dan wel ten bate harer inwoners het goede te vormen zooals oveial 

elders geschiedt. 

Wijst men even naar de andere stadsgedeelten, dan stuit men overal op hetzelfde 

treurige geval. Wij denken daarbij aan de De Ruyterkade. Eenmaal was het IJ daar 

Amsterdam's trots, door verkeerde inzichten wierp men er een duinenrij in om als stations 

emplacement te dienen en toen zou de stad voorgaan en de bebouwing bevorderen, zelfs 

de schoonste bouw daar met premiën loonen. Wat is er van geworden, open plekken, 

jaren lang onbebouwd, vischafslag-loodsen en zooal meer, een toestand die een tegenstelling 

vormt met datgene, wat eigenlijk daar moest staan, zooals eenmaal de buitenkant langs 

de dokken was en in Rotterdam de kaden langs de Maas. Daar kan nooit meer iets goeds 

uit groeien, en zoo is het met alles uit de laatste jaren, wat men schiep was waard een 

leven van een kwart eeuw om dan weder te verdwijnen, en dat voor de ontzaggelijke 

kapitalen die het heeft vereischt. Zoo wordt Amsterdam eenmaal het Venetië van het 

Noorden, van al haar waarde ontdaan en uit de geschiedenis genomen. Wat had veel 

anders kunnen zijn. Wanneer Sarphati eens met Oudshoorn aan het knutselen had kunnen 

blijven, hoe had de Urechtsche zijde geweest met een aangrenzend park, waarin tal van 



villa's in Romaanschen bouwstijl, die echter een soliede en fraai geheel hadden te ziea 

gegeven. Het is daar nu als overal elders een doorgaande gevelrij en wat had dat kunnen 

worden langs die zeer schoonen Amsteloever. Wat is het nu, een buurt met een park, 

dat een parodie op de bouwwetten is, omdat het zoo laag ligt dat alle omgevende huizen 

op een drooge fundeering rusten en daardoor, tot ondergang zijn veroordeeld. En hoe is 

het in de stad zelf, het Rokin ligt te vervuilen, het Damrak is veroordeeld. Wanneer men 

dan eerst bouwen moet of wegen aanleggen, om te zien hoe het eigenlijk niet behoort, dan 

hebben wij wel den besten weg daartoe ingeslagen maar met opoffering van alles wat'een-

maal ons stelde boven aan de rij van de steden die door bijzonder gelukkige verdeeling 

zich kenmerken. Het is te hopen dat er kentering moge komen want op die wijze mogen 

wij niet doorgaan daar moet krachtig verzet komen, de droomers wakker geschud, de 

weet-nieten aan den dijk gezet die ons met zulk broddelwerk opschepen. Daarom doe'een 

ieder die nog eenige achting voor het goede heeft wat hij kan opdat wij er niet volkomen 

van vervreemden. 

Bouwwerken bestempeld met den naam van den bouwmeester . 

In Duitschland is dit thans een veel besproken onderwerp. Men gaat daar van het 

denkbeeld uit dat ieder bouwwerk wanneer ten minste de bouwmeester daartegen geen 

bezwaar heeft, gerust de naam mag vermelden van degeen, die de vormen tot een geheel 

samenbracht. De minste reclameplaat bevat den naam van zijn ontwerper, ieder schilderij 

doet zien wie de vervaardiger is, het zij door vermelding van initialen, het zij door er 

den vollen naam aan te geven, waarom zouden de bouwmeesters niet evenzoo doen Die 

gewoonte om den naam op het bouwwerk te beitelen was bij ons ten lande voor een 

twintigtal jaren geleden eigen alleen aan die personen, die eigenlijk geen bouwmeester 

waren maar door de hulp van anderen het er toe hadden gebracht om iets in de wereld 

te scheppen. Dan moest de vermelding van dien naam ontzag afdwingen en de verdere 

carnere van den quasi-bouwmeester bevorderen. De tijden veranderden, meer bekwame 

mannen gingen er toe over, zich op die wijze te vereeuwigen en het is bij ons niet vreemd 

meer, veel welbekende namen op de plintlaag of borstwering vermeld te zien. Het kwaad 

dat vroeger gesticht werd, verdween daardoor, het vormde nu geijkte namen, op die wijze 

trad een zekere waarborg ten goede op, men zag in wanneer zoo iemand zijn naam op 

den steen plaatste, dat bouwwerk zeker goed moest zijn, want de roep bij het publiek van 

zijne bekwaamheid was van dien aard, dat hij algemeene bekendheid genoot. Het vormde 

hier dus geen middel om die verder te verkrijgen, dan wel de stempel, die het kunstwerk 

waarmerkt. 

Op deze wijze werd het naambordje om het zoo eens te noemen, eer te prijzen dan 

te laken. Nu zullen mannen van naam als Dr. Cuypers en anderen, wier werken geheel 

van z,ch zelven spreken, niet er toe overgaan dien weg algemeen in te gaan, omdat hun 
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^erk de pleitrede toch wel zal uitspreken, maar was het zoo, dan zouden wij daaraan 

een geheel andere beteekenis hechten dan voor 20 jaren geleden. Het aldus vermelden 

van den bouwmeester nu. zouden wij kunnen rangschikken onder de goede gewoonten, 

tot het bouwvak behoorende. Daardoor toch kan het publiek zichzelf eene gevolgtrekkmg 

maken wie van de bouwmeesters die daarvan gebruik maken - de meeste bekwaamheden 

bezitten, het meest in hunnen geest vallen en is het eigenaardig op te merken, dat nu 

die opvatting gewijzigd is. het naambordje van de zoogenaamde stumpers mmder m 

gebruik komt. Zoo is de gewoonte waartegen velen voor twintig jaren ten strijde trokken 

van vorm veranderd en ten goede gekeerd. Onder de oude bouwwerken is het eigenaardig. 

dat die gewoonte zelden voorkwam, en geschiedde het een enkele maal dan daarenboven m 

een bescheiden vorm in het inwendige van het gebouw. Onzen tijd echter die de reclame 

inderdaad dikwerf noodig heeft om den strijd tot het behoud van het bestaan te kunnen 

volhouden, heeft echter geheel andere eischen waarmede gerekend moet worden en zien 

wij dan geen enkele pretentie van aanmatiging om op die wijze den vervaardiger te 

herinneren. 

Nieuwe Regeeringsgebouwen te Londen. 

Voor de gebouwen hiervoor die aan beide zijden der straat Whitehall zullen worden 

opgericht, hebben de ontwerpen een zeer eigenaardige lotswisseling gehad. Naar aanleiding 

van den drang hierdoor door de particuliere bouwmeesters, werd verkregen de ontwerpen 

niet door regeeringsbeambten maar door particuliere deskundigen te doen vervaardigen. 

Door het ministerie van oorlog werd als gevolg daarvan opgedragen aan den bouwmeester 

WiUiam Young, terwijl het overige den bouwmeester J. M. Brydon ten deel viel. Kort 

hierna stierf Willian Young en ook kort daarop in het afgeloopen jaar J. M. Brydon. De 

ontwerpen door de overledenen nagelaten waren slechts op een schaal van 1 : 100. Na 

Young's dood zette zijn zoon het werk voort, voor het ander en meest kapitale gebouw moest 

echter een bouwmeester voor gekozen worden. Nu ontstond de strijd opnieuw of d.t een 

particulier of rijksbouwmeester" zou zijn. De regeering besloot tot het laatste. Hierop 

ontstond bij de Engelsche bouwmeesters een krachtig verzet, doch de regeering bleef bij 

haar besluit door de bouwmeester Henry Tanner de opdracht te laten en het werk dus 

onder staatsleiding te voltooien. 
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Bij de Platen. 

W i n k e l * en H e e r e n h u l s , 

Bouwmeester J. PIENA. 

Beide gevels de een voor een winkel tevens woonhuis, de ander voor een heerenhuis 

zijn ontworpen door den heer J. Piena. Het zijn gevels passende in de opvatting onzer 

dagen. Beiden bieden veel goeds en geven een flink afgerond geheel te zien, zonder in die 

platheid van vormen te vervallen, die vele opvattingen thans kenmerken. 

Verhoudingen onder de bouwvakken. 

Onzen tijd kenmerkt zich door eigenaardige wisselingen. Wie een vijf-en-twintigtal jaren 

terugblikt, en zich verplaatst in het zijn van dien tijd, zou dan kunnen gelooven, dat enkele 

toestanden in het maatschappelijk leven zich zoo volkomen zouden hebben gewijzigd. Voor 

vijf en twintig jaren geleden was de bouwmeester eigenlijk een oppermachtig heerscher, 

die ieder bouwwerk regelde en bestuurde. Was het een man van karakter, men kon 

verzekerd zijn, dat de bezigheden zonder stoornis liepen, dat er in billijkheid gegeven en 

genomen werd en het werk, het moge niet altijd even voordeelig voor de ondernemers 

zijn geweest, regelde zich ten minste zoo, dat alle partijen moesten erkennen, dat het 

billijke betracht was. Maar juist die karakterman was zeldzaam. Meer macht had de 

geldzak en om die te dienen werd het karakter wel eens aan den kapstok gehangen. Men 
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deed dan alles om zich boven concurrenten verdienstelijk te maken en daarbij was de 

bouwsom voor de patroons een gevoelige factor. Ingegaan op een zuinige begrooting 

moest een onvolledig bestek tot lokaas dienen en een goedgeloovig aannemer, die niet 

kon vermoeden, dat men hem zulke listen spande, liep er veelal in om er nooit weer uit 

te komen. Wij hebben gezien hoe een nog wel veel geprezen bouwmeester zich op een 

kerk door de aannemers nog een kerk liet toegeven, omdat de zinnen van het bestek alle 

gelegenheid boden voor dien goocheltoer. Wij zagen een ander bouwmeester een gebouw 

voor bijeenkomsten voltooien, waar zoo goed als een derde bij vergeten was, en de on

gelukkige aannemer moest het gelag betalen, hij had maar moeten lezen wat er niet 

stond, moeten zien wat onzichtbaar is. Die gevallen, zij waren niet zeldzaam en werkelijk 

begon er schrik onder de gelederen van de aannemers voor die slechte praktijken te ontstaan. 

Een gevolg was overleg. Coöperatie het kind onzer dagen moest dat monster ver

nietigen, die de bouwwereld ondermijnde, het liep te hoog. En ziet de coöperatie won, 

de aannemers vereenigden hunne krachten en het kwaad wat zoo zachtjes aan een gewoonte 

was geworden werd gestnit. Neen niet alleen gestuit maar de aannemers kregen zulk een 

kracht, dat toen het goede uit het kwade te voorschijn kwam, het werkelijk al te goed 

bleek, want toen stond het er zoo voor, alsof de bordjes verhangen waren en de bouwmeester 

de orders van den aannemer moest opvolgen. Die toestand echter met verstand ontwikkelt, 

ontdeed zich langzaam van de gevaren en hoewel nog niet weg, zijn zij minder ernstig. 

Het verkregen resultaat door de aannemers juichen wij toe, zij hebben den wagen in het 

moreele spoor gebracht. Die laat bouwen moet betalen wat hij als eigendom ontvangt, dat 

behoeft niet te gaan ten koste van anderen en wanneer eenmaal dat principe op den 

voorgrond staat is er geen plaats meer voor ongerechte verhoudingen. De aannemers komt 

de eer toe zich hunne positie door beredeneerde aaneensluiting vrijgevochten te hebben, 

dat het zoo moge blijven, het zal het bouwvak ten zegen zijn. Maar dat ongelukkige maar 

treedt ook hier op. Hebben de aannemers ook wel eens de hand in eigen boezem ge

slagen; is hunne verhouding tot hen die weder aan hunne leiband loopen wel van dien 

aard dat die altijd als billijk kan worden beschouwd. En juist dat maar is een twijfelachtig 

woord. Enkele bouwmeesters en vereenigingen hebben daar al eens over nagedacht men 

zei zoo in den gemoede: Ge hebt veel verkregen, maar waarborgt ge zelf anderen ook 

al die rechten en dan ontstond er twijfel, het men ging zelfs verder en vertelde meer. 

Onder de vereenigingen die dit onderwerp ter behandeling namen, behoorde ook de af-

deeling Amsterdam van de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst die in de ver

gadering van 28 Februari 1902 het onderwerp ter sprake bracht, zij vereenigde daaraan 

tevens de bespreking over het tegenwoordig aanbesteden, en wel naar aanleiding van het 

vroeger hieromtrent door gecombineerde vergaderingen uitgesprokene. Ziet hier wat de 

motie zegt: 

De vergadering van 27 Maart van de gecombineerde vereenigingen geeft als haar 

gevoelen te kennen, dat de tegenwoordig algemeen geldende wijze van aanbesteding 

tot schade strekt zoowel van het werk als van den onderaannemer (vakpatroon), dat, 

hoewel uitbesteden aan afzonderlijke vakpatroons als het meest wenschelijke wordt 
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erkend, men vooralsnog door de volgende regeling tot grondige verbetering meent 

te kunnen geraken. 

ie. Bij onderhandsche inschrijving aan te besteden. 

2e. De aannemer te verplichten de namen der onderaannemers bij de gunning 

bekend te maken en zich tegenover deze te verbinden het werk, hun vak betreffende, 

door den vakman te doen leveren en voor het bedrag hunner inschrijving te gunnen. 

3e. De betaling der termijnen zoo te regelen, dat de onderaannemers voor de 

voldoening van de door hen te vorderen inschrijvingssom voldoende garantie hebben. 

4e. Bij stads-, lands- of andere besturen, welke als publiek lichaam tot publieke 

inschrijving genoodzaakt zijn, dezelfde verplichting als sub. 2 en 3 vermeld van den 

aannemer te eischen. 

Staan wij eens kort bij een en ander stil. De vergadering van de afdeeling ontstak 

geen licht en zal zich dat vooreerst ook nog wel laten wachten, omdat de werkelijk 

betrokkenen te weinig aanwezig waren, toch moet door het op de agenda te brengen, de 

zorg voor het onderwerp levendig gehouden worden. 

1. Bij onderhandsche inschrijving aan te besteden. 

Het is te wenschen dat wij dien toestand nooit tegemoet gaan, want dat zou het 

werk te veel in eenerlei hand brengen. De uitnoodiging tot mededinging zou van den 

bouwmeester uitgaan liefst tot die aannemers, die zijn wijze van werken kennen en die 

met een half woord een geheele zin begrijpen zijner opvattingen. Dat vergemakkelijkt en 

gemak lijkt ons allen. Bovendien zouden er zoovele overwegingen bij in het spel komen, 

die de nauwe kennismaking gevormd had, zoodat eigenlijk het bouwen een onderlinge 

combinatie werd. 

Maar wat een groot kwaad zou zijn, het is dit, dat elke jonge of pasbeginnende 

buiten die Chineesche muur gesloten bleef en dat het velen onmogelijk zou zijn hunne 

carrière te maken. Daar zijn vele werken, waan oor het wenschelijk is, dat de aanbesteding 

onderhandsch is, daar bijvoorbeeld, waar dringende spoed voorop staat, waar hoogst 

betrouwbaar moet gewerkt worden, waar de inschrijvers tot een bepaalde richting moeten 

behooren. Er zijn gelegenheden te over die den bouwmeester het middel in de hand 

geven, zich te wapenen en zich liever van ervaren krachten te voorzien dan de kans te loopen 

jeugdige krachten te krijgen, die bij gemis aan die ervaring voor patroons en bouwmeester 

een berg van ellende scheppen. In zulke gevallen is onderhandsche aanbesteding nuttig 

en noodig en zooveel vertrouwen moeten wij in onze vakmannen stellen dat zij daarvan 

een gebruik zullen maken, ook hieraan alleen beantwoordend. Maar voor te schrijven dat 

elke aanbesteding onderhandsch zou moeten zijn, zou inderdaad een middel zijn om den 

aannemersstand te doen uitsterven en enkel halfgoden over te houden. Men late de mede

dinging waar dit kau vrij, en geve daardoor aan elk de gelegenheid zich eene positie te 

kunnen verschaffen. 

Wanneer eene maatschappij of vereeniging zich een vergaderlokaal zou willen ver

schaffen en onder de leden bevinden zich ook aannemers, dan zal niemand er kwaad in 

zien, wanneer een als degelijk erkend bouwmeester aan het hoofd staat, wanneer de 
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aanbesteding onderhands tusschen de belanghebbenden is, en moet in dat geval de kennis 

van den bouwmeester den doorslag geven, opdat de leden den bouwmeester niet de dupe 

doen worden, dat hij de kas der vereeniging door te hooge bouwsom ledigde. Gaat alles 

rechtgeaard en op eerlijke gronden, wie zou dan zich verzetten tegen die onderhandsche 

begunstigingen, zoo zijn er zoovele omstandigheden die gelijk handelen billijken, zoodat wij 

onderhands aanbesteden noodig oordeelen, geenszins echter om gewenscht en gereglementeerd 

te worden als de eerste bepaling van een nieuwe levensregel onder H.H. aannemers. 

Wij zijn met hen ten sterkste voor alle vrijheid. Zien wij nu eens hoe H.H aannemers 

staan met hen die als lotgenooten met hun de weg mede moeten maken of als slachtoffers 

van de reis terugkeeren. {Wordt vervolgd). 

W o o n h u i s g e v e l . 

De woonhuisgevel als teksfiguur opgenomen is het welbekende werk van den heer 

R. J. Hoogeveen, die ons reeds menig verdienstelijk staaltje van zijn arbeid in de gelegen

heid stelde te reproduceeren. Ook deze gevel is zeer eigenaardig. 

D e 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 . 

Een tweetal tekstfiguren geven een paar restauratiën aan, die op de afdeeling tot 

ontspanning ter tentoonstelling zullen aanwezig zijn. Deze tentoonstelling belooft veel. In 

een industrieele landstreek bepaaldelijk voor de aldaar uitgeoefende nijverheid gevormd 

is de deelneming groot, bovendien is Dusseldorf rijk aan kunstenaars en zal het kunstvolle 

deel ook zeer belangrijk zijn. Het gebouw voor de kunstafdeeling doet ons denken aan 

de musea van Parijs, gesticht tijdens de laatste tentoonstellingbouw. Het is een zeer goed 

gebouw, klassiek van vorm, maar juist dergelijke zaken behoorcn tehuis in ernstvolle 

tempels en dat karakter zit er in. Ook de verschillende nijverheidsinrichtingen hebben 

zeer fraaie paviljoens, waarin zij hunne arbeid ten toon stellen, de Hörder-gieterij munt 

daaronder uit door een gebouw van kolossale afmeting. Ook de machinefabriek te 

Dusseldorf heeft een geheel eigen gebouw, dat uitnemend verlicht, een goeden indruk maakt 

Het tentoonstellingsgebouw zeli met zijn imposanten hoofdingang maakt een zeer goede 

vertooning, daarbij gevoegd dat het terrein geheel langs de rivier is aangelegd, waardoor 

dit een bijzonder gunstig geheel vormt, maakt dat de tentoonstelling als zeer goed 

geslaagd is te beschouwen, en zeker duizenden tot zich zal trekken. 

Iets over de metalen in 't algemeen en over het ijzer in 't byzonder, 
door A. P . VAN DEN BBITG&E. 

Ofschoon iedereen weet wat men onder het woord metaal verstaat, zoo bespeurt men 

echter met verwondering, dat het niet mogelijk is een goede definitie te geven van bet 

woord metaal. En hoe komt dat ? 
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Als men op de eigenschappen der dingen let die ons omgeven, bemerkt men aan 

den eenen kant zulk een groot verband en zulke merkwaardige overeenkomsten tusschen 

vele lichamen die wij metalen noemen, en aan den anderen kant weer zulke groote ver

schillen tusschen die zelfde stoffen onderling, dat het niet mogelijk is, al die overeenkomsten 

en verschillen in een enkele zinsnede samen te vatten. 

Men kan wel zeggen dat de metalen, stoffen zijn die de warmte en de electriciteit 

goed geleiden, zich met zuurstof verbinden enz.; maar dit is niet op alle metalen van 

toepassing, of tenminste niet op allen in dezelfde mate. 

De eigenschappen die de metalen voor ons zoo nuttig doen zijn en waardoor wij in 

staat gesteld worden zulk een goed gebruik van hen te maken, zijn meestal slechts bij

komende eigenschappen en niet zelden tevens eigen aan stoffen, die geen metalen zijn. 

Die eigenschappen zijn in 't algemeen, hardheid, taaiheid, smeltbaarheid, smeedbaar

heid, gietbaarheid enz. 

De metalen vormen dus geen klasse van lichamen die goed bepaald kan worden. 

Doch het is ook minder noodig hier een juist wetenschappelijke definitie te geven van het 

woord metaal, alswel een overzicht van de metalen in 't algemeen. 

Men kan daarom eenvoudig onder den naam van metaal spreken over de delfstoffelijke 

lichamen, die men overal en altijd, niettegenstaande hunne onderlinge verschillen, metalen 

heeft genoemd, nl. ijzer, koper, lood, zilver, kwik, tin, zink, goud, platina, antimonium, 

bismuth, nikkel en eenige andere, die eerst in lateren tijd als metalen zijn bekend, zooals 

o.a. het aluminium. 

Om van deze metalen elk afzonderlijk de eigenschappen op te sommen, zou te veel 

bevatten om in een kort bestek te omschrijven, echter zal ik mij bepalen tot het ijzer, 

het metaal dat schier monopolie heeft in den tegenwoordigen tijd. 

Vooraf echter eenige beschouwingen in 't algemeen over de metalen, de ertsmijnen, 

de mijnwerkers, de ertsen, enz. 

Groot en talrijk zijn de diensten, die door de metalen aan de menschen worden 

bewezen. De gemakkelijkheid waarmede de metalen allerlei vormen, zelfs de meest 

samengestelde, aannemen, hetzij door te gieten, met de hamer of vijl te bewerken, maakt 

het geschikt om tot huisraad, tot ruilmiddel en tot duizende andere dingen verarbeid te 

worden. Ook in de fraaie kunsten zijn zij nuttig, vooral zulke metalen, die niet aan de 

invloed van de lucht en de vochtigheid zijn onderworpen, welke metalen men meer kent 

onder den naam van edele metalen, terwijl men de andere dan onedele metalen noemt. 

Van de edele metalen maakt men sieraden, bas-reliefs, beelden, munten, enz. Tot het 

maken van monumenten o. a. zijn de metalen bijzonder geschikt omdat zij dit op steen 

voorhebben, dat zij gemakkelijk te fatsoeneeren zijn. 

Het gebruik der metalen in de oude tijden bepaalde zich tot het maken van wapenen, 

versieringen, vaatwerk, afgoden en geld, het gebruik voor de huishouding, de landbouw 

en de verschillende bedrijven was vrij onbeduidend. 

Al die dingen worden er heden ten dage nog aangemaakt, maar de kling van het 

zwaard en de spits van de lans, welke vroeger uit koper werden gemaakt, blinken thans 
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door den fonkelenden glans van het harde staal, ia plaats van de pijl met haar metalen 

punt, van de groote steenen die door slingerwerktuigen werden geworpen, kwam later het 

geweer en het kanon, die door het rommelend gedonder van den weggeschoten kogel, 

dood en verderf verspreiden in 's vijands gelederen. Alle sieraden, die men thans van 

metaal maakt, zijn fijner geworden van het fijne cantieijewerk, tot de wonderbaarste 

nabootsing van de natuur, tot het verhevendste kunstwerk in brons. 

Het metaal is dienstbaar gemaakt voor alle samengestelde werktuigen, schepen, 

huizen enz. In den vorm van drukletters heeft het metaal aan het woord vleugelen 

gegeven; het ijzernet der spoorwegen, dat de afstanden verkort, heeft ons verrijkt in tijd 

en daardoor ook in macht, en nadat Franklin's draad, den bliksem gedwongen heeft den 

door menschen aangewezen weg te volgen, moet heden ten dage de electrische telegraaf 

met bliksemsnelheid berichten overbrengen van het eene eind der aarde tot het andere. 

Het kompas geleid met zekerheid over de zee en in de diepte der aarde; met den 

barometer meet men de hoogte der bergen, en de naaimachine maakt een kleed in weinige 

uren. Zeker, men kan in waarheid beweren, dat er geen enkele eigenschap der metalen 

is, die de mensch niet op de een of andere wijze tot zijn nut heeft weten aan te wenden 

en zeer zeker behooren de metalen tot de grootste schatten die de aardbodem den 

mensch oplevert. 

Men kent tegenwoordig 50 stoften, welke men metalen noemt, die stoffen hebben, 

zooals boven reeds met een enkel woord gezegd is, onderling zeer verschillende 

eigenschappen. 

Er zijn metalen die zoo zacht zijn als was, en die men met een mes aan stukjes 

kan snijden, zooals het natrium en kalium, anderen zijn zeer hard, zooals het ijzer en 

staal, terwijl het lood met den nagel gekrast kan worden en het kwik zelfs op de gewone 

temperatuur vloeibaar is. 

Ook de kleur der metalen verschilt. Hoewel de meesten grijsachtig wit zijn, zijn er 

eenige, zooals goud en koper, die geel en rood zijn. Er zijn er die zoo gemakkelijk 

smelten als was en anderen, b.v. het ijzer, dat om te smelten een hittegraad behoeft van 

gemiddeld 18000 C, terwijl het platina niet smelt beneden een warmte van 2000s C, in 

een stroom van waterstofgas, brandende onder den invloed van een sterken stroom van 

zuurstofgas. 

Doch welke verschillende eigenschappen de metalen ook mogen hebben, in sommige 

punten komen zij ook overeen, n.I. dat zij ondoorzichtig zijn en allen goede geleiders 

van electriciteit en warmte zijn. 

Wat echter de ondoorzichtigheid of het ondoorschijnbaar zijn betreft, is evenwel niet 

onbepaald, want eenige metalen houden op doorschijnend te zijn, als zij in een dunnen staat 

gebracht zijn. Het goud b.v. kan zoo dun uitgeslagen worden, dat het lichtstralen doorlaat, die 

dan groen van kleur zijn. De metalen kunnen evenals andere delfstoften den vorm van kristallen 

aannemen; op kunstige wijze kan men zeer schoone kristallen van bismuth verkrijgen, 

door n.I. dit metaal te smelten en het vervolgens in de open lucht te laten afkoelen. 

{Wordi vervolgd). 
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Bij de Platen. 

O n t w e r p v o o r g e v e l , 
door Ii. N. JELIEB. Jr. 

Een flinke voorgevel met bizonder gunstige verdeeling geeft de plaat aan, zulke gevels 

niet overladen en toch niet zonder behoorlijke versiering voldoen en gaan met onzen 

tijd mede. 

Verhoudingen onder de bouwvakken. 

In de veertien dagen dat wij met de voortzetting onzer beschouwing moesten afwach

ten, vond het onderwerp nog van velerlei kanten bespreking. De Aannemer, orgaan van 

den Nederlandschen aannemersbond viel de heer Joling nog al lastig, over het feit dat deze 

niet tegenwoordig was op de vergadering der afdeeling Amsterdam van de Maatschappij 

tot bevordering der Bouwkunst toen de motie behandeld werd. Die motie toch van hem 

uitgaande, had het allereerst op zijn steun moeten kunnen rekenen. Dat is zeker waar, 

moties zijn niet als jonge viervoeters die dadelijk na de geboorte reeds hun eigen weg 

gaan, zij moeten toegelicht en verdedigd werden, wil men eenig resultaat verkrijgen en 

het is zeker hieraan te danken dat in de volgende afdeelingsvergadering de heer Joling er 

bij tegenwoordig was, toen de discussies werden voortgezet. Het resultaat bleef echter pover, 

en het onderwerp verdween van den rol zonder het doel getroffen te hebben waarom het 

eigenlijk was begonnen. Dat de heer Joling er een goed belang bij het oog op had, wij 

zijn er ten volle van overtuigd, het scheeve van de bestaande verhoudingen deed hem een 

lans breken, al was dit bij gemis aan hulptroepen niet bevredigend en zeker had zijn 

voorstel betere overweging verdient. De heer v. d. Bossche die in de afdeeling met grof 

geschut optrok, en daarover veel moest hooren was eigenlijk de eenige die op de wan-
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Verhoudingen wees tusschen aannemer en onderaannemer, en daar hij ook juist cle eenlge 

was die hierover kon oordeelen, geeft dit veel te denken. Juist dat de heer v. d. Bossche 

zijn gevoelen zoo bitter te kennen gaf, geeft ons de overtuiging dat zijn welbekende 

ervaring, hem menigmaal het bittere van den toestand heeft doen ondervinden, zoodat hij 

terecht al was dit onparlementair weergegeven, eenigszins met verontwaardiging daaraan 

terug dacht en zijn gevoelen daardoor liet beheerschen. Heeren bouwmeesters weten daar 

gewoonlijk niets van, het is hun genoeg dat zij met den hoofdaannemer te doen hebben, 

al dat afdalen in onderdeden brengt maar zorg, zoodat zij volslagen vreemdelingen zijn 

op het gebied dat tot oordeelen roept, tusschen die onderlinge verhoudingen. 

En toch is dat een groote onbillijkheid. Het moet wel degelijk een der plichten zijn 

de belangen van allen die bij het werk betrokken zijn in bescherming te nemen, en 

zorg te dragen dat het bouwkapitaal billijk wordt omgezet, zoowel voor den een als voor den 

ander. In de bestekken te schrijven dat de aannemer moet opgeven wie zijn onder

aannemer op het oogenblik der aanneming is, is totaal onmogelijk. Menig aannemer maakt 

billijke prijzen voor de besteding, menig ander weder na de besteding, dit kan dus in geen 

geval beperkt worden. Maar is er eenmaal gunning aan een onder-aannemer geschiedt, dan 

moest de aannemer verplicht zijn op te geven wie die onder-aannemer is, in elke af-

deeling, en dan moet de bouwmeester voor hunne belangen evengoed waken als voor die 

van den aannemer zelf. Prijzen blijven geheel buiten beschouwing, alleen morele handelingen 

want dat is ook eigenlijk de oorzaak naar wij veronderstellen waardoor de motie het levens

licht zag. De overtuiging dat er iets haperde, deed de aandacht hierop vestigen, en zijn de 

middelen daartoe aangewend tot verbetering niet gelukkig gekozen geworden. Het is onbillijk 

dat van den aannemer iets gevorderd wordt waar het bestek dit op onvoldoende wijze aangaf, 

maar even onbillijk is het dat die verhouding waar zij wordt opgeheven tusschen aannemer en 

bouwmeester, blijft voortbestaan tusschen aannemer en mede aannemer, waardoor de eerste 

in de gelegenheid is wanneer hij geheel zonder controle is, met dubbel krijt te schrijven. 

Dat die wanverhoudingen bestaan valt niet te loochenen. Men moet maar eens in de 

gelegenheid zijn geweest de rol van onder-aannemer te moeten vervullen, het boekje van 

die geschiedenis bevat dan oneindig veel zwarte en treurige bladzijden. Slechts een klein 

staaltje. Een welbekend aannemer, die volgens zijn schermen met recht, altijd door de 

bouwmeesters als een toonbeeld van rechtschapenheid werd beschouwd, had echter zoo 

zijn eigenaardige wijze om zijn schaapjes te scheeren. Hij deed dat met overleg, als volgt '• 

Zelf aannemer van de onderafdeeling steenhouwwerk, kwam de man des avonds ten mijnent 

met de simpele vraag. Daar hebben wij geheel over het hoofd gezien, dat op pag 

het bestek ook nog spreekt van een marmeren rechtbankblad, dat moest nu maar op de 

som bijgeleverd worden; en om geen kwestie later te krijgen, heb ik dit maar op het 

contract bijgeschreven, en jawel daar stond de marmerwerken volgens pag zijn 

onder deze aannemingssom begrepen. De beide contracten werden elkander gelijk gemaakt 

en daar de kosten van het marmeren blaadje nog geen twintig gulden konden halen, werd 

de overeenkomst getroffen in het voordeel van den aannemer, die het voor zich wist te 

verkrijgen dit op de som van even / 3400 binnen te smokkelen. 
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Bij de afrekening van den laatsten termijn komt echter verschil, er staat nog ongeveer 

ƒ500 te verrekenen Op de vraag tot vereffening, is het antwoord, dat is toch zooveel niet 

meer, en waar de een opgeeft/500, geeft de ander ƒ 140 Vanwaar dat verschil. Ge hebt 

toch aangenomen, klinkt het geheel uit de hoogte, de hardsteen- en marmerwerken, 

volgens pag. . . . en de schoorsteenmantels die ten bedrage van ƒ 360 bij een ander zijn 

gekocht, behooren toch ook onder deze, en moeten dus als niet geleverd van de aan

nemingssom afvallen. Het bedrag wordt dus ongeveer f 140. Wat te zeggen van zulk een 

streek. Waar het schrift ter goedertrouw aangegaan, alles in zich sluit, moest het zwijgen 

bewaard, maar het feit is naar waarheid, en de eenige satisfactie daarvan ooit genoten 

was deze, da*, toen eens dringende arbeidskrachten noodig waren, en mij de gelegenheid 

open stond die te kunnen leveren, ik verklaarde zulk een rechtschapen man niet te kunnen 

bedienen. Een ander aannemer had een stadsschool aangenomen, in het contract was 

bepaald, dat te late levering met / 10 per dag werd bezwaard. Op het laatst van het 

werk liep alles tegen elkander in, de een wachtte op den ander en de hoofdaannemer 

scheen dat met berekening zoo aangelegd te hebben. Na eenig martelen kwam het werk 

af, en toen de laatste aan het werk zijnde onderaannemers met elkander zich beklaagden, 

dat het oponthoud zich zoo liet gevoelen, bleek het dat elk zijn aandeel had geofferd, 

en ieder voor zich / 10 per dag boete had moeten laten vallen, waar de hoofdaannemer 

in het bestek alleen voor dit bedrag per dag aansprakelijk was. Een aardig winstcijfer 

leverde hem die onder-aannemers op, die per se door zijn toedoen in die positie geplaatst waren. 

Zoo zijn er vele feiten die duidelijk aantoonen, dat, waar men zichzelf gevrijwaard 

van rampen of onvolledigheden zag, die niet in aanmerking worden genomen wanneer het 

voordeeiig den aannemer toevalt. Een toezicht van den bouwmeester en een bescherming 

der onderlinge belangen kan dat voorkomen. Maar er is nog een ander gevaar, hoe 

menigmaal gebeurt het niet dat juist die onder-aannemer het werkkapitaal van den 

aannemer vormt. De bouwmeester bepaalt de termijn in verhouding tot het in waarde 

geleverde. Hoe menigmaal gebeurt het waar de bovenbouw in metselsteen is, dat het 

benedendeel van het gebouw, de plintlaag of verdieping gelijkstraats van kostbare materialen 

worden gemaakt. De onder-aannemer, die leveren moet, zit dan in dat bouwgedeelte met 

zijn grootste uitgaven; het materiaal was kostbaar, de arbeid evenzoo en aan het verdere 

van het gebouw komt weinig meer voor hem te leveren. Zulke gevallen zijn niet zeldzaam 

en wanneer dan de laatste termijn van het werk wordt uitbetaald, gebeurt het wel dat de 

onder-aannemer eerst zijn laatste afrekening ontvangt van wat hij leverde toen het gebouw 

nog in den aanvang was. Zie dat zijn werkelijke wanverhoudingen die bestaan en waardoor 

veel kwaad is gesticht. Het is mij voorgekomen dat een aannemer in een der provincie

steden, die belangrijke werken onder zijn beheer had, dat uitstekend op die wijze wist te 

exploiteeren. Toen eindelijk alles voltooid was, kwam de afrekening en dwong de nood 

mij, door velerlei tegenspoeden gedrongen te moeten afsluiten en kreeg ik schade mede. 

Een bij vele Amsterdammers geacht industrieel, volijverig, maar niet gemakkelijk om bij 

het eerste bezwaar het veld te ruimen, die voor hetzelfde feit een paar dagen later kwam 

te staan, verzette zich tegen dergelijke operatie en het gevolg was, dat hij in desolates 
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toestand over de onderdeur werd gewipt op het ruime plein voor de woning van den aannemer. 

Nu werd het een rechtskwestie, waarbij de laatste die gelukkig niet op zijn dubbeltjes 

wachtende was, en thans na de ondergane behandeling nog meer op zijn recht gesteld, in 

het gelijk gesteld werd. Zie al dergelijke behandelingen, en deze worden er zoovele in 

het leven afgespeeld, behoeven niet voor te komen wanneer een vertrouwbaar man het 

roer in handen heeft. Het zou daarom zaak zijn, dat er wel degelijk bij de bestekken 

wordt opgenomen, dat ten eerste de aannemer zich verplicht bij het afsluiten der rekening 

het bewijs over te leggen, dat alle onderaannemers erkennen met hem te hebben afge

rekend, dat wil zeggen, dat hij hen waarborg gegeven heeft, dat zij bij de rekeningafsluiting 

geheel gekweten zullen worden. 

Juist dat laat veel te wenschen over, het loopt van het eene in het andere werk en 

daardoor wordt de positie van den onderaannemer hachelijk, die angstig voor het bedrag 

dat hij heeft uitstaan spoediger tot concessies geneigd is, waar de hoofdaannemer die niet 

geven moest. Men moet die werkkring hebben leeren kennen om te weten hoe groot en 

hoe moeilijk die bezwaren zijn. Nu is toch niets billijker, dat dan hierin worde voorzien, waar 

de gelegenheid daartoe open staat. Deze ervaring heeft de heer Joling er bepaalt 

toe gebracht, te wijzen op het onbillijke van dien toestand, en deed de heer v. d. Bossche 

wat spijtig uitvallen, maar die bestaat in grooter verhouding dan ons bestek nu veroor

looft te kunnen teruggeven. Niet voor hen die zich hunne positie hebben weten te ver

schaffen en buiten het bejag van dien kant kunnen, maar hoe zeldzaam wordt het aange

troffen en dan is het gewoonlijk waar de druppel op den hoofdaannemer valt, daar valt 

de regen op de onderaannemers, gebeurt het wel eens, dat de eerste gladder dan de 

anderen, de bui geheel vrij loopt. Daartoe is een wakend oog noodig. 

Wat nu te doen, wanneer een bouwpatioon niet betaald. Die vraag in de afdeeling 

gesteld, klonk zeer eigenaardig, kan dan de aannemer op reductie rekenen bij zijne onder-

aannemers. Deze redeneering mist echter allen grond van bestaan. Juist dat het bestek 

de belangen der onderaannemers waarborgt, geeft den aannemer het middel aan de hand, 

dat wel eens te veel verzuimd wordt, om zichte vergewissen of de bouwpatroon zelf goed is, 

en waarom zou het zoo ongehoord zijn wanneer daaraan eenigen twijfel bestond, dat de 

aannemer zich door volkomene zekerheid liet waarborgen voor hij aanving. Dat is verre 

van onbillijk, en zijn de gevallen dan ook niet zeldzaam, waar bij eventueelen twijfel daarvan 

reeds gebruik gemaakt is. Niets is billijker dan dat. Het geval moge zich voordoen, dat een 

solied aannemer zijn verplichtingen nakomt, wanneer de hoofdbron wordt afgesloten, maar, 

hoe zou de verhouding wel zijn van de onderaannemers tegen den hoofdaannemer in omge-

keerden zin. Mij kwam het ten minste eens in het leven voor, dat binnen zes weken tijds 

tijds drie aannemers, waarvan een hier ter stede en twee in de provincie hunne betalingen 

staakten, waardoor in dien korten tijd ongeveer 10 mille voor mij weg vielen en zuUen velen 

datzelfde lot wel eens ervaren hebben. Onderlinge waarborging, vooral in een tijd die op 

maatschappelijk werken gesteld is, is zeer gerechtvaardigd en waar een ieder daarvoor 

zijn rechten laat gelden is daarin niets onredelijks gelegen. Wij gelooven dan ook dat het 

onderwerp ten volle nadere beschouwing waard is, 
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De verschillende tekstfiguren geven een school

gebouw, dat in het najaar van 1901 voltooid werd. 

De verschillende lokaliteiten en hunne bestemming 

zijn in de plannen vermeld. Vooral de gevel doet 

zich^kennen [als een bizonder fraai geheel, en waar 

wij over het algemeen nog al spaarzaam zijn, waar 

het schoolbouw betreft, schijnt men hierover elders 

anders te denken en geeft den bouw hierop eene 

navolgenswaardige uitzondering te zien. 
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Iets over de metalen in 't algemeen en over het tfzer in 't bijzonder, 

door A. P. VAN DEN BBTJGQE. 

(Vervolg). 

Als de oppervlakte van het gesmolten metaal begint te stolten, giet men het nog 

vloeibare gedeelte er uit, en men vindt op den bodem onder de wand van het aarden 

vat waarin men de proef neemt een menigte schoon gevormde kristallen die straalbreking 

vertoonen. 

Als men de metalen met een hamer slaat, worden sommigen plat, terwijl anderen 

daardoor in stukken springen ; de eersten noemt men hamerbare, de andere brooze metalen. 

Om een hamerbaar metaal tot een dunne plaat te maken kan men het pletten of 

walsen, hetgeen geschiedt door het tusschen een stel rollen te doen gaan, waarvan de 

twee ondersten naast elkander en de derde in 't midden er op ligt, en om het tot een 

draad te maken, trekt men het door een stuk staal met een reeks van ronde gaatjes, die 

al kleiner en kleiner worden. 

Sommige metalen kunnen koud geplet worden, anderen moeten daarentegen eerst 

verwarmd worden. 

Goud, zilver, koper en tin zijn de meest hamerbare metalen, en tevens de kneedbaar

sten. Men kan het goud tot zulke dunne plaatjes maken, dat er 10000 van opeengestapeld 

moeten worden om de dikte van een millimeter te verkrijgen en het platina kan tot draden 

getrokken worden, zoo dun als spinrag. 

De meeste metalen verbinden zich met de zuurstof van de lucht en oxydeeren of 

roesten. Men kan echter ook van de warmte gebruik maken, om een metaal zich met 

zuurstof te doen verbinden. Doe nl. in een open smeltkroes eenige brokjes zink en ver

warmt die tot wit-gloeihitte, dan zal het zink zich met de zuurstof verbinden en in een 

zeer licht wit zinkoxyde veranderen, dat zich in den vorm van sneeuwvlokken in de lucht 

verspreidt, terwijl er tevens een vrij sterk licht zal ontstaan. 

Eveneens een magnesiumdraad, die men in de vlam eener kaars houdt, oxydeert en 

verandert in magnesia, een wit stof genaamd: magnesiumoxyde en verspreidt vonken, zoo 

schitterend als electrisch licht. Bij kwik zien wij hetzelfde geschieden wat de oxydatie 

aangaat als het aan de lucht blootgesteld is, het wordt dan met een rosachtig vliesje 

bedekt, dat niets anders is dan kwikoxyde. 

De metalen vertoonen ook een groote neiging om zich met chloor en zwavel te ver

binden, als men een mengsel van kopervijlsel en bloem van zwavel verwarmd, ontwikkelt 

zich weldra veel warmte en Ucht, en verandert dat mengsel dan in een zwart poeder, 

't welk zwavelkoper is. Hiervan kan men een aardige proef nemen, door n.l. in een groote 

flesch een mengsel van bloem van zwavel en ijzervijlsel te doen en dat met water te 

bevochtigen. Het eerste half uur gebeurt er oogenschijnlijk niets, maar daarna blijkt het, 

dat het ijzer en de zwavel zich met elkander vermengd hebben, waarbij een zeer belang

rijke verhooging van warmte plaats grijpt, want het water is tot het kookpunt genaderd 
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éii ontsnapt door de hals van de flesch. Als men nu die flesch, met de bovengenoemde 

stoffen gevuld in de aarde begraaft, zoodat een dun laagje zand en steenen de opening 

bedekt, hoort men weldra een onderaardsch gerommel en het heuveltje van zand en grind 

wordt met kracht in de lucht geworpen, te midden van een dichten damp. Behalve 

dat de metalen zich met zuurstof, chloor en zwavel verbinden kan men ze ook onderling 

verbinden, welke verbindingen men dan allooien noemt. 

Sommige allooien worden zeer gemakkelijk verkregen, anderen daarentegen vrij moeielijk. 
Het kwik vereenigt zich onmiddeUijk op de gewone temperatuur met bijna alle andere 
metalen en het resultaat dier verbinding noemt men »amalgama c 

Een plat stuk natrium ontbrandt in het kwik en vereenigt zich met dat vloeibare 
metaal en geeft een vast product dat grijs van kleur is. Goud en zilver lossen op in het 
kwik bijna even gemakkelijk als suiker in water. Het spreekt vanzelf dat het noodig is 
om allooien te maken, de metalen bij elkander in een kroes te smelten. 

Om nu echter al de verschillende soorten allooien op te noemen, is hier het doel 

niet, alleen zij vermeld, dat zij zeer nuttig zijn, want zij vormen om zoo te zeggen meer 

nieuwe metalen, die tot verschillend gebruik kunnen dienen. Onder alle bekende metalen 

zijn er slechts elf, die onmiddellijk te gebruiken zijn, nl. aluminium, ijzer, koper, lood. tiii. 

zink, zilver, goud, kwik, platina en palladium. Doch door sommige dier metalen met 

elkander te verbinden, kan men hunne eigenschappen wijzigen en hun geschikt maken 

tot zeer verschillende toepassingen. Men kan zelfs beweren dat er veel meer allooien dan 

zuivere metalen gebruikt worden en hun getal zal nog toenemen, naarmate de industrie 

van den mensch zich ontwikkelt. Behalve ijzer, koper, lood, tin en zink zijn allen metalen 

waarvan wij in het dagelijksch leven gebruik maken, allooien. Onze zilvermunt is een 

allooi van zilver en koper, het geel koper en zink, het brons waarvan men kanonnen 

giet, is een allooi van koper en tin, enz. 

Zoo hebben wij dus een vluchtig overzicht gegeven van de metalen in 't algemeen. Nu 
wenschen we 't een en ander mede te deelen over de wijze waarop men de metalen en de ertsen 
uit den bodem haalt. Zetten wij daartoe, in verbeelding altijd de voet op de sporten van 
een ladder die ons naar de donkere diepte, de mijn, voert. Hier is het dat de mensch aan 
de schoot der aarde de kostelijke metalen ontrukt. 

Heel diep beneden ons vertoont zich aan ons oog een levendige drukte, een rustelooze 
werkzaamheid. In zwarte gapende afgronden omringd van ruwe, vornüooze steenklompen, 
arbeiden de mijnwerkers. 

TaUooze kleine vlammetjes, de mijnlampen. dansen als dwaallichten, duizendvoudig 
vermenigvuldigd door terugkaatsing in de vallende waterdruppels of in de glinsterende 
steenen, die onder den hamer van den werkman van de rots gescheiden, de mijn in een 
onderaardsche dom herschapen, gedragen door geduchte pijlers. Hier haalt de mensch 
het koper, en zoovele andere metalen tot zulke verschillende doeleinden gebruikt. Doch 
wie is in staat al die schatten en hun gebruik op te tellen die de mijnwerkers in zijn onder-
aardsche werkplaats wint, in ruwen vorm voortbrengt en aan de smeltoven, waar zij i»: 
alle gewenschte vormen gebracht kunnen worden. ,i,t 
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Ziet welk eea vertrouwen de mijnwerker op de vastheid en draagk. acht der door Kern 

uitgebrokeae steenrotsen stelt, hoe hij voortgraaft. hoe zeker hij zich gevoelt, zelfs in aan-

merkelijke diepte bij behoorlijke samenstelling en ondersteuning der gewelven 1 

Lange gangen zijn er gegraven in de aarde, die onder verschillende steden doorloopen, 

tot zelfs een eind onder den bodem der zee. Naar den aard der gesteenten, zijn ook de 

werktuigen, waarvan de mijnwerker gebruik maakt, zeer verschillend. Voor zachte steenen 

worden houweelen, voor brokkelige gesteenten, houten en ijzeren hamers gebruikt, om hen 

te doen springen. 

Het houweel bestaat uit een weinig gebogen en met een stalen punt voorziene w^, 

die bevestigd is aan een lange steel. De ijzeren hamer, die puntig is, wordt door den platten 

houten hamer in de steenen gedreven, hetgeen eenige oefening vereischt. 

Doch na de aanwending van het buskruit heeft de ontginning der mijnen een geheel 

andere gedaante gekregen. Vele mijnen zouc1en wegens de zeer groote vastheid harer 

ertshoudende gesteenten, zonder dit hulpmiddel in 't geheel niet bewerkt kunnen worden. 

In 't begin gebruikte men alleen het kruit in steengroeven, naderhand echter toen men 

met deze stof meer vertrouwd werd, ook in de mijnen. In het jaar 1605 deed men het 

eerst mijnen springen in de omstreken van Freyburg in Zwitserland. De mijnwerker 

boort een gat in den steen 3 - 5 cM. wijd. Nadat hij het schoon gemaakt heeft, vult hij 

het met een behoorlijke hoeveelheid kruit, ongeveer tot op V. van de diepte en brengt 

boven op de leiding een prop van papier of steekt in het gat een van te voren gereed

gemaakte patroon en vult de ruimte boven het kruit stijf op met gedroogde klei, door 

middel van een ijzeren staaf of stamper. Opdat echter in het aldus gesloten gat nog een 

opening zou blijven waardoor het onderliggende kruit zou kunnen aangestoken worden, 

wordt de genoemde patroon aan een lange koperen ruimnaald gestoken, omdat deze door 

een dun rietje geschoven is, die het aanraken van den naald met den steen belet; de 

naald blijft dan in het boorgat totdat dit geheel gevuld en gesloten is. (Wordt vervolgd). 

Kunstmatige Ventilatie-inrlchtingen. 

De firma Jan Hamer & Co, Amsterdam, daartoe in haar ruime lokaliteiten, Frederiks-

plein 6 en 8, in de gelegenheid, heeft een ruime sórteering van al hetgeen op gebied van 

van ventilatie van werkelijk praktisch belang is. Daartoe stelde de firma een speciale 

brochure beschikbaar, die waard is geraadpleegd te worden. Een goede luchtverversching 

is voor elke woning niet alleen, maar vooral voor elke groote inrichting, als scholen, 

ziekenhuizen, werkplaatsen, enz. een hoofdzaak. De verschillende vormen, waarin die 

ventilators verkrijgbaar zijn, maken toepassing bij elk dezer mogelijk. Ook het ongelukkige 

artikel, rook, waar menigeen zooveel van verdragen moet, heeft een ruime keuze middelen 

tot bestrijding en geeft de brochure daaromtrent alle mogelijke toelichting. 

Het is wel zaak met deze de gezondheid aUesints bevorderende werktuigen kennis 

te maken, de talrijke aanbevelingen, die in de brochure zijn vermeld, waar de toepassing 

plaats vond, bevestigen de goede waarde er van. 
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Bij de Platen. 

O n t w e r p v a n e e n w i n k e l h u i s , 

door F. A. J. MOOJEN. 

In den modernen geest dacht zich de ontwerper den gevel voor een winkelhuis, die de 

plaat aangeeft. Grillig is het geheel, doch dat is den stijl eigen. In een kleurig pak 

gestoken, waartoe de materialen zich leenen, zal ongetwijfeld de aandacht er voor gevraagd 

worden. 

De oude Beurs onder den moker. 

Zoo zal dan eindelijk het lot van de oude beurs beslist worden. Tot afbraak luidt 

het vonnis. Ge kunt gaan steenklomp, want ge hebt een kind uwer waardig verkregen, 

om ietwat verderop de herinnering aan uwe massieve natuur levendig te houden. Of 

neen, ge 'waart als moeder toch nog volgens velen karaktervol, ge had nog klassieke 

lijnen, die aan iets monumentaals deden gelooven, de kleine echter doet alleen denken 

aan de steenbakkerijen. En nu is het gedaan, al gaat ge zonder vele scheuren of con

structiegebreken, waarmede de kleine al spoedig kennis maakte, voor vélen zijt ge een 

opluchting, want lang zijt gij voor hen een sta in den weg geweest. Eindelijk zal dan de 

ruimte open komen, om van af het Damplein twee grootsche bouwwerken voor het oog 

te vertoonen. Het Centraal Station, dat door velen in zijn tijd aangevallen, toch zéker 

veel goeds te zien geeft en de achtergrond verre van onbehagelijk vult. De nieuwe beurs, 



modern, het kind van onüen tijd, natuurlijk het schoonste dat onzen tijd vermag te leveren 
en wanneer wij den vreemdeling staande op het Damplein ter eenre kunnen wijzen, op het 

| wonder door Jacob van Campen gesticht, dan kunnen wij gelijktijdig ter andere de 
nieuwe bouwwerken aanwijzen en een vergelijk mogelijk maken. Een ieder kan dan voor 
zich zelf gevolgtrekkingen maken. Maar ook dat niet. Het gemeentebestuur heeft anders 
besloten. De oude beurs weg en winkelmagazijnen daarvoor in de plaats. Is het geen 
parodie, zoo een pas gebouwd monument achter nijverheidsinrichtingen te vermoffelen. 
En het komt er toe. 

Voor de nieuwe beurs een plein 85 M. groot in lengte, dan de gevel van de winkel

neringen, een straat aan Damrakzijde van 30 M., aan Warmoesstraatzijde n Meter de 

laatste eigenlijk zoo iets van een steeg, want wij weten hoe onze nauwe straten van 

10 M. er uit zien, zie maar eens de Govert Flinckstraat c. s. Wat zal het worden, op die 

manier; weinig, want die breedte van 11 Meter schrijft de eene helft van den nieuwen bouw 

reeds ten doode op. Wie had nu ooit kunnen denken dat men er toe over zou hebben 

kunnen gaan, om daar zulk een bouwplan te ontwerpen. Wanneer werkelijk Cordonnier's 

schoon ontwerp eens was uitgevoerd, hoe zou men er wraak over geroepen hebben, wan

neer al dat fraaie zoo opgeborgen moest worden. Is dan mogelijk de nieuwe Beurs, in 

zijn vormen niet meegevallen, dat men zulk een schut er voor noodig acht, moet soms de 

winkelrij in handen van particulieren gesteld nog goed makes, wat sommigen gelooven dat 

daar geheel misvormd is geworden. Het is mogelijk. Maar werkelijk het is te betreuren 

dat op die wijze, het nu toch helaas eenmaal gedempte Damrak, dat met aanleg van een 

fraai bloemperk een goed punt in de stad had kunnen worden, nu zoo geheel verloren 

gaat, 't moet productief zijn en wat voordeelig is, is tegenwoordig een factor, had men die 

kosten op den Beursbouw zelf niet kunnen bezuinigen. Wij zijn volstrekt niet hoogelijk 

ingenomen met den nieuwen beursbouw, maar nu die er eenmaal is, men went zoo aan alles, 

nu hadden wij het toch maar beter gevonden dat de opene ruimte medewerkte om ten 

minste het geheel nog iets op te vrolijken. Dat had de natuur gekend, wat bloemen en 

groen, mogelijk had er later wel wat tegen het muurwerk van den nieuwen beurs opgegroeid 

en was stilzwijgend mede omhoog geklommen, en had daar een romantisch plekje gesticht 

zoo iets dat aan de oude bouwvallen doet denken, en wie weet hoe mooi wij de om

geving nog eens hadden gevonden, dat wordt nu ten eenenmale onmogelijk en een 

winkelrij des avonds met heUe verlichting moet den weg naar het beursgebouw blijven ont-

sluiten. 

Het is, wellicht een feit waaraan weinig te doen valt maar jammer is het. Waar wij 

ons al in het harnas zetten over de demping van de Reguliersgracht gaat men ongestoord 

zijn gang, en maakt plannen voor den toekomst als of er niets tegen ingebracht is, ont

werpt lijnen vlak door het beeld van Thorbecke zooals men zegt, en waar het zoo' gaat 

daar is weinig goeds te verwachten. Wat zal het gevolg zijn dat de eene verminking de 

andere opvolgt en Amsterdam de stad uit duizenden geheel vergeten zal geraken wegens 

de dwaze opvattingen van onze hedendaagsche leidsmannen. Ongetwijfeld zullen de be

sprekingen over de bebouwing van het oude Beursterrein, 'velen in aantal worden, maar 
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daar waar het een speculatie betreft die voordeelig voor de .gemeente belooft te zijn al 

is het een schijntje, zal dit wel als middel gebezigd worden om het doel te bereiken dat 

men beoogt. 

V i l l a i n O u d - D u i t s c h e n s t i j 1. 

De beide gevels zijn die eener villa in Oud-Duitschen stijl opgetrokken, naar het 

ontwerp van den bouwmeester Max. Jagielski te Hannover. Zij vormen een architectuur, 

die in Duitschland zulke echt typische karakters aangeeft, en daardoor zooveel aantrek

kingskracht op den beschouwer uitoefenen. Dikwerf wel wat zwaar, maakt degroote afwis

seling van vormen, dat minder in het oog vallend, en hebben ook deze gevels, dat 

behagelijke in zich, dat wij steeds in die bouwwerken waardeeren. 

Het plan is zeer gezellig en regelmatig verdeelt, daarbij neemt de hal, waarin het 

trappenruim is, een groot gedeelte in. Woon- en ontvangkamers grenzen aan den toren

bouw, terwijl de eetzaal en keuken achterwaarts, de spreekkamer bij den ingang is geplaatst. 

Op de bovenverdieping zijn de slaap- en kinderkamers, benevens studeerkamer voor den 

heer des huizes. 

Iets over de metalen in ' t algemeen en over het yzer in ' tbyzonder, 

door A. F. VAN DER BRUGGE. 

(Vervolg). 

De omhulling dient opdat er van zelf geen ontbranding zou plaatshebben. In den kleinen 

gang, die aldus ia de gedroogde klei ontstaan is, wordt de lont gestoken, een met kruit 

gevult rietje, of een veiligheidslont, een hennepdraad met kruitpap. Aan het voorste gedeelte 

der lont is een stukje zwavel vast gehecht dat aangestoken wordt, waarna de arbeider 

zoo snel mogelijk naar een veilige schuilplaats vlucht — een oogenblik verloopt en men 

hoort een dof dreunende knal en de geheele plaats is vervult met een ontzaggelijke kruit

damp. Nauwelijks is deze weggetrokken of men aanschouwt de hevige uitwerking van deze 

enkele lading. 

Zware steenklompen en brokken liggen verspreid en weinige seconden zijn voldoende 

geweest om een werk te volbrengen dat voor het gebruik van het buskruit weken lang 

een harden arbeid vereischt zbu hebben. Jaarlijksch worden voor zulke springladingen te 

Fnyburg circa 300000 K.G. kruit gebruikt. In de Zweedsche ijzermijnen brandt men op 

zekere tijden van den dag, als de arbeiders zich naar boven begeven om te rusten, geheele 

batterijen op eenmaal los. Een klok geeft het waarschuwingssignaal en na een korte stilte, 

ratelt plotseling in de diepten een vreeselijke donder, die in de rotskloven nagalmt en 

honderdvoudig door de echo wordt herhaald. Flikkerende bliksemstralen verlichten de 

onderaardsche ruimte, slag op slag volgt; gedurende een kwartier siddert de grond alsbij een 

aardbeving; steen en ertsbrokken vliegen uit zwarte rookwolken omhoog en worden nu en 
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dat» töt over de randen der groeven geslingerd en een krakend geraas verkondigt het in-
storten van rotsmassa's in de diepte. 

In den laatsten tijd dient evenwel de electriciteit tot het losbranden der patronen en 

ladingen, vooral onder water. Ook laat men in sommige mijnen het gesteente springen 

door verhitting, een methode die ouder is dan die der springladingen, en wei is waar 

zeer duur, maar bij zeer vasten steen als een laatste hulpmiddel nog op vele plaatsen 

b.v. in Noordelijke te Altenberg, en in den Rammelsberg bij Goslar, moet aangewend 

worden. Hierdoor wordt het doel bereikt, den meer dan ijzervasten samenhang der rotsen 

te verbreken, daar door de hevige hitte al het water en de andere vluchtige zelfstandig-

heden die in de gesteenten vervat zijn, uitgezet worden en de steenbrokken losscheuren. 

Men richt daartoe op den bodem van een mijngang een soort brandstapel op in den vorm 

van een pyramide, die men dan aansteekt en uit laat branden. Daardoor worden de 

rotsmassa's zeer verhit, uitgezet en week; er ontstaan overal spleten; steenklompen en 

geheele wanden scheuren los en vallen neer, en nu dienen verder breekijzers en hamers 

om erts en steenen los te maken. Gewoonlijk leggen de mijnwerkers Zaterdagsmiddags 

zulke vuren aan, laten die Zondags uitbranden, zoödat 's Maandags hun arbeid weer 

kan beginnen, daar dan een voldoend gedeelte van den berg voor één week is 

uitgebrand. 

Op drie verschillende wijzen kan men een mijn aanleggen, nl. ie. als een opene 

groeve, 2e. met gaanderijen en 3e. met mijnputten. Ligt de ertsbedding niet zeer diep 

onder de aardoppervlakte, zooals b.v. bij lei, zandsteen, kalksteen en ook bij ijzerertsen 

voorkomt, dan ontgint men haar onder den blooten hemel, als een opene groeve. Intusschcn 

kan deze ontginningswijze, hoewel de natuurlijkste, slechts zelden toegepast worden, daar 

slechts weinige mineralen zoo dicht onder de oppervlakte liggen. 

Ligt daarentegen de ertsbedding zoo, dat men die door een horizontalen of eenigszins 
rijzenden of dalenden gang kan bereiken, dan maakt men een gaanderij, van buiten naar 
het binnenste van den berg om zich daar in onderscheidene gangen of afzonderlijke 
afdeelingen te verdeelen. 

Door een vloer zijn zij meestal in twee ruimten gescheiden, de onderste het water
riool genaamd, dienende tot afvoer van water en luchtverversching, terwijl op de bovenste 
het erts ingezameld en vervoerd wordt. 

Wat de lengte dier gaanderijen aanbelangt gaat die wel tot eenige duizende meters. 

In de gaanderijen die zich in den omtrek van Freyburg bevinden, kan men dagen lang 

rondzwerven, want een der diepste, de Furstengaanderij met haar naar alle hoofdgroeven 
afvoerende zijtakken heeft een lengte van bijna 20 uren gaans. 

Dat tot zulk een aanleg eeuwen tijds en onmetelijken arbeid vereischt is te begrijpen. 
Een even kolossaal werk is de Transgaanderij, te Chemnitz, die naar de 500 meter diep 
gelegene Theresiamijn voert. 

Zeer merkwaardig is het ook nog in de 18e eeuw begonnen Rothschönbergsche 
gaanderij nabij Freyberg, welker lengte ongeveer 45000 meter bedraagt en die meer dan 

2,/i millioen gulden gekost, heeft, terwijl er 12 jaar aan gearbeid is. 
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Vervolgen w^ met de lieden, die in de mijnen werken en de ertsen uit den aardbodem 

halen, nl. de bergwerkers. 

Het is een zeer belangwekkende klasse van lieden, die men den bergmansstand noemt. 

Onze kennis van den aardbodem en van zijn schatten hebben wij te danken aan de 

ondervinding, die sedert de oudste tijden geboren is uit het zoeken naar nuttige stoffen 

in den grond. Vele afzonderlijke ondervindingen zullen wel is waar, in den loop der tijden 

weder verloren zijn gegaan, maar het schijnt dat de moeilijkheden en de gevaren, die 

met bijna elke mijoontginning verbonden zijn, de voordeelen, die uit de gemeenschappelijke 

samenwerking ontspruiten, de menschen reeds zeer vroeg genoopt hebben, om elkander 

in dit opzicht te ondersteunen en om hunne verzamelde kundigheden van vader op zoon 

over te doen. Daardoor vormde zich een stand, die tot op den huldigen dag, onder 

vele maatschappelijke omkeeringen, is bestaande gebleven, en die in zekere onderlinge 

verbinding een overerving van vader op zoon, gevoegelijk met den boerenstand is te 

vergelijken. Die stand is de bergmansstand. Zijn ondervindingen zijn niet door een enkel 

volk opgezameld, maar zijn van volk tot volk overgegaan. Eens bloeide er een levendige 

en kunstige bergbouw in Siberië en in het Altaïgebergte, De uitgestorven volksstam der 

Tsjoeden beoefende hem daar in ondenkbaar lang verleden tijden. Uit Azië schijnt de 

bergbouwkunst, vermoedelijk door de landverhuizers, naar Europa te zijn gekomen. De 

volksstam der Slaven was in de eerste eeuwen onzer jaartelling in het bezit van die kunst. 

De Slavische Czechen bedreven vroeg reeds den bergbouw in Bohème en vandaar ging 

hij over naar het Tichtelgebergte en later ook naar het Ertsgebergte. Uit het Tichtel-

gebergte ging deze kunst, naar gissing in de negende eeuw, naar den Harz. En waar 

heeft de bergman uit den Harz sedert zijn volksplantingen hem niet heengezonden? 

Naar Noorwegen, zoowel als de Sierra Nevada, in Spanje naar Mexico en naar het 

zuiden van Australië, overal hoort men daar in de mijnen en groeven den gewonen groet 

van den mijnwerker uit het Hartzgebergte: »Gluck Auf c ? Gelijk de mijnwerker in de 

steenkolenmijnen zich van den landbouwer en andere bewoners van de oppervlakte der 

aarde, door een geheel ander voorkomen, door een andere levenswijs, door andere zeden 

en gebruiken onderscheidt, verschilt ook de man, die zijn leven in ertsmijnen doorbrengt, 

van eiken werkman op aarde. 

Hij is het type van den mijnwerker, van den onderaardschen wroet er. In geheel 

Duitschland, in Saksen, Pruissen, Bohemen, Hongarije en Tyrol, overal is de mijnwerker 

gehecht aan oude gebruiken. 

Zijn costuum is nog altijd als van ouds. Een leeren schootsvel van achteren, leeren 

kussens op de knieën, een leeren gordel om de lendenen, teneinde er den hamer, het 

houweel en de lamp mede vast te houden, een buis met nauwe mouwen en poffen op de 

schouders, een stevige vilten muts, ziedaar het gewaad dat gedragen werd op den dag 

waarop de mijn voor het eerst ontgonnen werd, dat nog heden in de oude Duitsche 

mijnen gedragen wordt. 

Ia de meeste mijnen van Duitschland doet men een gebed, voor dat de mijnwerkers 

in de mijn afdalen. Niet zelden zegt de ingenieur zelf het daarvoor bestemde formulier op. 
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De mijnwerkers staan dan met de muts in de hand om hem heen. De in het rond van 
het houtwerk hangende lampen verlichten dit tooneel, terwijl de korporaal die het werk 
zal besturen, met de hand aan zijn muts geslagen, reeds op de ladder staat die allen 
naar den bodem van den put voert. 

De Duitsche mijnwerker heeft dus de gewoonten en het gewaad zijner voorvaderen 
behouden; ook hun bijgeloof heeft hij niet afgelegd. Hij gelooft aan kaboutermannetjes, 
aan aardmannetjes en aan goede en kwade aardgeesten, n.l. Nikkel en Kobolt. 

Om die dwergen te vriend te houden heeft hij hunne namen gegeven aan twee metalen 
die in de Saksische mijn voor het eerst gevonden zijn n.l. het nikkel en het kobolt. Die 
aardmannetjes vullen of ledigen de ertsaders al naar zij verkiezen. Als zij in een goede 
luim zijn brengen zij altijd weer evenveel erts aan als er uit de ader gehaald wordt, maar 
als zij boos zijn verbergen en verbreken zij de ader, en als zij zeer boos zijn betooveren 
zij den mijnwerker, doen hem van de ladder vallen of verbrijzelen hem onder een vallend 
rotsblok. 

Daarom doet de mijnwerker alles om die geesten te vriend te houden. Hij zet hier 
en daar in de mijn, op een verborgen plaats zoowel brood en koek, ja zelfs geld en dan 
bidt hij : 

»St. Nikkel en St. Kobolt I bewaart ons voor ontploffingen van mijngas, voor in-
»stortingen, voor overstroomingen, en voor het vallen van de ladders. Doet ons de ader 
> terugvinden als wij dien verloren hebben, maar bovenal geleidt ons naar de rijkste ge-
»deelten van den ader. Weest onze voorspraak bij God of bij Beëlsabeel! St. Nikkel en 
St. Kobolt, ora pro nobes 1 < 

De Spaansche mijnwerkers onderscheiden zich in verschillende karaktertrekken al naar 

mate zij in de ijzer-, zink-, lood-, zilver-, kwik- en kopermijnen werken. 

Die in de kwikmijnen werken te Almaden, zijn echter er het slechts en treurigst aan 

toe, want het arbeiden in die mijnen is zoo gevaarlijk dat er tot in het begin dezer eeuw 

slechts veroordeelde misdadigers voor gebruikt werden. Almaden was de zetel van een 

correctioneele gevangenis welke met een onderaardschen gang met de mijn in verbinding 

stond. Tegenwoordig zijn alle werklieden vrij. Men lokte hen door onderscheidene voor

deden, als het in eigendom geven van een stuk grond, vrijstelling van den militairen dienst 

enz. Zij werkten slechts om den anderen dag en krijgen bij ziekte * gratis geneeskundige 

hulp. Slechts enkelen kunnen weerstand .bieden aan den invloed van het kwik. Bleek, 

mager en lijdende, vallen hunne tanden uit. Zij lijden aan krampen en bevingen en sterven 

uitgeteerd of idioot. 

In dit land der treurigheid worden zelfs de planten door het metaal vergiftigd, de 
grond is er onvruchtbaar, het eenige wat hij te Almaden oplevert is kwik. 

Het kwik komt in de natuur hoofdzakelijk in verbinding met zwavel en zeldzamer, 
gedegen in den vorm van kleine droppels in gesteenten voor. Het wordt het meest gevonden 
te Almaden in Spanje, Mexico, Peru, China en Japan. 

De afscheiding van kwik uit het erts is zeer eenvoudig en geschiedt door distillatie. 

Zwavelkwikzilver wordt in een vlamoven geroost, waarbij de zwavel tot zwaveligzuur ver-
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kwikrilver met kalk of ijzer ia gietijzerea retortea. 't Kwikzilver uit den haadel bevat 

gewooalijk eea kleiae hoeveelheid vaa aadere tnetalea. Om het te zuiveren giet mea het 

in eea duaae straal ia eea hooge laag zwavelzuur of verdund salpeterzuur, waardoor tin 

en lood gemakkelijk opgelost worden, dan het kwikzilver zelf, en men distilleert daarna 

het kwik uit een kleine glazen retort en perst het door gemsleer. Kwikzilver is het eenige 

metaal dat bij de gewone temperatuur vloeibaar is. Zijn soortelijk gewicht bedraagt bij 

00C 13.59. 't Wordt vast bij 400 onder nul en kristalliseert in regelmatige octaëders, 

•t verdampt reeds een weinig bij de gewone temperatuur, terwijl het kookt bij 3600,'t kwik 

lost bijna alle metalen op tot legeeringen, behalve ijzer dat onaangetast blijft. 

Doch wij zullen nu niet langer hierbij stilstaan maar een blik werpen op de ertsen; 

waaruit men de metalen verkrijgt. De metalen komen, zooals boven reeds gezegd is, ia 
de aatuur voor ia gedegea toestaad, of als ertsen ia verhouding met aaderezelfstandighedea. 

De gewoae ertsea zija verbiadiagen vaa metalea met zuurstof, zwavel, arseaicum, 

kiezel of kiezelzuur. Slechts eakele metalea komea gedegea in de gesteenten voor. 

Door het woord degen verstaat men of zuivere metalen of allooien van verschillende 

metalen, uitgezonderd vaa zulke als arsenicum of tellurium, die de hamerbearbeid van het 

metaal vernietigen en zijn kenmerken wijzigen. Gedegen goud is veelal een allooi van 

goud en zilver. Met zeldzame uitzonderingen zijn het slechts goud, platina, puUadium, 

iridium en rhodium die gedegen gevonden worden. Gedegen zilver, gedegen kwik en 

gedegen koper zijn soms wel overvloedig, maar zijn in geenendeele de hoofdbronnen 

dier metalen. De andere gedegen metalen zijn delfstoffelijke zdfstandigheden. Misschien 

moet men hiervan gedegen ijzer uitzonderen, dat groote hoeveelheden meteoorijzer vormt, 

hoewel het zeer zelden of nooit van aardschen oorsprong is. Doch hierover wil ik bij het 

ijzer uitvoeriger zijn. 
Ertsen, schreef ik zoo even, zijn verbindingen van metalen met andere stoffen. In 

dien toestand van verbinding met andere zelfstandigheden, meestal met zuurstof, behooren 

de metalen volkomen tot de klasse der steenen, zij zien er als steenen uit, zijn evenals 

andere niet smeedbaar, soms zelfs even licht als enkele steenen en zijn niet eens geschikt 

om ons de diensten te bewijzen waarvoor de meeste steenen wel geschikt zijn. 

De steensoorten die metalen bevatten, zijn zeer talrijk, maar niet ver verspreid en 

tot enkele plaatsen beperkt. Ofschoon de mineralogen meer dan honderd verschülendB 

soorten van ertsen onderscheiden, zijn de meesten toch slechts uit een wetenschappelijk 

oogpunt belangrijk. Het getal van die, door de industrie gebruikt is vrij beperkt, doch 

dit zijn slechts de soorten, die vooreerst een belangrijke hoeveelheid metaal bevatten en 

ten tweede nog aaa aadere eischea voldoen, a.l. dat zij gemakkelijk scheikuadig zijn te 

ontieden, dat de bewerking om er het metaal uit te krijgea aiet te kostbaar aij ea vooral 

dat zij ia genoegzame hoeveelheid gevonden worden om de geregelde en voortdurende 

exploitatie mogelijk te maken. 
[Wordt vervolgd,. 
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Bij de Platen. 

O n t w e r p v a n e e n e V i l l a . 
door CORN. DE QRAA.F. 

Een aangenaam en goed geheel geeft de in landelijke stijl gedachte vüla. Bij de 

inrichting is plaats gegeven voor een schilders-atelier, omdat de bewoner, waarvoor de 

bestemming gedacht is, dit zou behoeven. 

Rembrandt 's Nachtwacht. 

De commissie saamgesteld om over de toekomstige bestemming van Rembrandt's 

Nachtwacht te beslissen, heeft uitspraak gedaan. 

Het »Nieuws van den Dag f gaf in het nummer van 19 April de bijgaande situatie 

als het resultaat daarvan aan. Zoo komt dan de kapitale schilderij weder te hangen 

zooals die voor jaren geleden in het Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal hing. De 

commissie moet men vertrouwen, dat na ernstige overwegingen tot die beslissing is ge

komen. Wat ons echter opviel is de indeeling der situatie. Enkele dagbladen noemen dien 

uitbouw die de achtergevel verkrijgt een puist die daar minder fraai zal staan. Dat trek

ken wij in twijfel, juist die achtergevel is zeer geschikt om eenige speling in lijnen te 

kunnen ondergaan en wanneer die uitbouw door Dr. Cuypers met het overige in harmonie 

wordt gebracht, zal dat zeker geen misstand integendeel eene aangename wisseling op het nogal 

groote muurvlak geven. Geheel anders is echter de indeeling. Waartoe die donkere gang. 
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öm eerst een geheelen omloop te moeten maken om dan juist aan de lichtzijde bij het 

schilderstuk binnen te komen. Waarom evenzoo die ruimte bij de kleine zaal. Wanneer 

men de gangen allen had laten vervallen was de te bouwen ruimte kleiner geworden, 

alzoo goedkooper. 

De sprong uit den gevel was dan minder groot en dus beter geweest, en in het in

wendige was volkomen hetzelfde resultaat verkregen. Wanneer men uit de tegenwoordige 

Rembrandtzaal in den nieuwen aanbouw dadelijk binnen kwam zou de verrassing grooter 

zijn dan langs die onnoodige kronkelpaden. 

Wij begrijpen daar ten eenenmale het nut ^J 

niet van. Het tegeltableau zou aan den gevel 

van den uitbouw kunnen komen en deze 

aangenaam vullen terwijl de andere zijde door 

het raam doorbroken een andere verdeeling 

mogelijk maakt. Een kleine verduidelijking geeft de situatie door ons toegevoegd en moeten 

wij verklaren geenerlei verband tusschen die gangen en zalen te kunnen brengen want 

voor expositie zijn zij ongeschikt. Het komt ons voor dat dat alles zeer geschikt kan 

opgeofferd worden, en de voorgestelde uitbouw onmiddellijk kan aansluiten, aan het be

staande waardoor gunstiger resultaat wordt verkregen zonder eenigszins op het licht van 

invloed te zijn. 

E e n t w e e t a l u i t g a v e n . 

In een beknopten vorm gaf de Christelijken Volksbond te 's Gravenhage de lezingen 

in het licht, gehouden door den Heer A. W. Weissman, Architect. Een exemplaar daarvan 

is verkrijgbaar k / 0 . 1 5 . Met de groote gemakkelijkheid en de ruime mate van belezenheid 

die de schrijver bezit, is het werkelijk eene ontspanning, de denkbeelden > Voorheen en 

Thans < eens na te lezen, al zijn wij het in alle opzichten met den schrijver niet eens, die 

den verleden tijd in vele opzichten prefereert, opmerkelijk is het geheel om de historische 

feiten, die over den arbeid in de bouwvakken vroeger en nu handelt, en waarbij menig 

tafereel wordt opgehangen, dat velen onbekend zal zijn. Het is werkelijk een lezenswaardig 

geheel, dat wij een ieder ter kennismaking kunnen aanbevelen. 

De uitgever J. B. Wolters te Groningen, gaf ook een nieuw werkje in het licht. 

Beginselen der werktuigkunde door F. Lz. Berghuys, opgeluisterd door talrijke figuren. 

De prijs is / 1.75, inderdaad een hoogst nuttig boekje, waarin op eenvoudige en praktische 

•wgze liet onderwerp uitvoerig behandeld wordt en voor menig beoefenaar een geschikte 

leiddraad zal zijn. Die voor exSmen zich deze beginselen moet eigen maken en ze kennen, 
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raden wij aan, vooral zich de uitgave, aan te schaffen, die zoo geheel voldoet aan hetgeen 
de praktijk vordert. 

. W o o n h u i s te München. 

In de nieuwe stadswijken van München is het woonhuis opgetrokken, en in het jaar 1900 

voltooid. Het is een der moderne opvattingen, zooals die in het zuiden van Duitschland 

tegenwoordig veel worden toegepast. Het grondplan geeft een zeer regelmatige verdeeling aan. 

Plan: beganen grond, woonkamer in het uitgebouwde gedeelte, eetzaal daarnaast, 

onmiddellijk begrensd door de keuken en annexen, doch daarvan toch behoorlijk afge

scheiden. Ter zijde van de keuken een toegang van buiten af, die tevens op de hal, waarin 

het trappenruim is, correspondeert. De hal is ook hier, evenals in iedere Duitsche woning 

een middenpunt waaruit zich alles concentreert. Overigens kinderkamer, terwijl in het 

sousterrein alles voor den dienst, op de eerste verdieping zich de slaapkamers bevinden. 

Het uiterlijk, alhoewel modern, herinnert daarbij toch aan vele verouderde vormen, die in 

de barokstijl ook voorkomen, maar is dat aan het moderne, dat aan allerlei ontleent, meer 

eigen. Toch maakt alles een kalmen en goeden indeuk en is zonder eenig bejag Op 

overdreven versiering. 

Iets over de metalen in 't algemeen en over het ijzer in 't bijzonder, 

door A. F. VAN DER BRUGGE. 

(Vervolg). 

Over de ertsen, hunne samenstelling en de wijze waaop zij behandeld worden, over 

hunne ligging in de aardkorst en de wijze waarop zij daaruit verkregen worden, wensch 

ik een kort overzicht te laten volgen: 

Behalve zeer weinig uitzonderingen zijn de ertsen een verbinding van verschillende 

metalen met zwavel bij zuurstof; de ertsen die behalve zuurstof, koolzuur bezitten, kunnen 

tot de ertsen gerekend worden die slechts zuurstof bevatten, want zoodra zij verhit worden, 

gaat het koolzuur er uit. 

De bovengenoemde zijn de natuurlijke verbindingen die bijna alle ertsen vertoonen. 

Er zijn ook eenige zeldzame ertsen die chloor of phosphorus bevatten, er zijn er 

ook die uit verschillende metalen, met elkander verbonden, bestaan, zooals zilver en lood, 

koper en ijzer, arsenicum of antimonium met zilver, enz. 

Wat deze ertsen betreft, zij worden verzameld hetzij om er alle metalen die zij 

bevatten uit te halen, hetzij om als dat moeilijk of te kostbaar is, er slechts een metaal 

uit te verkrijgen, terwijl men het overige veronachtzaamt. 

Eindelijk moeten wij niet vergeten, dat de ertsen bijna nooit zuiver zijn, maar 

integendeel gewoonlijk vermengd met een min of meer groote hoeveelheid aardachtige 
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of steenachtige stoffen en die men hun gang, ertsgang dus, noemt. 

De ertsen worden in den schoot der aarde gevonden in lagen of beddingen, in 

klonten en als opvulsel van spleten in andere gesteenten. 

Ertsbeddingen zijn lagen tuschen andere steenlagen gelegen, 50ms zijn zij zeer uitge

strekt en dik, wat vooral met eenige ijzerertsbeddingen het geval is, maar soms ook zeer 

Woonhuis te München. 

dun. Nu eens vormt het erts de geheele massa, dan weer is het in klonters verspreid in 

de aard- of steenmassa, die dan het grootste gedeelte der laag vormt. 

Ertsaders zijn spleten, die in de aardkost gekomen zijn tengevolge van de bewegingen 

in de korst, zooals opheffingen en verzakkingen van lager, aardbevingen en andere 

oorzaken, spleten die naderhand met onderscheidene stoffen zijn gevuld. In zulke opge-
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vulde spleten of aders vindt men de grootste verscheidenheid van stoffen en zijn zelfs die 
stoffen zoo verschillend van het omringende gedeelte, dat zij onmogelijk gelijktijdig en 
door dezelfde oorzaken als de gesteenten ontstaan kunnen zijn. 

In die opgevulde spleten of aders vindt men veelal verschillende delfstoffen, met 
elkander vermengd en wel vooral met kwarts en kalk; die stoffen zijn vooral gelegen in 
dunne strooken, die met den wand van de ader evenwijdig loopen, zoodat men daaruit 
kan afleiden dat die stoffen niet gelijktijdig, maar de een na den andere daarin afgezet is. 
Ertsaders komen veel meer in lagen van de oudste aardkundige tijdperken dan in jongere 
bezinksels voor. 

Zoo b.v. bevatten jonge kalk en mergelsteenen gewoonlijk geen metalen, terwijl de 
granieten glimmerleien en gewone leilagen integendeel een menigte aders van allerlei 
soort bezitten. 

Ertsklonters zijn grootere of kleinere ophoopingen van verschillende, maar meestal 

zeer ongeregelden vorm, die waarschijnlijk van gelijken oorsprong zijn als de aders. Zij 

zijn veel zeldzamer dan ertsaders, doch er zijn zeer groote en belangrijke gevonden. 

Dit zijn de drie voornaamste wijzen waarop de ertsen in den aardbodem worden 
aangetroffen. 

Men vindt hen ook wel soms in den vorm van z.g. resten, hetgeen vertakte klonters 

zijn, en op andere wijze in het gesteente verspreid, maar deze zijn meestal te onbeduidend 

om geëxploiteerd te worden. Ook vervullen sommige ertsen eenige gesteenten zóó, dat 

zij hen overal als doordringen, dat die gesteenten daarmede als doortrokken zijn, gelijk 

b.v. ijzererts dat niet zelden zandsteen en kalksteenen er rood van doet uitzien; maar 

ook in dit geval moet het metaal wel zeer veel waarde hebben om de kosten van eene 

exploitatie goed te maken. Evenwel heeft dit op enkele plaatsen met koper- en kwikertsen plaats. 

De meeste mijnen zijn op beddingen of op aders gelegen. Om een ertsbedding te 

ontginnen legt men opene groeven aan, of als dit niet kan, een mijnput. Men maakt 

vervolgens het erts los met breekijzers of men laat het met kruit of een ander ontploffend 

mengsel springen. 

De wijze waarop ertsaders ontgind worden is in hoofdzaak dezelfde: evenwel is 

daarbij een opene groeve een uitzondering en een mijnwerk regel. Om nu in bijzonder

heden af te dalen over de juiste inrichting van zoo'n mijnwerk, is hier het doel niet, alleen 

kan ik nog melden dat men al tot een diepte van 800 M. gekomen is en men nog steeds 

dieper graaft en men in zulke mijnen drie uren noodig heeft om langs de ladders naar 

boven te klimmen, terwijl er dwarsgangen op sommige plaatsen in zijn, die meer dan 

een uur gaans lang zijn. 

Om het water kwijt te raken, dat anders de geheele mijn weldra vullen zou. heeft 
men men op sommige plaatsen, door de hardste gesteenten heen, riolen geboord, die 
soms drie a vier K.M. lang zijn. 

Eeuwen heeft men aan zulke gangen gearbeid, want een ander werktuig dan de 

hamer en het breekijzer kende men niet, omdat het buskruit toen nog niet uitgevonden was. 

De eerste bewerking die het erts ondergaat als het uit de aarde naar boven is gebracht, 
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bestaat daarin, dat het tot kleine stukjes geslagen wordt, teneinde die, welke te weinig 

metaal bevatten, er uit te werpen. 

Als dit gedaan is en men den gang, het gesteente 't welk het metaal omsluit, zooals 

ik-'reeds gezegd heb, geheel wil missen, maakt men die brokjes tot een fijn poeder en 

wascht dit op een wijze, dat het water de niet metaalachtige deeltjes, die de lichtsten 

zijn, kan wegvoeren, terwijl de zwaardere metaaldeeltjes achterblijven. 

Als het erts aan een zeer hooge temperatuur onderworpen en gesmolten moet worden, 

zooals het ijzererts, dan is het niet noodig, het zoo nauwkeurig van zijn gang te zuiveren, 

daar deze door de groote warmte smelt en zich vanzelf van het eveneens gesmoltene metaal 

scheidt. 

Met een smeltbaar gedegen metaal, zooals bismuth, is het reeds voldoende het tot 

poeder gestootene erts in kroezen te verhitten, om het metaal er uit te zien vloeien. Een 

smeltkroeserts, zooals grijs antimonium-erts wordt op dezelfde wijze, n.l. door eenvoudig 

smelting, van het gesteente gescheiden. 

Het goud dat meestal in verspreide korrels in kwartsgesteenten voorkomt, wordt 

afgescheiden door kwik te vermengen met het gestootene gesteente, nadat het gewasschen 

is; het kwik vermengt zich dan met het goud en dit wordt opgelost, gelijk zout in water 

oplost. Door later het kwik te doen verdampen verkrijgt men het goud in zuiveren toestand 

terug. Als het metaal een oxyde is, moet het van de zuurstof en als het een sulfureet 

is, van de zwavel bevrijd worden. In het eeiste geval doet men het erts in een door 

middel van steenkool zeer heet gestookte oven. De kool, of zooals men thans beweert, 

een gasachtige verbinding van kool met een weinig zuurstof, zeer begeerig zijnde naar de 

overige zuurstof die vereischt wordt om koolzuur te worden, en niet genoeg zuurstof aan

treffende in de lucht die men door middel van blaasbalgen in den oven drijft, grijpt de 

zuurstof aan, die met het metaal in de erts verbonden is, maakt daardoor het metaal 

vrij en dit tengevolge van de hooge temperatuur gesmolten zijnde, loopt naar het onderste 

gedeelte van den oven, waar het opgevangen wordt. Gedurende deze bewerking verbindt 

het metaal zich ook in sommige gevallen met de kool en verandert van een oxyde in 

een carbureet. 

Als het erts een sulfureet is, moet het eerst een bewerking ondergaan die men roosten 

noemt, dat is dat men het herhaalde malen in de open lucht aan een langzaam 

vuur blootstelt. 

Dé zwavel verbrandt dan langzamerhand en het metaal, zich met de zuurstof van 

de lucht verbindende, verandert in een oxyde dat met kool behandeld wordt op de boven 

beschrevene wijze. Dit proces is zeer langdurig en kostbaar, want men moet om beurten 

roosten en smelten en dit verscheidene malen herhalen, zelfs zoo, dat men soms genood

zaakt is, 30 maal te roosten en wel 6 maal te smelten, voordat de zwavel er volkomen 

uit is en het metaal zuiver is. 

Men kan echter de reductie der sulfureten bekorten door hen in een oven te smelten 

en er tevens een goedkoope stof bij te voegen, zooals ijzer of kalk, een stof dus die 

gretiger is naar zwavel dan het metaal hetwelk men verlangt vrij te maken. Hetgeen er 
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dan in den oven gebeurt heeft een vrij groote overeenkomst met de reductie van oxyden 
door middel van kool. 

Om het eene metaal van het andere te scheiden maakt men gebruik van de eigen
schap dat het een gedurende de smelting zich eerder afscheidt dan het andere, hetzij 
omdat het eene smeltbaarder is, hetzij omdat het eene zich eerder met de zuurstof 
verbindt dan het andere. 

Ook als er twee of meer metalen in hetzelfde erts vermengd zijn, wordt het eene 
er somtijds uitgehaald door oxydatie en zooals men dat noemt, wordt het er uitgebrand. 

Lood, dat zilver bevat, wordt in een luchtstroom verhit, het lood vereenigt zich dan 
met de zuurstof van de lucht en vormt een aardachtig vlak, terwijl het zilver, dat op die 
wijze niet geoxydeerd wordt, onaangetast blijft Die bewerking uitgevoerd in een vat met 
beenderasch, noemt men capellatie. 

Uit het gewone kopererts wordt op die wijze het meeste ijzer verwijderd door her-

haalde smeltingen en stoUingen, terwijl het tevens aan een luchtstroom wordt blootgesteld. 

Indien er onzuiverheden of gedeelten van het gesteente in het erts aanwezig zijn, wat 

gewoonlijk het geval is, wordt er een stof genomen, die als zij verhit is, met de onzuiver

heden een smeltbaar mengsel kan vormen en zulk een stof noemt men een vloed. 

De meeste ijzerertsen zijn verontreinigd met kwarts of met leem, kwarts is een zuiver 
kiezelzuür en leem bevat ; s pCt. kiezelzuur. 

Gewoon kalksteen smelt met kiezelzuur gemakkelijk tot een glas als het in de ver-
eischte verhouding genomen wordt en daarom wordt kalk algemeen als een vloed in 
ijzersmelterijen gebruikt, ofschoon hardsteen ook veelal tot hetzelfde doel gebruikt wordt. 
Zouten van soda of potasch zouden natuurlijk hetzelfde gevolg hebben, want dit zijn gelijk 
bekend is, de stoffen die met kiezelzuur gewoon glas vormen. 

Het zoo gevormde glas is steeds min of meer poreus en wordt slakken of scoriën 
genoemd, waarvan ook de z.g. xoriëbricks gefabriceerd worden, die als straatsteenen 
gebruikt worden. Door de hier vluchtig geschetste verschillende handelwijzen, worden de 
gewone metaalertsen tot metalen gevormd en ga ik nu over tot de behandeling en de 
eigenschappen van het ijzer. 

Zonder twijfel is het ijzer het voornaamste van alle metalen, van geen ander metaal 
wordt door den mensch zulk een nuttig gebruik gemaakt. Het is ook het sterkste van 
alle metalen, want een ijzerdraad van i m.M. dikte kan een gewicht van 30 K.G. dragen 
zonder te breken, natuurlijk als die draad van goede kwaliteit is. 

Deze eigenschap maakt het metaal zoo hoogst nuttig, want daardoor is het ijzer de 

meest weerstandbiedende, de sterkste stof, die wij voor onze werktuigen, gebouwen, 

schepen, enz. bezitten. Bekend is hoe uitgestrekt het gebruik is 't welk men van het ijzer 

maakt èn omdat het zoo hard, èn omdat het zoo taai is. Men gebruikt het inplaats van 

hout in gebouwen, men maakt er kettingen van die in staat zijn groote schepen vast te 

leggen, of zelfs bruggen aan te hangen en er zijn geen machines, voornamelijk geen 

stoommachines die niet volkomen afhankelijk zijn van die eigenschap nan het ijzer. 

Zijne taaiheid, gepaard met hardheid, is oorzaak dat het niet spoedig slijt en lang 



Weerstaod biedt aan wrijving en die eigenschap is de reden dat het ijzer verkozen wordt 

voor alle voorwerpen die aan een aanhoudende wrijving zijn onderworpen, zooals b.v. 

ploegijzers, waarvoor het sedert de grijze oudheid in gebruik is, de vellingen van rijtuig 

wielen, de hoefijzers van paarden, enz. en om nog één voorbeeld te geven, de rails van 

spoorwegen, hoewel deze meestal van staal zijn, waardoor de mensch in staat is, aan zijne 

werktuigen een bijna onovertrefbare snelheid te geven. 

De eigenschappen van het ijzer om zich tot zeer dunne draden te laten trekken, die 

evenwel zeer sterk en buigzaam zijn, wordt ook veelvuldig ten zijnen voordeele door den 

mensch gebruikt. Het is waar dat het ijzer zich niet in zulke dunne draden laat trekken 

als het goud en eenige andere metalen, maar het ijzerdraad is altijd toch dun genoeg voor 

het doel waartoe het gebruikt wordt. Het ijzer kan ook tot dunne platen geplet worden 

die men plaatijzer noemt, maar die platen hebben toch altijd zekere dikte, die niet ver

minderd kan worden, zonder dat er scheuren in de plaat komen. De eigenschap verder 

van het ijzer om, niettegenstaande zijne hardheid, door de invloed van de warmte zoo 

hamerbaar te worden, dat men het door middel van den hamer of de pletrol alle vormen 

kon geven die men begeert (men denke slechts aan de mooie krullen en bladeren die 

men aantreft aan kunstsmeedwerk, waarin de firma Vincent en Co. te Schiedam als 't ware 

een meester is) en dat men twee stukken ijzer aan elkander kan verbinden zonder de 

tusschenkomst van een andere stof, soldeermiddel, de eigenschap nl. die men smeedbaar

heid noemt, is een van de voortreffelijkste van dit metaal. Op die eigenschap is de kunst 

van den smid gegrond. Bovendien laat het ijzer zich met gemak op de draaibank en met 

de vijl bewerken, want er zijn voortbrengsels van slotenmakerswerk, die echte meester

stukken zijn. 

Van alle metalen, vertoont het ijzer de sterkste magnetische verschijnselen. Het is 

noodig hier uitvoerig het groote belang van die eigenschap aan te toonen, genoeg zij 

het te herinneren dat er zonder ijzer geen kompas zou zijn en de Oceaan derhalve nog 

voor den mensch een onbekende oppervlakte zou wezen. 

Het ijzer gaat met een menigte andere stoffen een verbinding aan. Met 3,6 pCt. 

koolstof verbonden vormt het gietijzer en met 0.3—1.8 hoeveelheid kool, het staal, terwijl 

het smeedijzer 0.2—0.6 pCt. koolstof bevat. De afscheiding van de koolstof uit het ruw-

ijzer geschiedt door verbranding of oxydatie, hetzij onder toetreding van dampkringslucht 

het/.ij door oxydeerende zelfstandigheden. 

Maar welke hulpmiddelen ook moge gebezigd worden, het ijzer moet in ieder geval 

óf gesmolten óf sterk gloeiend aan oxydeerende stoffen worden blootgesteld, aangezien de 

kooldeeltjes zich alleen bij hooge warmte met zuurstof verbinden. De hierbij voorkomende 

bewerking noemt men het louteren oi frisschen. Zij wordt in de ijzerfabrieken op ver

schillende wijzen uitgevoerd en wel a. volgens de oude methode, in open haarden, ó. door 

puddelen, c. door de manier van Bessemer en d. door adouceeren of temperen. 

(Wordt vervolgd). 
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O n t w e r p v a n e e n e V i l l a , 

door W. NOORLANDEB. 

De beide plannen en gevels geven een flink opgezet geheel aan. Goed verdeeld en 

karakteristiek van vorm. 

D e O u d e B e u r s t e A m s t e i j d a m . 

Er was een tijd, dat er behoefte kwam aan een nieuw beursgebouw. De handel had 

te weinig en bovendien ongeschikte rufnrte j het was er ondoelmatig, Idl en tochtig, in 

één woord, er waren gebreken, die het gebouw niets beters voorspelden, dan onder den 

moker te zullen moeten vallen. Maar de handel alleen, had daartoe het machtwoord niet. 

Het gebouw kon monumentaal, en van goede vormen zijn, dan waren er de deskundigen, 

om hun oordeel daarover uit te spreken. Zonderling, in dien tijd was het koor van hen 

ontzaggelijk sterk, de Beurs is een gebouw zonder eenige architectonische waarde, en het 

een met het ander bevorderde het plan tot een' prijsvraag, en thans hebben wij als gevolg 

daarvan liet nieuwe Beursgebouw gekregen. Na moet de oude er aan, en werden de 

besprekingen reeds daarheen geleid, dat zij verdwijnt en wordt haar standplaats als een 

goudmijn beschouwd. 

Vreemd echter dat, nu het vonnis gereed ligt, zich een geheele reactie openbaart, en 

dat, wat zoo weinig waarde werd toegekend, weder in waarde stijgt. In een der laatste 

bijeenkomsten van de vereeniging Architectura et Amicitia kwam de slooping der oude 
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gevds ^ n het Damrak wel vanaelf overgaan .ot ve, houwing. Nu het nieuwe heursgebouw 

er .s, kome men het te hulp, door het zichthaar ,e maken, he. te verbergen achte eë l 
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De Musemnterreinen te Amsterdam. 

W , mjn thans zoover genaderd, da, de volbouwing van de Museumtereinen een vasto. 
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blijft hiervoor een ruimte gespaard die alleszins voldoende fsT Dan zou het^nog "eens kun
nen gebeuren, dat de stadhuiszetel zich naar den Dam verlegde. In dit opzicht is het 
wenschelijk dat de voorgestelde voordacht bekrachtigd wordt, dan kan met te meer aan
drang de Paleiskwestie worden levendig gehouden. Hierin kwamen B, en W. met het 
situatieplan zeer ten goede. 

Museum Carnunti in Duitsch Altenburg. 

Een museum voor eene partikuliere verzameling is dat hetwelk thans in Altenburg 
gesticht wordt. De bouw is in October 1901 aangevangen en rekent men dit jaar alles 
voltooid te zullen krijgen. De ruime zalen zijn goed verlicht en geriefelijk gegroepeerd en 
maken dit kleine museum opmerkelijk vooral ook door het hoogst aangenaam uiterlijk 
dat stil en monumentaal is. 

Iets over de metalen in 't algemeen en over het tfzer in 't bjjzonder, 
door A. P. VAN DES. BETJGGB. 

XatWC 

(Vervolg). 

De eerste methode: het louteren in open haarden is ontstaan uit de overoude handel

wijze, die in gebruik was bij de fabricage 

van smeedijzer, rechtstreeks uit de ertsen 

verkregen en welke ook nog tegenwoordig 

hier en daar in zwang is. De fabrieken voor 

dat doel, zijn steeds op kleine schaal aangelegd 

en werken met hoogstens twee vuurhaarden. 

Het gebouw is, zooals bijgaande schets fig. 

1 aantoont, hocgst eenvoudig uit ruw metsel

werk opgetrokken, en biedt de noodige ruimte 

voor het aanleggen der haarden, de plaatsing 

van een paar blaasbalgen en van een hamer-

werk voor het uitsmeden van het verkregen 

ijzer. De vrij zware hamers zijn aan het 

eene uiteinde van een ongeveer 2.5 M lange 

beukenhouten steel bevestigd, waarvan het 

andere eind van een ijzeren ring voorzien is, 

die zijdelings in twee tappen uitloopt. 

Met deze tappen wordt de steel in pan

nen of bossen tusschen twee houten stutten 

ondersteund in dier voege, dat de hamer, om 

de tappen draaiende, zich in een vertikaal 

vlak op en neer kan bewegen. Het opheffen 



Museum Carnunti in Duitsch Altenburg. 
Bouwmeesters FB. OHMANN en A. KIBSTEIIT. 
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van den hamer geacWedt door waterkracht en daarom is het werk altijd op zulk een 
plaats aangelegd, waar men over vallend water kan beschikken. Het waterrad bevindt 

Z1ch bu.ten het gebouw, de houten as steekt door een opening in de muur naar binnen 
ongeveer 3 M. vooruit en is aldaar van 4 of 6 nokken voo.zien. die een weinig den 
hamerkop onder de steel grijpen, en zoodoende de hamer ongeveer 60 c.M. opheffen als 
de as draart Bij het neervallen ontmoet de hamer het gloeiende op een aambeeld liggende 
ijzer en geeft daaraan den gewenschten vorm. 

Voordat echter de Homp ijzer. Uoupe genaamd), oP het aambeeld komt, wordt het 
erts m een haard 7 o cM. lang, 5o cM. breed en 45 cM. diep, gesmolten, door de brand
stoffen d.e men b.j de erts in den haard doet. te laten verbranden door een blaaswerktuig 
en wanneer de erts aldus een brijachtige massa geworden is. wordt pas deze uit den 
haard genomen, om onder den hamer de daarin zich bevindende slakken te doen 
verwijderen. 

B Hetpuddelen. De geringe productie bij het maken van staafijzer in openhaarden 
maar vooral de vele en daardoor dure brandstof, houtskolen, heeft aanleiding gegeven tot 
de uitvinding van het puddelproces. 

Het puddelen bestaat in het 

smelten van gegoten ijzer op den 

haard van een vlamoven (zie fig. 2) 

door de hitte welke bij de verbran

ding van steenkolen en andere 

vlamgevende brandstoffen, dus ook 

van gas, verkregen wordt, onder • 

gestadig omroeren, hetgeen men 

puddelen noemt, der gesmolten 

massa. Deze methode is omstreeks 

1766 door twee werklieden te Co-

lebrookdale in Wales voor het eerst 

toegepast. In het jaar 1787 ia deze 

methode veel verbeterd en alge

meen ingevoerd, waardoor de prij». 

met ongeveer 33 pCt gedaald is. 

Het puddelen geschiedt in een 

liggenden vlamoven. Men onder

scheidt bij deze oven den stookhaard 

en den werkhaard, al waar het smel

ten en het puddelen geschiedt. Beide 

haarden zijn door een hoog muurtje, 

VCU^ 

Fig. a. 

een vourbrug. van elkander gescheiden en door een gemeenschappelgk gewelf overdekt 

Het metselwerk bestaat, voor zoover het met de vlam in aanraking komt, « t vuurvasten 

steen. De vlam slaat van den stookhaard door het gewelf teruggekaatst over den werk. 
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haard heen, en ontwijkt daarna door het tochlkauaal naar den ongreveer 6 M. h&ogen 

schoorsteen. De monding van den schoorsteen kan door een klep min of meer gesloten 

worden om de tocht aldus te regelen. 

Het metselwerk van den oven is gewoonlijk aan de buitenzijde bekleed met platen 

van gegoten ijzer, teneinde het scheuren door ongelijkmatige uiteetting te voorkomen. 

Het stoken in den oven geschiedt met bakkende of veel vlatn gevende steenkolen. Het 

werkgat voor het inbrengen der ijzerbaren, het uithalen der loupen is aan de buitenzijde 

door een ijzeren met muurvaste steenen bekleede schuifdeur gesloten. De werkhaard be-

stóat uit een dikke plaat van gegoten ijzer, die met een dikke laag zand of ijzervlakken 

bedekt wordt. 
Deze haard is ongeveer 2.5 M. lang en 1.5 M. breed. De handelwijzen bij het pud-

delbedrijf loopen, wat de bijzonderheden betreft nogal uiteen. Over het algemeen onder

scheidt men twee methoden en wel a het droogpuddelen en b het natpuddelen of slakken-

puddelen. In het eerste geval bestaat de werkhaard uit zand, dat zich in de hitte tot een 

samenhangende massa vereenigt. Daarover breidt zich het ijzer, naarmate die baren smelten, 

tot een ongeveer drie vingers dikke laag uit. De verbranding van de koolstofdeeltjes 

in het ijzer geschiedt onder gestadig omroeren, alleen door de zuurstof der lucht die van 

de «tookhaard opstijgt, en door het gewelf teruggekaatst wordt. De ingevoerde dampkrings-

lucht toch is, wegens de groote afmetingen van het rooster, niet geheel voor de verbranding 

der steenkolen verbruikt, en daarom hebbenrde heete gassen nog een oxydeerend vermogen. 

Bij het vlakkenpuddelen heeft de verbranding der in de gesmolten massa aanwezige koolstof 

insgelijks plaats door de zuurstof der van het gewelf teruggekaatste vlam, maar in nog 

hooger mate door het ijzeroxyde der slakken, waarvan de haard gemaakt is. De hiertoe 

gebezigde slakken van donkerzwarte kk-ur zijn n.l. rijk aan ijzeroxijde. In de hitte gaat 

de zuuratof dezer verbinding tot de koolstof van het gesmolten ijzer over, tengevolge, 

waarvan zoowel uit de eerste als uit het laatste, ijzer vrij wordt. 

Door de toepassing dezer methode wordt bijgevolg de arbeid bespoedigd en de op

brengst grooter. Doorgaans smelt men op den puddelhaard 2—300 KG.ruwijzer en verkrijgt 

men na i i of 2 uur 7 k 8 puddeUoupen. Voor het puddelproces bezigt men bij voorkeur 

wit en korrelig gietijzer dat bij smelting dik vloeibaar blijft en waaruit de koolstof veel 

gemakkelijker ontwijkt dan de graphiet uit het grauwe ijzer. 

De Bessemer manier. Een engelsch ingenieur H. Bessemer, heeft omstreeks het jaar 

1856 een nieuwe methode uitgevonden, volgens welke uit gegoten ijzer door afscheiding 

van koolstof, ijzer en voornamelijk staal kan gemaakt worden. Daardoor is in een reeks 

van jaren aan de geheele ijzerindustrie een andere richting gegeven en de fabricage van 

groote hoeveelheden mogelijk geworden. Men smelt toch in een toestel volgens deze 

methode ineens 4000 tot 10,000 KG. ijzer en verkrijgt daaruit, in ongeveer 20 minuten 

een smeedbare massa. In een oven die 5000 KG. ijzer kan opnemen zou men desnoods 

per dag 2,400,000 KG. staafijzer of staal kunnen maken. Wilde men op de vroeger 

gebruikelijke wijze werken, dan zou men daartoe ten minste 96 puddelhaarden met 600 

arbeiders of 900 frischhaarden mW 2700 werklieden noodig hebben. 
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De Bessemer methode of het bessemeren, berust op de verbranding van de koolstof 

m gesmolten ruw ijzer door de dampkringslueht, die men er door heen laat stroomen. 1 

• Dit is zeer rationeel, want de lucht welke onder vrij groote spanning in de gesmolten 

massa naar, alle nchtingen een uitweg vindt, heeft hierbij de gelegenheid zuurstof af te 

staan aan alle deelen, die gemakkelijk kunnen oxydeeren en daartoe behoort in de eerste 

plaats koolstof. De onreinheden van het ijzer, voornamelijk silicium en calcium worden 

by het bessemeren insgelijks verbrand en daarna in de vorm van slakken afgescheiden. 

Aan deze nieuwe handelwijze is bovendien nog het voordeel verbonden, dat voor het 
louteringsproces geen brandstof vereischt wordt. 

Door de verbranding in de smelttoestellen wordt de zich ontwikkelende warmte zoo 
groot, dat de massa niet alleen gesmolten blijft, maar .elfs de hoogste graad van wit-
gloei-hitte aanneemt, waarbij ook staal en smeedijzer vloeibaar zijn. Men verkrijgt dus 
langs dezen weg het product niet als een taaie koek, maar als een dun vloeiende massa, 
die men evenals gegoten ijzer in gietvormen kan uitstorten. 

F ig- 3-

Dat het alzoo verkregen ijzer veel goedkooper, tevens gelijkmatiger en bijgevolg ook 
beter is dan het frisch- en puddelijzer, behoeft geen betoog. 

De inrichting van een Bessemeroven (zie fig. 3), komt hierop neer, dat zij bestaat uit 

een peervormigen retort, welke op de hoogte van het zwaartepunt omgeven is door een 

ijzeren ring, waarin zich diametraal tegenover elkander staande twee tappen bevinden, die 

in pannen rosten, welke pannen wederom op de jukken hun steunpunten vinden. 
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Öe retort of convértor Wordt van vuurvaste klei gemaakt, is ongeveer 2 M. lang eh 

I M. middellijn. Overigens zijn zij van verschillende grootte, daar ze, zooals reeds gezegd 

van 4-5000 K.G. ijzer kunnen opnemen. Zij worden voor meerdere sterkte omgeven 

door een ijzeren bekleeding, deze loopt onder den bodem in een cylinder uit, die van een 

ftens en deksel voorzien is, dat luchtdicht kan gesloten worden. 
Op de tappen is nu de convértor opgehangen en wel zoodanig dat hij met de tappen 

als om een as draaien kan. 
Een der genoemde tappen is hol en vormt dus een korte b*ris, van de binnenruimte 

gaat een ijzeren pijp uit, die langs de buitenvlakte van den converter naar beneden buigt 

en in den cilinder uitmondt, voorts is in den hoüen tap een gekromden ijzeren buis geleidt 

en door een werkbus luchtdicht sluitend gemaakt. Door de pijp wordt de wind van de 

blaasmachines aangevoerd. Hieruit ziet men dat de ingeblazen lucht steeds in den cylinder-

vormigen bak onder den converter kan stroomen, welke stand deze ook moge hebben. 

Uit dezen bak komt de lucht in de convértor door een tiental kegelvormige pijpen van 

vuurvaste specie. In iedere pijp bevinden zich 7 of 8 openingen van 4 - 6 mM. wijd. De 

wind verdeelt zich bij gevolg in 70—80 in verschillende richting loopend stralen. 

De andere tap is aan het over de pan vooruitstekende einde met een getand rad 

verbonden, waarop een rondsel werkt, dat op een as zit, zoodat de converter omdraait 

als de as ronddraait. 

De as is door middel van een exentriek aan een zuigerstang verbonden, en deze sluit 

waterdicht in een cylinder, die in horizontale richting onder den vloer van het lokaal op 

een fundeeringplaat bevestigd is. 

Naarmate nu door vrij sterke stoom of waterdruk de cylinder voor- of achteruit 

gedreven wordt, komt de converter in een vertikalen of horizontalen stand. Het laatste 

geschiedt zoowel bij het vullen van niet gesmolten, ruwijzer, als bij het uitgieten der 
gelouterde massa. 

Wanneer men met bessemeren wil beginnen, dan brengt men den converter in een 

horizontalen stand en laat er het ijzer uit de vlamoven in vloeien. 
Daarna zet men de windkraan open en draait tegelijkertijd door het openen van de 

water- of stoomkraan der converlor langzaam om, totdat hij in de verticale richting ge

komen is. De lucht stroomt daarbij met een vervaarlijk geraas door de gesmoltene 

massa heen en ontwijkt als een groote schoof van vlammen en vonken uit de monding 

der retort in plaatijzeren kokers, die aan de balken of aan de muren van het gebouw 

opgehangen zijn en in de buitenlucht uitmonden. 

' Aanvankelijk heeft de vlam een geelachtig witte kleur, van lieverlede wordt de hitte 

in de smelttoestellen, tengevolge der verbranding van kool- en ijzerdeeltjes grooter en 

daardoor de vlam witter. 
{Wordt vtervolgd),. 
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Bij de Platen. 

O n t w e r p v o o r e e n v i l l a , 

door M. KUYPBB Oa. 

De villa is gedeeltelijk bestemd voor hout en steenbouw. De bovenbouw id hout zal 

met de kleurige beschildering zich goed doen, geplaatst in eene landelijke omgeving. 

De benedenbouw in frisch roode metselsteen in de daarvoor gekozen vormen sluit zich 

gunstig aan, en biedt de binnenverdeeling eene ruime en gemakkelijke inrichting. 

JACQUES LEYH. 

Weder ontviel een bouwmeester aan zijn werkkring, die hoewel oog in de kracht 

van zijn leven zich kon rekenen al eenigszins tot de oude garde te behooren. Jacques 

Leyh, de gemeente-bouwmeester van Haarlem, zag zich inderdaad veel te vroeg opge

roepen uit een loopbaan, waarin hij voor velen nuttig is geweest. Het ambt gemeente

bouwmeester te zijn, is niet altijd zoo te verkiezen, want oneindig zijn de oogen, die de 

arbeid bedillen en daarover zich tot oordeelen geroepen achten. Schaars is daarbij tevens 

de beurs, waaruit gebouwd moet worden, zoodat elke weelde niet erkend, de spaarzaamheid 

de hoofdschotel is. Onder die omstandigheden is de werkkring moeielijk. Dat mocht de 

bouwmeester Leyh menigmaal ervaren, maar hij mocht het bezwaar behoorlijk ontzeilen, 

alhoewel het hem soms pijnigde niet te vermogen, wat hij toch werkelijk kon. Die Leyh 
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gekend hebben, waardeerden in hem den jovialen man, die steeds hulpvaardig gaf, wat 

hij vermocht te doen. De Haarlemsche ambachtsschool weet dat even als zoovele andere 

kunstbevorderende zaken. Praktisch en doelmatig was zijn arbeid en hij heeft Haarlem 

veel goeds achter gelaten. Aan een oud vriend de hulde, die hem toekomt, hij, die door 

zijn dikwerf te oprechte wandel zich meer vijanden dan vrienden bij het gemeentebestuur 

vormde, ^ t op de arbeid drukte^ maar die zich niet ontzag niettegenstaande dat, zijn weg 

tè gaan. De tijd, waarin Haarlerig^ grootste uitbreiding kwam, was zijn tijd en daardoor 

is zijn. werk veel geweest, en al zijn de gebouwen door hem gesticht geen eeuwigdurende 

monumenten, want die vroeg Haadem niet, zij waren eenvoudig, nuttig en praktisch en 

ook daaraan te beantwoorden is een kunst, die niet een ieder kent, zelfs moeielijk is voor 

een man als Leyh, die wist en steeds naar meer te weten streefde. 

•\eEmrvaste Wand- en Plafondplaten. 

Dit artikel is geen vreemdeling meer onder de erkende bouwmaterialen. De toepassing 

er van is groot omdat het werkelijk doelmatig is voor veel. Toch kan volkomen kennis

name er mede, bijdragen om de toepassing nog grooter, het nut nog beter te doen zijn. 

Dat begreep de firma Gebr. van der Vijgh te Amsterdam die dit materiaal in belangrijke 

hoeveelheden naar overal verzend, en nu een brochure heeft gereed liggen om aan alle 

vakmannen en aan hen die er belaag in stellen te doen toekomen. De vele daaraan toege

voegde teekeningen geven waarde aan die brochure. 

Het artikel zelf bestaande uit goed drooge gipsplaten, is zoodanig gevormd dat de 

platen, op elkander gesteld en door een daarin gestoken ijzeren stang worden verbonden. 

De platen zijn 4—5 en 7 cM. dik. Platen met twee holle en 4 bolle kanten zonder die 

ijzerverbinding gemaakt zijn te krijgen in dikten van 4 en 5 cM. Hoe die platen moeten 

worden gesteld geeft de brochure duidelijk aan. De groote lichtheid van het artikel maakt 

het zeer geschikt vooral op plaatsen waar bovenwicht niet gewenscht is, zij hebben boven

dien dat voor, dat zij om hunne volkomen droogheid dadelijk kunnen beschilderd worden, 

men kan zich op die wijze binnenwanden verzekeren die onmiddelijke voltooing toelaten. 

Ook voor plafonds is het aanbevelenswaardig en is men van het werk in een korten tijd af. 

Wij raden een ieder aan die de brochure niet kreeg een daarvan aan te vragen, 't Geeft 

een goed overzicht omtrent alles wat hiervan te maken is. De fabriek is gevestigd Frederik 

Hendrikstraat te Amsterdam. 

H e t A m b a c h t . 

In een beknopten vorm zag dezer dagen het licht eene brochure, waarin het ambacht 

in zijn geheel behandeld wordt. Het betreft zijne beteekenis en beoefening in den tegenwoor

dige a en in den vroegeren tijd, middelen ter zijner instandhouding en veredeling. De heer 

H. L. Boersma, directeur der ambachtsschool te 's Gravenhage is er de schrijver van. 

De inderdaad praktische en eenvoudige wijze, waarop het onderwerp behandeld is, noopt 
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tot lezen en de daarbij gestelde prijs, / 0.2$, is geen beletsel. Tot groote verspreiding 

gaf de Vereeninging tot veredeling van het ambacht de gelegenheid, 10 exemplaren voor 

ƒ 1.50 en 50 voor f 5.00 te kunnen aankoopen. Ongetwijfeld zal dit bijdragen dat vele 

vereenigingen hiervan gebruik maken om alzoo op doelmatige wijze het werkelijk lezens

waardige onderwerp meer algemeen bekend te maken en voor de leden beschikbaar te 

stellen. 

De 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 . 

Al was men nog verre van gereed, op den vastgestelden datum werd toch de tentoonstelling 

geopend. Ongetwijfeld zullen vele Nederlanders, waar de afstand niet groot is, de gelegen

heid aangrijpen om een werkelijk machtig beeld der Westphaalsche nijverheid te gaan 

aanschouwen. Wat de verschillende tijdschriften en dagbladen er over oordeelen is een en 

al lof en waar de nijverheid juist in die streken zoo groot is, is zulks ook mogelijk.! Wij 

bepalen ons voor het oogenblik tot een algemeen overzicht. Bizonder gunstig aan 

Duitschlands hoofdrievier gelegen, is het terrein als het ware eenig in zijn soort. Het strekt 

zich, zooals de situatie doet zien, óver een lengte van ongeveer 2 K.M. uit bij een breedte 

van 250 M. Moeilijk was het dit terrein geheel geschikt te maken. Het klimmen van het 

water zet dikwerf die streek grootendeels onder, en was men dus genoodzaakt de grond-

oppervlakte aanmerkelijk op vele punten te verhoogen. Datgene wat bovendien voor de 

werktuigen noodig was, werd op meer achterwaarts gelegen terrein gebracht. Alles te 

zamen zijn er 53 Hectaren door ingenomen, waarvan 12.7 Hectare met 168 gebouwen 

zijn gevuld. Bovendien zijn nog 5.3 Hectaren bebouwd om voor verschillende doeleinden 

te bestemmen. Groot is dus de ruimte en die is geheel in beslag genomen. Geeft de situatie 

de plaats daarvan aan ; in de vogelperspectief een oppervlakkige schets, is eenigszins te 

zien op welke inderdaad grootsche wijze de Rijnlanders hunne expositie hebben begrepen. 

Ieder gebouw is zelfstandig gehouden met volkomen vrij uitzicht, zoodat het van iedere 

zijde is te beschouwen en daardoor was het mogelijk aan velen een pittoresk aanzien 

te geven. Volgens de situatie is de verdeeling in het hoofdgebouw als volgt: 

1. Bergbouw. 9. Hout- en meubelindustrie. 16. Wetenschappelijke instru-

2. Ijzersmelterijen. 10. Galanterie- en ijzerkrame- menten. 

3. Metaalindustrie. rijen. 17. Muziekinstrumenten. 

4. Machinewezen en electro- 11. Weverij, 18. Bouw- en Ingenieurswezen. 

techniek. 12. Bekleed'ng. 19. Schoolwezen. 

5. Vervoermiddelen. 13. Leder-, gummi-en asbest- 20. Middelen ter bevordering 

6. Chemische industrie. artikelen. van gezondheid en wel-

7. Voedingsmiddelen. 14 Papier. vaart. 

8 Steen-, Aarde-, Porcelein- 15. Polygraphie. 21. Kunstnijverheid. 

en glaswerken. 22. Tuinbouw. 

Het spreekt van zelf dat de onmiddelijke nabijheid van den machtigen Rijnstroom 

ook voor de scheepvaart veel belangrijks zal aanbieden waar verschillende aanlegplaatsen 
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-zijn daargesteld. De kanonnenkoning Krupp heeft een afdeding die op zich zelf reeds eene 

expositie is en zal zoowel het een als het ander bijdragen dat er veel geld van hier stroom 

opwaarts over de Rijn zal gaan, maar zullen zich dit weinigen beklagen vooral daar 

Dusseldorf als stad ook inderdaad het bezichtigen waard is. In de laatste jaren is de stad 

zoo oneindig uitgebreid en verbeterd, dat wie Dusseldorf iu 30 jaar niet zag het niet 

meer zou herkennen. 

Iets over de metalen in 't algemeen en over het ijzer in 't bijzonder, 
door A. P . VAN D E B BHITGO-E. 

f Vervolg), 

Na ongeveer 15 of 18 minuten is hét proces afgeloopen en vertoont zich aan de 

mond van den retort en roestkleurige rook, ten bewijze dat de koolstof verbrand en het 

ijzer gaar is. 

Nu wordt de retort omgedraaid en de wind afgesloten en vloeit het gesmolten ijzer 
in de onder de monding geplaatste gietbakken. 

Het ontbreken der koolstof aan het gietijzer door adouceeren of temperen. 

De methode voor het fabriceeren van smeedbaar ijzer, wordt op enkele uitzonderingen 

na, alleen bij het maken van kleine voorwerpen van gegoten ijzer toegepast. 

Zoo worden b.v. scharen, sleutels, de schieters van sloten, deurkrukken, spijkers enz. 

uit ruw ijzer gegoten en daarna getemperd of week gemaakt. De verbranding der koolstof 

geschiedt alsdan niet door de zuurstof der lucht, maar door oxydeerende zelfstandigheden, 

b.v. hamerslag, roodijzerstcen, bruinsteen en somwijlen vooral bij grootere stukken, ook 

door klei. Worden de voorwerpen met het poeder van deze stoffen het cementpoeder, 

omhuld en daarmede eenigen tijd gegloeid, dan verbindt zich de zuurstof van het cement

poeder met de koolstof van het ijzer, waardoor dit de eigenschap van zwak of smeedbaar 

ijzer verkrijgt. 

Het adouceeren geschiedt in groote cylindervormige potten van gegoten ijzer, waarin 

men de voorwerpen laagsgewijze tusschen de oxydeerende zelfstandigheden plaatst en 

wel zoo, dat zij elkander niet aanraken. Zijn die potten tot op circa 15 cM. van den 

rand gevuld, dan wordt de bovenste laag nog met zand bedekt, ten einde de lucht af te 

sluiten. Vervolgens plaatst men een deksel op de pot en smeert de voegen met leem dicht. 

Daarna stelt men de potten ten getale van /| tot 20 op de haard van een vlamoven 

en maakt ze roodgloeiend, welke temperatuur men zoo gelijkmatig mogelijk, naar de 

afmetingen der voorwerpen, twee of vijf dagen laat aanhouden. Dit is een korte beschrijving 

van de vier wqzen, waarop het louteren of frisschen d. w. z. het doen afscheiden van koolstof 

uit het ruwijzer om er smeedijzer van te maken, plaats heeft. 

Het ijzer komt voor in gedegen toestand en in ertsen. Het is twijfelachtig of het 

gedegen ijzer, dat op de aarde gevonden wordt wel van aaidschen oorsprong is, zeker 

echter is het, dat het meeste gedegen ijzer uit de hemelruimte op aarde gevallen is, in 

den vorm van luchtsteenen of meteorieten. Het is dan meestal een allooi van ijzer en 
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nikkel en wordt meteoorijzer genoemd. Onder de merkwaardigste brokken meteoorijzer 

behoort de bekende meteoorsteen van Pallas, die oorspronkelijk 8co K.G. woog en in vele 

musea van Europa vindt men stukken van dezen steen, o.a. ook in de verzameling van 

de Hollandsche Mij. der Wetenschappen te Haarlem. 

In Zuid-Amerika, in het district van Chaco Gualumba, heeft men een meteoorsteen 

gevonden, wier gewicht op 15000 K.G. geschat wordt en nu twee jaar geleden in 1895» 

is door Robert Peary ingenieur bij de marine der V. S. met den rang van luitenant, te 

Groenland een meteoorsteen gevonden van 40.000 K.G. Behalve nikkel, soms tot bijna 

20 pCt. bevat het meteoorijzer, veelal een weinig kobalt, tin, koper en manganesium en 

niet zelden zijn er ook klonters van magnetisch zwavelijzer in de massa verspreidt. 

Meteoorijzer is volkomen hamerbaar. Het ijzer uit de luchtsteenen, zegt men, heeft de 

grondstof voor de eerste damascener klingen geleverd. Het ijzer dat wij gebruiken is 

afkomstig uit ijzerertsen. Het is niet mogelijk alle plaatsen der aarde op te noemen 

waar ijzerertsen gevonden worden. De voornaamste streken zijn wel Engeland, Zweden, 

België en de Rijnprovincién in Duitschland. 

Onder de ijzerertsen, waaruit tegenwoordig het ijzer verkregen wordt, zijn de voor

naamste spaatijzer, magneetijzer, spiegelijzer en moeraserts. In Engeland is het voornaamste 

erts een leemhoudend koplzuurijzer. Het geeft van 20-35 pCt. ijzer. De steenkooldistricten 

van Zuid Wales, Stafford Salop, York en Derby leveren het meeste Engelsche ijzer. 

In Zweden en Noorwegen in de beroemde mijnwerken van Dannemore en Arendal is 

het erst een magnetisch ijzererts, bijna zonder onzuiverheden en geeft van 50-60 pCt. 

ijzer en in Duitschland worden groote beddingen van spaatijzer bewerkt. 

Al hetgeen dat wij gebruiken, wordt verkregen door de reductie van oxyden. Men 

weet nietwanneer de mensch voor het eerst een ijzererts aan die bewerking heeft on 'erworpen. 

Zeker is het, dat het ijzer sedert de oudste geschiedkundige tijden bekend is, doch 

het was vóór het begin der christelijke tijdrekening weinig in gebruik. Brons, een allooi 

van koper en tin, werd toen algemeen gebruikt, zoowel voor oorlogswapenen, als voor 

snijdende werktuigen, door de Egyptenaren en Grieken en zelfs later ook nog door de 

Romeinen, zooals de opgravingen te Pompei bewijzen. 

De ijzermijnen in Spanje zijn sedert vele eeuwen bekend en vermoedelijk werden zij 

reeds ten tijde van de laatste koningen van Israel bewerkt. Het eiland Elba was volgens 

Plinius >onuitputtelijk in ijzer. < 

Dat het ijzer sedert de oudste geschiedkundige tijden bekend is, blijkt o. a. uit de 

heilige boeken der Joden, waarin van Tubalkain melding wordt gemaakt als een man, die 

reeds voor de zondvloed, waarvan diezelfde boeken gewagen, het ijzer wist te bewerken. Bij 

de belegering van Troje hadden de Grieken wel ijzeren wapens, die echter zeer duur waren. 

Homerus zegt, dat bij de beroemde spelen, die bij gelegenheid van den dood van Patrocles 

gehouden werden, Achilles een ijzeren discus en werpspies, als een prijs van zeer groote 

waarde uitloofde. 
Wij willen nu een blik werpen op de voornaamste ijzerertsen, nl, het magneetijzer 

het hematiet, het limoniet, het spaatijzer en anderen. 



Met magneetijzer is een erts dat 72 pCt. ijzer en 28 pCt zuurstof bevat. Dit erts leemt 
«n groote beddingen en in verspreide kristallen voor. Men vindt het in graniet, gneis 
hoornblende, en soms ook in kalksteen. De beddingen te Arendal in Zweden ja bijna al 
het Zweedsche ijzererts bestaat uit massief magneetijzer. 

In Noord-Amerika kornet ook op vele plaatsen uitgestrekte beddingen van magneet
ijzer voor. Groote hoeveelheden van dit erts in een toestand van magnetische polariteit 
noemt men magneet of zeilsteen. Zij worden in vele beddingen van het erts gevonden 
Siberië, Elba en het Hartzgebergte leveren schoone magneten op. 

Geen ander ijzererts is meer verspreid dan het magneetijzererts, en geen is beter ge
schikt om er ijzer van te maken dan dat. Nadat het erts fijn gestooten is, kan het door 
middel van een magneet van de onzuiverheden gescheiden worden. 

Zweden is vooral om zijn voortreffelijk ijzer beroemd, dat daar in groote massa's ge-
wonnen en door geen ander geëvenaard wordt, zoodat alle landen voor het beste fabrikaat, 
voornamelijk voor de bereiding van staal, zich daarvan bedienen. 

De provincie Warmland, die de rijkste ijzermijnen heeft, levert jaarlijks meer dan 300COO 
ton ijzer. De hoofdstad, Philipsstadt, ligt midden in de mijnen, onder welke die van Nord-
mark een der voornaamste is. De ingangen worden gevormd door diepe spleten vanwaar de 
gaanderijen zich uitstrekken, die in alle richtingen het binnenste der aarde doorkruisen. 
Hooge houten torens verheffen zich die de kranen en windassen bevatten, waarmede de 
ton met de arbeiders afgeladen en het erts opgetrokken wordt. Maar deze afgrond is slechts 
een gedeelte der diepte waarin de mensch zich waagt, want de grond waarop men, na in 
de ton neergedaald te zijn, staat, is pas de bodem van de eerste verdieping, want alweer 
gaapt er een nieuwe kloof en weer andere werktuigen voeren uit de ijzingwekkende diepte 
de ertsen naar boven. 

Het spiegelerts is een ijzererts 't welk minder ijzer en meer zuurstof bevat dan het 
vorige nl. 69 pCt. ijzer en 31 pGt. zuurstof. De kleur is staalgrijs die van zijn poeder 
kersrood of roodbruin. Somtijds wordt het een weinig door de magneet aangetrokken, daar 
het veelal met kwarts en andere stoffen vermengd is rekent men gewoonlijk dat het 60 
pCt. ijzer geeft. Het spiegelerts komt voor zoowel in het kristallijnen als in lagen liggende 
gesteenten van eiken ouderdom. 

Beddingen van zuiver erts l^ómen vooral in primaere gesteenten voor. terwijl de leem-, 
houdende in secundaere gesteenten gevonden worden, vooral in koolhoudende lagen. De 
spiegelertsmijnen van het eiland Elba zijn reeds sedert dagen van de romeinsche republiek 
beroemd en in ontginning, en zijn nog heden in staat om geheel Italië van ijzer te voor
zien. De massa erts die men daar vindt is zoo groot dat, niettegen9taande er jaarlijk* 
150000 centenaars uitgebroken worden, het toch schijnt of men er pas een brok is be 
gonuen uit te halen. 

Limonitt is de naam van een ijzererts, dat een verbinding is van ijzer, zuurstof en 
water. Als het limoniet zuiver is, bestaat het uit 86 pCt. ijzeroxyde en 14 pCt. water. 
Het onderscheidt zich van alle andere ertsen door zijn bruine kleur als het in klonten en 
zijn gele als het in poeder voorkomt. 



t)e gele oker, die niets anders is als een leem door limoniet gekleurd, getft een goed 

denkbeeld van die eigenaardige kleur. Het is ook dit oxyde, hetwelk het roest vo.mt op 

ijzer, dat aan de lucht en vochtigheid is blootgesteld. Als men het verhit vervliegt het 

water, het erts wordt rooder en wordt volkomen gelijk aan ijzerroest. 

Men noea.t het limoniet ook wel bruin hematiet. In de Vereenigde Staten van 

Amerika komt het in groote hoeveelheden voor. 

Behalve als een van de beste ijzerertsen, wordt het limoniet ook, fijngestooten, a!s 

poetspoeder voor metaalwaren gebruikt. 

Ook in zeer jonge aardvormingen ontmoet men dit ijzererts, maar van eene geheel 

ander uitzicht. Het is dan een los, aardachtig, bruinziend erts, dat in lage, moerassige 

gronden gevonden wordt, en den naam van moeraserts draagt. Veelal komt het ook m 

sponsachtige brokken voor. In Pruisen wordt er op grcote schaal ijzer uit moeraserts 

gemaakt, welk voor een gedeelte ook op de hooge venen van het oostelijk gedeelte van 

ons land verzameld wordt. Het moeraserts levert een vrij broos ijzer, tengevolge van de 

phosphorus die het bevat, dat er ingekomen is uit de dierlijke overblijfselen die op 

dezelfde plaatsen gevonden worden. 

Het spaatijzer of koolzuur ijzererts is een verbinding van koolzuur en ijzeroxyde. 

Als het zuiver is, bestaat het uit 62 pCt. protoxyde van ijzer en 38 pCt. koolzuur. Men 

vindt veel spaatijzer in Stiermarken, het Hartzgebergte, in Comwallis, alsmede in Amerika. 

Dit erts wordt in groote hoeveelheden tot het maken van ijzer en staal gebruikt. Daarom 
noemt men het ook wel staalerts. 

Het spaatijzererts komt in twee verscheidenheden voor, waarvan het zooeven genoemde 

staalerts er een is en de tweede leemijzersteen, niet minder belangrijk is. Men vindt dit 

als knollen of klonters in beddingen, tusschen steenkoollagen liggende. Black bands noemt 

men 't in Engeland. Zij zijn grijs of geel van kleur en op de breuk dof en korrelig, en 

gelijken zooveel op brokken kalksteen, dat zij langen tijd als nuttelooze dingen werden 
Weggeworpen. 

Toch heeft Engeland een groot gedeeld van zijn welvaart aan deze verachte steen-

brokken te danken, want bij onderzoek bleek het, dat zij een uitmuntend ijzererts zijn. 

De steenkoolbeddingen waaraan Engeland zoo rijk is, verschillen van die in andere 

streken der aarde, vooral door de menigte black bands die zij bevatten. 

In de Engelsche steenkooldistricten vergezellen het erts en de kool elkander in zulk 

een gelukkige verhouding, dat de hoeveelheid kool tevens voldoende is om het erts in 

metallisoh ijzer te veranderen. Dat bij elkander vinden van het ijzererts en de brandstof 

om het te smelten, is de oorzaak waardoor Engeland zooveel ijzer voor zulk een geringen 
prijs kan voortbrengen. 

Verder vindt men nog zwavelijzer, of pyriet, dat in dubbelvormige kristallen voorkomt. 

De kleur is bronsgeel en de breuk bruinzwart. Het zwavelijzer geeft vonken wanneet het 

met staal geslagen wo.dt, en bestaat uit bijna 47 pCt ijzer en ruim 53 pCt zwavel. 
(Wordt vervolgd). 
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Bij de Platen. 

Zes Burger woonhuizen, 

door G. A. BRONGERS, Bouwmeester. 

Deze woningen zijn te Anna Paulowna gebouwd voor rekening van de Maatschappij 

Tot Nut van het Algemeen. De bouwsom bedroeg / IC 300. Praktisch, geriefelijk en 

eenvoudig, de hoofdvoorwaarden bij dergelijken bouw zijn door den bouwmeester in acht 

genomen, en voldoen de woningen zoowel uiterlijk als innerlijk aan het doel. 

B i n n e n l a n d s c h e N i j v e r h e i d . 

De Arnhemsche Courant had in den laatsten tijd een niet onbelangrijk stuk opge

nomen, betreffende een der industrieele inrichtingen aldaar. Wij willen daaraan even herinneren 

omdat ook ons meermalen is opgevallen hoe de firma, die dit aanbelangt zich voort

durend met kracht weet omhoog te heffen en hare zaak in de laatste jaren een werkelijk 

grooten omvang heeft weten te geven. Het is de firma W. J. Stokvis, bij vele vakmannen 

geen onbekende. 

In het jaar 1865 richtte de heer W. Stokvis de zaak op, in hoofdzaak waren het 

toen de gasornamenten in al hunne onderdeden, buizen, enz., die den omzet vormden. 

Toen aan de Rijnkade, vestigde de firma zich later aan de Oude Kraan, waar zoo lang-



zamerhand een gcheele buurt door haar is in beslag genomen. Ën geen wonder, de 

sanitaire artikelen, waaronder de bad-inrichtingen zulke voorname plaats innemen, hebben zich 

hierbij aangesloten en er is wellicht weinig te bedenken, waarbij zulke groote verscheidenheid 

is. op te merken. Dat vereïscht ruimte, en groote sorteering beiden hier in ruime mate aanwezig 

maar ook het artikel verlichting is in de laatste jaren zoo ontzaggelijk gewijzigd, vooral waar 

het huishoudelijk gebruik de kooktoestellen aan het gas meegaf. Maar ook de verwarming 

verkreeg een ontzaggelijke uitbreiding en hierin is de firma een specialiteit. Zonder het artikel 

vervoermiddel bestaat tegenwoordig geen industriële onderneming en fietsen in de grootste 

sorteering, automobielen en al hetgeen op het snelle vervoer gerief kan aanbrengen is hier 

vertegenwoordigd waardoor de werkinrichtingen en herstelplaatsen voor al deze nijverheid 

ongeveer 160 werklieden bezig houden. Inderdaad de firma Stokvis wist haar zaak tot een 

der eersten van dien aard op te werken, de keurige netheid en goede smaak die bij alles 

voorzit, de geregelde en accurate gang in alles, maakt het de afnemers gemakkelijk 

en vestigen wij gaarne-de aandacht op een inrichting die dat ten volle verdient. 

Eene herinnering aan de prijsvraag voor de monumentale fontein 
te 's Hertogenbosch. 

Deze prijsvraag in het jaar 1900 uitgeschreven waarvan indertijd programma en 

eindbeslissing door ons in de afleveringen is opgenomen, heeft in zeker opzicht het lot 

getroffen, dat helaas vele prijsvragen treft en wel, dat geen der bekroonden zich met 

de uitvoering zag belast. Enkele punten willen wij even in de gedachte terugroepen, in 

verband met de beide bekroonde projecten die wij het voorrecht hebben in onze aflevering 

te kunnen reproduceeren. 

//De fontein' moest niet alleen een sieraad voor de stad, maar bovendien een gedenk-

teeken zijn, herinnerende aan wijlen de echtgenoote en aan twee op 16-jarige leeftijd 

overleden dochters van den erflater, terwijl met hare strekking tot het verschaffen van 

drinkwater aan de ingezetenen moet worden rekening gehouden". 

Het materiaal moest duurzaam, de beelden in brons zijn, overigens was alles aan den 

ontwerper overgelaten, mits blijvende binnen het bedrag der beschikbare bouwsom die 

f 10.000 voor alles mocht bedragen. 

De antwoorden op de prijsvraag ingekomen waren 10 in getal, geen groote oogst, 

wanneer wij rekening houden met wat er gewoonlijk voor prijs vraagbeantwoording gereed staat. 

De Heer Anton van de Sandt te Rotterdam en Leo P. Stracke te 's Gravenhage, 

hadden de eer de tweede prijs f200.— te verkrijgen en is een der door ons opgenomen 

ontwerpen dit bekroonde. Het andere project is bestemd voor een ander terrein binnen 

die gemeente wat de ontwerpers gemeend hebben, ten betere beantwoording aan het 

doel hieraan te moeten toevoegen. 
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De bouwsom is in alles'de gewichtigste factor, die was niet hoog, gerekend dat alle 

kosten door ontwerpers gemaakt ook hieruit besteed moesten worden. Daarbij materialen 

die en duurzaam en kostbaar zijn, zoodat dat een en ander grooten invloed op de hoofd

som uitoefent, die daardoor in meer beknopte verhouding werd gedreven. Hiermede 

rekening houdende, zijn ontwerpers gelukkig in hunne keuze geweest, door een in hoogst 

bevalligen vorm gekozen monument, dat de eisch in het program weergegeven na komt. 



^ • ^ p N 5 w Jg* ö. 

Monumentale Fontein te 's Hertogenbosch. 
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le ts over de metalen in 't algemeen en over het «zer in 't b l o n d e r , 

door A. P. VAN DEN BBUGQB. 

fViervo/g-J. 
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volgen deels van verhitting, deels van oxydatie teweeg te brengen, welke hoofdzakelijk 
bestaan in vermindering van natuurlijken samenhang, sneller dan dat door liggen in de 
lucht geschiedt, verwijdering van water dat in den hoogoven verspilling van brandstof zou 
geven en van koolzuur, dat ook in den hoogoven veel warmte zou opnemen bij het over
gaan in den gasvorm en tea derde afscheiding van zwavel en arseaicum die in den oven 
nadeelig op het metaal werken. Na deze voorbereidende maatregelen worden de ertsen in 
de hoogovens gesmolten. 

Een hoogoven (fig. 4) is een kolossaal gemetseld gevaarte, het inwendige vertoont 
een figuur, die ontstaat als men twee afgeknotte kegels met hunne grondvlakken tegen 
elkander plaatst. Zij worden natuurlijk van stoffen gebouwd die weerstand bieden aan de 
enorme hitte die er in heerscht en zija soms van 15—20 M. hoog. In het onderdeel van 
den oven zijü vier poorten gespaard, waarvan er een dienst doet om het gesmolten ijzer 
uit weg te voeren en de drie anderen voor de blaaswerktuigen, en in de penanten tus-
schen die poorten nog communicatiegangen, zooals op de tekstfiguur in den platten grond 
te zien is. 

De inwendige bemetseling is geheel van vuurvasten steen en los van het buiten, 
metselwerk. De ruimte tusschen beiden heeft door gaten in het buiten metselwerk 
gemeenschap met de buitenlucht, hetgeen vooral noodig is als de oven nieuw is, en voor 
het eerst verhit wordt, want dan moet veel wate», dat in de steenen en de specie is, 
als damp ontwijken. 

Onmiddellijk boven den grond bevindt zich het onderste gedeelte van de inwendige 
ruimte van den ovea, waarin zich het gesmolten ijzer verzamelt en dat daarom de kroes 
genoemd wordt. 

Aan de voorzijde van dezen kroes bevindt zich een steen, damsteen, die belet dat 
het gesmolten ijzer wegvloeit. 

Boven de kroes krijgt men de cylindrische ruimte, welke gestel heet en waarin de 
tuyeres of buizen komen, waardoor de pijpen der blaaswerktuigen gestoken worden. 

De op het gestel afgeknotte kegels, waarvan de grootste wijdte omhoog gekeerd is, 
heet de rust, en daarboven volgt de schacht, eveneens een afgeknotte kegel, met zija 
grondvlak op de rust staande. 

Boven de schacht verheft zich d e monding of schoorsteen van den oven, welke 
meestal is ingericht om de hoogoven-gassen te laten ontsnappen en in den regel ook 
eenige gaten m de wanden heeft waardoor erts, brandstof, steenkolen of cokes en vloei-
middel, dat meestal bestaat uit kalk of leem, met kruiwagens of stortkarren geworpen 
wordt van af een bord, dat den schoorsteen omgeeft. 

Het vloeimiddel is noodig om het ijzer van het erts, dat veelal vermengd is met kwarts 
en andere vreemde bestanddeelen, gelijktijdig met deze te doen smelten. 

Men vult de hoogoven afwisselend met lagen erts en brandstof en vloeimiddel, totdat 

hij vol is. Daarna laat men heete lucht, die op 3000 D. onder in den oven door de pijpen 

het z^ue er toe bijbrengen om het ijzer, nadat men de brandstof aangestoken heeft, te 

doen smelten en naarmate het erts en het ijzer smelt zakt de hoeveelheid en vloeit de 
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óiassia in de genoemde kroes. Men werpt tevens boven in den oven maar voortdurend 

nieuwe erts en brandstof en houdt hem altijd gevuld, veelal houdt men hem wel een heel 

jaar achtereen brandende. 

De vreemde stoffen, die gesmolten onder in den kroes vloeien met het ijzer, zijn 

lichter en drijven dus op het metaal, zij heeten slakken en worden verwijderd of wel men 

laat het afloopen over de op gepaste hoogte aangebrachte damsteen in het gestel. De 

damsteen begrensd den kroes aan de werkzijde niet geheel maar er blijft op zij een enge 

spleet, die men door ingestampte klei weer sluit. In deze klei wordt aan de onderzijde 

een gat gemaakt door een lange ijzeren stang als men het gesmolten ijzer wil doen 

afvloeien, of aftappen. 
In een dus beschreven hoogoven van circa 15 M. hoog, een monding van 3 M. en 

een wijdte in de buik van 4.60 M., terwijl de smeltruimte een hoogte en wijdte heeft van 

2.45 M., smelt men in Engeland in een week 7 dagen 173 ton gietijzer. 

Wij komen nu zoo van zelf aan het smeltproces. 

Om een nieuwe hoogoven in werking te stellen, legt men eerst in de smeltruimte een 

vuur aan en voegt er langzamerhand brandstof bij, naarmate de gloeihitte grooter wordt. 

Nadat eindelijk de oven geheel met houtskool of cokes gevuld is, laat' men de blaas-

machine werken. 

Ziet men na eenigen tijd aan de kleur der uit de schoorsteen opstijgenden vlam, dat 

de hitte in de schacht op de vereischte hoogte gekomen is, dan begint men met het 

aanvullen der ertsen en het reeds beschrevene vloeimiddel. 

Aanvankelijk worden deze in dunne, van lieverlede in dikke lagen, zoo gelijkmatig 

mogelijk over de gloeiende kolen uitgeworpen. 
De ertslagen bedekt men daarna weer met brandstof en deze weer met erts en toeslag. 
Zooals het vloeimiddel ook wel genoemd wordt. 
Op deze wijze gaat men voort, zorgdragende dat de oven steeds tot de monding 

gevuld blijft. 
Weinige uren na het uitstorten van de eerste ertslaag vertoont het in den haard het 

gesmolten metaal met slakken. 

Langzamerhand nemen de smeltproducten toe en de oven komt in volle werking, dat 

wil zeggen dat men de juiste hoeveelheid brandstof met de naar de soort van erts te 

regelen hoeveelheden erts en vloeimiddelen of toeslag neemt. 

Wat nu de werking van de hoogoven aangaat, kan de gang zoodanig zijn als men 

dien wenscht en het product dat men op het oog heeft worden verkregen. 

Dat noemt men den garen gang van den oven. 

Is de gang niet gaar, dan heeft de oven een ruwen of onregelmatigen gang. Is de 

temperatuur te hoog dan is de gang te overheet of overgaar. 

Vormt zich geen genoegzamen slak om het ijzer tegen de oxydeerende werking van 

de ingeblazen lucht te behoeden dan is de gang droog. 

{Wordt vervolgd). 
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Bij de Platen. 

G e v e l v o o r e e n b o d e g a , 
door CORN. D E GRAAF. 

De fraaie gevel voor de bodega is niet alleen oorspronkelijk, maar door de hoogst 

gelukkige verdeeling, tevens een aantrekkelijk geheel. Men trekt in den laatsten tijd wel 

eens te velde tegen het moderne, ook deze gevel is modern en levert het bewijs, dat het 

moderne veel goeds in zich sluit, mits het niet tot den pakhuisbouw verlaagd is. 

Op deze wijze voorgesteld, verkrijgen wij een nieuw en goed geheel, wat blijvende 
waarde heeft. 

Voor velen was het onbekend dat weder een bouwkundige, die met eere bekend was 

van ons is weggegaan. Toen onze vorige aflevering verscheen was het bericht nog niet 

tot ons gekomen, dat wegens buitenlandsche bedekkingen later in de dagbladen werd 

opgenomen. Het is de heer Cornells Krook Pzn, geboren te Nieuwveen bij Alphen a. d. 

Rijn, laatstelijk werkzaam aan het technisch bureau der firma C. J. van Houten & Zn., 

architect de heer C. C. van Houten. Wij hebben den heer Krook in zijn kracht gekend 

in de dagen van Oudshoorn, toen Paleis voor Volksvlfr Woonhuis Ftdd, Museum Fodor 

en later het Amstel-Hotel in verrijzenis waren. Toen werd de eerste séhrede door mif op 

het woelige pad der kunst gedaan, en zag ik tegen den heer Krook op, zooals in onze 
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dagen de jongeren opzien tegen hunne thans meer ervaren kunstbroeders. Krook was een 

uitnemend teekenaar, daarbij goed constructeur en in de school van Oudshoorn, die gaarne 

veel gedaan zag, was hij een der eersten en inderdaad een hoogst bekwaam vakman. 

Na Oudshoorn, waaraan hij door familierelaties was verbonden, kreeg het leven een meer 

gewijzigden vorm en trad hij bij verschillende werken op, om de uitvoering te leiden, 

daaronder herinneren wij aan het societeitsgebouw te Rotterdam onder de bouwmeesters 

C. Muysken en A W. van Dam terwijl na dien tijd ook eenige gebouwen onder eigen 

beheer door hem werden daargestdd. De vroegere tijd wordt echter gaarne eens in 

gedachten teruggeroepen, en toen bekleedde de heer Krook onder de vakmannen een 

hoogst eervolle plaats wegens de groote kennis en bedrevenheid hem eigen. Velen uit 

dien tijd, hun getal wordt echter klein, zullen zich dat herinneren en daarbij erkennen 

dat een welbesteed leven heenging, dat van het moeitevolle daarin weggelegd, hem niet 

is gespaard geworden. 

Opaline. 

Den wandtegels wordt concurrentie aangedaan. Een nieuw materiaal Opaline genaamd 

heeft hare intrede gedaan. 

De firma Henri Huinck en Alex Imhofe te Rotterdam maakt zulks mogelijk, en heeft 

daartoe de eerste aankondigingen verspreidt. Wanneer gerief en deugdzaamheid even 

groot blijken, dan voorzeker zal Opaline een materiaal zijn, dat menige veelvuldige toepas

sing vindt. Het is een soort van wit marmerglas van zeer fraaie tint, ook wel geaderd 

als marmer, waarin geen metaaloxyden voorkomen, 't slijt weinig, is niet poreus, vlekt 

niet, is ongevoelig voor temperatuur of bijtende vochten en bestendig van kleur, eigen

schappen die niet te miskennen zijn. De dikte is van 6 tot 35 mM. De geringste dikte 

in tegels of oppervlakten van 1 M2, de andere in grootere verhoudingen tot 2 x 4 M. 

toe. De eene kant is glad, de andere ruw, wat voor de aanhechting bevorderlijk is, voor 

allerlei versiering is het geschikt, idie, evenals in het porcelein er in het vuur in gebakken 

kan worden. Een groot voordeel is de afmeting die de gedurig wederkeerende voegen 

doet vervallen, en daar het artikel in hooge mate de zindelijkheid der wanden bevordert, 

zoo is het mogelijk, dat het gebruik daarvan groot kan worden. 

De prijzen loopen van 1 M2 / 9 . 6 0 tot / 18.10 al naar de dikte. Wanneer men 

berekent dat men daarvoor gefigureerde wandbekleeding kan verkrijgen, dan is dat zeker 

een hoogst bruikbaar artikel, dat zich bij de bouwmaterialen zal doen gelden. Op een 

meer uitvoerige noteering, geeft de firma prijs van alle afmetingen, slijpen enz. aan. 

Bty de t e k s t f i g u u r . 

De tekstfiguur geeft een zeer praktisch ingedeelde woning voor een kunstschilder 
gebouwd volgens het ontwerp van den bouwmeester J. Rippe te Hannover. 

De indeeling wijst het renvooi aan. 
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Middel o m h e t a f b l a d d e r e n v a n ve r f v a n ijzer of h o u t t e v o o r k o m e n . 

Wanneer de oppervlakte van hout of ijzer veel aan den invloed van het ^redejr is 

blootgesteld, zoo bladert de verf gewoonlijk af. Een der buitenlandsche vakbladen g«eft 

als middel aan de hand om dit te voorkomen het bestrijken met kookende lijnolie, b a t 

valt er nimmer af. Zijn het kleine voorwerpen waarop men de proef wil nemen dan is 

het zaak als dat mogelijk is deze te verwarmen, op een verwarmd oppervlak aangebracht 

dringt dit des te beter in de poriën, werkelijk een gemakkelijk middel als het j ^ y è ^ « ^ ? « ^ is. 

Iets over de metalen in 't algemeen en over het Jjzer in 't bijzonder, 

door A. P . VAK DEN BRUGGE. 

( Vervolg). 

Een enkele mededeeling over de verschillende soorten van ruw ijza-; dooFJcle Ier-

schillende gangen van den hcogoven ontstaande, zij- hier 'nog aan toegevoegd. 

Grauw ruw ijzer of gietijzer. ^- . • -J 

D houdbare gang ontstaat bij rijkelijke verhouding van brandstof en weinig kolde 
blaaslucht van niet hooge drukking. 

Uit zwavel en phosphorvrije erts met houtskool geblazen, is het zoo verkregen ijper 

zeer gezocht en levert voortreffelijk stofijzer. 

Het moet, mits met houtskool geblazen, lichtgrauw en niet te mat zijn. 

De heetgaregang, als men veel en sterk verhitte lucht met grooten druk inblaast en 

zooveel mogelijk brandstof bezuinigt. Het ijzer bevat veel silicium. Het graphietgehalte en 

mitsdien de kleur is verschillend. Is het ijzer zwartgrauw dan is de erts meest zeer 

phospor, en zwavelvrij geweest en het ijzer is zeer geschikt tot omsmelting voor de 

gieterij, is het lichtgrauw dan bevat het ofveel zwavel en phosphor of veel silicium. 

De normale of gare gang ligt in alle opzichten tusschen de beide voorgaanden in. 

Bij vrij donkere kleur is het ijzer zuiverder en geschikter voor de gieterij. 

De overgare gang ontstaat, als men veel, sterk verhitte wind en rijkelijk brandstof geeft. 

Wit ruw ijzer. Dit wordt verkregen bij niet te hooge temperatuur en bij licht smeltbare 

ertsen. De spiegelijzersoorien of het ruw-staalijzer ontstaan bij het gebruik van zuivere 

en mangaan-houdende erts, zooals het spaatijzer en worden met houtskool of goede cokes 

gesmolten in ovens met een ruime stookplaats en een beperkte smeitinhoud. 

Wit ru wijzer, bij den garengang verkregen, verschilt alleen van het spiegelijzer door

dat de ertsen minder zuiver, minder mangaanhoudend, minder makkelijk te reduceeren 

en moeilijker smeltbaar zijn. Deze soort is ongeschikt voor gietijzer, maar geeft goed 

hard staaf ijzer. 

Wit ruwijzer van den overladen of onregelmatigen gang ontstaat als de smell streek 

te veel afkoelt, door te veel erts bij zekere hoeveelheid brandstof te voegep. 

Het ijzer is daardoor te weinig gekooid en wordt slechts door zijn phosphor en 
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zwavelgehalte vloeibaar gehouden; en zijn deze verontreinigingen niet aanwezig, dan 

ontstaat er zelfs half gefrischt ijzer in den hoogoven, die daardoor in gevaar komt. 

Wit ruwijzer van den overheeten gang eindelijk ontstaat uit erts, dat veel zwavel 

en phosphor bevat en houdt ook meer zwavel, phosphor en silicium dan de overige soorten. 

Door deze beschrijving is een denkbeeld gegeven van de verschillende soorten ijzer, 

die men uit de ertsen kan verkrijgen. 

Nu zullen wij nog even iets over de eigenschappen van het ijzer mededeelen. 

De belangrijkste eigenschap van het ijzer voor de toepassing in de bouw- en werk-

tuigkunde is buiten twijfel zijn buitengewone vastheid en de daarvan afhankelijke elasticiteit. 

Het weerstandbiedend vermogen openbaart zich op verschillende wijze. 

ie Door de absolute vastheid waardoor men de kracht verstaat, die noodig is om een 

sterk ijzer door trekken te doen breken. Gemiddeld heeft men daarvoor noodig 40 a 42 

K.G. per vaM.2., 2e door de terugwerkende vastheid of de kracht waardoor een stuk, dat 

ongeveer den vorm van een kubus heeft, verbrijzeld wordt. Met deze eigenschap staat 

5e ö5f hardheid in verband of de kracht welk noodig is om een stempel van gehard staal 

op een bepaalde diepte in het ijzer in te drukken 4e door de relatieve z/a-f/^f;^of de kracht 

welke noodig om een stuk ijzer door ombuigen te breken, 5e door den weerstand tegen 

afscheren of het verschuiven van een gedeelte van een stuk ijzer langs het andere 6e door 

de torseé of den weerstand die bij het afwringen overwonnen moet worden en ten 7e door 

de elasticiteit of de vermeerdering van lengte die een ijzerstaaf van bepaalde dwarsdoor

snede, binnen zekere grenzen, door de krachtseenheid ondergaat. 

De denkbeeldige kracht, die men noodig heeft om een staaf tot op dubbele lengte 

uit te rekken noemt men den elasticiteitscoëfficiënt. 

Deze bedraagt bij staafijzer gemiddeld 20000 K.G. per mM2. 

Door de warmte wordt de kracht van samenhang bij het ijzer verminderd. In de 

roodgloeihitte dus bij 500 tot 6000 C. laten zich de deeltjes gemakkelijk verschuiven, zonder 

nochthans den samenhang te verbreken, men kan het metaal alsdan smeden. Bij hooge 

witgloeihitte wordt smeedijzer zoo week, dat men het als klei wel kneden kan en is dus 

goed in staat om het te wellen of lasschen. 

Dit geschiedt door de uiteinden van twee staven ijzer in witgloeihitte of welhitte op 

elkander te leggen, welke uiteinden vooraf eerst wigvormig zijn uitgesmeed en vervolgens 

door zwakke hamerslagen tot één stuk vereenigt. 

De temperatuur bij welke het ijzer smelt, is nog niet nauwkeurig bepaald. 

Gewoonlijk wordt aangenomen, dat staafijzer tusschen 1800 a 20000 C. in vloeibaren 

toestand overgaat, zooals reeds in het begin der mededeeling aangegeven is. 

In de gloeihitte heeft het ijzer nog de eigenschap zich met zuurstof te verbinden, dus 

te oxydeeren of te verbranden. 

Dientengevolge ontstaat op de oppervlakte van het ijzer een dunne laag ijzeroxyduul-

oxyde of verbrand ijzer, dat in den vorm van schilfers of blaadjes er af springt. 

Deze blaadjes zijn onder den naam van hamerslag bekend. De snelle oxydatie begint 

reeds bij 220° C, dus verre beneden de gloeihitte, daarbij bedekt zich de oppervlakte 
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der afgeslepen stukken met een uiterst dun blauw laagje, welk verschijnsel men aan-
loopen noemt. 

Bij de toepassing van het ijzer, is het dikwijls van belang de lengte-uitzetting te 
kennen, b.v. bij het gebruik van t.ekankers of wel geheele ba'klagen in gebouwen en 
spoorrails, door de warmte veroorzaakt. 

De resultaten der in dit opzicht genomen proeven, loopen nogal uiteen, maar wil men 

zich met gemiddelde tevreden stellen, dan kan men aannemen, dat door verwarming van 

00 tot ioo0 C. een ijzerst?.af %95 van zijn oorspronkelijke lengte uitzet, terwijl tusschen 

o0 en 3000 C. die uitzetting '/„„I en tusschen de gewone witgloeihitte Vs. bedraagt. 

Het specifiek gewicht van het smeedijzer ligt tusschen 7.3 en 7.9 en kan gemiddeld 

op 7.7 gesteld worden. Door hameren, pletten en draadtrekken neemt het S. G. in ver

houding toe. Het vermogen om electriciteit te geleiden is bij smeedijzer betrekkelijk niet 

groot, als dit bij koperdraad uitgedrukt wordt door 100 dan is het bij ijzerdraad 16—20, 

waardoor ijzeren telefoondraden ongeveer zesmaal dikker zouden moeten zijn dan koperen, 

welke om die reden er dan ook voor gebruikt. (S/ot volgt). 

Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam. 
Prijsvragen, uitgeschreven in 1902. 

i s t e P r i j s v r a a g . Een Heerenhuis aan eene Avenue. 

Terrein. Het terrein, aan drie zijden bebouwd, heeft een breedte en diepte van 15 meter. 

De voorgevel moet bij de aansluitende perceelen 4 meter uit de rooilijn verwijderd blijven; 

overigens zijn voorsprongen veroorloofd. Het voorgelegenterrein is als tuin gedacht. 
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A 
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De woning zal bestaan uit sousterrein, beganen grond, eerste- en zolderverdieping. 

Sousterrein. (Vloer 0.90 M. — trottoir; hoogte 3 M. van vloer tot vloer). Keuken. — 

Bijkeuken met lift. — Wijnkelder. - Provisiekelder. - Calorifère met kolenbergplaats. -

Trap naar beganen grond. - Trapje naar de vestibule. - Closet, kasten, herplaatsen, enz. 

Begane grond, (Hoogte 4.78 M van vloer tot vloer). Vestibule met tochtpui en trapje 
naar het sousterrein. — Spreekkamer. - Garderobe. - Salon (pi. m. 25 M2). - Eetkamer 
(pi. m. 40 M2). - Office met lift. — Trap naar de verdieping en sousterrein. — Closet, 
kasten, enz. 
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tste Verdieping. (Hoogte 4,50 M. van vloer tot vloer). Vier slaapkamers van ver

schillende afmetingen. — Badkamer. — Trap naar den zolder. — Closet, kasten, enz. 

Zolderverdieping. Een slaapkamer. — Twee dienstbodenkamertjes. — Kasten, enz. 

Verlangd worden: plattegronden van sousterrein, beganen grond en eerste verdieping; 

voorgevel en doorsnede op een schaal van 1 a 100; gevelfragment op de schaal van 1 k 20. 

Uitgeloofd worden: 

Een eerste prijs: Zilveren Medaille met Getuigschrift der Vereeniging,heaeveQsf$o.—. 

Een tweede prijs: Bronzen !> » > > > » > 20.—. 

Een derde prijs : het Getuigschrift der Vereeniging. 

2 d e P r i j s v r a a g . Een Muziektent op een plein. 

De muziektent, naar alle zijden open, is gedacht op een der pleinen van Rotterdam 

en bestemd voor de uitvoering van volksconcerten. 

De oppervlakte zal pl.m. 50 M2. bedragen, de vorm kan achthoekig of rond zijn. 

De vloer ligt op 1.50 M. boven de straat. 

De onderbouw zal bestaan uit steen, de vloer en het plafond van hout, terwijl voor 

de geheele samenstelling hout en ijzer gebezigd kunnen worden. 

Ter beschutting zal op een behoorlijk oversteken van de bekapping gerekend moeten 

worden. 

Verlangd worden: plattegrond, aanzicht en doorsnede op de schaal van 1 k 50, eene 

travee met aanduiding der constructie op de schaal van 1 a 20, benevens perspectiefschets. 

Uitgeloofd worden: 

Een eerste prijs : Zilveeren Medalfe met Getuigschrift der Vereeniging benevens f 3 / , — 

Een tweede prijs : Bronzen Medalje met Getuigschrift der Vereeniging benevens f 75.— 

Een derde prijs: het Getuigschrift der Vereeniging. 

3 d e P r i j s v r a a g . Een Wand van eene Eetzaal. 

In den onderstaanden langen wand van eene eetzaal, waarin, evenals in een der korte 

wanden, lichtkozijnen geplaatst zijn, moet in aansluting met eene houten lambriseering, een 

schoorsteen met zitplaatsen aan beide zijden worden aangebracht. De plaatsing der ramen 

wordt vrijgelaten. 

0.33 M. 
V 

1 
A 

A 

<—a — 4.50M.—> 
10 

V 

0 nn mr 

•• 

De hoogte van de verdieping gemeten van vloer, bedraagt 5.— meter. 

De keuze van materiaal en bewerking is geheel vrij. 
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Verlangd worden: plattegrond, aanzicht en doorsnede op de schaal van i a 20. 

Uitgeloofd worden : 

Een eerste prijs : Bronzen Medalje met Getuigschrift der Vereeniging benevens f 25.— 

Een tweede 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 is vrij, doch moet duidelijk en nauwkeurig zijn. 

Alle stukken ter beantwoording dezer prijsvragen worden vóór of op den 1 sten Decem
ber 1902 vrachtvrij ingewacht aan het adres vanden 1 sten Secretaris,Jonkerfransslraat 126, 
Rotterdam. 

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 tweeden 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: 

H. P. Berlage Nz., Architect te Amsterdam. J. Verheul Dzn., Architect te Rotterdam. 
A. Salm G.Bz., Architect te Amsterdam. Henri Evers, Architect te Rotterdam, Bestuurslid 
van »B. en V.t Herm. v. d. Kloot Meijburg, Architect te Rotterdam, Bestuurslid van 
»B, en V.c 

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 bovenstaande wijze te verdeden. 

De Vereeniging behoudt zich het recht voor, gedurende 3 maanden na de beoor
deeling, alle antwoorden ter expositie af te staan aan andere Vereenigingen in ons land; 
gedurende dien tijd kan geen der ontwerpen geproduceerd worden zonder toestemming 
van het Bestuur van «Bouwkunst en Vriendschap.c 

De ontwerpen zullen na dien tijd aan de correspondentieadressen worden teruggezonden. 
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 Juri 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, Mei 1903. C. N. VAN GOOR, iste Secretaris. 
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Bij de Platen, 

Ontwerp voor een hoofdgebouw van een Station eener kleine gemeente, 

door F. Ii. van BOUTE. 

In baksteen hoogkleurig uitgevoerd, zal deze bouw zich goed doen, flink en niet 

peuterig maakt alles zich goed en geeft een gunstigen indruk. Plan is regelmatig, terwijl 

de doorsnede over de halle, waarvan een hoofdverdeeling van het geheel is gemaakt, doet 

zien, dat ook het innerlijke met zorg is behartigd. 

De bouwmeesters in Amsterdams Gemeenteraad. 

Amsterdam heeft in de laatste jaren het voorrecht gehad af en toe de leden van deo 

Raad voltallig te krijgen met bouwmeesters die een zeer gunstige bekendheid hebben. 

Men had daarvan vele en wellicht te groote verwachtingen, die tot op heden nog in geen 

enkel opzicht zijn bevredigd. 

Dr. Cuypers ging spoedig uit het gelid en A. C. Bleys, die volgde, heeft weinig 

gezegd of gedaan dat eenig nut had. De nog overigen bleven in rustige rust. Thans 

echter onderbreekt de heer van Arkel die rust en wij verheugen ons daarover omdat hij, 

met vele gaven toebedeeld, gerechtigd is tot oordeelen. Dezer dagen verscheen een adres, 

door het raadslid van Arkel aan zijn medeleden gezonden dat wel de aandacht verdient, 

de inhoud is als volgt: 
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»De ondergeteekende heeft de eer het volgende ter uwer kennis te brengen. 

Bij het begrootingsdebat van 1900 gaf de ondergeteekende als zijne meening te 

kennen, dat eene gemeente als Amsterdam het op den duur niet buiten de dieasten van 

•txa architect van naam zou kunnen stellen. 

De vele esthetische belangen toch die een stad van een half millioen inwoners heeft, 

kunnen niet worden behartigd door de thans aan den dienst der publieke werken verboo-

den ambtenaren, hoe groot hunne technische bekwaamheden, waaraan hij gaarne openlijk 

hulde brengt, ook mogen zijn. 

De voordracht vaa B. en W. van 7 Juni 1902 beoogt blijkbaar om aan het door mij 

geopperde bezwaar tegemoet te komen. 

Maar, en ik heb de overtuiging dat deze meening door alle beoefenaars der bouwkutrsft 

in Nederland zal worden gedeeld, de wijze waarop dit door B. en W. geschied isr, kan nieit 

de gevolgen hebben, die daarvan misschien worden verwacht. 

Wat toch is het geval. 

De geheele regeling bepaalt zich tot eene indeeling van het bestaande personeel, 

waarvan één voortaan den titel van architect zal voeren. Daarmede is niets gewonnen. 

Ik heb derhalve de eer u in overweging te geven de bedoelde voordracht, zooals zij 

daar is liggende, niet aan te nemen doch aan B. en W. terug te zenden met het verzoek 

haar zoodanig te willen wijzigen dat 'een, ook als estheticus, bekwaam persoon batte» de 

thans voorgestelde formatie zal kunnen worden in dienst genomen. 

Wordt aan dezen mijn wensch voldaan, dan zullen verscheidene misstanden, die op 

het oogenblik aanwezig zijn, van zelf verdwijnen. 

sMs zoodanig noem ?k in "de eerste plaats de noodzakelijkheid waarin de Geöieente 

thans verkeert «Ma, waar hél 'vlerken van "beteekenis geldt, de medewerfring van partiedMete 

«aWïhitecteïi te moeten finroepen, waardoor htet vewijt van ««geobiHoofde begunstiging niet 

kan worden ontgaan. 

In de tweede plaats zoude, was een bevoegd architect aan de Gemeente verbonden, 

de thans bestaande zoogenaamde «schoonheidscommissie*, die advies uitbrengt over de 

plannen welke vOOr gebouwen op Gefweetatëtmeifiten lïfcstemcl ï^tt, kunnen worden opge

heven. Hierdoor zou het voordeel verkregen worden, dat de particuliere architecten niet 

la>nger afhankelijk waren vtefi het oordeel hunner collega's, dat onmogelijk geheel Onpar-

tijdig kan zijn. 

In de deïde piaatS behoefde «i«, waat hét wérken geldt, die ten deele tdt het gebied 

der zuivere techniek, doch ook ten deele tot die der esthetica behoorén, de eischen welke 

•dé laatste steït tij gebrek fcan een geschikt persoon welke ze behartigen kan, geheel 

verwaarloosd te worden, zooals tra maar al te zeer het geval is. 

Orft al déze Tedeneta meen ik u tnét den intresten ernst iü -overweging te moeten 

geven, «aft mijn wensch *te voldoen. Daar thans reeds wordt voorgesteld voor dtatt 'dietót 

der ptfblWke werken, een aanzienlijk hooger bedrag aan tflafctem'énSen uft te Itdkfcen d&ft 

vroeger, kan bij eene andere regeling dier traktementen mijn voorstel ook uit «een financieel 
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oogpunt geen bezwaar opleveren, terwijl een niet onbelangrijke traktementsverhooging 

voor het bestaande personeel toch kan plaats vinden. G. VAN ARKEL,. 

Zoo klinkt dan eindelijk in de Raad zelf het woord, dat ongeoorloofde begunstiging 

is gefokt. Wat is verkregen met die begunstiging, dat adressen uit de omgeving inkwamen 

waarbij de omwonenden zich beklaagden, dat de begunstigde bouwmeester hun buurt in 

discrediet had gebracht, dat wij gebouwen verkregen, waartegen steeds meer bezwaren 

verrijzen en die eindelijk een berg zullen vormen nog kolossaler, dan de moderne kolossus 

die gesticht is. Dat had anders geloopen wanneer alles in een hand berustte daarbij 

voorgelicht door de bekwame krachten,, die de gemeente onder hare inwonenden als 

vakmannen telt. Over de architectuur der gemeente ia de laatste jaren, valt weinig te 

zeggen. Waar het program zoo gesteld is, dat de uitvoerende macht aan alle kanten 

beperkt en gebonden is, daar moet men bet eindeloos geduld en de groote vinding

rijkheid bewonderen, die n 'g weten te gewen wat w§ verkregen hebben. Hij, die de 

laatste jaren de draagkracht vormde van het gemeentelijke bouwdepartemeut, had wel den 

meest miskenden werkkring die denkbaar is en voorzeker verdient die werkkracht allen lof 

voor wat gegeven is. Maar de hoofdstad eischt meer, bij muren alleen, bJ| steenklompen 

kunnen wij ons op den duur niet gezellig bevinden, want al dat overdreven ideale, 't is 

kortstondig al doet het ons ook soms niets voor iets aanzien. 

De tijden van de Greef en Springer, zi] hebben dat voor, dat 3$ tewninste wat gaven 

wat nu even als toen aesthetisch waarde heeft, ea nog is het mogelijk op hunnen arbeid 

terug te zien als op een tijdperk, waarin veel goeds en veel blijvend schoon voor de 

hoofdstad is gesticht. Vooral wat bruggenbouw aanbelangt, bezit onzen wandelweg zoo 

dikwerf aangename herinneringen. Maar ook de gebouwen, waaronder zoovele school-

inrichtingen, men denken aan het gymnasium en anderen doen datzelfde.' 

Dat was tenminste een tijdperk van werken waarvan een ieder wat te genieten had. 

Dat kan wederkeeren wanneer de leidende hand is een bedrevene, niet een, te idealistisch, 

want ach die gaan zoo spoedig in eigen idealen verloren en weten er niet uit te komen 

dan met het meest nuchtere zooals de krullenjongen op het plankje zijn eerste krabbels 

maakt. Neen door een ernstigen en rijk ervaren voorganger die door veel zien veel weet 

op den goeden weg te brengen en te houden. Maar zal dat verkregen worden op de wijze 

zooals de Gemeente de beambten wenscht te salarieeren ? Nimmer. Waarom moet degeen 

die sluizen en bruggen maakt zoo veel meer gesalarieerd worden dan de ander die naast 

een even groote praktijk nog zooveel esthetiek in zich moet opnemen. En wat de Ge

meente als loon toedenkt, is niet meer dan een hoofdopzichter toekomt Terecht vraagt 

het raadslid van Arkel: stop eens even B. en W. met al die weinig steekhoudende plannen, 

dat dan ook het evenwicht tevens hersteld worde van het loon, en het verschil wegge

nomen tusschen ambtenaren die wat kundigheden aanbelangt even zwaar moeten wegen. 

De Gemeente beloone alles eerst goed dat is de basis waarop alle goede werkkracht moet 

worden verkregen, en dan kan de wagen weder in het rechte spoor gebracht. Wij zouden 
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het toejuichen. Dan is het mogelijk dat Amsterdam weder terugkeert van het tijdperk dat 

men doodepunt zou kunnen noemen omdat het niets heeft voortgebracht. 

Zoo zijn wij dan na jaren martelen weder teruggekeerd tot het oude. Wat 

hebben wij het verlaten van dien weg betreurd en niet kunnen goedkeuren, en nu, na 

jaren zijn wij weder op de oude halte, armer dan vroeger. Moge het een leergeld zijn 

voor verder gaan. Maar bovenal zij, die in dien tijd zooveel arbeid hebben gedaan, 

gedwongen door den een tot min-kostbaarheid, beoordeeld door den ander om hunne 

armoede, zij verdienen werkelijk onze hulde en het is Ie wenschen dat bij de reorganisatie 

dat niet vergeten worde, opdat een billijke overeenstemming verkregen worde van wat is 

en wat noodig is voor het algemeen om te verkrijgen. 

Bij de t e k s t f i g u u r . 

Een inderdaad merkwaardige gevel geeft het gebouw te zien, op de tekstfiguur voor

gesteld. Het is een huis met verschillende huurwoningen, waartoe elk der gevels toegang 

verleent Het ontwerp is van den bouwmeester Max Jagielski te Hannover. Zoo er van 

een ontwerp gezegd kan worden dat het origineel is, dan is het voorzeker hierop van 

toepassing. Welk een groote verscheidenheid zonder in het overladene te vervallen. 

Monumentaal door de forsche hojfdverhoudingen, in zeker opzicht koket met de aange

naam aangesloten uitbouwen. Dat is moderne architectuur, die bevredigt, omdat in elk 

onderdeel teekening zit, omdat de massa, hoe kolossaal ook, overal wat te zien geeft. De 

zware benedenbouw is geheel in overeenstemming met het overige, dat hoe hooger klim

mende in lichtheid toeneemt. De kappen die vrijwel uit de mode raken, zijn hierbij weder 

in eere hersteld. 

Iets over de metalen in 't algemeen en over het flzer in 't bijzonder, 
door A. P. VAJSf DBW BBUGGE. ^| 

(Slot). 

Werkijzer kan gemakkelijk magnetisch gemaakt worden door er om heen een elec-

trische stroom te geleiden, maar het magnetisme gaat echter terstond weer verloren als 

de stroom ophoudt. 

Veel zou er nog over de verschillende bewerkingen van het ijzer kunnen beschreven 

worden doch dit zou ons te ver voeren, want dat kan niet in een klein bestek geschreven 

worden. 

Voordat wij evenwel van het ijzer afscheid nemen, zullen wij nog even een blik 

wenden naar Engeland, het land van ijzer en steenkool bij uitnemendheid. 
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Noch naar het ijzeren spoorwegnet vaa meer dan 5000 Engelsche mijlen, noch over 

de groote schepen van ijzer die daar gebouwd worden, zullen wij het oog wenden, neen, 

bij onze; baren aan de overzijde van het kanaal oatdekt men bij iedere schrede die men 

doet, gegoten ijzer, staafijzer en staal onder allerlei vormen en in duizend verscheidenheden. 

IJzeren koetsen rollen over ijzeren straatplaveisel, men wandelt op ijzeren trottoirs 

met ijzeren pilaren en onder ijzeren gaanderijen, fonteinen en waterreservoirs, dokken, 

bouw-ornamenten, gedenkzuilen, omheiningen, bruggen, woonhuizen, kaai- en haven-

muren, enz., alles wijst op ijzer, ijzer en nog eens ijzer. 

Die sierlijke voetpaden over kanalen, die lichte booten en groote oorlogsschepen, 

tentoonstellingspaleizen, te veel om te noemen, alles is van ijzer. 

In ontelbare fabrieken wordt het ijzer daar bewerkt tot het krachtigste stoomwerktuig 

en tot de fijnste borduurnaald. De Merseyfebriek te Liverpool verwerkt jaarlijksch circa 

60.000 ton ijzer. Voor messenmakerijen, sabels enz. kan Sheffield met hare 70.000 sme

derijen als de hoofdstad beschouwd worden. Van 1804—1815 werden uit Birmingham 3 

millioen geweren in de handel gebracht en verscheidene omliggende plaatsen als Dudley 

en Wolverhamton die binnen dit district der klein-ijzerindustrie liggen, houden zich met 

dezelfde zaken bezig. 

Van Birmingham tot Wolverhampton drift kwartier gaans van elkander gelegen is 

alles met fabrieken bezet overal stoom- machi negeraas. 

Te Birmingham is een fabriek die jaarlijks 800 centenaar staal tot schrijfpennen ver

werkt en dan 250 werklieden werk geeft. 

Elke centenaar staal geeft 500 gros of 72000 pennen, deze fabriek alleen levert dus 

elk jaar niet minder dan 57,600,000 stuks stalen pennen. 

S m e e d k u n s t . 

Het volgende ontleenen wij aan het Algemeen Handelsblad van 2 dezer; 

In Den Bosch vertoeft de meester-smid Lod. van Boeckei uit Lier. Dat hij zijn vak 

eer aandoet, bewijst het volgende verhaal dat aan »De Tijde geschreven wordt naar aan

leiding van een proeve van smeedkunst door Van Boeckei afgelegd. 

»Met opgestroopte mouwen, de haren golvend] over zijn schouders, stond hij vóór 

het aanbeeld. 

>Zijn oogen glansden begeesterend; zijn houding was die eens kunstenaars, gering

schattend voor zijn eigen werk, maar toch vol zekerheid in 't bewustzijn, de meester onder 

de zijnen te wezen. Met vaste hand richtte hij zijn hamerslagen. Blaadje voor blaadje 

kwam uit den gloeinden ijzerklomp te voorschijn ; natuurgetrouw lag weldra een prachtige 

roos vóór hem. Weder volgden andere blaadjes, andere rozen. Adertjes, steekjes, uitge-

scheurde hartjes der bladeren, alles los bevallig, zooals dit alles in de natuur is. 

»'t Laatste blaadje was vervaardigd, en nu werden ze op een stengel saamgevoegd. 
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Ook hierbij dezelfde zekerheid van werken, dezelfde natuurgetrouwheid in de samenvoeging. 

»Die tntester bood rijn werk den heer Mathijssen, geestelijk adviseur van St. Eloy"s 

gilde aan. Nog een tweede roos werd vervaardigd en den heer Dóny, architect, aangeboden. 

«Terwijl hij stond te werken, was Van Boeckel's sigaar uitgegaan; hij nam een stuk 

koud ijzer van dtn vteer der smederij, sloeg het met eenige vlugge slagen gloeiend en 

stak er zijn sigaar weer mee aan. Zélfs vakmannen stonden hierover verbaasd«. 

PRIJSVRAGEN. 

Vereeniging tot bevordering v a n het Vreemdel ingenverkeer op Walcheren 

te Middelburg. 

WEDSTRIJD VOOR RECLAME-MIDDELEN. 

I . Ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan wordt door de Vereeniging tot bevor

dering van het Vreemdelingenverkeer ïn Walcheren, te Mldfldburg, m de eerste dagen 

van September 1902 eene tentoonstelling gehouden van reclame-middelen, uitgegeven 

door Vereenigingen tot bevordering van vreemdelingenverkeer en door Transportonderne

mingen (spoorweg-, stoomboot-, tramwegmaatschappijen). 

2. Aan deze tentoonstelling worden verbonden: a. B E N WEDSTRIJD VOOR EEN ONT

WERP VAN EEN RECLAME-BILTET, BESTEMD OM TE WORDEN AANGEPLAKT ; * . EEN WEDSTRIJD 

VOOTR EEN ONTWERP VAN ËENE RECLAME KAART, BESTEMD OM TE WORDEN VERSPREID. 

3. Het reclame-bfljet en de reclame-kaart moeten dienen om de aandacht te vestigen 

op hét eiland Walcheren. De ontwerper is vrij in de wijze van behandeling der teekening. 

4. Het reclame-biljet moet in een of meer kleuren bewerkt zijn. Het papier moet 

100 bij 65 centimeter meten en mag zoowel in de hoogte als in de breedte worden ge 

bruikt. De beeldgrootte moet ten minste 90 bij 55 centimeter bedragen. 

5. De reclame-kaart kan in een of meer kleuren of in zwart bewerkt zijn De groote 

van het papier mag 33 bij 22 centimeter niet overtreffen. Indien de breedte meer dan 11 

centimeter bedraagt, moet de kaart op niet meer dan deze breedte ^zoodanig kunnen wor

den gevouwen, dat de voorzijde eene op zich zelf staande teekening vormt. 

6. Door de hieronder vermelde jury zullen aan de beste ontwerpen worden toege

k e n d : a. VOOR HET RECLAME-BILJET: EEN EERSTE PRIJS VAN HONDERD GULDEN (/lOO) ; 

EEN TWEEDE PRIJS VAN VIJFTIG GULDEN •(ƒ-JO) ; ̂ . VOOR DE RECLAME-KAART : EEN EERSTE 

PRIJS VAN VIJFENTWINTIG GULDEN {f 2$)] EEN TWEEDE PRIJS VAN VIJFTIEN GULDEN ( / 1 5 ) ; 

EEN DERDE PRIJS VAN TIEN GULDEN (f IC). 

7. De jury is vrij in de wijze van hare beoordeeling. Bij gelijke kunstwaarde zal 

minkostbaarheid van reproductie bij de beoordeeling in aanmerking worden genomen. 
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8. De ontwerpen moeten vóór of op 25 Augustus 1902, onder bijvoeging van een 

correspondentie-adres, vrachtvrij zija ingezonden aan het adres van den heer H. J. G. 

HARTMAN, Eerste Secretaris der Vereeniging te Middelburg, met vermelding van het 

woord ,/Reclame-wedstrijd" op het adres. 

9. Elk ontwerp moet gemerkt zijn met een motto en vergezeld gaan van een ge

sloten couvert, waarop hetzelfde motto is herhaald en dat naam en woonplaats van den 

vervaardiger bevat. (Ten einde de vermelding in de dagbladen gemakkelijker te maken, 

wordt verzocht het motto te beperken tot een enkel woord en geen figuren als merktee-

kens te bezigen). 

10. Alle ontwerpen worden op de onder no. 1 bedoelde Tentoonstelling geëxposeerd. 

11. Het Bestuur der Vereeniging behoudt zich het recht voor, voor de uitvoering 

andere ontwerpen dan de door de jury bekroonde te kiezen. 

12. Wordt een der door de jury bekroonde ontwerpen uitgevoerd, dan wordt den 

vervaardiger, boven den prijs, toegekend: voor het reclame-biijet: een bedrag van vijfen

twintig gulden (/2$); voor de reclame-kaart: een bedrag van tien gulden (ƒ10). Wordt 

een ander ontwerp uitgevoerd, dan wordt den vervaardiger toegekend; voor het reclame

biljet : een bedrag van / 5 0 ; voor de reclame-kaart: een bedrag van / 2 0 . 

13. De bekroonde en ter uitvoering gekozen inzendingen blijven het eigendom der 

Vereeniging. De overige ontwerpen worden na de sluiting der Tentoonstelling aan de op

gegeven correspondentie-adressen teruggezonden. 

14. In alle bij deze bepalingen niet voorziene gevallen beslist het Bestuur der Ver

eeniging. 

Hei Bestuur der Vereeniging: Jhr. Mr. E. A. O. DE CASEMBROOT, Voorzitter; 

B. NEELMEIJER, Onder-voorzitter ;H. J. G. HARTMAN, Eerste secretaris; D. L. BROEDER. 

Tweede secretaris; J. APPEL, Penningmeester; E. M. ALBERTS. F. B. DEN BOER. 

T. MORKS. C. A. GOETHALS. W. HIOOLEN. Jhr. W. C. VAN PANHUYS (Koudekerke). 

T. HooLSEMA, A. Y. A. LOOIJEN en Jhr. C. M. STORM VAN 'S GRAVESANDE. 

De Jury, W. A. GRAAF VAN LIJNDEN, Voorzitter van het Kunstmuseum, HENRI TAK, 

W. J. SCHüTS, Kunstschilder, M. VLAMINGS, Kunstschilder en leeraar in het teekenen 

aan de Rijks-Hoogereburgerschool en C. H J. VAN BENTHEM JUTTINGH, &?<f/è-̂ « jfe«i-

drukker. Allen te Middelburg. 
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Afl.14 Plaat14 

Vademecum der Bouwvakken 

17e Jaargang 1902 

D.Osseman.Amst. 



Bij de Platen-

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 D. J E N S M A . 

Een fraaie gevel, goed ingedeeld en versierd, modern bovendien, geeft de plaat weder. 

Alle materialen zijn solied gekozen, van bak- en zandsteen, en zullen met de eigenaardige 

ornamentiek zich goed doen uitkomen. 

D e k u n s t o n z e r d a g e n . 

In een der buitenlandsche tijdschriften schreef dezer dagen een vakman een oordeel 

over de gebouwen, die de hoofdstad te zien geeft en voortbrengselen zijn der moderne 

richting. De hoofdindruk was, dat wij Hollanders een zeer eigenaardige en karaktervoile 

bouwstijl hebben, iets eigendommelijks, dat men in geen land zoo aantreft. Het familie

leven stempelt de woning geheel anders van inrichting hier dan elders, waar dit meer een 

kazerneleven gelijkt. Bij ons is elk huis zelfstandig en weet de bouwmeester die individu-

eele eigenschap aan het gebouw terug te geven. Juist daardoor verkreeg de bouwkunst 

waarde, vormde een geschiedenis, die voor elk als het ware begrijpelijk is Want hoe 

zonderling ook, van de bouwkunst weet het publiek niet veel. Over schilder beeldhouw, 

dichtkunst en muziek weet het mede te spreken, de bouwkunst alleen schijnt het dikwerf 

niet te begrijpen. Toch heeft de Oud-HoUandsche architectuur de eigensch'p, dat ook 

het publiek deze Heft en daarin een afspiegeling ziet van het volksleven i it vroegere 
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dagen. De kalme rust, zonder tot armoede in vormen te vervallen, weet ook het publiek 

te waardeeren. Dat nu zegt de buitenlandsche beoordeelaar mist ons heden, het eigen-

dommelijke is weg, en daarvoor kwam een bouwstijl, die eigenlijk hier niet te huis behoort, 

van Amerika, van Engeland, van overal en geeft daardoor dikwerf een onrustige massa 

te zien, waarin het volk niet meer te herkennen is. De eigenwaarde ging verloren en 

terwijl de beoordeelaar zijn blikken op het nieuwe werpt, straft hij dat dikwerf af, omdat 

het soms zoo onzamenhangend is en een rapsodie vormt, of als tegenhanger soms heel 

niets als muurblokken te zien geeft. 

Daarin ligt wel eenige waarheid. Toch zou het hoogst ondankbaar zijn, alles wat 

het heden levert onder dien indruk te zien, en op zij te zetten. 

Moeielijk was het, om met de sleur die ons eigen was te breken en wij mogen hen, 

die de moed daartoe hadden dankbaar zijn, dat zij dat gedaan hebben, want zonder dat 

zouden wij nog voort timmeren in de Rennaissance, en hoe geachiveerd ook, zou te veel 

van hetzelfde ons ook gaan tegenstaan. 

Wanneer een schilder hetzelfde onderwerp eindeloos behandelt, zal het eene werkstuk, 

de waarde van het andere vernietigen, alleen afwisseling houdt de geest en ambitie levendig. 

Dat er dus wijziging kwam is een inderdaad met erkenning te waardeeren feit. Maar of 

wij nu gelukkig zijn geweest die wijziging in zulke uitersten te brengen, zeker niet. 

Wanneer wij een voorbeeld nemen en zien de achtergevel van het nieuwe beursgebouw 

die de eigenschap heeft dat al de sprongen die de andere drie gevels missen daar ver

gadering houden, dan vraagt men zich onwillekeurig af wat of dat moet voorstellen. Het 

is om de geheele omgeving voor goed in discrediet te brengen, een steeds doorbroken 

onzamenhangende massa die in het midden van de stad een steeg vormt waar de voor

naamste gezelligheid en verkeer moest bestaan. Wanneer Cordonnier's ontwerp was tot 

uitvoering gekomen en de eigenaardige zuilenrij had de gevels geschraagd, hoe zou, 

evenals dat in Brussel bij het Raadhuis zich goed doet, dat buurtje een aantrekkingskracht 

gevormd hebben, en wat is het nu, de som van een aantal verkeerdheden. Dat is een der. 

uiterste op het gebied van het groote, hoe dankbaar had dit kunnen zijn waar zoo juist 

de goede krachten sluimerden en verkeerd zijn opgewekt. Er was een tijd dat de kleine 

ruiten algemeen waren, groote behoorden toen tot de wonderen. De wonderen werden echter 

algemeen 't werd alles groot ruit. Soms wel wat overdreven, maar wat werd er door ver

kregen dat de winkelier een kracht verkreeg om zijn artikelen te kunnen doen zien zoo 

goed als ooit. te voren. Thans echter wordt die zelfde ruit als of het koekebakkerswerk is 

beplakt met cirkels en bochten die tot in het eindelooze worden voortgezet en de draaiende 

beweging is het eldorado van kunstwaarde. 

Hoe lang zal dat nog duren, het is onbegrijpelijk dat dat lang stand kan houden, die 

armoede in het groote, die dolle overmoed in het kleine, zij zijn uitersten die de kunstzin 

ten verderve lijdt. 

De eenvoudigste keukentafel zooals vroegere jaren kenmerkte, staat nu in de salon, 

'tis een juweel van eenvoud en men zoekt of er ook een B of een V op staat om de 

.waarde van het kunststuk daarna af te meten. Waarlijk wanneer wij zoo voortgaan, 
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lossen wij ons op in de zonderlingste dwaasheden. Dergelijke overdrijvingen, zij doen 

de kunst schade en doen ons met niets overblijven. Het moderne heeft ontzaggelijk 

veel goeds. Wij ouderen mogen wel eens zuchtend er naar zien, dat men zich zoo 

gemakkelijk tegenwoordig van alles kan afmaken, dat is zoo, maar wij moeten toch ook 

erkennen het vele goede, dat in dat moderne vervat is. Waar het moderne zich aansluit 

bij de geschiedenis en daarvan een voortgezette bladzijde vormt, daar ontstaat werkelijk 

veel goeds: daar komt rust waar wij tot overdrijving op weg waren en wij zouden haast 

neerschrijven dat het een niet buiten het andere kon, dat elke poging tot zelfstandigheid, 

tot het wagen om iets nieuws te schijnen, mislukt, want het nieuwe is, wanneer het af is, 

dikwerf het oudste, in den ongelukkigsten en meest verworpen vorm. Wanneer niet alles in 

één richting gebogen is, dan is het stempel van modern er af, maar wat gelijkt het wel 

wanneer men een huis bouwt waar ramen en deuren, trapleuningen en plafonds alle 

een slingerenden vorm hebben, men slingert op het laatst mede en ziet niets meer dan 

de draaiende beweging. Het zou daarom wel te betreuren zijn dat wij het eigenaardige niet 

konden behouden en met het nieuwe vereenigen. Dat nieuwe gaf ons veel, het gaf ons 

een woninginrichting, waar het wegcijferen der symmetrie gelegenheid bood tot de grootste 

gezelligheid in inrichting, en vooral daar waar het stadsleven is vaarwel gezegd, teekent 

zich dat bizonder af. Wat onze villa's in de laatste jaren te zien gaven is een dankbaar 

verschil bij wat vroegere tijden leverden. Onze bouwmeesters hebben daarin ontzaggelijk 

groote verbeteringen gebracht. Jammer echter dat bij velen de bouwstijl meer aan Amerika 

dan aan Holland doet denken, wat daarbij evengoed had vermeden kunnen worden. 

Wanneer men ziet wat Hilversum, Bussum, Bloemendaal en zoovele plaatsen bieden, 

dan is het veel goeds, dat ook alles in het kleine te waardeeren blijft. Zoodra gaat het echter 

niet tot grootere oppervlakken ̂ over, of daar ontstaat een leegte, een schrilheid in vorm, die 

het zoo aantrekkelijke in afstootend herschept. Juist daarmede mogen wij wel wat meer 

rekening houden Onlangs zag ik een vrijstaand gebouw, waarin de eenige afwisseling 

was, dat de ramen op twee punten ojiefvormig waren uitgebouwd. Lastig voor timmeren 

en beglazen, maar het was het eenige opmerkelijke motief. De architectuur zou men 

kunnen zeggen was die van de timmerman van het vorige jaar honderd, en toch was het den 

arbeid van een onzer eerste mannen op het gebied der kunst om te bouwen. Dergelijke 

scheppingen, zij raken spoedig hun waarde kwijt en toch worden er zoovele van dien 

aard als ernstige studie geboekt. Dat stemt ouderen wel eens zwaartillend, en doet zeker 

het nieuwe geen goed, dat versterkt het veroordeelen van het nieuwe, dat inderdaad zulke 

goede gaven bezit mits het goed toegepast worde. Wij danken er licht en lucht aan, 

gezelligheid waar de woning een kluis geleek, maar trachten wij die goede gaven onder 

de vormeloosheid niet te begraven, want juist daardoor gaat ons heden zoo in waarde 

terug is het oordeel van anderen, dat wij zijn opgelost in de massa, en teeren op de 

kunst van de volkeren uit den laatsten tijd, die moesten grijpen uit wat ieder hunner in 

zijn land geleerd had. 
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S t a t i o n s g e b o u w t e Metz . 

Onze naburen zijn altijd rijk gezegend op het gebied der prijsvragen ; wij zouden er 

bijna naijverig op worden waar in ons land zoo bizonder weinig van dien aard voorkomt. 

Een hoogstbelangrijke prijsvraag uit den laatsten tijd is die van een station te Metz, die 

ons een eigenaardigen blik doet werpen op de opvattingen die men elders heeft en die 

de stations van aanbelang, die wij hebben, niet in een ongunstig licht plaatsen. Fig. i is 

het situatieplan, waarop het gebouw moet verrijzen. Er was onder anderen in bepaald, 

dat achter het gebouw waarin de wachtkamers enz. zich bevonden, een 5 M. breede 

tunnel zich moest bevinden, tot vervoer der goederen en een van 6,5 M. breedte voor de 

"E 

J-

Fig. S-

Fig. 6. S t a t i o n s g e b o u w t e M e t z . 

reizigers. Deze tunnels liepen naar het hooger gelegen perron en moesten overdekt blijven 
opdat bij ongunstig weder het gebruik niet kon belet worden. De op situatie aangegeven 
ruimte voor het gebouw mocht geenerlei voorsprong hebben dan alleen voor overhangende 
dakbedekking. Het materieel moet in hoofdzaak uit zandsteen bestaan, uit de groeven 
van Jaumont. 

Bouwstijl werd vrijgelaten, echter moest alles goed verlicht en geventileerd kunnen worden. 

De bouwsom mocht ongeveer honderd-dertig-duizend gulden bedragen, wat alleen voor het 

gebouw kon gebezigd worden; alles wat daarbuiten ligt was hiervan uitgesloten. Een tweetal 
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van de verdienstelijkste ontwerpen kunnen wij hiervan in tekstfiguur opnemen, fig. 2 en 3, 

plannen, die men zich aaneengesloten moet denken, en fig. 4, de gevel, is het ontwerp 

van de bouwmeesters Jurgens en Bachmann te Berlijn. Zij waren de met den eersten prijs 

bekroonden van een achttiental mededingers. De gevel vormt een inderdaad mohumentaal 

geheel; de reusachtige torenbouw met hoofdingang maakt een vreemden indruk, daar dit 

wel wat al te veel aan een monument doet denken. Toch voldoet het. Een met de tweede 

prijs bekroond ontwerp is dat van den bouwmeester Klingholz te Berlijn. Dit plan geeft 

een minder verbroken geheel, fig. 5. De hoofdgevel is daardoor ook minder gestrekt, 

maar geeft niet dat indrukwekkende wat het vorige ontwerp heeft. Het doet meer aan 

een expositie-gebouw denken. 

C u r i o s i t e i t e n . 

Om der curiositeiteitswille nemen wij het navolgende over uit »Het Nieuws van den 

Dage van 15 dezer: B r a n d g e v a a r . 

Geachte Redactie l 

Naar aanleiding van de branden, welke in den laatsten tijd voorkwamen en waarbij 

menschenlevens te betreuren waren, verzoek ik u beleefd het volgende in uw geacht blad 

op te nemen. 

Een ondervinding van ruim 45 jaren als brandweerman en uitvoerder van bouwwerken 

heeft mij rusteloos aangezet tot het ontwerpen van plannen, die het brandgevaar tot een 

minimum beperken. Dat meen ik te hebben bereikt in het ontwerp, waarvan de beschrijving 

hieronder volgt en waarvan een photographie op aanvrage gaarne wordt toegezonden aan 

gemeentebesturen, brandweercorpsen en verzekering maatschappijen, die 't misschien kunnen 

gebruiken als reclame. 
Bedoeld onderwerp is op Vj» der waren grootte. Voor- en zijgevel zijn opgetrokken 

in renaissancestijl. 
De pilasters, als versiering aangebracht, vormen brandladders, de hoekkamertjes of 

serres zijn van reddingsmiddelen voorzien. 

De balkonleuningen zijn hol getimmerd, zij bevatten touwladders op rondsels 

In de zittingen of vensterbanken van alle kamers bevinden zich staaldraadladders op 

rondsels gedraaid, welke oogenblikkelijk kunnen uitgeworpen worden. 

In alle balken bevindt zich eene inrichting, die bestaat uit een koker, van boven 

gesloten met een zinken deksel, van onder met een roset. 

Daarin bevindt zich een zak; licht men het deksel op, dan valt de roset met den 

zak naar beneden, waarbij hij tot de volgende balken reikt. 
Langs een touw met knoopen, dat in den zak aangebracht is, klimt men van balken 

tot balken. 

Aan de achterzijde is een ark, waarin een trap leidt, van den zolder naar beneden. 

Door luiken in de vloeren en ijzerdeurtjes kunnen alle verdiepingen bereikt worden, 

terwijl tevens de aandringende rook en vlammen worden afgesloten. Touwladders zijn 

bovendien aangebracht aan de voor- en linkerzijde van het gebonw. 
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Nergens behoeft men bij tegenwoordigheid van geest verlegen te zitten om een 
hulpmiddel tot redding te vinden. 

Hoe ik mij voorstel deze middelen aan te brengen bij huizen, slechts tijdelijk bevolkt, 
zooals fabrieken, pakhuizen, blijkt mede uit de bedoelde photographie. Het ijzer rasterwerk 
links dient bij brand tot afklimming, binnen en buiten door. De koker is zoo ruim, dat 
balen en andere goederen er door kunnen worden geheschen. 

De inrichting is voorts zoo, dat zij tevens voor inbraak vrijwaart. 

Tiel den loen Juli 1902. N . WILDEMAN, ie Brandmeester. 

Waarhjk, wanneer de bouwmeesters aan dergelijke programma's moeten voldoen, dan 
wordt hun vak nog ingewikkelder. Jammer maar dat de moderne bouwstijl geen pilasters 
bezigt, maar zijn kracht in de vlakte zoekt. 

De renaissance heeft dus hier de macht verloren en zal het zoo met vele andere 

constructies zijn. welke die bouwstijl vorderde, en het moderne niet in zich opneemt; waar 

zou het heen als wij zulke raadgevingen moesten nakomen, en toch zullen er nog lezers 

van het »N. v. d. Dag< zijn die de 4S-Jarige studie van den brandweer-vakman als zeer 

ingenieus gevonden zullen beschouwen, wellicht bij den bouw hunner nieuwe woning den 

bouwmeester hiermede bemoeilijken zuUen. Het is wonder dat daarbij ook niet opgenomen 

is een kastje, waarin een schrikpoeder, want bij eenigen brand zuUen al die verborgen 

constructies eensklaps vergeten worden en de grootste opening het eerst opgezocht worden. 

Het is dan ook niet tot aanbeveling, maaï om het ongemeene, dat wij hierop verwijzen. 

Eenige beschouwingen over onze vorige plaat. 

In aflevering 14 is opgenomen een ontwerp voor een hoofdgebouw van een station 
eener kleine gemeente door F. L. van Houte. Naar aanleiding van die opname ontvingen 
wij eene correspondentie onderteekend a + b, die ons over dat ontwerp enkele viagen 
stelt. Alhoewel onbekende schrijvers ongaarne door ons beantwoord worden, willen wij 
in dit geval van de gewoonte afwijken, vertrouwende dat a + b bij de bestudeering van 
het plan te doen is, door juister begrip het goede zich daarvan ten nutte te maken. Het 
blijkt ons toch, dat a -J. b niettegenstaande zij een tweede macht vormen het ontwerp 
niet begrepen hebben. 

De vraag is ons gesteld: Waar ligt de trap naar de woning van de chef. Of is de 

bedoeling, dat het huishoudelijke en familiepersoneel van de trap gebruik maakt in "t ver

trek voor bagage, dat is toch ondoenlijk, ten iste om de drukte die gewoonlijk in dusdanig 

lokaal heerscht, de trap moeilijk te bereiken is voor leveranciers enz., en ten 2de moet 

men door de keuken naar de woonkamer of over de gaanderij. De vragers hebben heel 

geen rekening gehouden met het feit, dat het station staat op een terrein, waarbij de 

perronhoogte aanzienlijk boven den gewonen weg verheven is. Volgt men het plan, dan 

blijkt daaruit duidelijk, dat men de hall doorgaande komt in een cour waaruit een trap 

opgaat naar het hooger gelegen terras of spoorbaan. Dat terras is gelijk met de ver

dieping, die als woning voor den chef dient. Wil deze dus die woning binnen, dan gaat 

hij van het terras af de gang in waaraan de keuken grenst. Hij kan naar zijn woonkamer 
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óf door die keuken óf over de gaanderij, welke laatste weg wel de gewone zal zijn. 

Maar bovendien heeft hij nog een geheel afzonderlijken toegang tot zijn woonkamer, juist 

daarbij is het portaal waarin de trap naar de 2e etage gaat. waardoor dan de eerste weg 

onnoodig H Alles wat de keuken aanbelangt kan dan van af dien weg alleen worden 

geholpen. 
De ontwerper heeft dus hierin volstrekt niet gezondigd, maar naar ons inzien correct 

gehandeld. Een andere en tweede vraag is, waar zijn de wachtkamers. Men vindt ze 

toch in elke station voor de kleinste gemeente, zeggen a + b. Dat is zoo, maar hierbij 

j f n geen wachtkamers als vraag gestald. De hall en de daarachter gelegen ruimte ver

vangen de wachtkamers, wat voor een kleine gemeente meer dan voldoende is, waar de 

personen dikwerf liever in de vestibule dan in de gewoonlijk ongezellige wachtkamers 

bijeen blijven. Dat is hier te hulp gekomen door die verdeeling. Wij vertrouwen met 

deze voorlichting A + B het meer gemakkelijk te hebben gemaakt. 

Metalen wandbekleeding. 

De wandbekleedingen gaan met den tijd mede en wisselen van vorm. Metalen wand-

bekleedingen zijn reeds eenigszins bekend en toegepast bij badkamers en dergelijke. De 

heer H. Groenman te Amsterdam brengt thans eöhter een nieuwe verandering op dit gebied 

in den handel, die getuigt van een hoogst fraaie uitvoering. Het metaal is zoodanig voorzien, 

dat bij het aanbrengen, de vocht daarop geen schade kan doen, daarbij is het boven 

oppervlak met zooveel zorg behandeld dat het een alleszins gewild artikel zal zijn. Het is 

buigbaar en met water en zeep af te nemen zoodat het de reinheid sterk bevordert en 

ook verkieslijk is voor plaatsen waar besmetting kan ontstaan, evenals behangselpapier kan 

het op de wand geplakt worden De afmeting is flink 0.40 bij 0.50 zoodat veel aansluitings-

punten kunnen vermeden worden. Het komt ons voor een hoogst aanbevelingswaardig 

materiaal te zijn waarvan de prijzen naar verhouding billijk zijn, zoo dat dit de toepassing 

bevordert. De prijs is gemiddeld / 4.25 per M2 Monsters stelt de heer Groenman gaarne 

ter beoordeeling. (Zie de in dit nummer voorkomende annonce.) 

H e t A m b a c h t . 

Een tweede gedeelte verscheen dezer dagea en wel de tegenwoordige stand van ons 

ambachtsonderwijs en aanverwante vakopleiding. De heer H. L. Boersma heeft dit onder

werp met zorg behandeld en biedt ook dit gedeelte veel lezenswaardigs over het ambachts

onderwijs. Loopen de gevoelens nog al hemelsbreed uit elkander, vooral nu, nu wij leven 

in een tijdperk dat dit door menigeen beoordeeld wordt, en de gezichtspunten hemels

breed verschillen. Wat de heer H. L. Boersma zegt, die zoo gaande weg de nestor wordt 

onder de voorvechters voor dit onderwerp, verdient gelezen te worden en zal ongetwijfeld 

bijdragen dat het onderwijs zich meer en meer zal ontdoen van datgene wat minder 

wenschelijk geacht wordt. Dan is het toe te juichen dat wij op mannen kunnen wijzen die 

daarvan zulk een ernstige studie maken. De brochure is evenals de vorige door de Ver-

eeniging tot veredeling van het Ambacht uitgegeven. 
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Bij de Platen. 

Geve l -on twerp , 
door CORN, DE GRAAF. 

Een flinke eenvoudige en goed begrepen gevel is die voor een apotheek bestemd. 
De winkel groepeert zich gunstig achter de door de boogopening gevormde ruimte, die 
niet ongeschikt gedacht is. Ook het bovendeel is eenvoudig, doch voldoet. 

A s p h a l t b e s t r a t i n g e n . 

De asphaltbestratingen hebben steeds onder groot veroordeel gelegen. Opmerkelijk 
is echter wat de buitenlandsche bladen berichten. Berlijn, zoo wordt daarin gezegd, heeft 
thans 1.800.00 vierkante meter van die bestrating en steeds klimt het oppervlak, daar 
de aanvragen hiervoor gedurig vermeerderen. Men berekent, dat ieder jaar de oppervlakte 
met 80.000 vierkante meter wordt vergroot. De bezwaren tegen het asphalt zijn dan ook 
lang zoo groot niet meer. In den beginne werd het materiaal ongeschikt verklaart, omdat 
het te glad was, hiervan moet echter veel op rekening van het ongewone gebracht worden 
en vooral het rein houden. 

Nu de wegen zindelijker zijn, is het gevaar merkbaar afgenomen. Wanneer men nu 

in aanmerking neemt, dat een M2 keibestrating in Berlijn op / 12 komt, terwijl die van 

asphalt nog geen ƒ 9 bedraagt, daarbij ontzaggelijk veel duurzamer is, dan heeft men 

hiermede groote verbetering bereikt. Met andere materialen neemt men niettemin steeds 

nog proeven, maar geen dat zoo voldoet. IJzer heeft het geheel afgelegd, metaalsteen 
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uit slakken der kopermijnen gevormd evenzoo, bij alles is gebleken, dat de oppervlakte 

door het gebruik steeds gladder en dus ondoelmatiger wordt. Macadam wordt ruw en 

geeft voortdurend stof af, droogt daarbij langzaam. Met kunst asphalt, bestaande uit kalk

steenpoeder, vermengd met teerolie uit de gasfabriek nam men nu proeven, maar ook 

dat kon het vergelijk niet doorstaan, evenzoo moest houten bestrating om de vele gebreken 

op zij gelegd worden. De asphalt heeft zich bewezen goed te houden, daarbij uit een sanitair 

oogpunt zeer gunstig voor den aanleg te pleiten, daar er geene aansluiting en poriën in 

komen, alleen is noodig dat er zorg voor wordt besteed, want vervuiling doet gladheid 

ontstaan en brengt gevaar. 

Ook bij ons heeft asphalt langen tijd bestrijding gevonden, doch de ondervinding 

leert ook hier, dat het een der meest geschikte materialen is, duurzaam en daardoor billijk, 

zoodat de toekomstige bestratingen daarvan nog veel verwachten kunnen. 

L u x f e r P r i s m a ' s . 

In de laatste jaren heeft hét glas, behalve voor de gewone raamafsluiting, waar het 

in dikwerf brozen vorm voorkomt, een meer sterkere en voordeelige aanwending ver

kregen, om lokalen waar nagenoeg geen licht in was, toch te verlichten door de kunst

matige hulp die het glas mogelijk is aan te brengen. De Luxfer Prismas hebben op 

vele plaatsen hunne intrede gedaan en donkere lokaliteiten of laag gelegen magazijnen 

zijn er eensklaps door tot werkelijke verbetering gekomen. 

Wat zich dit artikel echter in den laatsten tijd heeft uitgebreid, kan een blik in de 

catalogus van het Luxfer Prismas' Syndikaat, Ritterstrasse 26 Berlijn, doen zien. Geen 

constructie is meer te moeielijk of het glas wordt er in aangebracht. Zoo zien wij 

daaronder trappen waarvan treden en stootbord uit dat glas, opgesloten tusschen ijzeren 

staven is saamgesteld en waardoor het mogelijk wordt van meerder ruimte partij te trekken, 

die anders geheel ondoelmatig zou zijn. Ook luiken heeft men er van voorzien, daar 

waar ruimte was schoof men die onder den aansluitenden ondergrond weg of behield de 

oude constructie door ze op te slaan, wanneer er in geladen moest worden, en bleek 

de samenstelling alleszints bestand tegen alle verkeer daarop. Voor steden vooral in ons 

land, waar nog zoo vele kelderinrichtingen zijn, die veelal met gebrekkige sluiting zijn 

gedekt, is het waarlijk een uitstekend middel en zal het bepaald vele uitbouwen en 

stoepen doen verdwijnen, wanneer men de goede zijde dezer vinding leert waardeeren. 

Op die wijze laten de gesloten kelderluiken het licht door en verhinderen het verkeer 

niet. Maar er is ook nog een ander gerief, vele stadswoningen hebben ook al omdat den 

grond zoo kostbaar is sousterreins waar dikwerf keuken, magazijn en ook soms wel kantoor 

in worden geplaatst. Daar is licht noodig en nu zijn die lichtramen gedurige ergernis 

waar zij zijn als bakken waarin het straatvuil wordt opgezameld en naar binnen gejaagd. 

Dat voorkomt de Luxfer Prismas-constructie geheel, die de lichtopening afsluit, zonder 

het licht te benemen, waardoor menige ondoelmatige sousterrein-ruimte voor goed 
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geholpen is, en van de gebreken ontheven. Daarom verdtent het bij een woningaanleg 
wel, dat met de vinding rekening gehouden wordt. 

Deuren. — By de Tekstfiguren. 

Een huis-, winkel- en kamerdeur, die elk op hunne wijze meedoen om de moderne 

gegevens m zich op te nemen. De huisdeur met de gebogene roeden is overigens niet 

van versiering misdeeld en maakt 

daardoor deze tot een knap werk

stuk. De winkeldeur, meer eenvou

dig, is eveneens modern, alhoewel 

do omgeving meer verouderd schijnt. 

De kamerdeur heeft een geheel 

bizondere opvatting. Alle werk is 

op een punt gebracht waar het 

versierde deel zit, al het overige 

is meer vreemd dan vlug, doch 

heeft toch iets dat aantrekt! Wij 

ontleenden deze drie stuks aan 

een buitenlandsch tijdschrift, dat 

ons doet zien, hoe men ook daar 

deuren weet te timmeren waarbij de 

gebogen lijn een hoofdrol speelt. 

P a r k e t v l o e r e n . 

De meest gebmikelijke par

ketvloeren zijn van eikenhout en 

wanneer men aan een goedkoopen 

en sterken vloer daarvan denkt, 

dan is het steeds het eikenhout dat 

als materiaal dient, la den laatsten 

tijd treedt in Duitschland een ma

teriaal op dat echter beter voldoet en 

waarop wij dus de aandacht vestigen. Het is het Amerikaansch esdoornhout. Proefnemingen 

aan rijks proefstations, onder anderen dat te Charlottenburg, hebben bewegen dat dit hout 

veel veerkrachtiorer is dan eikenhout, en door de behandeling met water lang zoo spoedig 

niet w a r t wordt. Daarbij is het hout in mooie breedte te verkrijgen, waardoor de naden 

minder menigvuldig worden, men heeft die tot 0.83 M. breedte toe, in lengte van 1.2 M. 

H u i s d e u r . 
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tot 4.9 M. Dergelijke in den handel zijnde platen zijn aan alle kanten van verbindings

naden voorzien, en kunnen zoo tegen elkander aangesloten worden. De vlakken zijn 

beiden geschaafd en hoewel het wenschelijk is op een balk te vergaren, geeft toch de 

sterkte van het hout bij die afmeting gelegenheid een deugdzamen vloer te vormen zonder 

juist de aansluiting op den balk te zoeken. De kleur is helder wit, dus ook frisscher dan 

eiken. In Hamburg heeft men reeds sinds 1894 bij staatsgebouwen het materiaal gebruikt 

en tot volkomen tevredenheid. Men berekent daar 3,50 Mark of even / 2.—voor een vloer 

van 22 m.M. dik. Wan

neer men den vloer 

niet blank wenscht te 

houden, moet deze met 

Vs lijnolie en Vs terpen

tijn ingesmeerd, dat 

houdt het indringen 

van het water of vocht 

langdurig tegen. Alleen 

olie neemt altijd weder 

gunstig stofdeelen aan. 

Voor lokalen die weinig 

gebezigd worden is 

het gewone in de was 

zetten altijd gewenscht 

en kunnen de vloeren 

dan ontzaggelijk lang 

hunne volkomen frisch-

heid behouden. Hoe 

men zware vrachten 

over dit hout kan ver

voeren, kan een fabriek 

te Berlijn aantoonen 

van de firma Ludwig 

Loewe en Co-, waar 

de vloer, waarover het 

vervoer van zware 

W i n k e l d e u r . machinedeelen gedurig 

geschiedt, zich steeds 
goed houdt zonder eenige merkbare beschadiging. 

Benoemingen. — Polytechnische School. 
Bij Kon. Besluit is H. Evers architect en hoofdleeraar aan de Academie van Beeldende 

Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam, benoemd tot hoogleeraar aan de 

Polytechnische School te Delft. 
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Rembrandtzaal. 

Dezer dagen doet een mededeeling de rondte in de dagbladen als zou op de gereed

gekomen begrooting voor Hinnenlandsche zaken geen post voor de verbouwing van het 

Rijksmuseum voorkomen, om overeenkomstig het advies der bekende commissie te geraken 

K a m e r d e u r . 

tot een betere verlichting van de Nachtwacht. Indien die opvatting juist is, dan zou het 

toch wel dwaas zijn, dat men zoovele kosten voor onderzoek heeft bestemd zonder daaruit 

eenig nut te trekken. In dat geval gelooft men, zouden er wellicht conflicten kunnen 

ontstaan tusschen Rijk en gemeente, daar de gemeente hare schilderijen dan wel eens 

zou kunnen opvorderen. Wat j dit bezwaar betreft, zien wij het niet zoo gewichtig aan 
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de tegenwoordige plaats moge onvoldoende .zijn, toch zal die in dat geval nog zeker de 

beste blijven die er is, tenzij de verp'aatsing geschiedde naar het museum Suasso, waar 

voldoende licht en gelegenheid gevonden worden. 

H e r s t e l l i n g v a n m o n u m e n t e n . 

Het Erechtheum op de Akropolis te Athene zal in herstelling gaan. De regeering 

heeft daarvoor 20.000 Drachmen vastgesteld om de werkzaamheden aan te vangen. De 

meeste overblijfselen liggen ineengevallen op den bodem en er zal zeer veel zorg noodig 

zijn om die meerendeels verbrokkelde stukken weder tot een goed geheel te vormen. Ook 

de welbekende karyathieden galerij zal daarbij opnieuw worden opgetrokken. Nu rijst 

echter de vraag, of Lord Elgin die naar Londen hiervan een belangrijk deel alsook van 

de Jonische zuilen met zich nam, deze weder zal afstaan om den bouw van oorspronkelijke 

stukken te kunnen volmaken. 

Het is moeielijk te verwachten en toch zou het een der eerste vereischten zijn, dan 
hebben die overblijfselen wel een zwerftocht gemaakt, en ziet men met belangstelling de 
pogingen tegemoet die hiervoor worden aangewend. 

Veredeling van het ambacht. 

Wij latefa hieronder volgen de voornaamste eischen, welke 21 Juli door de vergade

ring der ffWet. voor Veredeling van het Ambacht" zijn vastgesteld, voor de in December 

a. s. te Utrecht te houden proefaflegging voor metselen en steenhouwen. 

Metselen. De vereischten tot het verkrijgen van een bewijs van bekwaamheid als ̂ ^ Z , 

zijn vastgesteld als volgt: A. P ra e t ijk: Het volgens te verstrekken teekeningen uitvoe

ren van een of meer werkstukken of gedeelten daarvan. Daaruit zal moeten blijken dat 

de candidaat in alle opzicht bedreven is in de practische uitoefening van zijn vak, zooals 

het sorteeren en voor de verwerking in gereedheid brengen van metselsteenen en het 

gereed maken van verschillende metselspeciën; het uitbakenen en uitmeten van metsel

werken en het verdeelen van bouwlatten en profielen ; het uitslaan van bogen, gewelven 

eenvoudige en samengestelde metselverbanden, enz. enz. 

B. T h e o r e t i s c h e v a k k e n n i s e n t e e k e n e n . ie. Kennis van de meest 

gebruikt wordende soorten metselsteen, dakpannen, verder metselmateriaal, alsmede van 

de meest voorkomende soorten van kalk. en verdere grondstoffen tot bereiding van mor-

tels voor den opbouw en de verdere afwerking van versehfflende metselwerken. 2e. Eenige 

kennis van de samensteUing er behandeling der meest voorkomende gereedschappen, 

werktuigen en toestellen. 3e. Kennis van metselverbanden en hunne toepassing op ver-

schillende onderdeden van bouwwerken. 4e. Eenig begrip van de wijze waarop hout, ijzeî  

gehouwen steen of andere materialen moeten worden behandeld, wanneer deze met met

selwerk in aanraking komen. 5. Eenige kennis van de dagelijks voorkomende inrichting 

van riolen, privaatinrichtingen, schoorsteenen, ovens en andere stookinrichtingen. 6. Eenig 
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begrip vaji reparatiewerk, waarbij gedeelten van het oude werk moeten worden onder

vangen en waarbij met oordeel moet worden gezorgd voor goede verbinding van oud en 

nieuw werk. 7. Eenig oordeel over de te gebruiken steen en over de samenstelling, de 

deugdelijkheid en de vcreischten van mortels voor verschillende werken. 8. Vaardigheid-

in het uitslaan van eenvoudige onderdeden. 9. Eenige bekendheid met en vaardigheid 

in het teekenen; het noodige begrip van plattegronden, doorsneden en opstanden. 

C. T h e o r i e . Bekendheid met het metrieke stelsel en met andere in het ambacht 

van den candidaat nog gebruikelijke maten en gewichten, alsmede met daarop betrekking 

hebbende eenvoudige berekeningen en herleidingen. Eenige vaardigheid in het teekenen 

van meetkundige constructiën en in het maken van berekeningen, welke het vak van den 

candidaat eischen ter bepaling van oppervlakte, inhoud en gewiekt. 

De vereischten tot het verkrijgen van een bewijs van bekwaamheid als meester zijn 

als voor den gezel. Alleen zal van hem moeten blijken dat hij de fouten, door een gezel 

gemaakt, kan verbeteren, liever nog weet te voorkomen. Omtrent materiaal-keuze, samen

stelling en bewerking zal de candidaatmeester een eigen meening moeten kunnen uit

spreken en verdedigen. 

Voor de theorie zijn de volgende algemeene eischen gesteld: ie. de vier hoofd

bewerkingen met geheele getallen, tiendeelige en gewone breuken. Bekendheid met het 

metrieke stelsel en met andere in het ambacht, van den candidaat nog voorkomende maten 

en gewichten, alsmede met daarop betrekking hebbende eenvoudige berekeningen en 

herleidingen. 2e. Vaardigheid in het teekenen van meetkundige constructiën en het maken 

van berekeningen welke het vak van den candidaat eischt ter bepaling van oppervlakte, 

inhoud, gewicht, enz. 3e. Het maken eener begrooting van eenig metselwerk, waarbij 

het geven van een juiste omschrijving, het bepalen der hoeveelheden en het schatten van 

den arbeidsduur hoofdzaken zijn. 4e. Kennis van practisch boekhouden overeenkomstig 

de eischen die men stellen mag voor het geregeld en juist beheer van een ambachtszaak. 

Steenhouwen. De vereischten tot het verkrijgen van een bewijs van bekwaamheid als, 

gezel ?ijn als volgt vastgesteld : 

A. P r a c t ij k. Het, volgens te verstrekken teekeningen, maken van een of meer 
werkstukken of gedeelten daarvan. 

Daaruit zal moeten blijken dat de candidaat, op het werk zoowel als in de werkplaats, 

in alle opzichten bedreven is in de practische uitoefening van ziĵ i vak, zooals het (met 

inachtneming van het groefleger) afkloven, uitzagen, of door andere bewerking voorloopig 

op maat maken van werkstukken in verschillende soorten harde en zachte natuursteen ; 

het uitslaan en afschrijven van alle werkstukken en daarbij voorkomende verbindingen, 

het aangeven van de daartoe noodige en gewenschte mallen; het op verschillende wijze 

bewerken van zichtbaar blijvende platte, gebogen, bolle en holle vlakken ; enz. enz. 

B. T h e o r e t i s c h e v a k k e n n i s en t e e k e n e n . Kennis van de meest ge

bruikt wordende soorten van natuursteen en marmer en van de materialen die bij het 

stellen enz. worden gebezigd. Kennis van samenstelling en behandeling der meest voor

komende gereedschappen, werktuigen en toestellen. Kennis van eenvoudige steenverbin-
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dingen en verankering en van haar nut en toepassingen in de bouwkunde. Vaardigheid in 

het uitslaan en afschrijven van werkstukken zooals bij gewelven, trappen, enz. 

Eenig begrip van de wijze waarop steenhouwers werk moet worden behandeld, alshet 

in aanraking komt met het werk in andere vakken. Eeuig begrip van reparatiewerk, 

waarbij geheele stukken of gedeelten van stukken door nieuwe moeten worden vervangen. 

Eenige kennis van de meest voorkomende gebreken en eigenschappen, van natuursteen 

en van de wijze waarop met die gebreken en eigenschappen bij 't verwerken en stellen 

rekening moet worden gehouden. Eenige bekendheid met en vaardigheid in het teekenen, 

het noodige begrip van platte gronden, doorsneden en opstanden van steenhouwwerken. 

De eischen voor de theorie zijn gelijk aan die voor de verkrijging van het diploma 

metielaars gezel. De vereischten tot het verkrijgen van een bewijs van bekwaamheid als 

»ttw«r-steenhouwer zijn dezelfde als die voor het verkrijgen van het diploma meester

metselaar gesteld. 

Wie zich aan de proefafleggingen wil onderwerpen, moet zich daarvoor schriftelijk 

aanmelden bü een der leden van de commissie, uiterlijk vóór of op i September of bij 

den algemeenen secretaris, uiterlijk vóór of op I October, met nauwkeurige opgaaf van 

naam ouderdom, beroep en woonplaats, waaraan desverkiezende getuigschriften kunnen 

worden toegevoegd. Hem wordt dan mededeeling gedaan van de adressen, waar hij zich 

tot het verkrijgen van nadere inlichtingen kan vervoegen, van de plaats of plaatsen, waar 

de proeven kunnen worden afgelegd, en van alles wat moet worden in acht genomen. 

PRIJSVRAGEN. 

De prijsvragen schijnen in Nederland in het vergeetboek te zijn geraakt, want zelden 

of ooit komt een goede vraag aan de orde. Dezer dagen gloeide er een vonkje van op. 

In Sluis was namelijk een bad- en zweminrichting noodig. De Commissie daarvoor schreef 

een prijsvraag en uit wel op 23 Juli stond de oproeping voor de mededingenden in de dag

bladen. Reeds in Augustus daarop volgende moesten de ontwerpen zijn ingeleverd. 

Bouwkosten bedroegen / 3 5 0 ^ / 4 0 0 , de uitgeloofde premie was / a s . Het scheen, of 

men met de prijsvragen een loopje wilde nemen, door zulk een ongeluk er voor te bestemmen. 

De premie ƒ 2 5 , was na de bouwkosten gerekend billijk, maar was het geheel zonder 

eenige verdere bepaling, dan alleen, dat het een eenvoudige Bad- en Zweminrichting 

moest zijn en de diepte ongeveer 2.50 Meter moest bedragen, toch een veel te vage 

aanduiding om daarop eenige medewerking te mogen verwachten. Het is mogelijk, dat 

er nog velen zijn, die zich door de gemakkelijkheid van de vraag aangetrokken hebben 

gevoeld een ontwerp in te leveren, toch is het spijtig, dat zulke ondingen bestaan en 

het zoo vergeten veld onzer prijsvragen nog onvruchtbaarder maken. 
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Bij de Platen. 

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

door F. WTLLEMSE. 

Een goed plan en een eigenaardigen bovenbouw heeft het ontwerp eener vrijstaande 
woning. Uitgevoerd in metselsteen, waarvan het zichtbare in frisch roode kleur, het overige 
geportland is, maakt alles zich goed met de overhangende kap, de verschillende sprongen, enz. 
en wanneer daarbij de kapkleur, de geschilderde luiken, enz. zich aansluiten met hunne 
heldere kleuren, dan komt dergelijke woning in de natuur-groene, landelijke omgeving 
zeer goed uit. 

Vereenlging tot veredeling van het ambacht. 

Den 4den Augustus j.I. werd de vergadering van de Vereeniging tot veredeling van 

het ambacht gehouden in het gebouw der Maatschappij voor den Werkenden Stand te 

Amsterdam. Het doel was, de bespreking van de motie door den heer J. J. v. Nieukerken 

voorgesteld op de vergadering van 21 Juli j.I. en waarvan de bespreking was verdaagd. 

Doel der motie was, vakvereenigingen van patroons en werWieden uit te noodigen, 
een commissie uit hun midden te benoemen om: 

ie voor 1 Augustus 1902 rapport uit te brengen over den toestand van de opleiding 
voor de vakken en ambachten door de ambachtsscholen en leerlingstelsel, burgeravond
scholen enz. gegrond op persoonlijk onderzoek of ervaring; 

2e voorstellen te doen over de wijze waarop die commissie voorkomt, dat de opleiding 
voor de ambachten en vakken geregeld wordt; 

a. voor werklieden (gezellen); 
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h. voor patroons (meesters). 
Drie punten zouden daarbij tot richtsnoer dienen: 
ie de opleiding in ambachten en vakken behoort thuis in de werkplaatsen en op 

het werk; 
2e de eigenaardige toestand van de werkplaats zooals die thans is, maakt opleiding 

aldaar onmogelijk (aanneming speculatiebouw, vlug werken, enz.); 
3e is het mogelijk de opleiding voor ambachten en vakken zoodanig te regelen, dat 

werkplaats en school te zamen daarin voorzien, door bepaalde uren van den dag in de 

school de theorie van vak of ambacht te onderwijzen, en de overige uren in de werk

plaats aan de praktijk te besteden ? De bezwaren hiertegen schijnen onoverkomelijk. 

Indien sub 3 niet toe te passen is, dan blijft over dat in een school ook de praktische 

opleiding voor het ambacht, begonnen moet, en zijn alzoo scholen voor het ambacht 

noodzakelijk. 
De vergadering werd door een twintigtal belangstellenden bijgewoond. 

De Heer Nieukerken lichtte de motie nader toe, die in hoofdzaak liep over de vraag 

of de opleiding voor het ambacht in de school of in de werkplaats moest plaats vinden. 

De groote bezwaren hier tegen zijn te weinig geschikte werkplaatsen, en vooral ook gemis 

aan patroons, die zich geroepen gevoelen den leerling naar behooren op te leiden. 

De Heer v. d. Linden, secretaris der ambachtsschool te Rotterdam, nam de ambachts-

scholen in bescherming, en wees er op, dat deze steeds de erkenning der ouders verkreeg 

en gaf als oorzaak van het ontstaan dezer vraag aan, dat dit eene zienswijze van den 

Heer v. Malsen was, die nimmer voor ambachtsscholen is geweest. 

Daar deze meening veel invloed heeft, is hieruit alleen af te leiden, dat zich deze 

gedachtenwisseling ontspon. Tegen die zienswijze kwam echter de Heer Heldt later op. 

De Heer Ignatius, (R. K. Volksbond Afd. Amsterdam) was voor opleiding in de 

werkplaats, hij wenschte onderzoek door eene commissie. Wij moeten bekwame werklieden 
hebben en die kunnen allen op die wijze verkregen worden. 

De Heer Jansma, (A. N. Werkl. Vereen. Afd. Leeuwarden) streed voor de ambachts

school. Wel is waar zijn die scholen in hoofdzaak geschikt voor groote gemeenten, doch 

moet men trachten hierin zooveel mogelijk tegemoet te komen, daar juist deze scholen 

voor de vakopleiding noodig zijn. *fif& 

De Heer H. Smeenge, lid van het hoofdbestuur achtte opleiding in de werkplaatsen 

onmogelijk. De patroon, dikwerf in zulke moeielijke omstandigheden geplaatst, kan niet 

altijd zich met de leerlingen bezighouden, zooals dat op bepaalde schoolinrichtingen het 

geval is. Toch is opleiding in de werkplaats aan te bevelen, maar eerst dan, wanneer 

men daarvoor meer geschikte vakmannen heeft gevormd. 

De heer Ligthart (Aannemers-Sociteit) verdedigde de ambachtsschool. De ervaring 

had geleerd dat men leerlingen van die school geschikt op de werkplaats kan gebruiken 

en dat dit onderwijs een goeden grondslag vormt. 

De heer Bleyenburg, onder-directeur der ambachtsschool te Amsterdam wees er op 

dat in de werkplaats geen opleiding bestaat. Nu juist, nu de subsidies aan de scholen 
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beter loepen, moet men afwachten wat de tijd oplevert en dus het onderzoek opschorten. 

De heer Heldt gaf als zijn meehing te kennen dat er nog veel te weinig op derge'ijke 

scholen onderwezen werd. Uitbreiding moest er zijn, maar wanneer dat geschiedt dan 

zijn de scholen toch nog feitelijk ondoelmatig voor de kinderen uit den arbeidersstand. 

Daarom zouden leercontracten tusschen patroon en leerling verbindend moeten gesteld worden. 

De heer Gabriels (St. Jozefsgezellenvereeniging) wees op den tegenzin, die er bij de 

werklieden bestaat om hunne kinderen naar de ambachtsschool te zenden waardoor de 

jongens daar ter schole uit geheel anderen stand komen. Onderzoek achtte hij verder 

noodzakelijk tot betere volmaking van het ambachtsonderwijs. 

De heer De Bazel, (hoofdbestuur) verdedigde het rapport, waarin toch een paar goede 

denkbeelden zijn neergelegd, vooral dit, dat het ambachtsonderwijs onder ieders bereik 

moest gebracht worden. 

De heer Boersma herinnert nog aan het congres van 1898, waarop men zich voor 

de opleiding aan de ambachtsschool had verklaard. Er moet gestreefd worden naar 

wettelijke vakopleiding en doelmatige vorming der leeraren. 

De heer de Groot kon zich ook met de motie niet vereenigen, terwijl de heer 

Smeenge meende, uit de besprekingen te mogen afleiden dat het doodvonnis, dat men 

over de ambachtsscholen had willen uitspreken, hiermede vernietigd was. 

Een verslag van hetgeen in de vergadering besproken was, zou aan de Regeering 

gezonden worden. * * * 

Zoo is dan weder voor het oogenblik eenige rust onder de gelederen der voorstapders 

van de volksontwikkeling. Nu de ambachtsscholen zooveel tot hun goed recht hebben 

doen gelden en de ervaring heeft geleerd dat zij een doelmatig deel vormen bij de vak

opleiding, is het zeker beter het werk uit te breiden en te verbeteren, bovenal, het te 

steunen, dan het af te breken zonder te weten wat het andere geven zal, dat bovendien 

op zeer wisselvallige gronden berust. 

Het P e r g a m o n - M u s e u m te B e r l i n . 

Duitschland heeft ten allen tijde veel voor de Grieksche kunst overgehad. Niet alleen 

dat de geheele architectuur zich in de dagen van Schinkel daarnaar richtte, maar ook is 

er geen land aan te wijzen waar de overblijfselen der klassieke kunst met zooveel zorg 

zijn bewaard geworden en tentoongesteld, en bij gemis van de origineelen daarvan de 

meest getrouwe copyen gevormd. Een bezoek aan Berlijn heeft ons altijd getroffen door 

de eigenaardige overeenstemming van Musea en inhoud, alsook om het belangrijke, daar 

aanwezig. Th.ins is men dat weder aan het uitbreiden door de stichting achter de nationale 

galerij van het Pergamon-Museum. De bouw daarvan is volgens het ontwerp van 

Prof. F. WolfF, terwijl de uitvoering geschiedde door den bouwmeester Hasak. De tekst

figuren geven daarvan de inrichting aan, die doen zien dat hier een eigenaardig monu

mentaal geheel is verkregen. De belangrijke opgravingen, geschied door K. Humanns, 
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Plan Pergamon, Museum te Berlijn. 

zijn hier allen vereenigd. Ter herinnering prijkt zijn marmeren buste in de voorhalle van 

dft museum. 

Een der belangrijkste en waarlijk schoonste overblijfselen naar die opgravingen is het 

Zeus-altaar, waarvan de tekst

figuur een zij-aanzicht geeft en 

dat op den binnenhof is opge

steld. Het vormt een achter met 

twee zijfronten, ieder groot 33.60 

bij 36.20 M. Het beeldhouwwerk 

neemt daarbij een hoogst be

langrijke plaats in. Alles is uit 

gips saamgesteld en geheel ge

laten als in den staat zooals 

de oorspronkelijke stukken zijn 

gevonden. Het geheel maakt een 

machtigen indruk om de hoogst 

zuivere vormen der architectuur, 

alsook om de breed opgevatte 

beeldhouwwerken, die zelden zoo 

nauwkeurig werden aangetroffen. 

Inderdaad, Duitschland verdient 

erkennning dat het op zulk een 

waardige wijze een kunst in 

herinnering houdt, die ongeëven

aard is in schoone verhoudingen 

en vormen en daardoor altijd 

een goeden indruk bij de studie 

zal opleveren. 

Voorhalle, in het Ptrgamon Museum. Zeustempel. 

De Campanula van St. Marco. 

Overal wordt aan de herinnering van dien toren de gedachten gewijd. Eigenaardig 

is de strijdvraag die ontstaat of de toren weder in zijn geheel zal worden opgebouwd, 

juist zooals die heeft bestaan met gebruikmaking van alle nog goede brokstukken. 

In de eerste plaats rees de vraag of de plaatsing van een dergelijk monument wel 

gewenscht is voor dejjomgeving. 
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Nu mogen tal van geleerden en kunstbroeders verschillend oordeelen, in een punt 

komen zij nagenoeg allen overeen: Opbouw is gewenscht. Juist die toren gaf zulk een 

afleiding of breking tusschen de verschillende gebouwen er omheen gegroepeerd, die 

allen een geheel verschillende kunstwaarde hebben, dat het inderdaad wenschelijk is, dat 

de toren weder wordt opgebouwd om de harmonie, die nu eenigsints verstoord is, te 

herstellen. Maar hoe zal den bouw geregeld worden ? De een wil met de oude brokstukken 

geheel in den geest van den ouden toren bouwen; de ander wenscht de brokstukken 

naar een museum verplaatst en een geheel nieuwen toren, gesticht in den geest van 

den ouden, doch meer gevat in de vormen van onzen tijd. Men zegt den ouden toren 

kunnen wij toch niet meer vervangen, waarom met de overblijfsels zoo gescharreld. 

Laten wij die liever opbergen en voor verder verval bewaren, dan blijven zij herinneringen 

aan het verledene. Dan een nieuwen toren te stichten even kalm en goed begrepen, want 

juist het rustige was er de waarde van, en wanneer dat geschiedt keert het plein weder 

in zijn rechten. Met dat laatste zouden wij ons het meest kunnen vereenigen en is ook 

als het meest reëele te beschouwen, waarom het te hopen is, dat de eenstemmigheid 

der kunst beoefenaars het daarheen leidt, dat dit verkregen wordt. 

H e t R o o k v r a a g s t u k . 

Een belangrijke oplossing omtrent het rookvraagstuk is het volgende. De ingenieur 

L. Tobiansky d'Altoff te Brussel heeft hierop een bewerking gevonden, die ons zeer na 

tot het doel brengt. Schoorsteenen zijn bij fabrieken niet meer noodig. In plaats van door 

den schoorsteen gaat de rook door een pomp of rookzuiger uit de stookinrichting naar 

een gashouder. Die houder bevat filtreerende materialen, kiezel, houtspanen, wolafval, 

turfmolm of cokesgruis, een hoeveelheid die poreus is en daardoor gelegenheid geeft tot 

doorlaten van den rook, echter gezuiverd van de roetige bestanddeelen. Boven die materialen 

is een reservoir geplaatst, waarin vloeibaar koolwaterstof, petroleum, benzine, naphta, 

gasoline, enz. geleid wordt en die materialen drenkt. De roetdeelen worden nu uit de 

rook verwijderd en deze gecarbureerd, of liever rijker aan koolwaterstoffen, waardoor op 

goedkoope wijze een goed product verkregen wordt. 

De vroegere rook wordt dus, nu als gas in buizen opgevangen en kan tot verschillende 

doeleinden dienen als verwarming, verlichting, krachtaanwending enz. sedert October 1901 

is die bewerking in een fabriek te Brussel met goed gevolg beproefd. Dat is werkelijk 

een gelukkig gevonden remedie, en is het nu zaak, daar de toepassing op groote schaal 

moet geschieden, de rook van vele schoorsteenen te vereenigen dan kan men daaruit 

opnieuw zijn gas verkrijgen. Zoo wordt de rook van overlast tot gerief hervormd. 
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Ongemotiveerde beoordeelingen. 

De kwestie, hoe te Amsterdam beslist aal.worden over de regeling van het bouw-

departemeot, houdt menigeen be^ig. De heer van Arkel, die de eer toekomt biervoor de 

gelegenheid tot gedachtenwisseling geopend te hebben, verkreeg onlangs in een weekblad-

schrijven van den heer L Simons, die volstrekt niet voor zulke benoeming is, eene zijdelingsche 

bestraffing en wel in dien zin, dat deze zegt: »En daar men, vandaag een kunstenaar 

benoemend, volstrekt niet weet waartoe hij in den loop van zijn ontwikkeling komen 

kan (zelfs bij den heer van Arkel weet men immers niet bij voorbaat of hij ouderwetsch 

(genre-Bible-Hotel) of nieuwerwetsch zal gaan doen 1) lijkt het vasthouden van de gemeente 

aan een mensch me oprecht bedenkelijk.c 

Deze omschrijving achtten wij in elk geval zeer ongemotiveerd, en wanneer de ver-

dediging op zulke gronden moet worden gezocht, dan is die wel uiterst zwak te noemen. 

Hoe toch kan dergelijk argument gelden ? Er bestaat te Amsterdam een hotel in den 

zoogenaamden koekebakkersstijl, dat wil zeggen in een stijl die vroeger weinig waarde had, 

thans echter helaas meer waarde verkrijgt bij vergelijking met wat er al zoo omheen wordt 

geplaatst. Dat hotel moest vergroot en nu rees er een moeilijke vraag: Modern, zooals 

de bouwmeester van Arkel zoo menigmaal bewees wel te begrijpen, kon het niet zijn, 

het geheel dat men verlangde, zou daardoor te veel verbrokkeld worden en waar alles 

nog uit den laatsten tijd dagteekende, ging het toch niet aan om dat weder af te breken om 

een geheel te vormen dat stiptelijk aan al het moderne voldeed, te meer daar er onder 

dat moderne nog zulke groote spraakverwarring heerscht. Er moest dus worden bijge

bouwd in den geest van wat bestond. Er was dus geen sprake van dat de bouwmeester 

ouderwetsch zou bouwen; hij moest zich voegen naar wat was, en dat is moeilijk waar 

eigen goeden smaak daartegen dikwerf in opstand zal zijn geraakt 

Om zulk werk te verrichten is dikwijls meer kennis noodig, dan om geheel vrij neer 

te zetten, datgene wat de gedachte aanbiedt. Wanneer men nu den Bible-Hotel-gevel eens 

beschouwt, dan moet men toch zeggen, dat de bouwmeester met die treurige hulpmiddelen 

er nog waarlijk veel van terecht heeft gebracht, en inderdaad de misstanden niet vergroot 

heeft. Onrechtvaardig is het echter om uit zulke buitengewone toestanden munt te slaan om 

zijn doel te bevorderen. Wij hebben reeds vroeger gezegd dat wij het zouden toejuichen 

indien Amsterdam weder onder beheer kwam van vaste leiding bij zijn bouwwezen. 

Waarom moet de hoofdstad missen wat de kleinste stad gegund is? 

Ja wordt gezegd, maar wanneer de gekozen bouwmeester nu eens werk levert, geheel 

in den geest als veel van het moderne door u afgekeurd, en men neemt dat, als een bezwaar 

tegen de moeielijkheid der benoeming; dat zij verre. Wanneer de gemeente pakhuizen 

bouwt waar beurzen moeten staan, of omgekeerd ten minste wat de stijl betreft, dan zal 

volstrekt de beoordeeling niet uitblijven en even machtig zijn, als nu, en de gemeente 

bouwmeester, die niet aan de verwachting kan beantwoorden, zal een remplacant vinden. 

Zoo heeft men er wel meer en nog al gemakkelijk over gedacht hier in Amsterdam. 
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Maar dat neemt niet weg, dat onder vroegere tijdperken, onder Warnsinck, de Greef enz. 

veel is geschiedt, dat uitstekend goed voor die dagen was en tot voordeel der gemeente. 

Eenheid in leiding is bij gemeentewerken een niet genoeg te waardeeren feit en dat 

missen wij thans geheel, nu is het een verbrokkeling die op weinig of niets uitloopt. Nu 

heeft de ondervinding geleerd, dat dit verre van den geschiksten weg is, waarom het noodig 

is niet tegen beter weten in maar te blijven doorgaan en volhouden. 

Maar dan ook moet er gesalarieerd en volgens hetgeen daarvoor uitgetrokken was, 

lag dat niet in de bedoeling. Het laat zich aanzien, dat Amsterdam een krachtige hulp 

noodig heeft, de toestand over het IJ vordert dringende hulp, wil men daar later niet 

staan voor een geheel onmogelijk gemaakte verdeeling. Amsterdam moet die kant uit, 

dat kan niet uitblijven en bovendien de gedurige toename van in wonenden vereischt steeds 

meer gemeentelijke inrichtingen, die een goed onderdak moeten hebben en voor dat alles 

is noodig, sterke hulp. Wat nu gedaan wordt, wij hebben daarop meermalen gewezen, 

verdient groote erkenning en wordt er toch zoo weinig opgelet, en zeker zullen de 

bestaande krachten die dat kunnen nog veel meer vermogen onder zulk een samenwerking 

en vooral ook betere belooning, die zoo ontzaggelijk veel te wenschen overlaat. Van 

welken kant ook bekeken, het is goed dat het eens bezien wordt. 

S c h e e v e t o r e n s . 

In den laatsten tijd is de schrik velen om het hart geslagen. De instorting van 

Italië's oudste monumenten deed de oogen op eigen omgeving vestigen en verscheidenen 

zagen onze kerktorens in waggelenden toestand. Tot geruststelling echter werd van een 

dezer, de Westerkerktoren, meegedeeld, dat deze wel is waar scheef staat, maar dat de 

jaarlijksche opname van de thèodeliet aangaven, dat geene merkbare verandering ontstaat. 

Het is dwaas zich noodeloos ongerust te maken, maar even dwaas is het op het niet zich 

wijzigen van minder goede toestanden te berusten en de dingen die zullen komen af te 

wachten. Men behoeft zijn eigen gezichtswerktuigen maar eens te laten werken, en dan is 

de scheeve stand van den Westertoren, gezien uit de straten van den Jordaan die daarop 

uitkomen, dadelijk zichtbaar, vooral voor hen die de praktijk niet vieemd zijn, waarbij 

het richten van het oog dikwerf een der voornaamste oefeningen is, die steeds doeltreffend 

zijn en op lateren leeftijd dat voor hebben, dat men spoedig in opstand komt tegen iets wat 

niet recht op zijn plaats is gesteld. De stand van den Westertoren heeft juist op de halve 

hoogte een merkbare knik en zit het overhellende gedeelte niet in den voet maar in het 

bovendeel. Kwam de toren te vallen, hij zou de kosterswoning ontzien. Maar zoo ver zal 

het wel nooit komen. Gewoonlijk, en het is reeds gezegd, wordt de hand goed gehouden 

aan het onderhoud onzer torens, en waar de Wester zoowat mijn buurman is, daar weet 
ik dat er werkelijk genoeg aan gekalefaterd wordt. Maar alle lapwerk heeft een einde en 

daarom is het ten allen tijde zaak dat op de werking het oog gehouden wordt en de 
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Versterkingen zoo worden genomen, dat verdere overwijking totaal blijft ontbreWed, dadiè 

er geen twijfel meer aan of de toren kan zijn leeftijd nog verdubbelen. En dat is noodig, 

niet alleen waarnemen, maar ook voorkomen, want wanneer de waarneming aangeeft dat 

er meerdere werking is, dan is het wellicht voor het voorkomen te laat. 

Op dit oogenblik bestaat er niet het minste voor den toren te vreezen, alleen dan 

wanneer het vertrouwen op de waarneming alleen moet berusten kunnen de kansen 

verkeeren. Het is niet voor het eerst dat zulks bij bouwwerken is voorgekomen. 

W a n d b e k l e e d i n g . 

Op de wandplaten van zink met aangenaam decoratief van den Heer H. Groenman 

hebben wij reeds gewezen. Dezer dagen was daarvan een flinke collectie opgesteld voor 

het winkelraam van het meubelmagazijn, Kalverstraat bij het Spui. De platen deden zich 

daar zeer goed en trokken veler aandacht. De hierbij ingelegde circulaire vestigd er 

nader de aandacht op. 

De prijsvragen in het buitenland. 

Niet lang geleden is door ons er op gewezen, hoe weinig hier te lande prijsvragen 

voorkomen in vergelijk met het buitenland. In Duitschland is dat zelfs zoo groot, dat men 

nu Kamers wil oprichten, welker leden elke prijsvraag behoorlijk zouden onderzoeken en 

tot voorlichting dienen. Daardoor hoopt men de vele bezwaren uit den weg te ruimen die 

zich nu dikwerf voordoen bij deelname aan dergelijken arbeid. Men ziet dus hieruit, dat 

waar van het goede te veel is, toch nog geen volkomene tevredenheid bestaat. 

Gemeente-bouwmeester te Temeuzen. 

Deze betrekking is vacant en roepen Burgemeester en Wethouders sollicitanten daarvoor 

op. De jaarwedde is ƒ icoo. Sollicitatiestukken met gezegeld verzoekschrift franco in 

te zenden aan den Burgemeester voor 25 Augustus a.s. 

Voor persoonlijke kennismaking zal gelegenheid bestaan op den 20steQ en 21s ten Aug. a.s. 
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Bij de Platen. 

O n t w e r p v a n e e n e P o r t i e r s w o n i n g , 

door L. 1SL JEIiIEB Jr. 

Zooals het in een landelijke omgeving passend is, is het karakter van dit ontwerp. 
Beknopt plan, bestaande uit kamer, keuken en bergplaats, op de bovenverdieping slaap-
kamers en zolder, waarbij de trap een torenbouw oplevert, wat alles bij elkaar een echt 
artistiek geheel geeft te zien. 

Om en by de belde Musea. 

Rijks- en Stedelijk Museum vormen een paar kapitale gebouwen in een stadskwartier 

te Amsterdam, dat lang braak lag en zichzelf onmogelijk in waarde maakte door den 

onbestemden toestand. Bij die beide reuzen vormde zich een derde en wel de Rijks-

Postspaarbank, een gebouw dat, eenvoudig, toch een zeer goede plaats daar beslaat. Nu 

wij allen tot eenvoud overgaan is dit laatste gebouw daaronder verre van het slechtste. 

Het overige terrein was voor allerlei illusiën bestemd. Wij hebben het ons wel eens 

voorgesteld bebouwd met vrijstaande huizen rondom met tuinen omringd, huizen waarbij 

de typische vormen aangenaam achter groen verscholen zoo nu en dan zich lieten zien 

en een uitroep van bewondering afvorderden. 

Dat Museumterrein zou een eldorado worden. Tijd van overleg was er genoeg geweest 

Thans zijn wij zoo ver, dat de bebouwing langzaam aan volledig wordt. Maar wat is er 

van de iDUsie overgebleven. Huizenrijen geplaatst aan rechtlijnige wegen, daarmede wordt 

het geheeie terrein volgebouwd, en is daardoor voor goed de waarde verloren. Het uitzicht 
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op het Museum wordt door den bouw geheel benomen en wanneer ge de wegen doorkruist 

dan moet men onwillekeurig zoeken naar de plaats waar die Musea zijn, zoo zijn zij: 

voor goed verstopt achter die stelselmatige blokbebouwing. Dat is wel te betreuren, want 

zoo ooit dan was het hier een terrein dat bij uitnemendheid veel goeds had kunnen geven 

zooals ook in zoovele hoofdsteden wordt teruggevonden. In Berlijn en Hannover, ja, nagenoeg 

overal waar juist die stadsgedeelten het meest aantrekkelijke zijn. Ook dat behoort dus al 

weder tot onze tegenvallers, in de wijze waarop men in Amsterdam^; de stedentooi weet 

hoog te houden. Hetzelfde geschiedt met het Willemspark. Ook dat park zou een waar 

Paradijs vormen, aangesloten bij het Vondelpark, en wanneer men ziet wat het te 

genieten geeft aan de villa's die aan Vondelstraat en Vondelkade aansluiten, dan had in 

navolging daarvan dat park veel kunnen worden. Nu rijzen geheele blokken woningen 

naast elkander uit den grond en spoedig behoort ook het Willemspark tot de volgebouwde 

stadsgedeelten volgens de nieuwe verdeelingsmethode. Wat echter met waardeering mag 

opgemerkt, dat is het vele goede dat het Museumterrein niettemin te zien geeft. Wanneer 

wij de namen eens raadplegen die voor de ramen der pas voltooide huizen zijn geplaatst 

en met wie men over de huizen moet onderhandelen, dan vinden wij daaronder velen 

van eigenbouwers die reeds andere stadskwartieren hielpen vullen. 

Maar wat van hun werk hier gezegd kan worden is zeker zeer veel goeds, zoowel 

de woninginrichting die geheel modern, licht, luchtig en ruim is, als de gevels die ook aan 

het moderne offeren, zij bevredigen in hooge mate. Eenvoud maar goed beredeneerd en 

zij maken voor het grootste gedeelte een gelukkige vertooning. Juist dan valt het op te 

merken hoe dat moderne hier goed doet, breede opvattingen, niet dat gewurm en gepeuter 

door nietige verhoudingen, maar maten die spreken en indruk maken. Inderdaad, er wordt 

op onzen modernen stijl wel eens te veel afgegeven omdat de schrik er in zit door wat de 

groote scheppingen van den laatsten tijd opleverden. Maar dat verdwijnt, waar juist de 

burger huisbouw aan het woord komt. Daar zit in alles een meer waarheidlievend streven, 

vormen die behagen zonder opgeschikt te zijn, daardoor kan dit bouwen niet duur 

zijn en toch goed voldoen. Daar is op het Museumterrein veel gebouwd en juist door hen 

die gewoon zijn te bouwen met vormen die sterk aan den revolutiebouw herinneren. Dat 

heeft men daar geheel en al afgelegd, zoodat al moge nu het terrein verknoeid zijn voor 

het fraaie dat ons van die indeeling is toegezegd, het is in zekeren zin behouden in waarde 

door het gelukkig streven der bouwers om iets te leveren dat aan de eischen van het 

heden voldoet. 

Waar wij 'gewoonlijk niet karig zijn om af te keuren, mag het wel eens van het hart 

als er ook ten goede wordt gewerkt, en al behooren wij tot degene die de bebouwing in 

massa afkeuren, wij moeten erkennen, dat wat gebouwd werd zeer veel goede eigenschap

pen in zich opnam. Wanneer dat vroeger ook zoo was begrepen, hoevele van die jam

merlijke ellenlange straten hadden er beter uitgezien. Thans richten zich de oogen naar de 

Utrechtsche zijde. Daar zal weder een nieuwe bouwwoede landerijen in straten herscheppen. 

Moge het in beteren geest verdeeld zijn. Wat eenmaal Oudshoorn en Sarphati daar 

hadden gedacht herinnere men zich, en make dat stadskwartier als een overgang van 
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de stad op het landelijke. Men heeft er zulke schoone gelegenheid voor, te meer als het 

Amstelwater zich er doorheen kronkelt en de noodige grachten worden gespaard, waardoor 

dat terrein belangrijk in zijn soort kan worden. De Museumterreinen hebben het geleerd 

bijtijds een wakend oog hierop te vestigen, of het is weder te laat, en wij bouwen maar 

voort zonder eenige rekenschap, het een achter het ander opbergende. 

Juist daarin waren onze voorouders zoo sterk, zij wisten te groepeeren, aangename 

rustpunten in het gezicht te houden en wat zij hebben daargesteld, trekt nu nog stad en 

vreemdeling aan. Zie de prentbrief kaarten, altijd zijn het die oude kiekjes die fraai blijven, 

waarom ziet men van de nieuwe stad niets, omdat het op zoo'n kaart niets vertoont, wel 

het bewijs, dat deze zoo eenvoudige waarneming het doodvonnis er over uitspreekt. 

Vervoer van materialen per schuit. 

Een ontzaggelijk ongeluk gebeurde op 26 Augustus te Amsterdam. 

Een schuit met metselsteen beladen werd aan een schip vastgemeerd en toen het 

werkvolk daarmede bezig was, kantelde de schuit en het materiaal en volk ging te water, 

twee ontkwamen met een nat pak, twee werden gewond opgehaald doch gered, twee 

anderen lieten er het leven bij. Het is mij meermalen voorgekomen, dat ik met angst 

dergelijke ladingen zag. Het werkvolk, het zij tot hun eer gezegd, weet uitstekend te 

stapelen en dikwerf zoo hecht alsof de specie reeds tusschen de steenen zat, toch is het 

een losse onvertrouwbare massa. 

Nu men zoo op allerlei gevaren let, nu machines behandeld worden met een dikwerf 

overdreven vrees, en enkele bij den bouw noodig zijnde steigers of wat ook aan allerlei 

voorschriften gehouden zijn, is het onbegrijpelijk dat ook op dat vervoer zoo weinig 

wordt gelet. Want dat het zoo zeldzaam gebeurt, dat er een ongeluk voorvalt is een 

raadsel. De schuit heeft maar even te komen in afstroomend water en de hangende kant 

verliest zijn gewicht, het is dan ook geen zeldzaamheid, dat een schuit die in den nacht 

zonder zorg was naar den kelder ging. Waarom worden op dergelijke schuiten op het 

midden geen staketsels geplaatst waaraan de steen gestut wordt, er zou weinig plaats 

door verloren worden en men zou met zeer geringe hulpmiddelen de vier zijden kunnen 

vangen aan dat middenstaketsel. Gaat de schuit over, er zal dan een steunende kracht 

gevonden zijn, die wel niet altijd het gevaar vermindert maar toch grootendeels keert. 

Niet alleen metselsteen, maar het opladen van alle mogelijke artikelen kunnen hiervan 

profiteeren ; vooral daar is het gevaar groot, waar, zooals bijvoorbeeld aan de Handelskade 

een dijnende beweging door de vele booten, die lading als het ware uitnoodigt tot een 

uitstapje. Zulke staketsels hetzij van hout of ijzer, kunnen niet veel kosten vereischen en 

zouden de inhoud veel beter bijeenkoppelen. 

E e n e i g e n a a r d i g e g e v e l . 

De tekstfiguur geeft een gevel van een vereenigingsgebouw te Breslau. Het is een 

met den eersten prijs bij concours bekroond ontwerp van de bouwmeesters Börnstein & 



W o o n h u i s g e v e l van een V e r e e n i g i n g s g e b o u w , te Bres lau , 
Bouwmeester Bomstein & Kopp, te Oharlottenburg. 
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Kopp te Charlottenburg. Daar de vereeniging een gezellig en intiem Iwrakter draagt, 

hebben de ontwerpers dat in den gevel trachten terug te gevren. Het is dan ook een 

opgewekt geheel, bizonder eigenaardig gevonden. Afwisseling genoeg en toch geen over-

dreven versiering. Jammer is dat de kaplijn zoo zonderling om de zaaluitbouw loopt en 

deze als in een koord gevangen houdt. Wanneer de torenbouw geheel vrg was gelaten 

en de kap iets meer achterwaarts, zou zeker het geheel gewonnen hebben. Toch is het 

een met het het ander verre van onverdienstelijk en levert een aardige bijdrage op het 

gebied van hetgeen in onzen zoekenden tijd wordt geleverd. 

W o o n h u i s g e v e l . 

Wij ontvingen van den heer J. Werkman, 

te Kortezwaag, bijgaande woonhuisgewei ter 

opname. Eenvoudig, soliede, in hoofdzaak 

van metsel- en natuurlijken steen, is het een 

der gevels die langen tijd hun goede karak

ter behouden en daardoor steeds overal een 

welkome plaats vinden. Niet altijd is het 

mogelijk het strikt moderne toe te passen. 

D e s c h u t t i n g w e g . 

W o o n h u i s g e v e l , 
Bouwmeester J. Werkman, te Kortezwaag. 

Wanneer een gebouw zijn voltooiing nadert 

en het oogenblik is daar, dat het houten 

omhulsel verdwijnt is het de gewoonte van 

het kijklustige publiek om zich in groote getale 

te verzamelen en onder op- of aanmerkin

gen het nieuwe bouwproduct te ontvaqgen. 

Spoedig worden de rijen der toeschouwers 

minder gevuld en na een achttal dagen is het 

alsof er niets voor het oog verrezen is, dan 

alleen wanneer hoogst aantrekkelijke gedeelten 
den wandelaar tot stilstaan noodigen. Komt een eenvoudige winkelpui voor den dag een 
woordje in de krant en het ding is wereldberoemd. 

Heb je dien winkel al gezien, daar, lees wat het Nieuws, het Handelsblad enz. er van 

zeggen, ge moet het zien een wonderlijk smaakvol geheel. Wat te denken van het vol

gende bericht in hwt Nieuws v. d. Dag van 27 Augustus voorkomend 

D E N I E U W E B E U R S . 

«Heden is ook aan de Damrakzijde de schutting om de Nieuwe Beurs gevallen. 

»Alleen een klein gedeelte bij het restant van de üSrectiekeet blijft voorloopig nog staan. 



Ï42 

, m a a r Zal spoedig verdwijnen. Het gebouw doet zich thans geheel anders voor, zoodat 

,het oogenblik gekomen schijnt, waarop de aangekondigde bekeering van velen onzer 

»stadgenooten zal intreden.* 

De schutting nu, had een hoogte van zoowat 2 meter, het gebouw kwam er dus in 

zijn geheele waardigheid nagenoeg boven uit. 

Was het een standbeeld dat achter een schutting verborgen, gewooahjk het beeld m 

doek heeft gewikkeld tot op het oogenblik der onthulling, dan is het begrijpelijk, dat het 

veelbesproken men. dat niet in de gelegenheid was vroeger goed te kunnen zten nu alles 

op eens voor zich krijgende door die wisseling getroffen is. Hier is dat echter met het 

geval het gebouw staat er en is te beoordeelen, of de voetzooien nu al bedekt waren en 

nu ontbloot komen zal toch weinig aan het geheel hebben kunnen wijzigen in het oordeel, 

of het moeten wel stakkers zijn. Voor dezulke zal een bekeering weinig nut hebben. 

Integendeel, het meerdere vrij komen, zal velen het oordeel doen bevestigen, dat hier voor 

de geheele omgeving een misgreep is gedaan, zoodat wij het betwijfelen of de bekeerlingen 

wel in groote getale zullen op komen zetten. Waar de bouwmeester zoo bij u.tstek 

bekwaam, zooals het interieur overal te zien geeft de macht had iets goeds te leveren, 

daar is het zeker wel te betreuren, dat wat er staat uiterlijk zoo arm en onvoltooui gehjkt 

en hij zich op die wijze liet afdwalen. Waarlijk, wanneer het inderdaad zulk een 

verdienstelijk monument was. dan had zeker het Nieuws de optrede voor het pubhek wel 

wat beter ingekleed, dan met de voorspelling eener mogelijke bekeering en zoo zullen er 

waarschijnlijk vele bladen zijn die dat feit meedeelen. Het teekent toch in zekeren zm 

en wanneer men nu berekent, hoe geheel anders dat had kunnen zijn wanneer m die 

juist geschikte omgeving iets was verrezen, schilderachtig, en toch flink in verhoudingen, 

maar met relief en niet als nu een vierkant lichaam met geen anderen sprong dan d.e van 

de waterpijp en dat een combinatie gelijkt van een aantal pakhuizen, waarop men IJsland 

Groenland enz. zoekt te lezen, zooals de pakhuis-combinatien vroeger jaren veelal aanboden. 

Zoo had het kunnen zijn. Hoe echter het Nieuws van den Dag aan die besp.egelmg 

kwam is nog niet op te helderen. Bij den torenbouw is de schutting over een lengte van 

ongeveer 20 M. slechts opgeruimd, waardoor niets meer te zien komt dan enkele armehjke 

sousterrein-raampjes met den ingang onder den toren. De schutting staat nog nagenoeg 

in zijn geheel en als dat kleine gedeelte wat vrijkwam reeds aanleiding tot bekeenng gaf, 

dan belooft de toekomst veel. 

Z w a k k e m o n u m e n t a l e gebouwen . 

Nu eenmaal de berichten de rondte doen over onsoliditeit van monumentale gebouwen 

komen zij van overal. Belangrijk in deze is wat omtrent de St. Pauls kerk te Londen 

wordt gezegd. Het portiek van Ludgate Hill vertoont steeds meer bewijzen van werkmg 

en is reeds voor de onveiligheid afgesloten. Er komt bij, dat tot herstel er geen fondsen 

zijn. zoodat. wanneer in deze niet spoedig gehandeld wordt, het wel eens zou kunnen 

gebeuren, dat de St. Paul hiervan meerdere schade ondervond. 
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T e g e l-t a b 1 e a u x. 

De tegel-industrie is in de laatste jaren ontzaglijk vooruitgegaan. Is dat in hoofdzaak 

dank te weten aan de zoo belangrijke Delftsche industrie, wat dezer dagen de inrichting 

Rozenburg echter weder afleverde, doet ons onwillekeurig bij de beschouwing even daarbij 

vertoeven en daaraan een welverdiende hulde brengen. Voor het pantserschip De Ruyter, 

dat zijne voltooiing nadert, zijn vier tegeltableaux vervaardigd, die de belangrijkste episoden 

uit het leven van dien vlootvoogd voorstellen. De beklimming van den torenspits te 

Vlissingen, de tocht naar Chattam, de strijd met de Engelsche vloot en het opbrengen 

van overwonnenen, vormen 4 tafereelen die met zulk ontzaglijk fraaie kleuren op de tegels 

zijn teruggegeven, dat men met bewondering hiervoor geruimen tijd vertoefd met 

beschouwen. 

Inderdaad, daar is een niet genoeg te waardeeren vooruitgang in dien verdienstelijken 

arbeid op te merken. Heeft Nederland op tegelgebied een ouden roem, op die wijze wordt 

deze gehandhaafd. Het is alleen maar jammer dat de reproductie hierop zooveel schadelijken 

invloed heeft. De goedkoope tegels, die niet anders zijn dan daarop gebrachte foto's, 

verliezen hun kleur, beschadigen bij schoonmaak omdat dit teere oppervlak zulks niet 

gedoogt en zulke producten, in de meeste galanterie-winkels verkrijgbaar, gaan dikwijls 

als souvenirs mede met vreemdelingen om een zeer slechten indruk van onze tegel-industrie 

te geven. Het goede aan de tegels verbondene is alleen het ware en dat betrachten onze 

fabrieken tegenwoordig op uitstekende wijze, waarom het beter is liever iets meer daarvoor 

te bestemmen, en een stuk van blijvende waarde te verkrijgen, dan al die prul-artikelen, 

die het goede schaden. 

Aanbestedingen met foutieve cyfers. 

Dat er werkelijk een beteren geest is gevaren, in hen die met bouwen in betrekking 

komen te staan bewijst het feit dat dezer dagen te Haarlem geschiedde. De aannemer 

van de lichtfabrieken, die behalve veel tegenspoed, waaraan dit werk rijk voor hem was, 

ook nog het buitenkansje liep zich bij aanneming even maar 850 M3 metselwerk te 

vergissen tot een bedrag van 12,750 gulden, heeft zich tot den Haarlemschen gemeente

raad gewend om uitredding uit dien toestand. Hij vroeg voldoening dier vergeten posten 

schadevergoeding voor zijn tegenspoed. Op het laatste konden Burgemeester en Wet

houders niet ingaan, maar toch werd voorgesteld, voor het gemaakte abuis de aangevraagde 

vergoeding te verkenen. Dat moest men voor 20 of 15 jaar geleden eens gevraagd 

hebben, 't was aan een doovemans deur geklopt; wel een bewijs dat de eendrachtige 

samenwerking van H. H. aannemers veel ten goede heeft uitgericht. Ook moet gezegd 

dat Haarlem's bestuur een nobel voorbeeld geeft tot regeling dezes. 



Een nieuw schoorsteenmateriaal. 

De kalkzandsteenfabriek » ^ Nieuwe Industrie* te Woerden heeft een schoorsteed 

gebouwd, geheel van eigen materiaal. De steenen zijn allen na het cirkelbeloop gevormd 

en is het geheel uitgevoerd naar de gegevens van den bouwkundige, den heer H. Hendriks 

aldaar. De schoorsteen heeft een voetstuk van 3.50 M hoogte en 2.50 M. in het vierkant. 

Daa«)p rust de schacht, die 2.15 M middellija heeft en aan de top n o M . i s . De gehecle 

hoogte is 25 Meter. Het is zeker voor het eerst dat een schoorsteen hier te lande van 

dit materiaal is opgetrokken, waarom het van belang is er de aandacht op te vestigen. 

Naar luid van de berichten moet de schoorsteen zeer goed voldoen. 

Cloisonnéglas en Paarlglas Mozaïk. 

De firma P. Dolk en Zoon te Rotterdam fabriceert gedurende eenigen tijd de beide 

bovenstaande artikelen. Vooral in onzen tijd, nu zooveel werk wordt gemaakt van de 

glasversieringen aan de gevels en daarbij zulk een goed versieringsmateriaal blijkt, is het 

te verwachten dat de firma P. Dolk en Zoon groote navraag daarvan zal verkrijgen. Het 

is dan ook zeer geriefelijk dat de firma voor hen, die niet in de gelegenheid zijn aan de 

magazijnen te Rotterdam en Dordrecht het materiaal te kunnen zien, de monsters ter 

kennisname verkrijgbaar stelt. Menigeen zal daarvan gaarne gebruik maken omdat het 

artikel is van onzen tijd en gewild. 

Eene Prysvraag der Maatschappy tot Bevordering der Bouwkunst . 

Het Bouwkundig Weekblad geeft hieromtrent het navolgende bei>icht. 

Op de Internationale Eereprijsvraag voor een Koninklijk Paleis, uitgeschreven door 

de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst bij gelegenheid van de herdenking van 

haar zestigjarig bestaan, zijn 18 antwoorden ingekomen, als volgt: 
MotlO. AanUl teekeningen. Motto. Aantal teekeningen. 

i . Celui qui a pensé bien, c'est Ie 

vainqueur 10. 

2. KP in cirkel {monogrant) . . . 8. 

3. HW in ornament [monogram) . . 10. 

4. Wapen van Amsterdam [geteekend) 9. 

5. Rust »0-

6. Greta 3-

7. NU sine labore 9-

8. Oranje boven 10. 

9. S. L. N 9-

De deelneming op deze prijsvraag kan dus als uitstekend geslaagd beschouwd worden 

10. Noblesse oblige 9-

11. Studie ^ 

12. Labore i a 

13. Schetsen 3-

14. Nee Aspera Terrent . . . . 10. 

15. Mönsalvat I O ' 
16. Koninklijk wapen [geteekend) . 9. 

17. 1842—1902 10. 
18. Drie roode concentrische cirkels 10. 
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Bij de Platen. 

O n t w e r p v o o r e e n w i n k e l h u i s , 

door J. J. BOTN, Bouwmeester. 

De plaat geeft den gevel, de tekstfiguren de plannen aan. Het is een hoekgevel, die 

soiled van materialen en vormen, een goeden indruk oplevert. 

B o u w k u n s t i n d e h o o f d s t a d . 

Het is roerig op het gebied onzer kunst in de hoofdstad, en dat is een gelukkig 

teeken, er wordt veel te weinig gezegd, nog minder in den laatsten tijd gedaan. Wanneer 

er terugkeer tot hét aloude doen en laten kon komen, zou het in vele opzichten wenschelijk 

zijn, want de stille berusting die bestaat, en met alles genoegen doet nemen is wel wat 

bar en brengt ons niet veel goeds. Wanneer wij eens terugdenken naar de dagen toen 

Alberdinck Thijm geestig alles afstrafte wat niet in zijn kraam te pas kwam, al was 

menigeen het soms volstrekt «niet met hem en zijne richting eens, allen zochten hem 

toch op, hoorden hem gaarne, leerden veel van hem, en eindigden met grooten eerbied 

te gevoelen voor den zoo rijkbegaafden spreker, schrijver en denker. Hoe ook, er is 

niemand die zal zeggen, dat Alberdinck Thijm niet veel voor de kunst, vooral voor de 

bouwkunst gedaan heeft, na hem trad niet weder iemand op, zoo toegerust en geschikt 

om op fouten te wijzen waarvan alleen dit de keerzijde was, dat eigen voorliefde door 

hem te veel vooropgesteld werd. Maar nuttig is hij voor velen geweest en nog zien en hooren 

wif hem met zijn zwaar geluid zijne afkeuring uitspreken over alles wat doodend was in 
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de kunst. Huizen met platgelijsde bekrooningen, hij had er een nachtmerrie van, en dan 

wees hij op den sierlijken overgang, die de kaplijn opwaarts gaande aanbood. Op het 

fraaie-silhouet hierdoor verkregen, en wanneer hij dan zoo vol gloed alles behandelde en 

weergaf, dan had een elk spijt dat de tijd zoo spoedig voorbijging om hem te hooren. 

't Is werkelijk een aangename herinnering. 

Wat zou die geniale man wel zeggen als hij onzen tegenwoordigen monumentalen bouw

stijl zag en daarbij dacht aan zijn platgelijsde afstraffingen, wat zou hij zeggen, die opging 

in de schoone verhoudingen en lijnen van het Amsterdamsch Stadhuis, thans paleis. Ja, 

waarlijk, wat zou hij wel zeggen op het zien van onzen arbeid, ik geloof, dat zijn stem 

zich nog sterker zou doen gelden en ons zou geesselen, dat wij na zooveel jaar arbeiden 

niet verder gekomen waren. Het is noodig, dat wij weder van die mannen terugvinden, 

die ons op het pad houden en door woorden voor dwalingen behoeden. 

Wat nu te denken van een verfraaiing van den Dam. Kloek was het adres van 

Architectura et Amicitia, dat den weg aanwees om door verzameling van denkbeelden tot 

het ware te geraken. 

Wat zeggen B. en W. 

»Wanneer wij meenen u in overweging te moeten geven niet op het verzoek van 

adressant in te gaan, spruit dit geenzins voort uit onderschatting van de vele moeilijkheden, 

welke zich bij het Dam-vraagstuk voordoen, doch uit de omstandigheid, dat wij van eene 

prijsvraag, gelet ook op hetgeen totnogtoe met prijsvragen is bereikt, geen afdoend resul

taat verwachten. Kon het standpunt ingenomen worden, dat de Dam met zijne omgeving 

veranderd moet worden, onverschillig hoe hoog de kosten daarvoor ook zouden wezen, 

dan zou tegen het uitschrijven eener prijsvraag op zichzelf minder bezwaar bestaan. Thans 

vreezen wij, dat de resultaten daarvan hierop zullen neerkomen, dat de gemeente in het 

bezit zal komen van een aantal wellicht verdienstelijke plannen, waarvan echter, wegens 

de hooge kosten als anderszins, geen enkel zal blijken voor uitvoering vatbaar te zijn. 

Er mag toch niet uit het oog verloren worden, dat bij een plan, zooals adressant 

bedoelt, n.l. een plan, bij welks uitvoering de Dam zich als een monumentaal geheel za 

ontwikkelen, dat plein zoodanig gewijzigd zal moeten worden, dat zoowel het vroegere 

paleis als de Nieuwe Kerk als bouwwerken geheel tot hun recht komen. Hiermede zal 

rekening moeten gehouden worden bij elk werk, dat op of bij den Dam zal worden 

gemaakt, zelfs bij alles, wat op of bij den Dam zal worden verricht. Dat dit bij den bestaan

den toestand groote, zoo niet onoverkomelijke bezwaren vormt behoeft nauwelijks betoog. 

Er is nog een ander bezwaar. Eene prijsvraag moet uit den aard der zaak openbaar 

wezen. Belanghebbenden zullen derhalve weten, dat hunne perceelen bij het voor uit

voering aangewezen plan betrokken zijn. 

Hierdoor zal de lust tot speculatie worden opgewekt, tengevolge waarvan de uitvoering 

van het plan wellicht onmogelijk zal worden gemaakt, in ieder geval zeer zal worden 

bemoeilijkt. 

Ten slotte zou bij het uitschrijven eener prijsvraag juist de medewerking verloren 

worden van hen, die in de eerste plaats geroepen zijn eene goede oplossing aan de hand 
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te doen. Zij toch zouden in de jury moeten zitting nemen en daardoor niet kunnen mededingen. 

Wij achten eene bevredigende oplossing bereikbaar, wanneer de tot dusverre gevolgde 

weg ook bij de vraag van de Dam verfraaiing gevolgd worde, dat n.l. d& dienst der 

publieke werken bij het ontwerpen van plannen, waarbij de aesthetiek op den voorgrond 

treedt, advies inwinne van een architect van naam op dit gebied» 

Een sober antwoord. Zouden onze vroede voorvaderen, die handelden zooals zij op 

de oude schilderijen er uit zien, rond en vrij, zulk een antwoord hebben gegeven, een 

antwoord dat niets omvat ? Geen prijsvraag dus. Wat doet men elders juist een prijsvraag f 

Voor elke belangrijke stadsverbetering buitenlands is een prijsvraag de toongever, waarom 

niet hier ? Zijn al onze krachten dan opgegaan in het eenige licht dat slechts voor B. en WJ 

brandt en aan de toeschouwers duisternis geeft. Juist een prijsvraag spitst en leidt de 

gedachten ; wat velen zien, de een hier, de ander daar, kan den weg banen tot een goed 

geheel. Het zou niet voor het eerst zijn, dat op deze wijze goede resultaten zijn verkregen. 

Ja, wordt gezegd, 't is mogelijk, maar wat hebben wij niet uitgegeven voor de beurs

prijsvraag en zie, nu wij tot uitvoering kwamen, nu is de opinie zeer verdeeld — wel 

een bewijs dat prijsvragen niet tot het doel leiden. Oogenschijnlijk is dat zoo, maar in 

waarheid niet. Wat de beursbouw nu te zien geeft is geheel vrij van de prijsvraag. 

Toen de prijsvraag uitgeschreven werd was men nog gelukkig niet zoo op de hoogte van 

het moderne onder het moderne. Toen waren er hoogst verdienstelijke ontwerpen en had 

een daarvan letterlijk zoo uitgevoerd geworden, zeker waren de opiniën veel minder 

verdeeld. De bekwame bouwmeester Berlage, die wij in zijn beursbouw niet terugvinden, 

had ook daarbij een ontwerp dat vol van verdiensten was en het Damrak tot sieraad zou 

geweest zijn. Had men dus de prijsvraag, van welk der bekroonden ook beantwoord, 

laten recht wedervaren, de opinies hadden veel minder verdeeld geweest en men had 

op een beter standpunt gestaan. Daar is iets raadselachtigs in alles, waarover de tijd alleen 

kan rechtspreken. Wij zien alles te dikwerf, zien daardoor te goed of verkeerd, een van 

beiden, de tijd zal het leeren, waar een geheel ander geslacht zal zien en zeggen en 

gelijk geven aan wien het toekomt. Zal de gemeente het dan zelf doen, maar is het 

niet bedroevend wat zij ons gegeven heeft in de laatste jaren ? Ja, een tram, en nog wel 

een electrische, maar weegt die op tegen al dat schoon dat er voor geofferd werd, fraaie 

bruggen moesten vallen, om plaats te geven aan de roodgeschilderde schavotpalen 

met hun spinragverbindingen, die alle uitzicht belemmeren en tegen den goeden smaak 

in opstand komen. Wat heeft men gemaakt van al die wegen, immers niets. Wanneer 

des avonds in deze dagen het maantje over de bochten der grachten gluurt, zaagt ge 

dan wel ooit fraaier stadspunten dan hier ? Immers nergens, en dat geeft alleen de oude 

stad te zien ; de nieuwe is voor de tram en zoo ge wilt een dutje daarin, 't Is wel treurig. 

Mag men dan vertrouwen stellen in zulke leiding? Juist daarom was het denkbeeld van 

A. et A. zoo goed : »laat u voorlichten, waar ge er niet voor berekend zijt. 

Zou de gemeente niet, na vaststelling van een prijsvraag-antwoord, kunnen aannemen 

dat ieder die bouwde moest voldoen aan het gestelde program, er kon dus niet gebouwd 

worden of er kwam eenstemmigheid in het geheel. 
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Alleen op langdurigen weg is dat te verkrijgen. Ja, zeggen B. en W., wij zien daar 

geen heil in, en het slot zou zijn, dat alles toch in een hand terechtkwam. Als die hand 

de goede is waarom zouden wij het betreuren. Maar dan is er ook meer noodig voor 

ons zelf, dan moeten wij ook stouter in ons optreden zijn, moediger in het weergeven 

onzer gedachten. Daar zit iets vreemds in de lucht. Toen Dr. Cuypers veel bouwde, 

spaarden velen hem niet, hij kreeg er dikwerf ontzaggelijk van langs, van anderen die 

anders dachten, toch moeten allen erkennen, vriend of vijand, dat in alk werken 

een behagelijken vorm zit, al harmonieeren wij niet met al de onderdeelen en verdeelingen. 

Waarom mogt dat zoo zijn. 

Nu er een modernen stijl be

zig is zich te vormen, geestig 

en goed in het kleine, zwak 

en zwaar in het groote, nu 

zwijgt alles, alsof hetgeen men 

ziet het hoogst bereikbare is, 

en uit dat stilzwijgen putten 

de leeken, zooals B. en W. hun 

kracht en worden in de waan 

gebracht het goede gevonden 

te hebben. laderdaad dat 

moet veranderen, het zou zelfs 

voor de betrokkenen een ze

gen zijn, dat daardoor zij de 

weg tot beter weder voor hen 

ontsloten vonden. Het is dus 

alleszints te hopen dat A. et A. 

nog zooveel kracht moge be

zitten, dat zij een betere over

tuiging in het leven roepe. 

Gelijk van aard is wat de 

bouwmeester Van Arkel moet 

ervaren. Zijn wenk aan 

B. en W. staat op het punt niet verhoord te worden. Ligt in die wenk niet een stil

zwijgende vingerwijzing niet door te gaan op den weg die men bewandelt en tot zoo 

weinig resultaten voert. B. en W. stellen voor hun raadslid Van Arkel niet te hooren 

en de groote doofpot ook met zijn klacht te vullen. Het is werkelijk te betreuren, want 

het is feitelijk de eerste moedige en openbare aanklacht, overeenstemmende met wat bij 

zoovelen stil berust. B. en W. zijn ook hier niet van plan hun weg vaarwel te zeggen, 

maar stokstijf te staan op hunne denkbeelden en het bouwen zooals dat tegenwoordig 

geschiedt voor de gemeente, kan nog eenigen tijd van leven genieten. Hoe lang nog? — 

Er ontstaat kentering, nog onder bedekten vorm spreekt men zich uit, het zal echter 

P l a n n e n W i n k e l h u i s . 
Bouwmeester J. BOUT. 
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-spoedig .««er klankvoller worden en dan zal men het betreuren, dat ia dien<us8chentyd nog 
zoo onberedeneerd is voortgearbeid. Zoo staan de zaken in de hoofdstad roerig, zooals 
wij m den aanvang gezegd hebben, maar eigenlijk treurig, en wij zien uit naar een «.an 
als Alberdmck Thijm, die moedig met zijn geesselroede eens reddering brengt in een 
toestand die het waarlijk behoeft. Dat hij spoedig moge komen. 

W o o n h u i s t e L e h r t e . 

Een aangenaam ingedeeld geheel geeft 

het woonhuis aan, dat op de tekstfiguur 

voorkomt. Het is een ontwerp van den 

bouwmeester Gustav Janicke te Berlijn. Af

wisseling zit in eiken gevel, en biedt ieder 

dezer iets nieuws aan, waardoor het vrijlig-

gende geheel ons overal wat te zien geeft 

en voldoet. De geheele inrichting is uit de 

verschillende plannen op te maken, die zeer 

regelmatig ingedeeld zijn. 

Trust in den houthandel. 

Onze eeuw is met de bizondere eigen

aardige opvatting aangevangen om zooveel 

mogelijk kracht en kapitaal te vercenigen 

en daardoor de grootste winsten te verkrijgen. 

V i l l a t e L e h r t e . 
Bouwmeester GKJST. JABTIOHE te Berlijn. 

De stoombootvaart in één hand, de petroleumhandel liefst evenzoo en zoo elke industrie 

overheerscht door de meerderheid, die de minderheid vernietigd en dan de winsten naar 

wülekeur kan regelen. Nu is de houthandel aan de beurt, want er loopt een gerucht dat 

de Amerikaansche houthandelaren een trust zullen vormen. Nu is er geen staat waar het 

hout tegen zulke verschillende prijzen wordt verhandeld als wel in Amerika. De groote 

voorraad, daar aanwezig, de ontzaggelijke massa ondernemingen, die allen ten doel hebben 

het hout op hunne bezittingen te kappen en aan den markt te brengen, makende prijzen 

billyk. en wanneer nu de trust ten doel had daarin eenheid te brengen, daar was dit in 

zekeren zmgoed, maar dat schijnt niet zoo het geval te zijn; men wil den uitvoer treffen 

en daardoor de prijzen voor het buitenland belangrijk booger opvoeren. Nu wil men in 

Duitschland, dat ontzaggelijk veel Amerikaaasch hout gebruikt, wellicht het meeste, den 

mvoer treffen door verhoogde belasting. Geschiedt zulks, dan is het voor den Amerikaanschen 
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handel moeielijk, en zal het een met het aadcr oorzaak zijn dat die handel een groote 

wijziging erlangt. Het jaar 1904, wenneer die belasting intreedt, zou dan een geheel 

anderen toestand voor den houthaodel kunnen in het leven roepen. 

De Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer op Walcheren. 

De prijsvragen, uitgeschreven door bovengenoemde vereeniging hebben wij vroeger 

opgenomen, het is dus ook billijk dat wij iets naders over den afloop vermelden Dezer 

dagen was Middelburg de zetel waar zich de feestvierenden vereenigden, waarbij het 

to-jarig bestaan der vereeniging werd herdacht. Gewoon alles goed te doen, was dit ook 

hierbij het geval. Een etalagewedstrijd was gevormd, waaraan de Middelburgsche winkeliers 

zeer voltallig hadden deelgenomen. Verder allerlei reclame-middelen die zoowel in Europa 

als in Amerika zijn toegepast om het vreemdelingenbezoek te bevorderen, en dan de 

verschillende inzendingen op de uitgeschrevene prijsvragen, die verre van onbelangrijk 

waren. Het behoeft geen betoog dat dergelijke verzameling, die gewoonlijk een bont 

amalgama vormt, zeer de aandacht trekt, daarbij komt dat onze kleinere steden met zoo 

verwend op het punt van expositiën zijn, en dus een talrijk bezoek er aan ten deel viel. 

Dat op de prijsvragen een allerlei was ingezonden, is natuurlijk. Waagt zich in onzen tijd 

menigeen spoediger daaraan dan vroeger, juist een prijsvraag waarbij zoovelen gelooven 

den rechten man op de rechte plaats te zijn, heeft altijd het voorrecht op een ruime oogst. 

Het is dan ook niet moeilijk om de eerste schifting te maken, en de helft dCr inzenders 

van de verdere beoordeeling af te zonderen. Dat het schilderachtige, Walcherschecostuum 

de hoofdgedachte bij vele ontwerpen vormde, lag voor de hand, daarbij ging men echter 

verder, liet de fantasie werken, en de losse opvatting kleedde boertjes en boerinnen, zóó, 

dat zij op het laatst niet meer geleken op wie zij moesten voorstellen. Daarbij ging men 

er moderne stijlpoppen van maken en dat ging in het geheel niet op, waar de gewoonlijk 

gezonde vormen der bewoners zich daartoe zoo weinig eigenen, die ruimte en geen 

beperking van lijnen behoeven. 

De inzendingen waren 72 voor het groote en 28 voor het kleine biljet. De jury van 

beoordeeling bestond uit de heeren W. A. Graaf van Lijnden, H Tak, W. J. Schutz, 

M. Vlamings en C. H. J. van Bentem Jutting. Twee bekroningen waren uitgeloofd, een 

k / IOC en een k ƒ 50. Het resultaat was dat de eerste prijs, ƒ ICO, werd toegekend aan 

het ontwerp .Smallcgange* van den beer J. A. Louwerse te 's Gravenhage, de tweede, 

/ 5 0 , »A. O. Z.€ was van den heer J. Rotgans te Amsterdam. 

Niettemin is nog verlof gevraagd tot opening van enkele naambriefjes, waarvan de 

ontwerpen in aanmerking kwamen, en die dan op een extra belooning aanspraak werd 

gegeven. Daarbij is opmerkelijk wat zelden geschiedt op een prijsvraag-expositie, dat het 
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gebouw inneemt. Het tooneel is oP gelijke afmeting. Wanneer men verder in aanmerking 

neemt, dat de opgang naar aïïe gangen ruim is. zoodat geene opeenhooping te wachten 

staat, dat al die toegangen behoorlijk verdeeld, compleet in orde zijn en dat het mwend,ge 

van alle veISie.de deelen is voorzien, dan rijst de vraag wel eens. hoe dat alles U d.en 

korten tijd mogelijk was zoo volled.g te voltooien. Wij staan voor het feit en nemen er 

den hoed voor af. Alleen de nog vochtige muurvlakken laten geene kleunge beschüdenng 

toe en zal daartoe later worden weergegeven De plaatsen die er aanwezig zijn. zyn voor 

het P«terre 700. zoodat alles bijeen in de geheele ruimte der zaal ,600 zitplaatsen z.j*. 

Voor de verlichting, die zijn stralen op het tooneel moet werpen is boven de gaandenj 

gezorgd, door het aanbrengen van een lichtwerper, al het overige licht is electnsch. 

waarvoor in het bijgebouw de inrichting is opgesteM. Voor brand zijn een kleine derfg 

brandkranen aanwezig en is de inrichting zoodanig, dat het naar buiten wegkomen ge^ 

makkelijk is en hulpmiddelen biedt. Alles getuigd van hoogst gezellige opvatting en zal 

zeker voor de Amsterdammers een nieuw punt van aangename verpoozing fceden. Ook 

het uiterlijk levert een gunstig geheel, passende in den geest van onzen tijd, en het karakter 

van schouwburg weergevende. 

De lange jaren achtereen zoo gruwelijk leelijken plek. die het Rembrandtplem 

ontsierde, is op goede wijze gevuld en vormt een flinke aansluiting bij de groote cafe's 

daar aanwezig, die aan de bouwmeesters Gosschalk en Van Arkel hunne vormen danken 

en steeds goede opvattingen in onze kunst zijn geweest. Zoo het een met het ander 

vormt het Rembrandtplein een punt zooals er Parijs te zoo velen biedt waar heel wat 

gezelligheid heerscht. 

L u c h t s c h e e p v a a r t . 

Als een belangrijke bijdrage op dit gebied kan dienen dat voor de wereldüentoon-

stelling te St. Louis te houden in 1904. een wedstrijd is uitgeschreven, waarvoor ongeveer 

4600™ gulden zijn bestemd. De prijswinner moet het bewijs leveren, dat hij reeds met 

zijn' ballon een afstand van 1.6 K.M. heen en terug heeft afgelegd. De eerste prijs ie 

240 000 gulden en wordt bij het verkrijgen daarvan bedongen dat de ballon dfe bepaalde 

afstlnd driemaal met een snelheid van 32 K.M. per uur kan doen. Vier kleine prijzen van 

8400. 7200, 4800 en 3600 gulden komen aan degeen die hierop het meest volgen. Elke 

ballon moet door een bestuurder vergezeld worden. 
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Bij de Platen. 

V i l l a H u l k e s t e i n t e A r n h e m . 

Bouwmeester G. J. HAÖENBEEK. 

De plannen en gevel geven een overzicht van de villa Hulkestein uit Arnhem's 

omgeving welbekend. De teekening is vervaardigd door den heer G. J. Hooyerink. 

De Maatschappij tot bevordering der bouwkunst. 

Gewoonlijk wordt men geen zestig jaar, of men heeft heel wat achter den rug. Dat 

heeft ook de Maatschappij ondervonden waar persoonlijke invloeden dikwerf voor- en 

tegenspoed brachten. Wanneer wij op het herdenken van het zestigjarig bestaan terugzien, 

dan is dit zeker met erkenning voor het vele onschatbaar goede dat de Maatschappij ver

richtte. Een gelukkig verschijnsel is ook dat de tegenwoordige leidsmannen, de Maatschappij 

zoo wisten te besturen dat het aantal der leden sterk is vooruitgegaan en steeds vordert. 

Dat is de kern van het bestaan. Maar ook de kalme en beredeneerde wijze waarop werd 

opgetreden heeft veel daartoe bijgebracht. De voornaamste episode is wel de uitslag van 

de groote prijsvraag. Het is zeker een verblijdend verschijnsel dat waar het woord inter

nationaal zoo menig werkkracht aan het werk riep, nagenoeg allen en wel de hoofdpremiën 

hier te lande verbleven. Het was toch een zilveren medaille en f 250 aan den ontwerper 

van het plan 1892—1502, den heer W. van Boven, architect te 's Gravenhage. Een zilveren 

medaille en / 200 aan den ontwerpers van het plan »Neo Aspera Terrentt, de heeren 

A. P. Smits en H Pels, bouwkundigen te 's Gravenhage. Een bronzen medaille en f 150 

aan dep ontwerper van het plan »Celui qui a pensé bien c'estle vainqueurc, den heer R. J. 
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Hoogeveen, architect te Rotterdam. Een som vaa / ico aan den ontwerper van het plan 

.koninklijk wapenc den heer Jules van der Hende, architect-professor in de bouwkunst aan 

de Koninklijke Academie voor Schoone Kunsten te Gent. Een som van / 100 aan den 

ontwerper van het plan .Labore., den heer Herm. van der Kloot Meijburg, archrtect te 

Rotterdam. 
Opmerkelijk is hierbij hoe 'sGravenhage en Rotterdam zich doen gelden, waar de zoo 

hoogst verdienstelijke krachten daar aanwezig, zich zeer gelukkig ten strijde hebben aan-

gesloten. Was de Heer van Boven geen vreemdeling op het gebied der prijsvraag 

beantwoording, de stille tijd op dit gebied deed zien dat de krachten niet verzwakt zqn 

en deze zich zijn naam gelijk, boven aan de rij wist te houden. Ook de Heer R. J. Hoogeveen 

wiens hoogst verdienstelijken arbeid zoo dikwerf in onze uitgaven voorkomt en die bij jeugd 

reeds zooveel moed en bewijzen van studie weet over te leggen beloofd veel voor den 

toekomst en komt een welgemeend saluut toe. 

De bouwkundigen verdienen waardeering zoo het terrein behouden te hebben voor 

een prijsvraag die internationaal toch eigenlijk tot in zijn hart nationaal is en door ons 

eigenlijk het best begrepen kan worden. Zoo gaat de Maatschappij naar de zevenUg. 

Mag daarbij wel eens gedacht aan de nimmer rustenden ijver waarmede de secretaris C. 

P. J. Louis Rieber altijd zijn post blijft vervullen. Aan hem is de Maatschappij veel dank 

verschuldigd, zijn ongeëvenaard kalm voorwaarts gaan heeft haar in moeielijke oogenbhk-

ken gesteund en gebracht oP den weg tot haar behoud en nuttig zijn. Reeds nu weder 

treedt de Maatschappij uit de feestvreugde op om de gemeente Amsterdam er op te 

wijzen, dat zonder degelijke leiding haar bouwdepartement geen levenskracht W 

Alhoewel gemeentereen geen gemakkslijke toehoorders zip. zoo gelooven wy toch, dat 

wanneer zoo'n zestigjarige aanklopt, dat men even denkt, dat niet hooren toch verre van 

beleefd zou 'zijn en dan bestaat de kans van welslagen. Al achten ^ die kans genng 

't is mogelijk want de toestand mag zoo niet blijven voort bestaan. Dat de eerste daad 

na het feest een go.de moge ^ n , die instemming vindt, wordt door velen d.e tot het 

vak behooren in Amsterdam gewenscht. 

V a n d e s c h r ö f t a f e l . 

Er is altijd op de schrijftafel zulk een aardig hoekje. Elke nieuwigheid op bouwkund.g 

gebied die zich gewoonlijk door circulaire of brochure aanmeld, komt daarop terecht, en 

hoewel bij «ikelen het verzoek gericht wordt aan hun bestaan eens te herinneren, kan dat 

vaü allen dikwerf niet, omdat velen soms korter leven, dan de tijd noodig om een geschikt 

oogenblik tot omschrijving af te wachten. Daar zijn echter ook bestendige, die wij steeds 

in kracht toenemedde zien verschijnen en die daarvan zulke goede gidsen vormen op den 

weg om het werkelijk degelijke te verkrijgen. Een viertal wülen wij even aanstippen. De firma 

Wijnmalen Sr Haumann, Glashaven 4, te Rotterdam, een groote kracht op het gebied tot levermg 

van de meest passende werktuigen in elk bedrijf, zond een beknopte brochure de wereld 

in, waarin al die artikelen, en het zijn er eenigen, in zijn afgebeeld en opgesomd. Van de 

eenvoudigste whroef, nijptang of aambeeW, klimt dat tot de meest ingewikkelde machme 
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die met elkander een tienduizendtal bedragen, waarvan de brochure enkelen op zeer kleine 

schaal opnam. Het is een alleszins compleet boekje en een goeden wegwijzer voor een 

ieder die werktuigen behoeft, elke tak van nijverheid, zoowel die van de bouwambachten als 

alle overigen zijn daarin vertegenwoordigd, zoodat het bezit van zulk een wegwijzer voor een 

ieder geriefelijk is. Van de firma v, d. Berg & Co., Prins Hendrikkade IÓJ—164. te Amsterdam 

verscheen een brochure, geheel handelende over telefoontoestellen, welk een ontzaggelijke 

uitgebreidheid heeft dit artikel verkregen, talrijke pagina's zijn gevuld met afbeeldingen 

en is de serie die hiervan bestaat inderdaad belangrijk. Vooral nu is het voor onze 

bouwmeesters van waarde, waar de telefoon een noodig element is bij onzen huisbouw en 

vooral bij industriëele of kantoorinrichtingen. De bekendheid hiermede wordt door dergelijke 

brochure vergemakkelijkt, die op aanvrage verkrijgbaar is. 

De firma Gebr. van der Vijgh te Amsterdam, fabrikant van excelsior-platen, geeft 

een brochure toegelicht met talrijke afbeeldingen van al hetgeen er van hunne platen te 

maken is. Dat artikel heeft zich in de laatste jaren naam gemaakt en blijk meer en meer 

te voldoen. Gemakkelijke en drooge wanden en dunne afscheidingen worden er door ver

kregen. Plafonds worden er van gevormd, bekleedingen langs kappen waardoor niet alleen 

geruisch wordt afgesloten, maar volkomene zelfstandigheid gevormd, en wat vooral over

weging verdient groote brandvrijheid. De talrijke illustraties in de brochure opgenomen 

verduidelijken dit en vestigen wij hierop vooral de aandacht. 

De firma C. B. Schneider, in behangselpapier, Leidschestraat 7p Amsterdam, gaf een 

keurig uitgevoerde brochure met afbeeldingen van wanddecoratiën, alles ontworpen door 

den Heer H. HANA. De moderne geest leeft hierin op en het is zeker een waardeerbaar 

feit, dat de fabrikant zich goede krachten assumeert en daardoor iets nieuws in den handel 

brengt. Wat de brochure aanbiedt getuigd van een ernstig streven, dat niet anders dan 

de nijverheid kan ten goede komen. 

Het s lot te Heidelberg. 

In aflevering drie van dezen jaargang gaven wij eene afbeelding van de plannen tot 

restauratie van het slot te Heidelberg. Bij de beoordeeling daarvan kwam het ons voor 

dat degeen die met de leiding daarvoor was aangewezen, niet met de vereischte zorg het 

onderzoek had gedaan, immers in het geheel zat een storende dis-harmonie die aan het 

oorspronkelijk niet eigen kon geweest zijn. Wij schreven daarover; 

> De bouwmeester Schafer te Karlsruhe zag zich belast met het maken der restauratie 

> plannen en het hoofddeel van den gevel zooals de tekstfiguur aangeeft, werd door hem 

«voorgesteld dezen op die wijze op te bouwen. Bestaan er gegevens dat de versierings-

> stukken op lederen top correct zijn, dan is het overige gemakkelijk te herleiden uit 

>den toestand, zijn die er niet dan wordt het moeilijk. 

>Het komt ons voor dat die versieringsstukken van te veel overlading getuigen, van 

»stiller vorm hadden kunnen zijn daar al het overige dat ademt. Maar wanneer er over-

»blijfselen zijn zwijgen al die bezwaren en moeten wij ons daarmede vereenigen. 
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Nieuwe Evangelische Kerk. 

Nu heeft het toeval-gewild 

dat men ia Duitschland een 

belangrijken vondst deed. De 

regcerings-bouwmeester Ebel 

beeft in een schetsboek van 

ouden datum en wel uit de 

zeventiende eeuw (het jaar 

1616) afkomstig, een vrij nauw

keurige schets gevonden zooals 

de gevel in dien tijd er uitzag. 

De tekstfiguur in deze afleve

ring opgenomen, is volgens 

die gegevens saamgesteld. 

Wanneer men beide afleve

ringen eens naast «elkander legt, 

dan zal het dadelijk in het 

oog vallen hoe rustig die boven-

verdeeling is, en zich gunstig 

bij het overige aansluit, een 

bewijs dat hetgeen waarop wij 

de aandacht vestigden waar

heid is, dat de eerste opvatting 

te veel overlading te zien geeft. 

Het leert ons in zekeren 

zin, hoe hoogst moeielijk het 

is een oud gebouw weder in 

zijn vorige positie terug te 

brengen. Degeen die aan het 

samenvoegen gaat, vervalt al 

zeer spoedig er toe om zijn 

eigen gedachte te laten wer

ken, en zoo komt er iets van 

eigen vinding in dat er in het 

geheel niet bij te huis behoort. 

Hoevele der restauraties in de 

laatste jaren zullen natuurge

trouw zijn? Bij alles had de 

smaak en kennis van de bouw

meesters die restant eerden in

vloed en vandaar ging veel 

van het oorspronkelijke verlo-
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ren. Nu men zoo gelukkig is geweest dit alleszins belangrijk document te vinden zou de 

wederopbouw van het dot zeker «jn aan te bevelen, men werkt nu in de goede richting 

en houdt een hoogst verdienstelijke opvatting in eere. Het verschil van inzicht over den 

opbouw of niet dat m Duitschland heerscht zal hierdoor wel tot rust komen en tot een

drachtige samenwerking aanleiding aangeven. 

Nieuwe Evangelische Kerk te Cröllwitz by Halle a./S. 

•**: Een zeer geriefelijk en goed begrepen geheel levert de kerk, op de tekstfiguren 

voorkomende. Deze is bestemd voor 700 zitplaatsen. De trappen naar de gaanderijen gaan 

in den toren omhoog. Het middenschip is breed 10 M. en hoog 11 M. De galerijen liggen 

3 M. boven den kerkvloer. Het uiterlijk is hoogst eenvoudig, doch in deze compacte 

opvatting goed en afwisselend. De bouwkosten bedroegen ongeveer / 70,000, wat zoowat 

overeenkomt met / 125 per M2 en / 11.75 per M3. De bouwmeester was de heer Matz 

Halle. In het jaar 1879 werd in den herfst met den bouw aangevangen en het geheel 

voltooid op 19 September 1901 ongeveer een jaar geleden. 

Benoeming van een gemeente bouwmeester voor Haarlem. 

Het is van algemeene bekendheid dat door het overlijden van den Heer Jac. Leijh de 

betrekking van gemeente-bouwmeester te Haarlem vacant kwam. Evenzoo dat er een op

roeping van sollicitanten volgde, en daaruit een keuze werd gedaan van de door B. en W. 

het meest geschikt geachte personen. Nu word gewoonlijk die voordracht zoo gesteld, dat 

de rangorde niet alphabetisch is, de eerst geplaatste zich als de meest bevoorrechte kan 

beschouwen. Dat was in dit geval de Heer A. W. Weissman. Wat gebeurt echter, toen de 

Raad vergadert en ter benoeming in dien geest zal overgaan, volgt het voorstel die be 

noeming aan te houden. Wie zou zich daar tegen kunnen verzetten, er lag niets onbillijks 

in, het zou evengoed den betrokkenen als den werkkring kunnen betreffen die dit uitstel 

vorderden. 

Doch toen wat later de Raad weer bijeenkwam, toen geschiedde het meest zonder

linge en ook het meest onbehoorlijke. Van de candidaten werd de eerste niet gekozen, 

geheel tegen ieders verwachting, maar wat meer zegt verkreeg zelf geen enkelen stem. Daar 

moest iets belangrijks tusschen zitten. Voor zulk eene houding hadden wij den meest pas

senden weg gevonden, dat B. en W. uitdrukkelijk den sollicitant hadden gewaarschuwd dat 

hun inzicht zoodanig gewijzigd was, dat zij in strijd met hunne voordracht moesten han

delen en zelfs daar tegen stemmen. In dat geval had de sollicitant eerlijk den aftocht kunnen 

blazen en de eer aan zich gehouden. Wat blijkt nu echter. 

Men leze het volgende aan den Raad ingezonden adres: 

»Aan den Raad der gemeente Haarlem geeft met verschuldigden eerbied te kennen, 

Adriaan Willem Weissman, Raamsingel 44; dat hij door Burg. en Weth. op de aanbeveling 

voor Directeur der Openbare Werken werd geplaatst; dat hij, toen de benoeming ge 

schiedde, de stem van geen der leden verkreeg, ofschoon hij, hen bezoekende, uit de 

ontvangst, welke hem te beurt viel, de gevolgtrekking meende te mogen maken, dat er 
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aan zijn geschiktheid voor de betrekking niet werd getwijfeld en zulks te eer, daar hij 

mccht aannemen, dat Hurg. ea Weth. niet dan na rijpe overweging en grondig onderzoek 

hunne aanbeveling hadden opgemaakt; dat hij, aanvankelijk, na de gevallen beslissing, 

het stilzwijgen meende te kunnen bewaren; dat echter thans te Haarlem geruchten gaan, 

als zouden ernstige beschuldigingen, in de beide geheime Raadszittingen, die aan de be

noeming voorafgingen, tegen hem ingebracht, de oorzaak geweest zijn, dat geen lid vrijheid 

vond, hem zijn s*e-n te geven; dat bij een te hoog denkbeeld heeft van de rechtvaar

digheid van Uwen Raad, om te kunnen aannemen, dat deze zijn geheime zittingen zou 

misbruiken, door toe te laten, dat daar iemand zedelijk afgemaakt wordt, die zich niet 

kan verdedigen ; dat evenwel de geruchten steeds aanhouden, en zelf namen en feiten 

genoemd worden; redenen waarom hij, in het belang van zijn goeden naam, tot uwen 

Raad het verzoek richt, die geruchten in het openbaar te willen logenstraffen, of, zoo dit 

niet mogelijk mocht zijd, de ingebrachte beschuldigingen te zijner kennis te willen brengen 

opdat hij de onwaarheid daarvan kan aantoonen. < 

Wij staan geheel buiten de kwestie, en gelooven meermalen onpartijdig te hebben 

uitgesproken, dat wg met den adressant volstrekt niet in alles meegaan. Hier betreft het 

echter een geheel ander beginsel. Het is een onzer vakgenooten, die met zeer veel be

gaafdheid toegerust, dat goede door te groote voorop plaatsing van zich zelf wel eens te 

niet doet. Dat is echter een persoonlijke zaak, de kunst in het algemeen kan onbewimpeld 

zeggen dat bij adressant zeer veel goeds huist vooral waar dit de technische eigenschappen 

aanbelangt. Wanneer menig onzer als vakbroeder de keuze had moeten doen zouden wij 

geaarzeld hebben den adressant den vooirang te geven, maar dat is hier geheel anders, 

hier is die voorrang geschonken en ontnomea, had het eerste geval ieder ia zijn waarde 

gelaten, in het tweede geval bezorgde het den adressant grievend leed. 

Dat is ongepast. Zijn dan die bezwaren van zoo grooten aard dat zij zulk een ver-

oordeeUng wettigen; die voor iemand, die een nauwgezet karakter heeft, zoo goed is als 

hem voor immer onmogelijk te maken, wij kunnen en mogen dat niet aannemen en daarom 

verheugen wij er ons in dat de adressant zoo juist en onomwonden zijn gevoelen in het 

adres weergeeft, dat teekent tenminste dat hij, bij de moed zijner overtuiging, ook 

karakter bezit, wat bij de daad der keuze volkomen gemist is. De Heer Weissmann in 

de wandeling wel eens een wijs man genoemd, is dit in vele opzichten, zijn belezenheid & 

'groot, evenzeer zijn technische kennis, maar dat is akijd niet voldoende om de keuze te 

rechtvaardigen voor het regelen van een bouw-afdeeling die voor alles een higpjpendeen 

strengen hand behoeft. Wanneer wij een der groote werken van den adressant beschouwen, 

dan is dat het Stedelijk Museum tijdens zijne korte regeeting als hoofd van het ;bouw 

departement te Amsterdam gesticht. Uiterlijk zal niemand juist dat Museum geluktófc 

vinden, vooral in vergelijk met het Rijks-Museum zoo kort daarnevens, maar innerlijk geeft 

dat Muteum meer te zien dan kek laatste, daar de disttubutie er hoogst gelukkig «, de 

de nacht van het Rijks Museum daar in den dag is omgetooverd. Hoemeee wij beide groc** 

gebouwen leeren kennen en bezoeken, hoe meer trekt het stedelijk Museum ons aan 

door zijn zoo vriendelijk lichtgevend tehuis. . 
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t)aar. is goed begrepeiï ruimte, daar is overal te zien, zijn geen trappen en gangen 
die moeielijk of als opgeborgen schijnen. Er valt dus te loven en daarvan komt den 
bouwmeester de eer toe, die, wij nemen dit als zeker aan, juist voor zulke zaken geroepen 
is, en daarop een goede blik heeft. Jammer is dat zu'k een goed gevonden huis niet een 
meer waardige, met ons karakter overeenstemmende omlijsting vond, maar zoo is bij vele 
bouwmeesters wat 'op te merken, een speciale goede zijde, die dikwerf door de minder 
goede wordt vernietigd. 

Dat die museum-indeeling ook menig buitenlander trof en voldeed, heeft later doen 
zien, de eervolle roeping die adressant verkreeg om in het buitenland zijn oordeel te doen 
gelden. Welnu, waar wij een vakgenoot zien die nu niet als de eerste de beste geheel 
moet van kant gemiakt worden, die toonde bij vele gebreken ook vooral veel goeds 
te kunnen geven;; daar geloof ik dat er een rechtgeaarde stem uit ons moet opgaan, die 
de handeling van den adressant volkomen billijkt en die ons doet wenschen dat B. en W. 
van.Haarlem récht maken wat zij, zonder eenig nadenken aan het daaruit voortspruitende 
leed op^illijk behandeld hebben. Het zou zelfs zaak zijn indien de bouwkundige vereeni-
gingen zich die kwestie eens aantrokken en zich daarvoor partij stelden. Het is hier een 
zuivere gevoelskwestie. Wij staan zoo verre van den heer Weissman, dat wij zelfs aan-
nemeb, darbij eene onffioètiS^slëciits een enkel saluut mogelijk is krachtens langdurige 
bekendheid, ineer niet;'maaf%aarom ook des te meer scharen wij ons gaarne aan zijne 
zijdelen achten de zaak op eene wijze geregeld, die in onzen tijd, zoo vol van. rechten 
en plichten, niet thuis behoort. Van het adres gelooven wij weinig succes. Gemeenteraden 
houden er zulke aardige potjes op ija, waarin al het minder liefelijke versterft, maar het 
zou wenschelijk zijn, dat zich de algemeene opinie meer deed gevoelen dat zooals het hier 
betracht is, dit niet de weg is om iemand die wel is waar ziek van eigenliefde is, maar 
overigens toch zijn erkende verdiensten heeft, voor altijd een bewijs van wangedrag voor 
de levensreis mede te geven. Dat is onbillijk en zal geen bouwkundige in Nederland, van 
welke opvatting of richting ook, kunhen toejuichen. 

De decoratieve tentoonstelling te Tur^n. 

Wat de decoratieve kunst te Tuiijn voor Nederland aanbood was inderdaad hoogst 
belangrijk. Na de bekrooningen daarvoor zijn vastgesteld, treedt dit nader aan het licht en 
doet ons zien wie daartoe het leeuwendeel bijbrachten; de uitslag is als volgt: 

8 Eere-diploma's. Amstelhoek, H. P. Berlage Nz., A. Ie Comte, G. W. Dijsselhof, 
Joost Thooft en Labouchère, J. Mendes da Costa, Rozenburg (Kon. porcelein- en aarde-
jyprkfabriek) en K. Sluyterman. 

io Gouden medailles: 't Binnenhuis, F. W. Braat, J. Eisenloeffel, J. B. Hillen, J. L. 
Sctó&ten, W. Stevens & Zoon, John. Th. Uiterwijk & Co. (Arts en Chrafts,) E. J. van 
Wisselingh & Co., F. Zwollo en de collectieve inzending van graphische kunst, bijeenge-
-bracht door den heer P. Zilcken. 
%;; w# ?ilvCTen medailles: J. Altdorf, C. J. Begeer, W. G. Brouwer, W. M. Hoeker, J. L. 
Lauweriks, J. A. Pool Jzn, en het Koloniaal Museum, te Haarlem, (directeur Dr, Greshofl.) 

18 Diploma's van verdienste: J. P. van den Berg, Erven F. Bohn, H. J. Bouhuys) 

A. Falise, Haagsche Smyrna-tapijtfabriek, Hack, John. Jacobson, S. Jessurun de Mesquita, 
ï j . Kleinman & Co., A. L. Koster, S. Lankhout & Co., C. van Leer & Co., F. J. van 
Mahsveld, George Reuter, J. B. Smits, J. G. Veldheer, Agatha Wegerif-Gravestein «a 
J^dP.; Wormser. 
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O n t w e r p v o o r e e n k l e i n e v i l l a , 
door J. DUIJNSTEE. 

De plaat geeft de verschillende voor- achter- en zijgevels te zien, de tekstfiguur de 

plannen en doorsneden, waardoor een en ander een zeer volledig geheel maakt. Goed 

ineengezet vormen dergelijke ontwerpen met hunne groote afwisseling veelal zulke aange

name verdeelingen in het groen, dat het buitenleven aanbiedt. 

D e k a p . 

Zoo eenvoudig van benaming is de kap echter een hoofdgedeelte van ieder gebouw. 

De mode die zich ook in de kunst doet gelden, heeft de kap thans als opzij gezet; zij is 

niet meer in de mode. Tenminste het hoogst moderne is kaploos. Het wil er maar zoo 

hoogst moeielijk bij ons in dat de kap kan gemist worden. Gebouwen zonder kap staan 

daar of zij op voltooiing wachten, torens zonder spitsen, doen denken aan een voorbij 

gegaan onweder dat de spits vernietigde, hoe meer wij opzien tegen die hoog opgaande 

muren zonder behoorlijke bekroning, hoe meer wij onvoldaan blijven en ons niet kunnen 

vereenigen met het streven van onzen kaploozen tijd. De kap die in vroegere jaren vrij 

wel aan de hoogte van het huis gelijk was had in dien tijd wel wat al te veel pretentie. 

In Amerika is dat nog zoo het geval. Daar gaan de kappen soms 4 ^ 5 maal hooger dan 

het gebouw zelf, dragen zij allerlei uitbouwen en torens en geven daardoor veelal wel een 

ietwat gedrukte massa; niettemin een zeer afwisselend geheel te zien. Tal van dakvensters 

doorbreken bovendien de dakvlakten en dat maakt de enorme hoogte verdeeld en kleiner 

voor het oog. Op die wijze is de kap de belangrijkste factor van de uiterlijke verhouding. 

Kappen hebben stijl en spreken door hun vorm uit in welk land zij tehuis behooren, de 
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Turksche kappen komen in Nederland niet te pas en zoo omgekeerd, kappen hebben een 

aard naar de plaats waar zij opgesteld worden, hetzij voor stad of land en hebben zelfs 

op het land een zeer gewichtige beteekenis waar de kap en zijn stijlen, de kern van de 

woning vormt, alleen enkele kleine draagmuren doen zien, dat er een huis onder verborgen 

is. Hoe verleidelijk zien die kappen er uit, in de bergachtige streken waar zij met hun 

groot overstek, met hunne sierlijke figuren, dikwerf kleurrijk beschilderd een eenig geheel 

vormen. Het is alsof de landstreek er uit spreekt, zulk een waarde geeft de kap daar aan 

het huis. 
Neemt de kap van de Hollandsche boerenwoning weg en gij vernietigd de boer zijn 

tehuis die in die kap eigenlijk leeft, en al zijn wintervoorraad opbergt. Hoe eigenaardig 

maakt zich de kap op het land waar hier en daar een uitbouw daarop is geplaatst of een 

torenspilsje het vlak verdeeld, daar is iets schilderachtigs verkregen omdat de kap er de 

gelegenheid toe gaf en de macht er voor had. Wanneer de dorpskerk zonder dak, de toren 

zonder spits stond, zou het u niet gaan zooals zoo menigeen, die in het voorbijgaan met de 

spoor een stompen toren ontwaart en denkt dat is zeker in een stormachtig jaar geschiedt, 

dat die toren spitsloos werd. Zoo behoort de kap aan het huis. De cementdaken hebben 

het gebruik van vlakke afdekkingen bevordert, men wint er in vele gevallen een praktische 

ruimte door en die is vooral voor nijverheidsinrichtingen onbetaalbaar, maar waar de kunst 

aan het woord komt daar moet gezegd dat de kap ontzaggelijk veel bij brengt om het 

uiterlijk schoon te bevorderen. Welk een verscheidenheid van vorm leveren die kappen, 

rechtlijnig en gebogen, hoe velerlei zijn zij in aantal, en vorderen daardoor van den con

structeur de meest nauwgezette kennis. 

Zoo'n huis zonder kap is wel gemakkelijk in elkander te zetten. Gaat eens na welke 

moeielijkheden er al niet zijn wanneer ge een kap van groote spanning op een scheef 

hoekig terrein moet plaatsen. Wat was de studie van de kap een voornaam deel van de 

opleiding der bouwkundigen voor 40 jaar geleden. De meest onmogelijke hoeken werden 

uitgedacht en om die onderdak te brengen behoorde ontzaggelijk veel kennis toe. Wat 

hebben wij soms zitten zweten, wanneer dan al die hoekkepers moesten worden uitgeslagen 

en beklagen wij onszelf dat wij toen ook maar niet zoo modern waren om alles zonder kap 

af te maken. Het moge moeielijk zijn geweest om te begrijpen, het vormde echter den 

leerling tot een bekwaam constructeur, deed hem zoeken en overwegen en juist die 

kapstudieën brachten hem tot de vraag van kracht en overeenstemming, die bij ons heden 

minder op den voorgrond treden. Die ouderwetsche lui, met hun trappen en wrongen, en met 

hun kappen en zonderlinge toestanden, zij waren overdreven, maar zij gaven in die studie 

een degelijken grondslag, het was de wiskunst in de kunst die het hoofd tot denken aan

zette. Was de kap dus noodig en fraai voor het gebouw, als studie was zij tevens menigeen 

van nut, en daarom is het jammer, waar in ons heden, wat smaak betreft, zooveel goeds 

schuilt, dat zulks gepaard gaat met opoffering van veel, dat nuttig was voor ons om te 

behouden. 

Wanneer ge een der hoofdsteden bereikt en van verre wenken de hoog opgaande 

spitsen u toe, dan wordt ge onwillekeurig door dat gezicht getroffen, dat trekt aan, 
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blijft immer fraai en hoe dikwijls ook gezien, het oog rust er met welgevallen op. Stel u 

voor de stad met allerlei stompe torens, onwillekeurig denkt ge aan een aantal fabrieken, 

daar vereenigd, en toch is het zoo niet; het zijn de torens der meest monumentale 

gebouwen van onzen tijd. 

Dat gezicht bevredigt niet. Daarom wenschen wij de kap in eere gehouden. De 

St. Pieter en de St. Paul, zonder hun koepeldaken, zouden die monumenten nooit kunnen 

zijn en toch moet men aannemen dat de moderne bouwmeester niet zou aarzelen, het 

koepeldak te vergeten. Wanneer men in de Duitsche steden reist, dan is het eigenaardig 

te zien hoe de kappen daar van overwegenden invloed zijn. Zij hebben daar gewoonlijk 

een groote verhouding aangenomen en een ieder, die zulk een woonhuis ziet, rangschikt 

het daardoor onder de Duitsche familieregeering. 

Hoe onze renaissance stijl, toen de kap eveneens hoog opging bij den zolder, soms 

twee in getal, nog dikwerf twee vlieringen aanbood. Het hielp de stijl volmaken en zien 

wij daarom met welgevallen. op de bouwwerken uit dien tijd terug. Wat zou het stadhuis 

te Middelburg zonder kap zijn. Zoo heeft de kap een machtigen invloed steeds op onze 

kunst uitgeoefend en bewezen daarvoor een onmisbaar deel te zijn. Ongaarne zien wij 

dus dit deel aan de mode geofferd. Begon juist niet in middeleeuwsche tijden de grootste 

arbeid daar waar de kap aanving. Ziet in de domkerk te Keulen, waar het hemelhooge 

kapvlak inwendig zulk een wonderschoone afdekking vormt, waar een groot verstand voor 

noodig was om die deelen zoo onvergankelijk hecht in elkander te verbinden. Inderdaad 

zulk een kap is een meesterstuk, zouden wij al dien arbeid moeten leeren vaarwel zeggen 

door muren met versieringen, alsof het van oude burchten afkomstig is, dat kan toch 

niet. De kap blijve bestaan in zijn landelijk schoon, in zijn stadskarakter, in zijn indruk

wekkende verhouding boven onze tempels; in zijn machtige rust op de muurwerken onzer 

stedehuizen, de kap blijve op de torens, want zonder dat worden het ondingen, die tijdelijk 

toegejuicht, spoedig vervelen en als sta in den weg beschouwd worden. Vooruitgang is 

goed, verbetering, wie zou dat niet toejuichen, maar als die vooruitgang moet gevonden 

worden ten koste van wat goed is, dan vorderen wij niet, is het geen verbetering, maar 

achteruitgang. Vooral in landen waar de natuur drie-vierde van het jaar in de war is, 

waar regen en wind, sneeuw en hagel elkarder aflossen, daar is de kap als een beschutting 

voor wat daaronder ligt, wat een massa water houden wij boven ons opgehoopt, wanneer 

die kap gaat wijzigen in een vlak, dat in onze natuur toch nimmer als in zuidelijke steden 

tot een avondverblijf kan worden ingericht. Vooral voor Nederland door zijn oud-Hol-

landsche kap bekend, is het behoud gewenscht. 

Sprokkelingen op Technisch-Hygienisch gebied. 

Zoo luidt de titel eener uitgave door den civiel-ingenieur J. van der Breggen saam-

gesteld. De inhoud laat zich in twee hoofdstukken verdeelen ie de systemen van water

voorziening, verschillende soorten daarvan, omvang van het verbruik, soort en beoordeeling 

drinkwater, reinigingsmethoden evenals die van ijzerhoudend water. 2e Afvoer van afval

stoffen, spoel-, verdeel- en liernursysteem, verontreiniging openbare wateren, zuivering 
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afvalwater, desinfectie daarvan, beerputten- en tonnenstelsel, ventilatie privaten, afval 

producten der openbare reiniging dat zijn de punten die achtereenvolgens behandeld worden. 

De prijs van dergelijke aflevering, waarvan deze de eerste is om later door anderen gevolgd 

te worden, is f 0,50. Het spreekt van zelf dat men voor die prijs geen boekdeel kan ver

wachten, het is dan ook een geheel van 80 pagina's waarin zeer veel dat in de praktijk 

bekend is toch nog eens gaarne herinnerd wordt, en vooral voor de jongeren een leiddraad 

vormt. De wijze waarop alles medegedeeld wordt is daarbij zeer geschikt zoodat men de 

Q r ^ e r p vgur eem WTmr-Vthr 

onderwerpen leest, wat juist niet altijd het geval is met dergelijke verhandelingen die meer 

bepaald als studie kunnen dienen. Daarbij bepalen de onderwerpen zich tot het zeer een

voudige waardoor zij doelmatig zijn voor ieder die er kennis van neemt. De schrijver 

stelt zich voor de serie te vervolgen met nijverheids- en schoolhygiene, ventilatie en 

verlichting, waardoor de complete serie later een nuttig boek kan vormen onder wat 

gewoonlijk door ons geraadpleegd wordt. De uitgave is van den heer Henri J. C. Holdert 

te Amsterdam. 
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W i n k e l h u i s g e v e l . 

Van den Heer J. Amoureus ontvingen wij bijgaande gevel ter opname. Het 
eenvoudig, doch hoogst praktisch ontwerp, dat voldoet. 
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Archltectura et Amicitia en de gemeente Amsterdam. 

Wat er met de oude beurs zal uitgevoerd worden, ligt nog in het duister. Het is 

daarom een verblijdend verschijnsel, dat de Vereeniging Architectura et Amicitia het niet 

moede wordt dat onderwerp in ernstige overweging te nemen. Het navolgende adres is 

opnieuw aan de gemeenteraad gezonden. 
AMSTERDAM, October 1902. 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, het Genootschap .Architectura et Amicitiac: 

dat het heeft kennis genomen van het ongunstig praeadvies van Burgemeester en 

Wethouders in zake zijn verzoek: een algemeene prijsvraag uit te schrijven ter bekoming 

van plannen ter verbetering en verfraaiing van den Dam en zijne toegangswegen. 

Te oordeelen naar de argumenten die Burgemeester en Wethouders ter verdediging 

van dit praeadvies aanvoeren, is het Genootschap van meeing. dat zijne bedoelingen niet 

volkomen zijn begrepen; het neemt daarom de vrijheid zijn adres bij dezen nader toe te 

lichten, en weet dit niet beter te doen dan door de bezwaren te weerleggen, die Bur

gemeester en Wethouders tegen het uitschrijven van deze prijsvraag hebben aangevoerd. 

Het praeadvies op den voet volgend, treft het reeds dadelijk, dat daarin de moeilijk

heden worden erkend, welke zich bij het Damvraagstuk voordoen. Tegelijk erkent het, 

dat door het uitschrijven van een prijsvraag de Gemeente in het bezit zou kunnen komen 

van een aantal verdienstelijke plannen. 
Deze erkentenis nu is méér dan adressant had mogen verwachten. Doch daarna 

komen de bezwaren. 
Burgemeester en Wethouders vreezen namelijk, dat > wegens de hooge kosten als 

anderszins geen enkel der plannen voor uitvoering zal blijken vatbaar te zijn. f 

Buiten rekening latende hetgeen met dit .anderszinsf wordt bedoeld, als zijnde in 

het minst niet toegelicht, meent het Genootschap te mogen opmerken, dat deze vrees, 

juist door het uitschrijven van een prijsvraag, waarvan de bedoeling vooral ook een 

economische zal dienen te zijn, is op te heffen. 

De vraag moet zijn een plan te verkrijgen, dat, rekening houdende met de eischen 

van het verkeer en den financieelen toestand der gemeente, óók tevens de aesthetische 

zijde van het vraagstuk zal oplossen. 

Dit is zeker geen gemakkelijk vraagstuk • doch — wanneer een ieder in de gelegen

heid wordt gesteld zijn krachten te beproeven, dan zal zeker een niet te verwerpen schat 

van denkbeelden verkregen worden, en dan zal een matige belooning van de ontwerpen 

die het best aan de verschillende gestelde eischen voldoen, zeker geen verspilde uitgaaf 
blijken te zijn. 

Het volgende bezwaar, namelijk: dat belanghebbenden zullen weten, dat hunne per-

ceelen bij het gekozen plan zouden zijn ingetrokken, is naar het oordeel van adressant 

van zeer geringe beteekenis; en wel, omdat deze belanghebbenden nu reeds volkomen op 

de hoogte zijn van de hooge waarde die hunne perceelen vertegenwoordigen, ook zonder 



dat een pr^svraag wordt uitgeschreven. Ook is het niet onmogelijk, dat bij degewenschte 
plannen er zullen voorkomen, die de partikuliere eigendommen nagenoeg onaangetast 
zuUen laten. En verder zou dit argument van het opwekken der speculatiezücht altijd 
kunnen worden aangevoerd, overal waar er sprake is van verbetering van toeganswegen; 
trouwens de Woningwet, die de Gemeente recht van onteigening toekent ten algemeené 
nutte, ondervangt voldoende dit bezwaar. 

Het laatste bezwaar van Burgemeester en Wethouders geldt de benoeming der Jury-
leden. Zij meenen namelijk, dat daardoor de beste krachten van medewerking zouden 
worden uitgesloten. Dit bezwaar zou wellicht kunnen gelden, wanneer deze Jury uitsluitend 
uit Architecten zou moeten worden samengesteld; doch, juist omdat verschillende vraag
stukken hier gelijktijdig moeten worden opgelost, zou dit laatste naar de meening van 
adressant zelfs zeer ongewenscht zijn. 

Voor de verschillende belangen zal men verschillende categorieën van personen dienen 
uittenoodigen; het aesthetisch element zou dan onder deze voorlichting zoo noodig door 
Architecten buiten de stad kunnen worden vertegenwoordigd. 

Hierbij meent het Genootschap er tevens op te moeten wijzen : dat het uitschrijven 
van Prijsvragen vóóral dit groote voordeel heeft, dat het onbekende krachten op den voor
grond brengt, en dezen de gelegenheid biedt hunne talenten te openbaren; een, vooral 
in dezen tijd, niet ongewenscht resultaat. 

Ten slotte zeggen Burgemeester en Wethouders, er de voorkeur aan te geven de tot 

heden gevolgden weg te blijven vervolgen. Adressant veroorlooft zich de vraag of deze 

weg zoodanige resultaten heeft opgeleverd, dat men hem ook voor het vervolg wenscht 

bestendigd te zien. Een althans zoo ingrijpend vraagstuk als het onderhavige, waarbij het 

Hartplein van Amsterdam betrokken is, mag zeker wel óók door andere oogen worden bekeken. 

Redenen waarom Adressant Uw College dringend blijft verzoeken: een algemeené 

prijsvraag uit te schrijven ter verbetering van den Dam en zijne toegangswegen. 

Hetwelk doende, 

Namens het Genootschap Architectura et Amicitia: 

H. P. BERLAGB NZN., Voorzitter. 

H. J. M. WALENKAMP, waarn. iste Secretaris. 

Wij kunnen ons niet krachtig genoeg daarbij aansluiten, een prijsvraag zal de gedachten 

van velen in zich sluiten en uit vergelijk de vraag een goed antwoord vinden. Bezwaren, 

dat juist die antwoorden den weg zouden openen tot veel kostbaarheid zijn niet steekhoudend, 

waarom zou het antwoord van velen niet gelijk resultaat kunnen geven als dat van een 

enkele, zou die dan alleen zoo hoog staan om de bedoeling van B. en W. te begrijpen, 

en zou, wanneer dat het gftval was, dan wellicht ook het groote publiek soms geheel 

vergeten worden en dus iets opgedrongen waarmede het voortdurend in str|jd zou zijn. 

Juist hier, waar het in hoofdzaak er opaankomt om te maken een geschikte verdeeling, 

zal het blijken dat de veelheid van gedachten den weg wijst, dien een enkel moeielijk kan 

vinden. Evenzoo de andere bezwaren die geen bezwaren kunnen zijn, want zij bestaan 
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toch even goed, en wanneer dan al de keuze van de juryleden van zooveel gew.cht & 

dat men meent daardoor de beste krachten buiten te sluiten, laat men dan .e 3 ^ -

kiezen buiten de gemeente, dan zal ook dat bezwaar geen recht van bestaan hebben. 

Er moet spoedig gehandeld worden, want wanneer de Oude Beurs van zyn bestemm.ng 

afziet, moet deze niet te lang een sta in de weg of een onvolmaaktheid vormen. 

G e w a p e n d b e t o n . 

Dit o m w e r p word. zeer uitvoerig b d u ^ e i d io «eo boekje dat deMr dageo het .icht zag 

„ij d?ui°g. .e , E. J. Bri.l te Leidea. Het bevat . „ p a g - s waa,op tabijke tebatfigurea 

e Z l l a eeaige aitaiaaade piatea. De ^ ^ is de beer Tb. J. W. vaa R o ^ m 

L Z r bij de Blgelijbe Opeabate „erbea ia N.O. die dit vrij .olgde aaar P. C b n s o p h e . 

Z Z ! A. vaa de Hoes die er eeae voorrede bij scbteef beeft bet gebed voltoo,d. 

L L e . aitstebeade ktaobte. dUS, die e e . iaderdaad boogst ptaotiacK ^ v o ^ d e . 

ZV*< b«oa is eea materiaa! va . de iaatate t^at ig jarea. m ea b a . dus aegge. dat 

T Z a i - is, daarout juist is bet aog .iet aoo algemeea bebead - • " - J » J ^ 

g e , u a i b a . worde.. Da. ieeri bet boebje op boogst g.mabbebjbe w,ze ^ ^ 

L rfk. groote braikbaarbeld, door de aard der o r^u i jv iag teveas zoo pra«u*b ge«dd 

m « aij . tijd wi! medegaa. er w^kei^k ke. . is va . die. , te . .mea. Oaa ee . kort 

T v ^ l » ^ v a a b a . d ie .e . da.ee.vijftalboofdstokke.i.verscbffle.deo.derafdee1..gea 

" T ^ d die bevatte.. Tbeorie. De gesobiedeaia va . bet gewapead beto. e . de 

:e,Lbffle.de sys t .» . . . Verscbffl..de toepassi^ . . . M a t ^ e . e . urtvoenag. Voor- e . 

nadeelen. . . . , ^ 
De inhoud doet zien dat aan alles gedacht is. De pnjs .s / 1.90. 

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

Is het bobt .ie.w. ook de vorme. die b « rnoete. verspreide, dede . daar , . «at 

e.» groote v»«:beide.beid op dat gebied bestaat; laat de d e « , dage. « « - * » ' » " 

^ r l g ui.gewe,k.e ea.dogua zie., die de firrua va . d e . Berg & Co., Prms H e . d r t t o d . 

Ï ; . 6 4 A o - ^ a » . « r beaobikki.g stel. vaa aUea die bierva. e e . p«kt.sob gebrud. 

k u L ^ , make., da. wil zegge., de daari. voorgesWde artlkele. k u . . e . P ^ 

Smaakvol zij. de vemebille.de licbtkroo.e., arme. e . lamp. , tevees * j W * 

.e™,, de daarbS aa .g .g .v« . prijze. aieb door billijkbdd ke.merke. Het « * * * ' • 

^ g wel geJLtkelijk gemaakt. Zoo uitvoerig ea me. .itg.breide keuze ^ f ^ 

Z ^ k e c a L g u s s e . o p g e . o m e . e . ter ke..ia gebracbt, ee . gerief voor bet algemee. 

« ta bet b J d e , voor de vakmaa. . . geroepea de plaats daarvoor a a . te w,ze . de 

sSj. e . vorm is overee^temmig me. b . . ootwerp te kieze.. Em. catalogos ala d « e 

geeft daartoe gelegenheid. 

http://verscbffle.de
http://vemebille.de
http://caLgusse.opge.ome
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Bij de Platen. 

O n t w e r p v a n e e n v i l l a , 
door J. J. SCHLIEKEB. 

Een villa met suite, eetkamer, keuken, kelder, studeer-, logeer- en slaapkamers, zolder 

enz,, biedt de plaat aan. Zij is geheel vrijstaand en heeft de ontwerper hiervan partij 

getrokken, om door de verschillende aanbouwen eigenaardige gezichtspunten te verkrijgen. 

Het is een geriefelijke woning met landelijk aanzien, die voldoet. 

Het een en ander over den huisbouw in Engeland. 

In Engeland is de lucht gewoonlijk vochtig er hangt veelal een natte mist, die door 
alles naar binnen dringt, zoodat met den aanleg van woonhuizen er vooral op gerekend 
moet worden dat men de streken waaruit de nevels optrekken, tot de minst bewoonbare kiest. 

Sneeuw en ijs komen in Engeland nagenoeg niet voor de gewoonlijke wintertempera-

tuur bepaald zich zelden hooger dan het vriespunt. De middelmatige warmte is in het 

zuiden 12° C, in het noorden 7.40 C over het geheele jaar genomen. Het spreekt van 

zelf dat waar de winter zoo weinig zich doet gevoelen ook de huisbouw hierdoor een 

geheel andere inrichting verkrijgt, gewoonlijk is die bouw uit zeer lichte materialen saam-

gesteld, de muren zijn niet zwaar van aanleg, kelders komen er weinig voor, dubbele 

ramen en al dergelijke voorzorgen om het klimaat in zijn strengheid te weren zijn er niet 

noodig. Daaruit volgt ook dat aanleg van waterleiding en dergelijke lang die zorg niet 

vereiichen als bij ons, omdat er geen vrees voor stukvriezen behoeft te bestaan en kunnen 



die dus meestal buiten de gebouwen in plaats van daarin worden aangebracht. Ook het 

gerief dat er weinig sneeuw valt geeft voor den kapaanleg alle mogelijke vrijheid, op een 

sprong of een kil behoeft men niet spaarzaam te «ijn omdat het regenwater toch spoedig 

zijn weg vindt, alleen sneeuwopeenhooping daarvoor gevaren biedt. Voor de verwarming 

is in de huizen de schoorsteen genoeg. Maar dan ook heeft de schoorsteen eeü groote rol 

te vervullen, is dikwerf in de Engelsche woning een der hoofdverdeelingen van ieder ver

trek. De rookkanalen zijn veelal i x i^ steen. ledere kamer heeft zijn eigen kanaal, wat 

maakt dat de nogal met vele vertrekken voorziene gebouwen reusachtige schoorsteenen 

dragen. De ramen zijn op en neder schuifbaar gelijktijdig, het beneden opwaarts, het 

boven naar benedenwaarts. 

Een hoofdzaak bij den huisbouw is de grondslag of die op zand of aarde is. Zandgrond 

is de beste, daarbij gaat de vochtige lucht spoedig tot zuivering en afvoer over. Aarde 

houdt het water op de oppervlakte daardoor wordt de omgeving nog vochtiger waardoor 

de woningen daarop aangelegd steeds kiUer zullen zijn. Bodem van kalksteen heeft dezelfde 

eigenschappen als die van zand. Het water heeft over het algemeen niets aantrekkelijks 

in Engeland zooals dat het geval is bij het vaste land; in de Engelsche tuinen is dan ook 

weinig werk gemaakt van fonteinen of watervallen wat het natuurschoon zoo menigmaal 

verhoogt. Het gemis van zonneschijn maakt het hebben van gezellige zitjes om of bij het 

huis onnoodig waardoor alleen de uitbouwen aan de huizen hierin voorzien die immer 

overdekt worden ingericht, 

Aan die erkers of uitbouwen besteden de Engelschen dan ook veel zorg, omdat zij in 

zekeren zin de opene zitplaatsen die wij kennen vervangen. De inrichting is dan ook zoo 

dat een geheel onbelemmerd uitzicht uit de eiker wordt verkregen. Ook hebben de 

huizen de eigenaardigheid dat wat wij aan de straat zoeken, by hun de tuinzijde moet 

opleveren zoodat het wonen aan den weg weinig verkozen wordt. De bouwstoffen hangen 

grootendeels van de landstreek af, natuurlijken steen is er niet veel, hout evenzoo 

zoodat de gebakken steen het hoofdmateriaal oplevert. Tijdens de regeering van koningin 

Elisabeth was de Hollandsche steen algemeen in gebruik en werd bij ontiaggelijke hoeveel

heden ingevoerd. In de achttiende eeuw ging het gebruik der metselsteen verminderen tot 

in dezen tijd het pleisteren, het gebruik maken van de inferieure metselsteensoort, toeliet 

en algemeen in toepassing kwam. 

Thans echter wordt er weder met metselsteen gewerkt en hebben daarbij de veel

kleurige en verglaasde soorten een overwegenden invloed. 

Dat geeft de huizen een afwisselend en tegelijk degelijk aanzicht, vooral waar daarmede 

de dikwerf in goed gekozen vormen opgaande schoorsteenen in verband worden gewerkt 

waaraan de Engelschen veel zorg besteden. In vele gevallen heeft de huisbouw veel voor, 

bij die van ons omdat de eischen die gesteld kunnen worden door het klimaat veel ge

makkelijker zijn te voldoen. ^^\ 
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Moderne versiering voor Plafonds en Wandvlakken, 

door M. J. GBADL te Munchen. 

In het vorige jaar vermelden wij het verschijnen eener nieuwe uitgave op decoratief 

gebied, door ons ondernomen. Deze uitgave heeft zich in dien tusschentijd op gunstige 

wijze doen kennen, daar de opvattingen hierover allen overeen kwamen, dat zoowel de 

vormen als de kleur goed gekozen zijn, ook niet tot het overdrevene is overgegaan. 

Alles wat de 24 platen in kleurendruk aanbieden, is voor uitstekende toepassing 

geschikt en een uitmuntende leiddraad voor elke decoratieve vlakversiering. 

Nu de uitgave geen onbekende meer is en een goede intrede heeft gedaan, herinneren 

wij hieraan nogmaals. Zij is uitsluitend bij ons te verkrijgen, of door middel van den 

boekhandel, die daarvoor de aanvrage bij ons moet doen. De prijs is / 15.50 en wordt 

de uitgave in portefeuilleband compleet afgeleverd. 

E e n h u i s z o n d e r t r a p p e n . 

Enkele dag- en weekbladen gaven dezer dagen eene afbeelding van een huis zonder 

trappen, dat te Rotterdam zal worden opgetrokken. Deze afbeelding werd het eerst 

in het Rotterdamsch Nieuwsblad opgenomen. De gevel heeft een modern karakter 

en trekt onwillekeurig door de nieuwheid van indeeling de aandacht. De bouwsom 

wordt gerekend op 300.000 gulden, daarvoor zullen behalve een groot koffiehuis, een 

60-tal winkels in den geheelen bouw worden vereenigd. Men komt langs al die winkels 

door het hellend vlak te volgen. Op de kap verrijst een ijzeren toren, die naar een hoog 

gelegen zitje voert waar men over de stad een kijkje kan nemen. Het denkbeeld is zeker 

nieuw en verdient de ontwerper lof voor de nieuwheid daarvan. Het is de bouwmeester 

J. C. Meyers. Of het een productieve onderneming is zal de tijd leeren, het zal te bezien 

staan. Van dat klimmen naar het hoogste topje, is het eigenaardige spoedig van af. Bij 

het oude American Hotel te Amsterdam was ook een zitje boven op de kap, maar na 

drie weken was het al oud, en ging niemand meer na boven, terwijl men er toch gemak

kelijk kon komen Voor zulke ondernemingen zijn onze steden nog niet uitgebreid genoeg, 

en kan het zijn dat de winkelverzameling rendeert, alhoewel, men ziet het aan de over

dekte galerijen en passages die toch gewoonlijk de geliefkoosde plekjes niet vormen. 

Toch is op gebied van architectuur het geheel als bizonder vernuftig van vinding te be

schouwen en zal zeker in den eersten tijd na de voltooiing veel van zich doen spreken. 

De nieuwe Evangelische Gamizoenskerk te Graudenz. 

De tekstfiguren geven de nieuwe Protestantsche Gamizoenskerk in Graudenz, die vol

gens opgave van het Kon. Pruisisch ministerie van oorlog minstens 1000 zitplaatsen 
moesten bevatten. 
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Met den bouw der kerk werd in den zomer van 1897 aaugevangen en werd deze 

den 18 Juni 1900 ingewijd. Zij is omgeven door parkaanleg met kiezelplaatsen, geschikt 

tot het opstellen der troepen, waarvoor het ook aangelegd is. De plannen dêr op 1000 

zitplaatsen en ruim 200 staanplaatsen berekende kerk toont een tweeschepig breede ruimte 

met een tamelijk groot kruisschip, waaraan zich het achthoekig gebouwde koor aansluit. 

Twee zandsteenzuilen van 52 c.M. doorsnede bevinden zich in het m i d d e n s ^ der 

kerk, ter ondersteuning vin 

het gewelf. In het langs en 

dwarsschip zijn gaanderijen 

gebouwd, zoomede onder den 

torenbouw, op het gewelf 

bevindt zich het orgel in de 

linkerhoek van het midden

schip. De gaanderijen aan de 

lengtezijden van het schip be

vatten slechts verbindingsgan-

Lengte doorsnede. Plan. 

gen en staanplaatsen, doch de borstweringen zijn ingericht tot het opleggen der gezang

boeken. De torenruimte bevat beneden een gaanderij, waarboven zich de uur werkkamer 

en daarboven de klokkenkamer bevinden. De beide laatsten zijn door een lusschenbodem 

van stampbeton gescheiden. De toegang tot de orgelgaanderij bevindt zich in een voorbouw 

der toren en is evenals de overige torenruimte door een wenteltrap toegangelijk. De 

toegang tot de kruisschip gaanderijen verkenen twee aparte ingangen met trappenruim 

.aan de oostzijde van het kruisschip, zie grondplan. Ineen hoek tusschen het kruisschip en 
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koor bevindt zich de wenteltrap naar het dak. Een sacristie en een consistoriekamer zijn 

apart aangebouwd aan het koor en staan hiermede door een gang in verbinding. 

De kerk is in roode baksteen met gebruikmaking van vorm steen in vroeg Gothischen 

stql: opgetrokken. Voor versiering is natuursteen gebruikt. De vlakken om de rosetvensters' 

en nissen zijn met kalkmortel bestreken. Van binnen zijn de wanden, voor zoover het 

mogelijk was, uit baksteen samengesteld, terwijl de vlakken met kalkmortel bestreken en 

met ornamenten en lofwerk beschilderd zijn. Het trappenhuis is geheel in baksteen uitge

voerd. De sacristie en consistoriekamer hebben een asphaltenvloer, alle overige ruimten 

cementvloeren. De vloer der gaanderijen rust op balken 
met houtbedekking die door zand- steenzuilen gedragen 
worden. 

Holia t ich v O. Ebel 

Dwarsdoorsnede. Garnizoenskerk te Graudenz. 

De verbindingsgangen langs het middenschip zijn ook uit hout samengesteld en rusten 

op kraagsteenen u;t zandsteen. De constructie van het hoofdak is uit ijzer evenals de 

torenhelm, de kleine torenspitsen, torendaken en de aanbouwen hebben houten dakstoelen. 

De deuren zijn met sierbanden beslagen, welke in olie zwart gebrand zijn. De vensters 

der kleine ramen zijn met fleschgroen glas beglaasd, de vensters van het kerkschip en de 

torenhal daarentegen met kerkglas. De koorvensters zijn met rijke versieringen voorzien. 
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De wanden van het koor zijn bovendien nog voomeii van het Marienburger en Grauden-

ze wapen, en het wapen der provincie Wert-Pruaea. De algemeene indruk die het 

innerlijke der kerk maakt is r^k, doch zonder buitensporigheid en van een aangenamen 

warmen toon. Het orgelhuis is met beschildering voorzien, terwijl de orgelpijpen door 

rechte banden en ranken versierd zijn. De kansel is deels uit zandsteen deels van eiken-

hout vervaardigd. 
Het luiden geschiedt door bronzen klokken, ter gewicht van 1646,5 K.G. rustende 

op gewalst ijzeren klokkenstoelen. De kerk wordt door centrale verwarming verwarmd, 

terwijl tot verlichting der kerk gas dient. Ontwerper der kerk is de »geheime Ober 

baurath Schönhals. De kerk kostte 257000 mark. 

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

De bouwmeesters van den Sultan zijn Europeanen. Het keizerlijke kwartier, Yildiz-

Kiosk ligt op den heuvel bij Pera. Yildiz-Kiosk is een geheele reeks gebouwen en 

woningen, welke onregelmatig en stijlloos naast elkander gebouwd zijn. Men kan uit alles 

ontwaren dat het paleis aan de zonderlingste luimen zijn ontstaan dankt. Een aantal 

Europeesche architecten en ingenieurs zijn in dienst van den Sultan, voor wie hij echter 

weinig waardeeriug over heeft. Hij maakt hun werkkring zeer moeilijk omdat hij de 

zonderlingste voorzorgen neemt, opdat de inrichting geheim zal blijven. 

Alle details der plannen en projecten zoowel als de uitvoering zelf moeten geheim 

gehouden worden, daar de Sultan steeds vreest dat zijn tegenstanders zich van de inrichting 

op de hoogte zullen stellen. 

Deze voorzorgsmaatregelen bezorgen den bouwmeesters dikwijls de grootste moeilijk

heden. Zoo is het bijvoorbeeld verboden om de plaats van een 1 gebouw te meten of 

een of ander meetinstrument te gebruiken. Slechts de «voetstap i moet als maat dienst 

doen Al de gebouwen tot het Paleis behoorende, zijn door een geweldige muur omgeven, 

welke de Sultan in 1898 gedeeltelijk heeft doen vernieuwen en elf voet doen verhoogen, 

zoodat hij niet zonder hulpmiddel overklommen kan worden. 

Aan den binnenkant van den muur zijn een groot aantal wachthuizen en barakken 

gebouwd, waarin de regimenten der Keizerlijke garde ondergebracht zijn. 

Binnen een groote ringmuur staan groepen van gebouwen welke weer door een muur 

omgeven zijn, zoodat het geheele paleis wel een stad gelijkt 

Daar bevinden zich de woningen der zonen van den Sultan, de Harem, theater, 

schilderijen en andere musea, cirque, porselein werken, menagerie, hondenkennel, 

wachthuizen, dierenbarak, kortom, alles wat noodig is, om den Sultan van den buitenwereld 

onafhankelijk te maken. 
Na de aardbeving in 1894, toen de Sultan in een tent woonde, kwam het denkbeeld 



bij hem op, een gebouw te doen bouwen met u afdeelingea op een kunstig aangelegde 
uit vasten grond gevormden heuvel. 

De muren zijn van cement, dat naar het oordeel van den Sultan volkomen tegen 
vuur en aardbeving bestand is, terwijl hij gelooft dat een ijzeren gietwerk een voortreffelijke 
beschutting voor geweerschoten is. 

Het wordt verzekerd, dat deze kiosk nog een geheime afdeeling heeft, mt io ver
trekken bestaande, die met zorg verborgen gehouden worden. Deze vertrekken moeten 
een afbeelding van Labyrinthe geven, waar de Sultan 's nachts een vdlige rustplaats 
vindt, die hem en slechts zijn vertrouwdste dienaren bekend zijn, die tezamen voor de 
deur van hunnen heer de wacht houden. 

Onder de kiosk moet zich ook nog een voorraadruimte en een groote pantserraimte 
bevinden, waarin de sultan zijne kostbaarste luxeeak^a, edelgesteenten, geld en gewichtige 
dokumenten bewaart. Ofschoon de sultan in zijn paleis zoowel een telefoon als electriach 
licht heeft, laat hij niet toe dat deze vindingen der nieuwheid in Konstantinopel toegepast 
zullen worden. 

Een nieuwe Houtbewerking-methode. 

Een nieuwe vinding, voor het grootste deel voor de houtbewerking is in Zwifcerland 
in praktijk gebracht Men heeft thans machines vervaardigd, waarmede de stam niet meer 
in de lengte, doch loodrecht tot de as in schijven gesneden wordt, waarvan dan naar 
willekeur groote blokken te maken «ijn, die na droogiog en bewerking als planken te 
zamen gevoegd een vast geheel vormen. 

Deze vakken gelijken dan op een schaakbord, waarbij het mogelijk is, door de kleur-
schakeering der verschillende samengevoegde deelen, de meest afwiaselende figuren en 
patronen te verkrijgen. In de eerste plaats zijn de zoo samengestelde vakken voor 
parketvloeren en traptreden uitstekend gesdlikl, wijl het harde viak weinig afneemt en 
van grooten duur is. 

Ook voor vullingen in meubelen, zoowel voor bekleeding van plafonds en wanden, 
laat het blokhout zich uitstekend toepassen. Behalve dat de «chakeeringea, ém ach 
door de kleuren van verschillende houtsoorten vertoonen, zeer voldoen, verkrijgt deze 
methode, om dergelijke vakken saam te stellen, groote waarde bij het bewerken van 
beukenhout, daar men hieruit de duurzaamste vakken vervaardigen kan. 

Het grootste voordeel is echter hierin gelegen, dat de zwakste en zelft korte laomme 
stammen en stukken gebruikt kunnen worden, «oodat het ruwe materiaal gemakkelijk en 
billijk verkregen kan worden. 
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S l n z i g e r M o z a ï k - t e g e l f a b r i e k . 

De SiQZiger mozaïktegels aijn bij óns geen onbekenden, omdat hunne frissche kleuren 

steeds de aandacht vragen.-De directeur der fabriek heeft dezer dagen een pnjsvraag 

uitgeschreven voor 6 tegels bijeen. Daarvan zijn voor ieder model twee prijzen uUgdoo d 

van t20, 90 en 6o gulden. Het programma is bij de fabriek te Sinzig a. Rhem aan e 

vragen Wij weten niet of het internationaal is. Waar ook Holland voor de tegels steeds 

een goed afnemer was. vertrouwen wij echter, dat hiermede wel rekening zal gehouden 

zijn Het is ia ieder geval aan te vragen en zijn dan dergelijke onderwerpen ju.st zeer 

eeschikt voor vele krachten die wij bezitten vooral bij de jongeren, die zich het mod.rne 

eigen wisten te maken. De tijd is niet lang meer. daar ,5 November de ontwerpen moeten 

ingeleverd worden. 

D e C a m p a n i l e . 

Het »Algemeen Handelsblad* van ai dezer scluijft hierover: 

Een medewerker van de »Temps* heeft een onderhoud gehad met den architect Bom. 

die nu meer uitsluitend op het Forum aan het werk is. in afwachting van het bijeenbrengen 

van de millioenen, die noodig zijn voor den herbouw van den Campanile, waarop hij te 

gelijker tijd het toezicht zal houden. Hij meent dat de Italiaansche Kamer geen bezwaar 

zal maken het nog ontbrekende millioen toe te staan. 

Intusschen is reeds een lading Romeinsche pu z z o l a n a , een soort van tufsteen, u.t 

Pozzuoli waarvan een metselstof wordt gemaakt, op weg naar Venetië; de kosten daarvan 

zijn door een inschrijving gedekt Boni meent dat met deze stof de toren stevger zal 

worden dan met de kalk waarmede hij vroeger gemetseld was. 

Bovendien zuUen nog andere verbeteringen worden aangebracht. De opgang, het 

hellend vlak, rustte op gewelven die naar buiten drukten; er zal nu een andere trap ge

maakt worden, waarvoor ijzer zal worden gebruikt. En dan zal men de grondslagen sohder 

maken, zij zullen een oppervlakte krijgen van 8oo in de plaats van 400 vierkante meters. 

Merkwaardig is. dat onder de oude steenen, tusschen het puin van den Campamle 

gevonden, met stempels uit de tijden van Nero. Claudius, Antoninus, Pius, ook eenige zijn 

die wijzen op bet bestaan van steenovens, die moeten hebben gewerkt in steden door de 

Romeinen gebouwd in de Alpenpassen, om de Barbaren tegen te houden. 

Boni is niet gerust over Venetië. Hij ging er dezer dagen weer heen. Het Dogenpale.s 

is volgens de , Temps «-correspondent gesloten, omdat men een ongeluk vreest en er dade

lijk herstellingen zouden moeten plaats hebben. 
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Vademecum der Bouwvakken 
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Bij d e P l a t e n 

G e v e l v a n d r i e H e e r e n h u l z e n , 

door den Bouwmeester J. J. HELLENDOOBN te Hengelo. 

Onze kleinere steden kenmerken zich door lagercu huizenbouw dan dit in de hoofdsteden 

het geval is. Dergelijke huizen bieden de plaat aan, een gevel van drie heerenhuizen. 

De moderne bouwstijl wees hier den weg, en gaf den bouwmeester aanleiding een zeer 

gunstig geheel te kunnen verkrijgen. 

Moderne woning-inrichtingen. 

In een der Duitsche vakbladen vinden wij hierover het volgende waaraan ŵ J een 

verkort uittreksel ontkenen. 

De vraag, hoe eene woning aan alle eischen kan voldoen, kan niet gemakkelijk be

antwoord worden. Door alle tijden werd het kunstvolle het eerst als hoofdzaak betracht 

en wel vooral de harmonie, dat wil zeggen, overeenstemming tusschen alle deelen. 

Die vraag sluit in zich dat alle onderdeden der inrichting met het geheel waartoe 

zij behooren, in overeenstemming moeten staan. 

Dit geheel is hier het huis. Het is dus een vereischte dat alle deelen van het innerlijke 

van het huis, ook alle meubelen en tapijten, kleeden, verlichtingsvoorwerpen enz. steeds 

met het huis in overeenstemming moeten komen. 

De architect is dan den aangewezen persoon, om de inrichting van het huis aan te 

geven en meubels te ontwerpen. Alnaar gelang der hoogte en grootte van de kamer en ook 

naar het karakter der wanden; de grootte der ramen moeten de meubels ontworpen worden. 
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In de hooge zalen der sloten en paleizen in de vorige eeuw pastten de Empiremeubels 

in de nisschen en hoeken der lustsloten stijl Lodewijk XV de Rokokomeubels, in de half

donkere ruimten der Gothische tijden de kerkmeubelen en in de Japansche theehuizen, de 

bamboemeubelen, rietgordijnen, enz. wat echter pist voor het heden ? Het heden zoekt 

nog. Noch de mode, noch de stijl hebben zich blijvend verklaard. De stijl onzer tijd in 

Duitschland is de zoogenaamde >Jugendstijl« of de »Sesessionsstijl f. Deze zijn slechts 

kinderen van een dag, en zijn reeds aan het afnemen in waarde. Wie oog heeft, zal, wat 

dezen stijl betreft, de onrijpe pruimen niet van den boom halen. 

Maar uit de moderne richting zal hij veel met voordeel kunnen gebruiken. En wanneer 

hij niet weet wat hij bij de verwaring van meeningen en stijl die zich voordoet nemen 

zal, dan moet hij zich alleen door de harmonie laten leiden en onder dien invloed slechts 

kiezen ten eerste wat voor zijn huis, tweedens voor zijn smaak, ten derde wat voor de 

betreffende ruimte past. Hij zorge dat de behangsels en tapijten met de meubelen; 

met elkander en met het geheel harmonieeren. 

Alle meubelen die gemaakt gekocht worden en niet voor een speciale inrichting ont

worpen zijn, zijn fabriekswaar en een kunstvol tehuis onwaardig. De ware aristokraat zal in 

de keuze zijner inrichting zoo nauwgezet als mogelijk denkbaar zijn en niet slechts zijn 

geldbuidel, maar ook zijn geest en smaak, zijn persoon, zijn ik, zijne pretentie en aspiratie 

mede laten werken. Steeds moet de harmonie daarbij vooropgaan. De voornaamheid 

rust vooral in de harmonie. Het kostbaarste meubelstuk in een niet overeenstemmende 

omgeving geplaatst, werkt ordinair of smaakloos. 

Goed en kunstvol werkt slechts dat, wat voor het doel gedacht is. Elke overvloedige 

weelde en iedere doelmatige siervorm werkt parvenuachtig en ordinair. Dat is in de moderne 

»Jugendstijl€ bet geval. De siervormen dezer meubelen zijn niet slechts ondoelmatig doch 

storend, niet alleen overvloedig doch hinderlijk. Deze meubelen zijn daarom karikaturen, 

die voor een waarlijk smaak gevoelende, belachelijk en op den duur hinderlijk zijn. 

De bezitter daarvan kan slechts twee vergenoegde oogenblikken: en wel als hij het 

meubelstuk koopt en h»t weer van de hand doet. 

Het individueele gevoelen late zich gelden bij de inrichting der woning en daardoor 

zal zich de nieuwe stijl ontwikkelen omdat zij steeds nieuwheid in vorm zal opleveren 

daaruit alleen voortspruitend. 

B e e l d h o u w k u n s t . 

Amsterdam- is op dit gebied een onderwerp rijker geworden. Aan het Beursgebouw 

is een fries te voorschijn getreden. Maandenlange arbeid gaven eindelijk het resultaat te zien. 

Is de verwachting niet teleurgesteld ? Wij gelooven bij velen. 

Het friesje dat aan de Damrakzijde troont gaf een beeld van den koophandel uit 

vroegere'tijden; hoe klein ook, 't is niet onbehagelijk. Het groote fries, thans voltooid, 

gelijkt een opgeloste regel van drieën, want het bestaat uit drie vakken, ieder vak met 
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drie hoofdfiguren met drie takken waaraan appels met drie balkdragende mannen enz, 

een reeks van drietallen, en geeft een voorstelling van het Paradijs, het Huwelijk en de 

Slavernij te zien. 

Alhoewel de laatste daarbij niet altijd van kracht is, zouden de beide eersten beter op 

hun plaats zijn boven den ingang van de trouwkamer aan het stadhuis dan bij een gebouw 

dat den zetel voor den koophandel is. De voorstelling komt ons voor, hier zonderling te 

zijn terechtgekomen. Maar ook de uitvoering. Die rechtopgaande figuren, zoo symetrisch 

daar neergezet, geven al een zeer schrale voorstelling. Wanneer de Evatjes in het Paradijs 

zoo schriel van armen waren als dit drietal, dan was daar zeker niet veel overvloed en zal Adam 

wel met zijn gezellin hebben mogen omspringen als met de poppetjes uit de porceleinkast, 

zoo schiiel zien zij er uit. Het Huwelijk, waarbij de vier paar tortelende duiven het open 

gedeelte vullen, is in diezelfde verhouding gebeiteld. De Slavernij geeft drie manfiguren, die 

een balk dragen, waarbij het overstekende en dragende gedeelte niet met den ronden vorm in 

verhouding kunnen komen. Het is alsof de hoofden in den balk zijn opgesloten en er 

even boven doorheen zien. Er is over de beeldhouwkunst aan de Beurs al heel wat gezegd. 

Gysbrecht heeft tal van strijders opgeroepen, of dat fries" het rustiger zal laten, betwijfelen 

wij. Hoe geheel anders die arbeid daar in dat aloude stadhuis, waar alles leven ademt 

wat in het frontispies dooreen krioelt. Wanneer Quellijn zijn groepjes ook eens zoo in 

het gelid had gesteld, mannetje aan mannetje, zou dan er wel ooit iemand naar boven zien? 

Jammer maar dat dit zoo begrepen is. Het zal nu steeds een onderwerp blijven, waarvoor 

de sympathie niet groot kan zijn. Die gerekte magere figuren in vergelijking van dien 

zwaren toren, behooren niet bij elkander, daar is de verhouding gestoord. Wat zou een 

prachtig beeld kunnen opgehangen worden van den rijkdom die de handel juist in dit 

kwartier heeft gekend. Het aloude Damrak, de oude korenbeurs, de stoere kooplui van 

weleer, wat had dat een goed geheel kunnen leveren, de geschiedenis was in eere gehouden 

en had herinnerd hoe Amsterdam daaraan alles te danken heeft. Maar het Paradijs 1 De 

beurs is het voor velen niet, die hunne centen omzetten in alle mogelijke staatsschulden 

en daarin dag aan dag een geluksspel vormen. Wanneer men eens terugdenkt aan de 

fraaie paneelen die op de Prinsengracht voor het Huiszittenhof hebben gestaan. Die aange

name perspectief, gevormd door de gangen waardoor de bedeelden zich naar de bedeelings-

plaats begaven, het eigenaardige der kleeding. kortom het geheel waren meesterstukjes, 

die steeds ieders aandacht trokken. Dat zal nooit hiervan gezegd kunnen worden, waar 

het fries een vlak vertoont, waarop de figuren als afgepast zijn weergegeven en het vlak 

zelf niets te zien geett. 
Aan zulk een kostbaar gebouw had een meer waardeerend stuk werk door alle tijden 

heen beter voldaan. 

B y d e t e k s t f i g u r e n . 

Moderne opvattingen zijn zeker wel die ontwerpen, welke de bouwmeester Max 

Jagielsky te Hannover het licht doet zien. Wat echter hieraan eigen is, dat is, dat de 



versiering die daarbij niet vergeten 

is alles behagelijk stemt, en den 

ingang, topgevel en andere onder

werpen allen een groote aantrek

kelijkheid verleent. Daardoor ook 

zijn zij waard in ruimeren kring 

bekend te worden. 

G r a p h i s c h e S t a t i e k . 

De boekwerken op het gebied 

der architectuur volgen elkander 

spoedig op, De waarde er van is 

dikwerf zeer verschillend. De een 

geeft een bloemlezing van de meest 

eenvoudige ervaringen, de ander 

meer ingewikkelde, en moet men 

het toejuichen waar wij in een be-
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perkten kring bestaan, dat er steeds zooveel 

ondernemingsgeest is, die ons wat nieuws en 

leerrijks aan de hand wil doen. Een goed boek 

is zeker de >Graphische Statiekf. De bereke

ning van balken, vakwerken en kapgebinten, 

door H. J. van der Veen, Ingenieur, gediplo

meerd door de technische hoogeschool te Berlijn. 

De uitgave voorzien van 54 figuren, verschijnt 

bij L. J. Veen te Amsterdam. De prijs is ing. 

ƒ1.90, geb. / 2.25. Wij gelooven inderdaad, 

dat dit werkje voorziet in eene behoefte. Wel 

zijn er vele gegevens in verschillende vak

uitgaven, maar zoo beknopt bijeen, zijn zij doel

treffend en een uitnemende leiddraad. Vooral 

in onzen tegenwoordigen tijd, waarbij de bere

keningen den grondslag vormen voor elk bouw

werk van eenig aanbelang. Vooral ook, omdat 

de vereischte spoed geen tijd tot lang overwegen 

gunt, maar alles moet vastgesteld zijn wanneer 

men begint, terwijl vroeger de proeven werden ge

nomen en het resultaat daarvan den weg wees. Juist 

in dezen tijd is zulk een met ernst saamgesteld en 

op juiste berekening gegronde uitgave welkom. Tot 

nog toe moesten wij ons tevreden stellen met buiten-

landsche gegevens, die niet door allen de taal juist 

machtig goed begrepen werden, dat wordt hierdoor 

weggenomen. De schrijver zal een vervolg uitgave 

doen verschijnen, handelende over Moderne IJzer-

constructies en zal daardoor voor beide onderwerpen 

een praktische, nuttige gids geschreven hebben. Het 

boekje in zijn geheel na te gaan is moeilijk; daartoe 

zou men alle berekeningen moeten volgen en dat 

zou eenigen tijd vereischen. Echter doet een kennis

name daarvan het meest vertrouwen stellen, dat deze 

met nauwgezetheid zijn verkregen. Ongetwijfeld zal 

de uitgave zich kunnen verheugen in eene goede 

afname, daar ook de uitvoering met zorg is geschiedt. 
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I e t s o v e r d e p r i j s v r a g e n . 

In Duitschlaad. het land Waar de prijsvragen welig tieren, komt daartegen eenige 

reactie. Waar men van het goede te veel krijgt, is dat wel meer het geval. Het « naar 

aanleiding dat het Tijdschrift der Vereeniging ,Ornamentc het verzet begon, dat rich 

verschillende mannen, gnnstig bij de kunst aangeschreven, zich daarb., aansloten. Dat 

verzet schijnt dan ook in hoofdzaak betrekking te hebben op de meer vnje kunsten, 

waaronder.wij de versierings-, beeldhouw-, schilder- en dergelijke kunsten rekenen te 

behooren. Dat zijn alle opvattingen, waar de meest mogelijke vrijhe.d, d.kwerf de meest 

gunstigste resultaten opleveren. Een versiering wil zoo min mogelijk gedwongen worden, 

alleen de ruimte is noodig, en dan moet het aan den ontwerper worden overgelaten, hoe 

hll zich den vorm denken wü. zoowel ten opzichte van zijn smaak en richting als tegenover, 

de plaats en het doel waarvoor de versiering moet dienen. Hoe ongedwongener de aan-

w j n g is, hoe beter de ontwerper zijn gedachten den vrijen loop kan laten en maken 

wat Wj geheel zijner waard.g acht. Dat is ook voor de beeldhouw- en schdderkunst van 

toepassing. Gesteld, men wenscht een of ander feit op het doek herinnerd, dan .s het 

goed aan aUen een gelijke afmeting voor de voorstelling te bepalen en te omschryven 

L k feit men wenscht voorgesteld te zien, maar aan den schilder vrij te ^ n alle onder 

deelen die hiertoe noodig zijn naar eigen kennis en weten te groepeeren. Alle kunsten 

die die vrijheid kunnen genieten zullen winnen, door zoo min mogehjk omschreven te 

worden een prijsvraag kan daar dus alleen tot het hoogst simpele worden beperkt, dat 

T i t en onderwerp. Wanneer dus eene vereeniging. die zich ten doel stelt, tevers.eren 

door deze indrukken zich laat beheerschen. valt daar veel voor te zeggen. 

Maar verder kan men ook niet gaan. Bij de bouwkunst is het geheel anders. Daar 

Zi j n voorwaarden. Het gebouw is een opgelost vraagstuk, waarin alle -schen waaraan 

dien bouw moet beantwoorden zijn ondergebracht, en die eischen zijn legio, z.jn af hankehjk 

van het doel. den wil en de beurs waarvoor de bouw wordt aangegaan. Het doel. da 

een school van een woonhuis, een schouwburg van een kerk doet onderscheiden, en al 

die gebouwen hebben vereischten. die een geheel verschillende afmeting vragen. Vanden 

wil want de bouwer kan zijn wenschen stellen, zooals hij dat naar zijn oordeel verlangt, 

en' behoeft daar alleen genoegen mede te nemen, dat zijn dikwerf de moeidijkste vraag-

stukken voor den bouwmeester. Van de beurs, is die gevuld, dan kan er royaal op los 

getimmerd worden, is het platzak, dan moet de zuinigheid bij alles voor zitten. Zoo .s 

het bij de bouwkunst nagenoeg onmogelijk om vrij naar eigen keuze te ontwerpen, alleen 

dan wanneer de bouwheer iemand is, die volkomen alles overlaat, dan is het mogelijk, 

maar waar zal zich zulk een droom verwezenlijken. Vrijheid van prijsvragen voor de 

bouwkunst is moeielijk te denken, en juist daar. waar alle gegevens zoo nauw zijn vast 

te stellen, daar is het mogelijk door prijsvragen juist zeer goede resultaten te verkrijgen. 

Het eenige. en dat gevoelen ook zij, die de prijsvragen willen beperken, wat voor de 

bouwkunst zou kunnen geschieden, is een meer rechtvaardige afhandeling dier prijsvragen 

en dat wordt bij ons ook wel eens verlangd. Eerstens het programma, dat veelal door 
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weinig ervaren krachten wordt opgesteld, tweedens, de beoordeeling die wel eens veel te 

wenschen overlaat. Dat men zeer minime ontwerpen ter zijde legt, zal niemand afkeuren, 

echter wanneer het arbeid wordt, die, hoewel met gebreken, toonbaar is, dan is het voor 

den ontwerper zaak en voor hem van de grootste waarde, dat op zijn fouten gewezen wordt, 

hij toch ondernam dezen arbeid met het oog op de prijs niet alleen, maar ook tot zelfstudie 

waarvoor de vraag zoo geschikt was. Dat geldt vooral de prijsvragen door genootschappen 

uitgeschreven, die voor die studie den weg wijzen. Daar gaat het niet op, met een flinke 

greep de helft op zij te leggen, als ongeschikt, integendeel, ieder arbeider is zijn loon 

waard, elk mededinger evenzoo de goede bespreking van wat hij daarvoor bestemde en 

dat Iaat veel te wenschen over. Vandaar ook bij ons zoo dikwerf klachten en dat zit 

hem vooral hierin, dat de Jury zich te weinig tijd gunt om een vergelijk te maken niet 

alleen, maar om hare gedachten over de ontwerpen te laten gaan. In hoofdzaak is de 

eerste indruk die beslist. Dat is niet goed en daarop zal men moeten terug komen. 

Evenzoo het licht zien van een program, dat moet op goede gegevens berusten, dott het 

dat niet, dan moet zulk een program onmogelijk gemaakt worden. 

Maar vooral zou het overweging verdienen, dat, wat de prijsvraag leverde onher

roepelijk ter uitvoering bestemd werd. Die een prijsvraag uitschrijft weet de gevolgen, 

niets is dus billijker, dan dat die stipt nagekomen worden. Al dat modderen na de uitspraak 

heeft nooit iets goeds te zien gegeven, steeds dreef men verder van het doel om eindelijk 

er geheel vervreemd van te worden. Neen, zooals het oordcel valt moet het nageleefd, en 

gebeurt dat, dan kan men er zeker van zijn, dat er veel betere resultaten verkregen worden. 

Wanneer de prijsvragen dat voor zich zouden kunnen verwerven, zouden zij in waarde 

stijgen, en wil men vrijheid, dit is mogelijk waar de kunst vrij is; maar bij de bouwkunst 

houde men zich aan de regelen die daarvoor noodig zijn en niet gemist kunnen Worden. 

PRIJSVRAGEN. 

Het uitvoerend Comité der Nat. LandbouwtentoonsteUing te Leeuwarden schrijft een 
prijsvraag uit voor: 

Het onderwerp van een Diploma, uit te reiken aan de Bekroonden der vorenver-

melde Tentoonstelling. De bepalingen dezer prijsvraag zijn de volgende: 

i. Het diploma moet het opschrift bevatten: 50-Jarig bestaan der Friesche Maat

schappij van Landbouw. Nationale LandbouwtentoonsteUing te Leeuwarden 23-31 Aug. 1902. 

Diploma voor een . . . . toegekend aan . . . . voor de Inzending: . . . . 

De Jury: De Voorz. De Secr. Het uitvoerend Comité: De Voorz. De Secr. 

Indien de ontwerper er de voorkeur aan geeft het opschrift niet zelve in zijn ontwerp 

te teekenen, dan moet de soort van letters en de groepeering er van door hem worden 

aangegeven, terwijl voor de plaatsing de noodige ruimte moet worden gehouden. 

2. De grootte der teekening word bepaald op een maximum van pi. m. 40x55 c.M. 
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$. Öe aliegorische voorstellingen en emblemen op de teekenmg aan te brengen rhocteh 

toepasselijk zijn op de feestviering der Mij. en de Tentoonstelling. 

De ontwerper is vrij in de toepassing van enkel zwart of wel twee of drie vlakke 

tinten, daarbij rekening houdende met een eenvoudige wijze van reproduceeren. 

4. Er worden uitgeloofd een iste prijs van / 150.— en eene 2de prijs van / 25.— 

De Jury zal bevoegd zijn de uitgeloofde prijzen in het geheel niet of wel ten deele toe 

te kennen, indien het haar voorkomt, dat geen der ingekomen ontwerpen voor een be 

kroning in aanmerking komt. 

5. Het met den eersten prijs bekroonde ontwerp wordt het eigendom van het Uit

voerend Comité bovengenoemd, dat daarmede het recht verkrijgt dat ontwerp te doen 

reproduceeren. Bij het uitvoeren der reproductie zal de ontwerper gehouden zijn de proeven 

na te zien en tot een goede uitvoering mede te werken. 

6. De niet bekroonde ontwerpen blijven het eigendom der inzenders, maar berusten 

tot 2 Januari 1903 bij het Uitvoerend Comité voornoemd, dat zich het recht voorbehoudt 

de ontwerpen publiek ten toon te stellen, waar en wanneer het dit dan bepaalt. 
7. De Jury is samengesteld uit de H.H.: 
Mr. W. A. van Sloterdijck, te Leeuwarden, J. Bubberman, Leeraar aan de R. H. B. 

School te Leeuwarden. T. v. d. Laars, Leeraar aan de Kunstnijverheidschool te Amsterdam. 

De inzenders zullen zich aan de uitspraak dezer Jury onvoorwaardelijk hebben te on

derwerpen, terwijl het U. C. zich eveneens daardoor gebonden zal achten. 

8. De inzending moet geschieden vóór of op den 20sten December 1902, aan den 

Voorzitter van het Uitvoerend Comité der Nat. Landbouwtentoonatelling, den heer D. van 

Konijnenburg, te Leeuwarden. 

De ontwerpen moeten voorzien zijn van een spreuk of motto en vergezeld gaan van 

een gesloten en verzegeld couvert, waarop van buiten datzelfde motto moet zijn herhaald 

en waarin naam en woonplaats van den inzender vermeld zijn. 

Op het couvert moet een correspondentieadres geplaatst zijn, ten einde briefwisseling 

met den inzender, mogelijk te maken, zonder de anonymiteit op te heffen. 

De teekeningen moeten plat verpakt zijn tusschen cartons. 

9. Indien de inzender van een ontwerp, dat niet bekroond is, zijn naam daarop 

wenscht vermeldt te zien, wanneer een publieke tentoonstelling mocht plaats hebben, dan 

heeft hij na de bekendmaking der uitspraak van de jury zijn verlangen daartoe kenbaar 

te maken aan den Secretaris van het Uitvoerend Comité. 
Het Uitvoerend Comité der Nationale Landbouwtentoonstelling te Leeuwarden, 

D. van Konijnenburg, Voorzitter. 

G. Blaauw, Secretaris. 
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Bij de Platen. 

S c h e t s v o o r e e n e v i l l a , 

door GK M. N A N N I N Ö A . 

De tekstfiguren geven de plannen, de plaat den gevel perspectivisch te zien. Een 
uitstekend ingedeeld plan met een aangenaam omhulsel, dat om de vele afwisselingen zich 
zeer goed doet. 

.—B 

Beganen grond. Verdieping. 



i8é 

Academie voor beeldende kunsten, en muziek te Berlijn. 

De stad Berlijn reeds zoo bekend om de inderdaad groote bouwwerken daar gesticht, 

heeft thans weder daaraan uitbreiding gegeven door een academie voor beeldende kunsten 

en muziek te vormen, die menig nabuur naijverig zal doen zijn. Het uiterlijk dat zich 

geheel aansluit bij de vele gebouwen die Berlijn bezit is streng; het plan is van uitnemende 

verdeeling. De bouwmeesters Kayser en van Grossheim, die, naar aanleiding van een 

concours daarbij de eerstbekroonden werden, hadden niet het voorrecht hun bekroond plan 

te kunnen uitvoeren. Bezwaren tegen het aanvankelijk gekozen ^errein waren daarvan 

oorzaak. Zij ontwierpen toen het tegenwoordige, dat volgens mededeelingen uitmuntend 

moet voldoen. Zooals de situatie aangeeft, is de muziekacademie ter rechterzijde afzon

derlijk gebouwd aan een straat, om den grooten toeloop van bezoekers gemakkelijk te kunnen 

regelen. De vorm van de muziekacademie is langwerpig, die van de beeldende kunsten 

meer vierkant en is het juist om het bizondere fraaie plan, dat wij deze als tekstfiguur 

opnemen.*) Dit plan is zeer regelmatig goed van licht, lucht en circulatie voorzien, zoodat 

het als een model voor dergelijke inrichting kan gelden. Overal zijn de namen voor 

de bestemming ingeschreven en valt het den vakman gemakkelijk die indeeling te volgen. 

De hoofdtoegang is echt monumentaal ruim en breed en moet een imponcerenden 

indruk maken. Terwijl de dienstvertrekken, bibliotheek, kostuumkamers, enz. inde ver

dieping gelijkstraats aangebracht zijn, volgen de ateliers en teekenkamers een verdieping 

hooger. Al die vertrekken zijn om de gangen bizonder gemakkelijk gegroepeerd en is 

de achterzijde van het gebouw voor de afdeeling beeldhouwkunst bestemd. Op de eerste 

en tweede verdieping zijn tentoonstellingszalen, schildersateliers enz., die allen van het beste 

licht bediend worden. Het machinegebouw voor verwarming enz. staat geheel aan de 

achterzijde. Het groote binnenhof verleent voor natuurschildering de gelegenheid. De 

Berlijners mogen trots op hunne nieuwe academie zijn, zoo volkomen eene inrichting, die 

op hoogst breede schaal aangelegd, groote verdiensten heeft. 

Publieke aanbesteding van bouwwerken. 

Dh onderwerp is in den laatsten tijd weder aan de orde gekomen. Toen in der tijd 

de heer Joling met weinig succes hierop de aandacht vestigde, kwam het ons voor, dat 

daariü de bedoeling lag, om te wijzen meer bepaald op de gebreken die het tegenwoor

dige aanneemstelsel aankleven en te trachten dit daarvan te ontdoen. Daar is veel voor 

te zeggen. Al gaat de Aannemer het orgaan van den Nederlandschen Aannemersbond 

zijn beschouwingen weergeven, alsot Chamberlain aan het woord is, dat is verre van juist, 

ook hier zijn toestanden die voor verbetering vatbaar zijn, al is het systeem verre van af 

te keuren, zoo kan wijidging van de onderdeden toch hoogst gewenscht zijn. De heer 

Ingenohl sluit zich bij hen aan,"" die bespreking noodig achten om tot gezonderen grondslag 

te geraken. Uitvoerig gaat hij daartoe in eene voordracht, gehouden in de Vereeniging 

*) Situatieplan en hoofdplan komen in deze, de andere plannen en gevel In de volgende aflevering voor. 
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Architectura et Amicitia de middelen na. Of de zaak daarmede gebaat is, betwijfelen wij 

sterk. De beschouwingen zijn zoo idealistisch opgevat, dat zij den weg van zoovele idealen 

wel zullen opgaan. Er was een tijd, dat men niet wist wat aannemen was, ten minste in 

den algemeenen zin zooals ons heden het opvat. 

In dat geval was er een bouwmeester die de teekeningen leverde, en met de ver

schillende werkbazen alles besprak, en hun het uit te voeren gedeelte opdroeg. Het 

verkregen werk was goed, hoe kon dat ook anders, daar voor alles het beste gekozen 

werd en een belangrijk feit was, dat er niet op tijd gelet werd. Het slot van dat alles 

was, dat de rekening vrij hoog liep en de bouwheer en bouwmeester beleefden dan wel 

eens moeilijke oogenblikken. Toen kwam men op andere gedachten, het aannemen werd 

gefokt en die bezwaren verdwenen. Zou dat aannemen ontstaan zijn, wanneer het niet 

dringend noodig ware geweest. Immers neen. Het is geboren uit de omstandigheden, was 

bovendien den grootsten vijand van de bestaande toestanden en heeft niettemin bewezen; 

zooveel deugden te bezitten, dat het levensvatbaar is en krachtig genoeg om den strijd 

tegen allerlei veroordeelen aan te binden. Zoo kwam het aannemen ter wereld en zal zoo 

spoedig zijn rijk niet" verlaten, allerminst, om te gaan den weg, die de heer Ingenohl 

aanwijst en die vrijwel gelijk staat met terugkeer tot het oude. Wat toch wordt daarbij 

gezegd. »Wil de architect zijn taak goed begrijpen, dan moet als 't ware «Ike cent aan 

het werk ten koste gelegd, ook ten goede van het werk worden besteed, en, om zoo te 

zeggen, er in teruggevonden worden, f Dat nu is volgens den heer Ingenohl onmogelijk, 

omdat de man nog gevonden moet worden, die in zijn bestek zoo alles in de puntjes 

omschrijft, dat het den aannemer helder is. Daarbij acht hij de belangen van partijen 

volkomen mtt elkander in strijd, de patroon wil gaarne alles hebben voor weinig geld, de 

aannemer wil liever weinig geven voor veel geld en die verschillen bakenen den weg 

vijandig af. Dat moest niet, en nu ziet hij een ideale toestand, allen zamenwerkende tot 

één doel, iets naar ons inzicht wat men alleen kan veronderstellen te bestaan bij personen 

door het geloof of andere sympathieke banden vereenigt, maar onmogelijk voor een doel, 

gelijk aan dit, dat is, een zoo geriefelijk mogelijk te huis te bezorgen. De bouwmeesters doen 

te weinig zegt de heer Ingenohl, »het leeuwendeel laten zij aan de aannemers over, om op 

hun dooie gemak het maken van detailteekeningen af te kunnen. * Dat is toch wel wat al te 

bar gezegd van iemand die in de gelegenheid is geweest zelf werken te kunnen uitvoeren als 

architect. Dat dooie gemak van den heer Ingenohl is dan wel een vreemdsoortig werktuig 

dat het hem zoo van dienst is geweest maar dat bezit niet een ieder, want menig bouw

meester heeft wel eens met angst opgezien, juist tegen die berg van detailteekeniDgen, 

die zooveel tijd en arbeid van hem vorderen. De heer Ingenohl behoort wel tot de uit

verkorenen, dat hem dat zoo gemaklcelijk valt, maar niet iedereen heeft die gave en over 

het algemeen zien onze ernstige bouwmeesters nog wel eens zorgvol na de detailteekening 

levering op. De verdere redeneering is: >Van een huis kan de bouwmeester dan eigenlijk 

ook alleen zeggen, ik heb het geteekend. t Wanneer de bouwmeester daarmede af is, ja, 

dan kan hij nog wel wat meer werk voor zich nemen, maar welke bouwmeester die zijn 

roeping begrijpt is daarmede tevreden, gaat niet de geheele praktijk onder zijne leiding 
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en voorlichting, moet hij niet overal oog en oor voor hebben, opdat alles praktisch goed 
en deugdzaam van gehalte is — en in elkander gezet. 

Juist bij de uitvoering komt dikwerf het meeste kijken, en leeft niet ieder bouw
meester er in op, elke constructie te hebben gezien, wat vertrouwen in zijn schepping 
geeft. Waarlijk wanneer die personen ook nog materialen moeten koopen, voor opslag 
en vervoer zorgen, wij gelooven dat het voornaamste onder dien veelzijdigen werkkring 
verloren ging en dat er niet veel van terecht kwam. Waar de werklieden zich vereenigen 
om een achturigen werkdag te verkrijgen, mogen de bouwmeesters voor zich wel de 
handen ineenslaan om die tot zestien uur verlengd te zien voor zichzelf. Wanneer de 

bouwmeester goed wil weten wat 
nu reads van hem gevraagd 
wordt, dan behoeft zoo iets er 
waarlijk niet er aan toegevoegd, 
want er valt nu reeds genoeg te 
doen, wij weten dat er dikwerf 
zelfs vele tekortkomingen zijn 
dan dat aan dergelijke denkbeel
den, hoe schoonschijnend ook, 
voet mag gegeven worden. En 
wat zal het zijn in dagen van 
werkstakingen, zal het niet een 
ontredderde boel worden ? Inte
gendeel, eer zouden wij kunnen 
voorstellen, alhoewel ons land 
hiervoor te klein is, maar in groo
tere landen eerder mogelijk, liever 
den werkkring van den bouw
meester te beperken en evenals 
bij de doctoren specialiteiten voor 
verschillende onderwerpen te 

Situatieplan. Academiegebouw. vormen, daar voor het oor, de neus 

of het oog, bij ons voor de kerken, schouwburgen, woonhuizen, enz., omdat al zeer spoedig 

de uitdrukking, in het eëne weggelegd, in het andere terecht komt. Maar zelfs ook die 

beperking is voor ons land een ideaal omdat de werkkring niet voldoende van hetzelfde 

vraagt. Alleen de kerken zouden hierbij uitzondering kunnen maken, en zien wij dan ook 

veelal dat werk in handen van hem, die dit meermalen leverde. »De heer Ingenohl wijst 

er op hoe bij aanbestedingen de gunning wel eens den laagsten niet toekomt. Hoe dan 

een daarop in derden of vierden rang volgenden wordt gekozen. Dat middel doet wel 

eens de begrooting van den bouwmeester overschrijden en is eigenlijk in dat geval 

de publieke aanbesteding mislukt, i Dan zal een nader overleg met de opvolgenden 

zeker wel eenig resultaat opleveren, waardoor de mislukking kan voorkomen worden en 

it gejgar^sooal^i^ndemndingjecrt 
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beer Ingenohl, *ls de patroon, afgaande op ecu te laag cijfer van den bouwmeester, de 

minste tocb kiest, op gevaar af daarmede in verwikkeling te komen. Dan vangt de 

ellende aan. Maar aan wie de schuld ? Is dat te wijten aan den afloop der publieke aanbe

steding of wei aan het onverstand van den bouwmeester, die werk deed waartoe hij niet 

bekwaam is, die rekende waar hij de ervaring daarvoor mist. Dan moet de strijd tegen 

den onbekwamen bouwmeester gericht. Zal dat beter worden onder eigen beheer ? Zal 

zulk een onverstand, die er maar zonder nadenken op lostimmert, want rekening maken 

kan hij niet, dan niet eindigen zijn patroon ongelukkig te maken ? Toen ik nog in de 

bouwvakken een dier vakken bij mijne architectuur waarnam, was ik eens in de gelegen

heid betrokken te worden in den bouw eener villa voor een zeer geacht man, die een 

bouwmeester, destijds de eerste in naam, had opgedragen, die villa naar zijn weten 

te regelen. Er was een cijfer vastgesteld waarvoor de bouw zoo ongeveer zou voltooid 

worden, daar de bouwheer, hoewel niet onbemiddeld, toch geen buitensporigheden kon 

begaan. Het werk liep geregeld, niet vlug, want de bouwmeester had de eigenschap, lang 

met zijne detailteekeningen te talmen en toen alles afgeloopen was, kwam de finale, de 

rekeningen. Op mijne werkzaamheden leverde dit reeds een verschil van even duizend 

gulden en dat was nog al een gedeelte dat het minst belangrijke was. Toen de rekening 

werd ingeleverd bij den bouwmeester, was een jaar daarna nog niets verrekend, van dat 

meerdere en toen eindelijk, het gedurig vragen moede, de bouwmeester een schrijven van 

mij ontving, waarbij werd medegedeeld dat na vier-en twintig maal tevergeefs ten zijnent te 

zijn geweest, de zaak nu moest afloopen, anders zou ik mij tot den patroon zelf wenden, 

kwam er bericht, dat ik mij de volgende week daar kon vervoegen tot afrekening. Hoe 

vreemd zag ik op toen ik daar komende vernam, dat de patroon van niets wist, ten 

hoogste ontstelde nog zooveel schuld te hebben en een relaas ophing van dat werken 

onder eigen beheer, waarbij hij verklaarde dat het zijn ondergang was. Hij zou het bedrag 

binnenkort voldoen, want de schuld moest erkend, maar zelden heb ik ooit ongelukkiger 

toestand gezien, die mogelijk veel bijgedragen heeft, dat de laatste levensdagen van den 

bouwheer aanmerkelijk zijn bekort geworden. Dat was nu werken onder eigen beheer en 

wel onder een bouwmeester, die in die dagen den man van zijn tijd was. 

Inderdaad, het moge een waarschuwing zijn. Wie geeft waarborg dat dergelijke 

toestanden geen navolgers vinden i En waar zal het heen moeten als de bouwmeester 

als alleenheersCher optreedt, alle werktuigen moet hij voor ieder werk zich aanschaffen, 

welk een verhooging van kosten. Juist daarin zit het voordeel van den geroutineerden 

aannemer, dat hij zijn spulletjes klaar heeft en dat kapitaal geeft in vele gevallen den 

doorslag. Alleen deze moeilijkheid is een niet te versmaden hoofdbezwaar. 

De goede zijde van het onderwerp echter is dat de verhouding tusschen aannemer en 

onder-aannemer niet behoorlijk is vastgesteld, heeft de aannemer recht zich te waarborgen 

voor den onder-aannemer, bestaat de kans niet en is hij verplicht op goed vertrouwen 

zijn werkkring te bouwen. De heer Ingenohl toonde verschillende feiten aan dat de aan

nemers zich laten voorlichten door de onder-aannemers voor de besteding en wanneer het 

werk hun te beurt valt, dikwerf daarvoor zoo erkentelijk zijn, dat zij opnieuw de prijsop-



gevenden met anderen laten concureeren, een zoo stilzwijgend weggeworpen gezegde kan clan 

al van grooten invloed op de mededinging zijn Dat kan en wat meer zegt, dat heb ik zeil 

ervaren, maar dat is een twintigtal jaren geleden, e s men moet eerlijk in zijn oordeel zijn. 

De aannemersstand heeft zich in de laatste jaren meer op den voorgrond gesteld, juist 

vereenigingen als den Nederlandschen Aannemersbond lagen daarvoor den grondslag. De 

aannemers zijn niet meer die van vroeger, azende op al dergelijke noodlottige invloeden, 

maar hebben zich ontwikkeld tot een degelijk aantal vakmannen, waarmede rekening te 

houden is, en die wars zijn van zulke, laat mij het maar zeggen, minwaardige handelingen 

en wanneer er nog een enkele onderloopt, die dat Kairsteeken draagt, dan kan de bouwmeester 

hem wel onderkennen en uitsluiten van de mededinging. Ook is het niet aan te nemen 

dat een eenigzins geoefend aannemer zijne berekening bouwt op de opgaven zijner onder

aannemers en is dat zoo, dan gelooven wij dat vooraf overeengekomen conditiën met het 

oog op het zoo even aangetoonde van kracht voor beide partijen worden beschouwd. Er 

zullen altijd misbruiken zijn en blijven, waar zijn die niet, onder lederen stand, ook onder 

die van de bouwmeesters zijn die bekend, waar de meest mogelijke intrigues moeten dienen 

om elkander iets afhandig te maken, al is de kunstbroederlijke band ook nog zoo groot 

geweven. Dat aannemers, die zulke praktijken niet huldigen, eigenlijk veroordeeld zijn om 

slechts bij onderhandsche aanbesteding dienst te doen, is een gevolgtrekking, die al zeer 

Onjuist is en ziet de heer ingenohl hier door een verbazend donkere bril. 

Maar wij hebben het reeds vroeger uitgesproken, de onderlinge waarborg moest beter 

zijn. De laatste aannemingstermijn zou niet anders mogen voldaan worden, dan onder 

overleg van de bewijzen, dat de onder-aannemers hun gerechte aandeel van het hun 

toekomende uitgezonderd dat laatste deel, hebben ontvangen en dat hiervan verkrijgen, 

terwijl bij het bestek bepaald moest worden, dat de aannemer gehouden is op te geven 

van elke onder-aanbesteding, welke zijne onder aannemers zijn, terwijl de aanbesteding 

gegund wordt onder voorwaarde alleen, dat bij faillissement de bouwheer gerechtigd is, 

het den aannemer nog toekomende uit te keeren, na aftrek van wat hetgeen de onder

aannemers tot dien tijd toekomt. Op die wijze wordt voorkomen, dat uitgaven van anderen 

aard, die des aannemers val kunnen zijn op het werk of de onder-aannemers verkeerden 

invloed uitoefenen en blijven die daardoor zooveel mogelijk gespaard, 

> De heer Ingenohl beschouwt de aannemer als een uitvloeisel van den spoedeischenden 

tijd. Onze tijd is vlug en zijn daarbij nog oorzaken die spoed eischen dan is de aannemer 

den man. De bouwmeester zal zorgen dat alles gereed komt maar de verantwoording draagt 

hij op de schouders van den aannemer over. Zijn bestek is den weg tot alles, en de boeten 

zijn de geessel om den aannemer door alles heen te jagen.» Zoo mag gehandeld zijn; voor 

den bouwmeester zelf echter is het te wenschen dat deze tijd voorbij is. Welk fatsoenlijk 

bouwmeester leent zich in onzen tijd nog tot zoo iets, eerstens letten de heeren van den bond 

er wel op, tweedens behooren zulke bouwmeesters thans tot de uitzonderingen waar zij 

vroeger helaas menigvuldig waren. Maar ook daar heeft men ontzaggelijk veel geleerd. 

Zulke praktijken kunnen niet meer voorkomen als de bouwmeester zijn werk kent en begrijpt, 

dan weet hij ook wel of wat hij vraagt mogelijk is. Daar zit hem juist de oorzaak, zonder 



fcenlge verdere uitbreiding van het werkelijk reeds omvangrijke vak, ware^het beter~dat 

ieder voor zich goed leerde begrijpen wat hij te doen heeft en waar de generaal door

drongen is van de zegen, daar is het voor zijn minderen geen kunst, neen een eer om te 

volgen. Niet de aannemer is de baas, de bouwmeester moet voor alles staan en waar dat 

gebeurt vallen al die bedenkingen weg. 

Na al die beschouwingen treedt de heer Ingenohl op sociaal gebied waarop wij als 

meer buiten het doel, het onderwerp niet volgen. De hoofdzaak is deze. Is de verhouding 

tusschen den aannemer en onder-aannemer gewaarborgd. Dan luidt een volmondig neen. 

Door niets. Integendeel zooals die is, geeft die aanleiding tot alle mogelijke kwade prak

tijken. Daar moet verbetering komen en voor er aleer de bouwmeesters aanvangen den 

geheelen aannemersstand onderst te boven te werpen, wat een onbegonnen en onverstandig 

werk zou zijn, ware het beter zich de verhouding van het geheel en de onderdeden meer 

aan te trekken want inderdaad daar hapert veel. Het kapitaal van den een moet evengoed 

gewaarborgd worden als dat van den ander dat is voor den hoofd-aannemer veeltijds het geval 

voor zijn trawanten niet. Zal de aannemer verdwijnen. Daar hebben al zoovele idealen ge-

loopen die een terugkeer tot het oude stelsel eigen-beheer wenschten, waaruit blijkt dat 

velen zulks verlangen, het zal daartoe vooreerst wel niet komen. De aannemersstand is er 

en zal wd blijven vooral als die voortgaat zoo zelfstandig te handelen als deze de laatste 

jaren deed, maar dan ook is het noodig dat zij de hand in eigen boezem steekt en zich 

niet van gebreken vrij gelooft. Die gebreken zijn de verhouding waarop wij verwijzen. 

Wat zal de tijd baren, meesterstukken van arbeid, onder leiding van den almachtigen 

bouwmeester-uitvoerder, ja wat niet al. Denken wij eens terug aan het achtste wonder 

dat op Damplein zetelt, ook daar lag eigen-beheer ten grondslag, wel is de arbeid schoon 

maar wat zeggen de rekeningen, die men overal te vergeefs gezocht heeft, omdat zij zulk 

een omvang gekregen hadden en daarom verdwijnen moesten. Is datzelfde goede werk 

niet te verkrijgen op onze tegenwoordige wijze van werken, is dan alles wat nu gedaan 

wordt onvolledig en met gebreken behebt, waarlijk dat is stout opgevat. Wij zien in het 

Rijksmuseum wat uitvoering aangaat niets minder dan wanneer dat onder eigen-beheer 

zou zijn voltooid geworden zoo zijn er meer gebouwen aan te wijzen. Daarom blijven wij 

in enkele gezichtspunten met den heer Ingenohl verschillen, die overigens een zeer waar-

deerende taak opvatte, door een onderwerp ter sprake te brengen dat aan de orde 

moet blijven, eene rechtvaardige verhouding tusschen de uitvoerende machten bij alle 

bouwwerken. Een bouwmeester die in zijn bestek een onjuistheid aangeeft of het zoo om

schrijft dat het voor hem zelf en voor wie er na rekenen een raadsel is verdient terechtwijzing 

en tot hun eer gezegd daarop wordt gelukkig door de bondsmannen een wakend oogje 

opgehouden, maar evenzeer verdienen zij die onder die bondsmannen voortleven erkenning 

van hunne bezwaren, waarborging van hunne gdijke rechten en dat moet gevonden worden. 

Roept alle tesaam die verplicht zijn hun bestaan te vormen geheel afhankelijk van den 

aannemersstand, vraag hunne grieven en ik wil aannemen dat de berg zoo groot zal zijn 

dat op het gezicht daarvan de aannemersbond het allereerst zoude uitroepen dat hebben 

wij niet geweten. Is het dan ook niet billijk dat het gewijzigd wordt. 
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O n t w e r p v a n e e n S c h i l d e r s a t e l i e r . 
door B . J. HOOQBVEBN. 

Beknopt, gezellig, gemakkelijk en fraai ziedaar vele goede eigenschappen in een klein 

bestek. Zij zijn hier vereenigd en vormen weder een verdienstelijk ontwerp dat vooral c 

het platte land van nut kan zijn. 

D e t r a p . 

Een der voornaamste achitectuurgedeelten vormt in vele opzichten de trap. To 

de renaissance aan het woord was, en vele woningen schiep, waarvan het resteerende ! 

geringer wordt, toen was het veelal een gebruik de trap te maken tot een stiefkind van 

de woninginrichting. Meestal een spiltrap, draaiende in de donkerste en dikwerf meest 

verborgen hoeken. Men trok zich gewoonlijk langs de spil omhoog en was het niet zeld

zaam dat die glom als een spiegel, van het gedurig daar langs strijken van den gaanden en 

komenden man. Onbegrijpelijk was het, hoe men soms in het onmogelijkste bestek een 

trap wist te vormen, maar men kwam er toe, en daar de woningen toen minder bevolkt 

waren was het gevaar voor brand geringer, terwijl eigenlijk de trap in zulke gevallen 

volkomen onbruikbaar was. De draaitrappen waren dan van een stevig touw voorzien, dat de 

teunftig moest vervangen en die touwen kregen door den tijd zulk een hard- en gladheid, 

dat zij aan gepolijst ijzer deden denken. Had men een ruimte van even een meter (fan 

wist men ook omhoog te komen. Zulke kunststukken echter zouden in onzen tijd wei 

passen. In lateren tijd kreeg de trap breedere opvatting. 

De koopmanshuizen met hmme kapitale arduinateenen gevels, kregen trappen, voor 

a t o dikwerf van de fcostbaante koningen en baHastradewerken. Z )̂ waren breed, en 
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hadden weinig treden op elkander volgend, maar veel met bordessen doorbroken, zoodat 

het klimmen gemakkelijk viel. Eigenaardig echter is het, hoe in dien tijd men een voor

liefde had, om treedje op en af te gaan, om van den eenen gang tot den anderen te komen 

moest men dikwerf rijzen en dalen, en gaf dat aan den weg die anders kort was, een 

groote uitbreiding. Niet alle huizen echter hadden de trap op een goed verlicht gedeelte 

geplaatst, en daarbij een goede afmeting er aan gegeven, en vooral de huizen te Am

sterdam aan de Heeren- en Keizersgrachten gesticht, sukkelen aan dat euvel en hebben 

den onmogelijksten trappenbouw in zich opgenomen Ia dat opzicht zijn wij inderdaad veel 

vooruitgegaan in de nieuwere, in onze hedendaagsche woningen neemt de trap een der 

voornaamste punten van de inrichting ia, is goed zichtbaar en groepeeren zich daarom 

heen de verschillende gangen en vertrekken. Door die wijziging in opvatting werd de ge-

heele woninginrichting anders, en laat het ons eerlijk bekenaea veel guastiger. Men 

moge van het moderne niet altijd even gunstig afgeven, wat de woninginrichting aan

gaat, is het echter van ontzaggelijk groot voordeel geweest, leverde voor het huiselijk 

verkeer veel grooter gerief, en maakt de trap tot een der hoofdelementen van de binnen

inrichting. Dat moet zoo zijn. Wie deukt er aan bij den bouw van eenig aanbelang, om 

de trap tusschen de muren te verbergen en onder haar klimmend gedeelte allerlei inrich

tingen te vormen, integendeel de trap wordt een meubel behoorende tot de versiering van 

het inwendige, zij sluit zich aan bij de wanden en vormt daarmede een der meest afwis

selende gedeelten van de woning. Vooral bij de landelijke woningen waar ruimte is, komt 

dat des te beter uit. 

Maar ook de stadswoningen hebben dat verkregen en waar vroeger de kleine burger

man zich omhoog moest halen langs een trap zooals men nog enkele pakzolders kennen, 

wat planken met treden daartegen aangespijkerd, daar is dat ook geheel van toestand 

gewijzigd waar de gemeenschappelijke dikwerf brandvrije trap, goed op het licht en in ruime 

portalen geplaatst tot elke verdieping een toegang vei leent, waardoor geen zorg tot gevaar 

bestaat. Met al die wijzigingen waarbij ruimte de eerste goede taak was daaraan verleend, 

verdwenen de spil- en draaitrappen en kwam de steektrap als het meest doelmatig op den 

voorgrond. Het is zaak haar die waarde in de woning te doen behouden want juist dat 

begrip gaf tot een geheel andere en betere wooninrichting-verdeeling aanleiding. Het is 

dan ook eigenaardig hoe geheel anders de eischen tegenwoordig voor den bekwamen 

timmerman zijn, vroeger tijden lang knutselende aan bochten en wrongen die trap en leuning 

moesten maken, een gepeuter waartoe menigeen niet in staat was en zij die het kenden 

werkelijk meesters in hun vak waren, dat is niet meer zoo noodig. De blik slaat ruimer 

en vrijer meer op het groofe en dat ook zal blijken bij ervaring wel zoo aangenaam te zijn. 

De timmerman werd meer en meer constructeur dan knutselaar, en ook voor hem is dat 

veel bevredigender werkkring. 

Academie voor beeldende kunsten en muziek te Berl in . 

De hoogergelegen plannen, doorsnede en een der voornaaamste gevels kunnen wij in 

deze aflevering opnemen. Het bevestigt wat wij in vorige reeds aangaven dat groote 
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symmetrie de plannen kenmerkt. De gevel die een meer klassieke en voor ons zelfs ver

ouderd karakter draagt, is in overeenstemming met de meeste Berlijnsche groote gebouwen. 

De bekroning van het middendeel met het hol opgaande dakvlak is juist niet zeer gelukkig 

te noemen. Daarentegen is de binnenverdeeling zeer goed. Het gedeelte door het trap pen-

ruim ingenomen is monumentaal en met verdienstelijke beeldgroepen opgeluisterd, en 
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vormt een werkelijk fraai geheel. De bouw van de muziek-academie die langgerekt van 

vorm is, heeft evênzoo een zeer hoogstregelmatige verdeeling en is ook d.t plan met 

groote .org bestudeert en geriefelijk voor het doel ingericht. Alles te samen doet denken 

aan de Berlijnsche paleizen, die in hunnen grooten omvang en verwonderlijke stdle opvattmg 

de aandacht trekken. 

G e v a a r b i j g e b o u w e n . 

Er heeft zich de afgeloopen maand een eigenaardige kwestie op het bouwgebied te 

Amsterdam voorgedaan waarin de rechterlijke macht uitspraak moet doen. 

Aan een perceel in de Vrolijkstraat 8i te Amsterdam toebehoorende aan de bouw

kundigen J. A. Huy en J. J. Fontijn was een cementen versiering boven aan de ramen 

van de bovenverdieping niet goed meer verbonden. Dat raam grensde aan den openbaren 

weg Toen oP 4 Juli 1902 die toestand bleek, werden geene dadelijke maatregelen tot 

voorziening getroffen, maar die toegezegd tegen 7 Juli daaraanvolgend. Het geval wilde 

echter ongelukkig, dat het voorwerp zulke lange rust niet verkoos, op 6 Juh afdaalde 

met het hoogst ongelukkig gevolg, dat de zich daar juist ter plaatse bevindende Sara 

Brandon, er doodelijk door getroffen werd. Wat het feit nog erger maakt, is dat de ver

klaringen" er op wijzen, dat er reeds vroeger dergelijke stukken naar omlaag waren ge

komen en dat de moeder van de getroffene een der eigenaars op het gevaar wijzende 

een daarbij aanwezig werkman eenvoudig, maar waar, zijn oordeel uitsprak als volgt: 

»Nou maar ik durf daar onder niet te we.ken, want die dat ding ^op.zijn hoofd krijgt 

is 'n lijk.. Dat zegt veel, zelfs veertien dagen na den ramp viel opnieuw een stuk naar 
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beneden. Toen de zaak voor de rechtbank kwam, gaf de werkman een weinig andere 

lezing aan zijn gezegde, echter toch zeer veel daarmede overeenstemmend. Nu was de 

reparatie niet gemakkelijk te verrichten, men moest een Rotterdammer steiger uitleggen 

en er zoo bij zien te komen. Gesteld, dat ware de eenige weg tot herstel, had echter in 

zulk een nijpend geval het niet beter geweest, dat de eigenaar uit zich zelf of hiertoe van 

politie wege aangezegd, eenvoudig het losse stuk met een lat had weggestooten. Hij had 

het bekende onder uit kunnen laten roepen en het gevalletje had zich geregeld zonder 

ongeval, wel zou de gevel wat aan zijn tooi gemist hebbeu, maar die zat er nu waarlijk 

toch niet tot zijn voordeel aan. Op 4 December zou de rechter zijne beslissing nemen 

wat inmiddels verdaagd is. De bouwers mogen al zooals bij het verhoor werd opgegeven 

gerekend worden, tot het gilde der solide luidjes, die beschouwing doet hier overigens 

rinig ter zake. Het feit is, dat ei een gevaarlijke toestand was, daarop opmerkzaam is 

'maakt en met reden, en werd er te laat gevolg aan gegeven. Wanneer een schipper 

en man te water ziet liggen, en hij vaart zonder hulp te verkenen verder, is hij 
strafbaar, en geen wonder. 

Maar staat dit feit hier niet gelijk, men zag het gevaar en toch werd het niet afge

weerd. Het is werkelijk te hopen, dat de rechter met dien toestand rekening houdt, want 

anders is er weinig meer gewaarborgd, en dienen de wetten alleen maar als groote woorden. 
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Inderdaad er mag wel eens opgelet, vooral in den laatsten tijd zijn er vele nieuwe ge

bouwen verrezen, waarbij de bekrooning van den gevel aan de middeleeuwsche forten 

doet denken, hoogopgaande kanteelingstukken die voor het in wateren van glazuurde 

pannen zijn bedekt naar de straat afbellend. Die pannen zijn gewoonlijk zoo voorzien. 

dat de tijd die los ligt en van de verbinding ontdoet, dan vallen zij benedenwaarts, en 

dat zal gebeuren, want bet ligt op den weg der vergankelijkheid. Men maakt huizen met 

overstekende kappen waarvan de kappen soms een meter over de weg hangen. De 

pannen kunnen, wanneer zij los raken neer komen in een kleto groen geverfd gootje 

maar het iaat ach aanzien dat de meesten b^ hunne daling over het nietige gootje wippen 
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<n wee den voorbijganger die dan met de uitwerking vaa ^ulk een bouw constructie 

kennis maakt. Zoo zijn er zoovelerlei constructie's die waarlijk wel eens herziening 

vereischen, en waarop een zeer nauwgezet toszichc noodig is. Het zij niet alleen aardig 

voor het oog maar ook zeker in het gebruik, en dat laat veel te wenschen over. Hoe 

meer de materialen in hun vorm worden gebracht, hoe minder het gevaar dikwerf is, 

omdat elk materiaal eischen mede brengt waaraan voldaan moet worden. Een natuursteen-

console zal men aan geen koperdraad ophangen, het gewicht vraagt solide steun, een 

terra-cotta console daarentegen, die slechts een vierde van het gewicht heeft, zal men 

daaraan wagen en zijn dit toch eigenlijk constructies die de toets van soliditeit niet kunnen 

doorstaan. Het geval te Amsterdam is in vele opzichten treurig afgespeeld, maar het is 

een vingerwijzing tot groote oplettendheid, voor hen die geroepen zijn toezicht te houden 

voor de uitvoering van dergelijke constructies, gewoonlijk wordt het vele zien voor de 

bouwinspectie gewoonte, en zet tot minder oplettendheid aan. Dat mag niet, de openbare 

veiligheid eischt een wakend en beschermend oog. 

TentoonstelUng te Groningen. 

Groningen stelt zich voor eene tentoonstelling te houden in den aanstaanden jaarkring 

en zal ongetwijfeld menigeen zich aangespoord gevoelen daaraan mede te werken. Het 

Noorden van ons land is altijd voor vele industrieele doeleinden loonend geweest. De 

Groninger Courant, de Tentoonstelling besprekende zegt daarvan het volgende: 

»De aanleiding tot het houden van eene tentooonstelling in het algemeen is de wensch 

om eens weer na zooveel jaren op het noorden de aandacht te vestigen zoowel van mannen 

van zaken als van de reizende vreemdelingen in het algemeen, de wensch verder om de 

positie van Groningen als marktplaats, als centrum, als grootste en belangrijkste handelsstad 

van het noorden te versterken.* 

»De aanleiding tot het houden van deze tentoonstelling is de overweging dat de 

kwesties van verlichting en verkeer buitengewoon belangrijk zijn, speciaal ook voor onze 

provincie, gegeven de groote vorderingen op dit gebied in den laatsten tijd en de wen-

schelijkheid dat ons Noorden ook op dit gebied vooraan gaat en van zijn voortvarendheid 

de vruchten plukt. En deze tentoonstelling moet bepaald zoo spoedig mogelijk in rpos 

dus, gehouden worden in verband met de opening der electrische "centrale en met de 

kans om thans, nu het electrische bedrijf hier nog nieuw is, veel exposanten op dit 

gebied te krijgen. Dat aan deze onderwerpen »verwarming * is vastgeknoopt, spreekt voor 

iedere deskundige vanzelf.* 

» Aan deze tentoonstelling wordt dan verbonden eene tentoonstelling van kunstnijverheid, 

die het beste zal geven van wat de Nederlandsche afdeeling op de welbekende Turijnsche 

tentoonstelling heeft geëxposeerd. Met deze tentoonstelling hopen wij niet alleen een zeer 

talrijk bezoïk uit Holland te trekken, waar men gaarne een copie van de mooie Turijnsche 

tentoonstelling op minder grooten afstand zal zien, doch vooral ook deze in ons Noorden 

weinig beoefenden en onvoldoend gekenden tak van industriehier krachtig te bevorderen*. 

»Eindelijk is het streven van het comité door het tegelijkertijd houden van kleinere 
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tentoonstellingen op landbouw- en tuinbouwgebied, den bezoekers te toonen hoeveel voór-

treffelijks in Groningen op het eerste gebied wordt geleverd, den Groningers te toonen, 

hoeveel meer zij nog kunnen bereiken, indien zij zich krachtig op den tuinbouw toeleggen. € 

> Verlichting, beweegkracht (verwarming) en vervoer dus om de nieuwe vindingen 

hier bekend te maken, kunstindustrie om deze industrie hier te ontwikkelen en meer 

bezoekers van verre te trekken, landbouw om den vreemdeling te leeren, wat de Groninger 

kan, tuinbouw om den Groninger te leeren, wat hij nog zal kunnen bereiken. Wij willen 

hier niet te veel over batige sloten spreken, ook al komen die bij de laatstelijk gehouden 

tentoonstellingen wel voor. Maakt Groningen op dien nieuwen regel geen uitzondering 

dan zouden wij overwegen een eventueel batig slot in dit verband te besteden ten bate 

van stad en provincie, c 

»Moeten wij nu nog het nut van zulk eene tentoonstelling nader aangeven en betoogen 

dat niet maar »een pretje* bedoeld ia ?* 

»Neen — hooren wij ons toeroepen — als de tentoonstelling wordt, wat gij wenscht, 

dan zal zij zeker zeer nuttig zijn, direct als eene groote vreemdelingenverkeer-bevorderaarster 

en indirect voor de bovenbedoelde doeleinden. Doch er is hier gezegd : »Gij komt niet klaar 1« 

»Inderdaad. Dat is gezegd. Hadden wij vroeger vermoed, dat er in het Noorden 

menschen waren, die in het geheim groote ervaring van zulke tentoonstellingen hebben 

opgedaan, dan zouden wij ons zeker tot hen hebben gewend om voorlichting, ook in de 

vraag, of wij vroeg genoeg waren. Dat had ons veel reizen bespaard. Want nu zijn wij 

er op uitgetrokken, hebben elders bij menschen, die veel en grootere tentoonstellingen 

hebben ingericht, dan die, welke wij ontworpen hebben, voorlichting gehaald. En ziet, 

deze deskundigen, die zeer in het openbaar ervaring hebben opgedaan, verklaarden ons 

o. a., dat wij volstrekt niet te laat waren.*-

»Duidt men het ons ten kwade, dat wij meer om deze openbare deskundigen geven 

dan om de Groningsche, die tot nu in het verborgen hebben gebloeid ? c 

»Het is dan ook, overtuigd van het groote belang van onze zaak, dat wij al onze 

krachten zullen inspannen om metterdaad aan te toonen dat de enkele stuurlui aan wal 

ongelijk hebben en dat velen, die ons gesteund hebben en nog zullen steunen, een goede 

zaak voorstaan, c 

Uit een en ander blijkt, dat er vrees bestaat, dat de tijd te kort is. Onze tijd weet 

echter weinig van langdurigheid, men denkt, wenscht en het is er, alles gaat met een 

tooverslag of dat nu wel aangenaam is voor allen die geroepen zijn daartoe mede te werken 

willen wij in het midden laten genoeg, het geschiedt. Daarom zal ook de Groningsche tentoon

stelling beantwoordende aan ons heden haar doel wel bereiken, wij wenschen het haar toe. 

Dat ieder in zijn kring het bevordere, het keert tot welzijn van onze eigene industrie en 

kunstnijverheid terug, het blijft binnen onze grenzen en daarvan moeten wij gewoonlijk 

toch veel verwachten. Voor de Tentoonstelling is een concours uitgeschreven van reclame 

billetten. De jury is de heeren E. P. C. de Bazel te Bussum, J. L. M. Lauweriks te Amsterdam 

en Ferd. C. M. Oldewelt te Groningen men weet dus welke. richting men uit moet wil 

men succes hebben. De prijzen zijn van / 20 tot / 20a voor de plaat en van / I0 tot 
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/ 5 o voor het bület. Ongetwijfeld zal de oogst niet gering zijn, de tijd leent er zich gunstig 

voor, de krachten tot deelname zijn legio. 

Prijsvragen der Tentoonstelling te Groningen. Ten behoeve der Tentoonstelling te houden 
te GroSngen van ig J u n i - l 5 Augustus .903. op het gebied van : a. Verlichting en 
V e r w a r m d ; ^ Vervoermiddelen; c. Kuustnijverheid; wordt uitgeschreven de navolgende 

P r i J S T v o o r een ontwerp van een reclau.ebillet, bestemd om te worden aangeplakt. 
B " Voor een ontwerp van een reclamekaart, bestemd om te worden v e r s p r e i 
VOORWAARDEN: 1 Het Reclamebillet en de Reclamekaart moeten dienen de aandacht 

te v e l g e n o p l v e n g e n o e m d e Tentoonstelling in het bijzonder en op de Stad Groningen 

" ^ H e f X ^ d e opschrift moet goed zichtbaar en duidellijk woiden aangebracht: 

Tentoonstelling Groningen 15 Juni—15 Aug. I903-
De ontwerper is vrij in de wijze van behandeling der teekemng. ^ . ^ ^ _ . 

2 Het Reclamebillet moet in drie kleuren bewerkt zijn. Het papter moet .25 X 75 
cM meten en mag zoowel in de hoogte als in de breedte worden gebruilrt. 

S e teekeniag moet, behoudens een marge van 3 cM. rondom het geheele papier vullen 
T D R e S a - k a a r t moet in drie kleuren be .e rk t zijn. De grootte ^ ^ ^ 

bedragen 16 X 24 cM.; zij moet in tweeën kunnen gevouwen worden, zoodamg dat de 

^ t n ^ n ^ e f d : " e k e l g . behoudens een kleine marge de 'geheele oppervlakte 

vullen • terwijl buiten op, een op zichzelf staande versiering moet worden ^ n g e b r a c * , 
4 Door de hieronder vermelde jury zullen aan de beste ontwerpen worden toegekend^ 

. . Voor het Reclamebillet: een eerste prijs van twee honderd gulden / ^ ) een^w e d e 

1, A*rA crnia^n (f looï een derde prijs van vijftig gulden ( /50 ) - ö- v o o r a c 

„aan. i t blijkt op wdke g - o a d » da prijze. doo, haar alja ' " « ^ . ^ T e i l . 

6. De bakroonda oatwarpaa worda. hat ^ ' t ™ ™ ** ^ ^ " ' J ^ ^ Z e 
tooaSaUiae hatwalk hiardoor ta ,aa S hat .acht tot .aptoduat, . daarop varkr,gt . D a o v a n g . 
H a C e a wordao aa afloop da, tantooaatalllag waahtvrij a a . da ra.pact,a,a aorraspon-

^ t " ^ ' ™ * «a i a a a o d i ^ a binoan daaa t a ^ i j a ta a ^ a a r a a , ^ 

en wanneer dit wordt wenschelijk geacht, vr, r M DOORNBOS 

7 De ontwerpen tnoeten worden ingezonden bij den heer Mr G. M. DOORNBOS 

P e n i g m e e L van het Hoofdbestuur, vermelding van het woord ^Redame , o P het adres 

In b'voeging van A of B naar gelang de inzending betreft het Reclamebillet of de 

Rec lamjaa r t ^ ^ ^ ^ v e r g e z e l d g a a n n g e s l 0 t en 

enveloppe w a a V hetzelfde motto is herhaald, benevens een correspondentie-adres en 

waarin de naam en de woonplaats van den inzender. „ r , t , 
9 In alfe gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist het Hoofdbestuurder 

Tentoonstelling in overleg met de Jury. Hoofdbestuur: 
De Tury: 

K P. G. DE BAZEL. J- E - SCHOLTEN, Voorzitter. 
J. L. M. LAUWERIKS. G. REINDERS, S.cretans. 

F E R D . G. W. OLDEWELT. 

http://�aan.it
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Bij d e P l a t e n 

V I L L A , 

d o o r M. KTJYP.EB, Czn. 

Een villa, uitgevoerd in modernen stijl, biedt het ontwerp aan. De planverdeeling is 

daarbij opgenomen. Een afwisselend geheel en eigenaardige details levert het op. 

Bi] d e t e k s t f i g u r e n . 

De Deensche architectuur heeft groote overeenkomst met de HoUandsche. Dat weinig 

opgesmukte, dat degelijke en met goede vormen bedeelde, dat wij in onze eigene archi

tectuur aantreffen, vindt men ook daar. De bouwmeester H Kampmann behoort tot een 

der voornaamsten in Denemarken, die er zeer veel goede gebouwen stichtte. Daartoe 

behoort ook de schouwburg te Aarhus (Jutland), waarvan wij den hoogst interessanten 

gevel als tekstfiguur reproduceeren. Hat is een gevel die dadelijk verraadt wat zich daar 

achter bevindt; wel een bewijs, dat de bouwmeester zijne vormen gelukkig koos. De 

schouwburg heeft geen grooten omvang. Zij bestaat uit schouwburgzaal, ter rechterzijde 

de boekerij, ter linker restauratie, daarboven de foyer. enz. 
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Brochure^s , e n z . 

De firma van den Berg & Co., Prins Hendrikkade 163/164, stelt ten dienste van 

H.H. architecten en bouwkundigen een zeer praktische wandkaart, waarop een aantal 

gootsteenen enz., vervaardigd van Twyfords Adamant zijn afgebeeld. Het groote nut dezer 

gootsteenen bestaat vooral hierin, dat zij niet als die van escozijpschen steen doorvetten 

en daardoor een minder frissche lucht verspreiden. Zij zijn door de volkomen gesloten 

oppervlakte ondoordringbaar. Zij kunnen dus, vooral daar waar een zindelijke en zorg-

volle behandeling over het huismateriaal gaat, een zeer welkome plaatsing vinden, waar-

l|>m wij gaarne hierop de aandacht vestigen. 

Nu het voorjaar weder in uitzicht is, komen de stallen met hunne toebehooren 

aan de orde. Daartoe wijzen wij op den volledigen catalogus met afbeeldingen van stal 

en tuigkamerinrichtingen van de firma Louis Nagel en Co te Arnhem. 'Alles wat voor 

een goeden stal noodig is, vindt men daarin bijeen, compleete stal-inrichtingen, allerlei 

onderdeelen tot groote volledigheid. Die geroepen is tot den bouw van dergelijke inrich

ting vindt een welkome aanwijzing in den catalogus, waarbij de genoteerde prijzen dadelijk 

de begrooting vergemakkelijken. 

De Vereeniging „De Friesche Bouwkring", te Leeuwarden, 

l o o f t p r i j z e n u i t : 

I. Voor de beste plannen tot bebouwing van een stuk land met arbeiderswoningen, 

als prijs en premie, behalve het diploma der vereeniging, ƒ 100.— en ƒ35.— . 

De Jury bestaat uit de H.H. L. M. Moolenaar, adj. dir. der gemeentewerken te 

Groningen, en W. C. de Groot en H. Feddema, beiden architect te Leeuwarden. 

II. Voor de beste gesmeed ijzeren hengen en duimen op een deur voor een steeg, 

als prijs en premie, behalve het diploma, / 7.50 en / 2.50. 

De Jury bestaat uit de H.H. S. Baron, directeur de*\ Ambachtsschool, K. L. Faber, 

hoofdopz. der gemeentewerken en J. Kroes Jz, Mr. Smid, allen te Leeuwarden. 

lil. Voor de beste uithangteekens, op ware grootte geschilderd, voor een winkel in 

Friesch hou snijwerk, als prijs en premie, behalve het diploma, ƒ7.50 en ƒ 2.50. 

De Jury bestaat uit de H.H. S Baron, directeur der Ambachtsschool, J. Mammen en 

J. van der Wal, schilders, allen te Leeuwarden. 

A l g e m e e n e V o o r w a a r d e n . 

1. De mededinging is opengesteld voor alle belangstellenden. 

2 De inzending moet franco geschieden vóór of op den ien Maart 1903, aan het 

adres van den secretaris, den heer D. B. Kalma, bouwkundige, Eewal 52 te Leeuwarden. 

3. De stukken moeten voorzien zijn van een merk of motto, dat eveneens op het 

couvert, waarin de naam van den vervaardiger is gesloten, moet zijn aangegeven, benevens 

een correspondentie adres. Het inschrijven der teekeningen, zoomede het schrijven van de 
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toelichting, begrooting en het adres, moet door een andere hand plaats hebben, dan die 

van den vervaardiger. 

4. De bekroonde ontwerpen en voorwerpen blijven het eigendom der vervaardigers, 

die, evenals de overige mededingers moeten gedoogen, dat vanwege de vereeniging de 

ingekomen antwoorden worden ten toon gesteld en met het rapport der jury in druk gebracht. 

Bij de tentoonstelling zal dit rapport ter visie worden gelegd. Na afloop hiervan 

moeten de ontwerpen en voorwerpen bij den secretaris weder worden in ontvangst genomen. 

Indien zij binnen 14 dagen na de tentoonstelling niet zijn afgehaald, worden zij op kosten 

der inzenders aan hen teruggezonden. 

B ij z o n d e r e V o o r w a a r d e n . 

I- Voor het plan van bebouwing. 
A. Er wordt gevraagd op de schaal van 1 k $00 een plan tot bebouwing, met aan

leg van wegen, riolen enz. van een rechthoekig terrein, groot 100 bij 100 M., liggende 

met een der zijden langs een breeden, goed aangelegden en gerioleerden weg. 

Men stelt zich voor huizen te bekomen van / 2.—, / 1.50 en / 1.25 huur per week 

en daarmee na aftrek der kosten van onderhoud aan gebouwen, wegen, riolen, enz. nog 

4 pCt. te kunnen betalen aan rente en aflossing voor het gebruikte kapitaal, waarbij het 

grondstuk gerekend moet worden verkregen te zijn voor f 10000 en geen ophooging 

noodig is. 

De wegen moeten ten minste 5 Meter breedte hebben en geheel met waalkHnkers béstraat 

zijn. Zij moeten worden voorzien van: bestrate goten en waterdichte cementriolen, wijd 

30 en 24 cM., waarin op kruispunten en op 40 Mi. uiteen, waterdichte zinkputten, die 

1.20 M. wijd zijn en 1 M. dieper dan de riolen, en op 20 M. uiteen ter weerszijden van 

gegoten ijzer stankvrije kolken. Onder riolen en putten moet worden gerekend op botten 

van vurenhout, ter dikte van 4 cM., ter breedte van de groote buitenwerksche maat van 

de riolen en putten, bij de laatste in 't vierkant. 

Het onderhoud dezer straten met riolen enz. moet aan de gemeente worden over

gedragen tegen 10 cent per M2. en per jaar. 
In verband met art. 3 der woningwet wordt bepaald: 
a. dat de woningen ten minste 2.30 M. verwijderd moeten zijn uit den kant der 

wegen en dat zij aan een der overige zijden ook ten minste 2.50 M. vrij van elkaar 

staan. De voorruimte als bleek met hekje aan te leggen; dat geen woningen op ver

diepingen worden ontworpen; 

ó. dat de vloeren in alle woningen ten minste 0,25 M. boven de kruin der wegen 

liggen en de verdiepinghoogte onder plafond of zolder ten minste 3 M. bedrage, voor 

zolderkamers minder; 

c. ;dat een woning voor / 2.— per week ten minste 35 M2. binnenwerksche opper

vlakte hebbe, die voor / 1 50 ten minste 30 M2. en die voor / 1.25 ten minste 25 M2. 

dat in die van / 2.— een vaste trap en in de beide ander» soorten ten minste losse 

trapladders zijn met 10 cM. breedte treden; 
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d. dat alle woningen afeonderl^ke ea omtimmerde privaten hebben,-wgericht voor 

tonnenstelsel; 
/. dat elk der woningen van / 2.— voorzien zij van een regenbak met a M3. in-

hovd, en de overige woningen bij paren een regenbak hebben groot 3 M3., dat op elke 
woningen óp ten minste 1 welput worde gerekend, die voor aUen gemakkelijk toegankelijk 
is geplaatst. N.B. In plaats van regenbakken en welputten mag ook gerekend worden op 
aanleg van waterleiding in elke woning, maar daarbij moet worden in acht genomen dat 
alleen voor woningen van / 1.50 en 1.25 abonnement gesloten kan worden tegen / 6 . — 
per jaar, waarbij de aanleg, niet het jaarlijksch onderhoud, vrij is. Voor de woningen van 
ƒ 3.— moet het abonnement op / 10.— per jaar zonder vrijen aanleg getekend worden. 

Bij ƒ 6.— per jaar mag onder de kraan géén gootsteen, doch bij / 10 per jaar wèl een 
gootsteen geplaatst worden. 

f. dat ingeval van aaneenbouw der woningen, in rijen, om de 3 woningen een 
brandgevel tot 0.35 Mi boven het dak worde uitgebonwd, die tenminste i steen zwaar zij; 

g. dat gerekend ia op een trasraam van klinkers in portlandcement specie (l cement 
op 2 rivierzand) ter hoogte van 6 lagen en onder alle houten vloeren een betonlaag worde 
gemaakt van 8 centimeter dikte, gerekend tegen een prijs van / 15 per M3-

h. dat alle buitenmuren en die welke 2 woningen scheiden, ten minste één steen 
of 0.20 Ml. zwaar moeten zijn, terwijl de overige muren aan n centimeter voldoende 
dikte hebben; dat de fundamenten moeten gemetseld zijn en ten minste 7,\ steen breed 
in aanleg, waarbij wordt aangenomen dat op 0.80 Mi. beneden de straat een goede fun-
deergrond wordt gevonden; dat in elk woonvertrek een houten vloer worde gemaakt en 
de daken zoogenaamd beschoten zijn. 

i. dat de bovenopeningen van alle schoorsteenen ten minste o 50 M boven de nok 
komen en deze schoorsteenen voorzien zijn van ijzeren veegluikjes; dat in de rujmte achter 
of op zij van de woningen ook gelegenheid tot loozing van vuil water zijineen stankvrije 
kolk met leiding, welke laatste niet onder de woning door mag loopen; 

j . dat elk ter bewoning te gebruiken vertrek lot toetreding van licht, voorzien zij 

van een of meer ramen, die te zamen in grootte overeenkomen met ten minste Vr deel 

der oppervlakte van 't vertrek; dat de woonvertrekken, slaapplaatsen en privaten voldoende 

geventileerd kunnen worden. 

B. Omtrent de teekeningen wordt behalve het bovenmeegedeelde nog bepaald: 
1. dat op het algemeen plan, behalve de wegen en riolen met onderdeden, ook de 

woningen met omgeving zijn aangegeven. De indeeling der woningen kan hier worden gemist; 

2. dat van dke soort woningen op de schaal van i ^50, een plattegrond, een opstand 

en een doorsnede worde gegeven; 

3. dat bij het plan van aanleg en bij elk der woningen een memorie van toelichting 
moet worden'gevoegd en van het geheel een gedetailleerde begrooting overgelegd, waarbij 
alle uitgaven voor opbouw, zoowel als voor onderhoud, rente enz. goed ẑ jn uiteengezet. 

II. Voor dejgesmede hengen. 
Van dkj mededinger wordt gevraagd, dat h^ levere op ware groote een gesmede 
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iJMTCn heng met duim voor een xtenrdie toegang geeft tot een steeg en gevatJU) in een 

eikenhouten kozijn. 

De af te hangen deur is een dubbel, opgeklampte van i M. breedte. Ziji-heeft aan 

de zijde, waar de heng moet komen, recht opstaande kraaldeelen, ter breedte van lO' 

centimeter. 
In bepaling van maat en versiering wordt de inzender verder vrij gelaten/-' 

III. Voor het uitnangteeken. 

Het uithangteeken is gedacht bestemd te zijn voor een winkel in voorwerpen van 

Friesche houtsnijkunst. Opschrift en afmeting, zoowel als materiaal worden den inzender 

vrijgelaten; alleen wordt nog meegedeeld dat de plaatsing op 4 k 5 M. boven den stoep 

is gedacht en als eisch gesteld, dat het materiaal van het bord en het schilderwerk togetf 

weer en wind bestand moeten zijn en alles op ware grootte moet worden uitgevoerd. 

Aldus vastgesteld te Leeuwarden den 28 November 1902. 

Het bestuur der * Friesche Bouwkring* 

W. C. A. HOFKAMP, Voorzitter. 

D. B. KALMA, Secretaris. 

PRIJSVRAGEN. 

Op de, door de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap in dit jaar uitgeschreven prijs-, 

vragen zijn te samen 57 antwoorden ingekomen namelijk: 

1°. 40 voor het * Ontwerp van een Heerenhuis%., onder de motto's: 1. steen, 2. Volhar

ding, 3. Time is up, 4. Driehoek in Cirkel, 5. Apollo, 6. Lijnfiguur, 7. Twéé gekruiste 

pijlen, 8. Volle driehoek in cirkel, 9. Concordia, 10. X, 11. Sappho, 12. Paul Krüger, 13. 

1902, 14 Frappez toujours, 15. Werklust, 16. Studie, 17. Probeeren, T8. Casper, 19. In 

dagen van strijd, 20. Etude, 21. Eenvoud, 22. Semper spera, 23. Zonnevanck, 24 Een

heid, 25 Dido, 26. Vier kleine driehoeken in een groote, 27. Baksteen, 28. Artis, sola, 

domina cessitas, 29. Veronica, 30. 1877, 31. Ruit 4/5, 32. De hoop, 33. Mercuur, 34. Mop, 

35. Claro, 36. Sleutel, 37. Mea culpa, 38. N. M. P., 39. Helena, 40. Klimop. 

2°. voor een tontwerp van een Musiektent*., onder de motto's: 1. Eenvoud, 2. Apollo, 

3 Glück auf, 4. Lohengrin, 5. Sol-sleutel, 6. Beethoven. 

30. 11 voor een •> Ontwerp eener Eetzaalbetimmering t, onder de motto's: r. Home zweet 

home, 2. Ping-pong, 3. Moedertaal, 4. B. en V., 5. Siesta, 6. Champagne, 7. Lucullns, 8. 

Oefening baart kunst, 9. Cheminée, 10. Futura nobus, n . Home. 

Deze ontwerpen worden in handen gesteld eener jury bestaande uit de heeren: Prof. 

Henri Evers te Delft, H. P. Berlage Nzn. A. Salm G.Bzn. Architecten te Amsterdam, J. 

Verheul Dzn, en H. van der Kloot Meijburg, Architecten te Rotterdam. 
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