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B i j d e P l a t e n . 

O n t w e r p e e n e r K l e i n e V i l l a , 

door B. J. HOOGEVEEN. 

Ia aflevering i en 2 dezer jaargang komt een ontwerp voor eener kleine villa, waarvan 
thans de plaat de plannen en voorgevel; de tekstfiguur de doorsneden biedt. De beide 
andere gevels vormen de plaat van de volgende aflevering. Dit ontwerp was een der mede-
dingenden op de prijsvraag in het jaar 1901 uitgeschreven door de Vereeniging Bouwkunst 
en Vriendschap te Rotterdam en ingezonden onder het motto: Pax. verkreeg het eene 
eervolle vermelding. 

190S-1903. 

Het is onze gewoonte met de eerste aflevering van ieder jaar onze abonnenten een 

jaar naar hunnen zin toe te wenschen, dat doen wij ook thans. 1902 trok voorbij en gaf bij 

vreugd zqn leed. Vreugd waar wij de moeder van ons kunstleven, de »Maatschappij tot 

bevordering der bouwkunst* feest zagen vieren, leed waar wij zoovelen onzer vrienden 

zagen gaan, die in openbare of burgerlijke betrekking voor de kunst ten zegen zijn geweest. 

Wij leven in een zonderlingen tijd. Op het gebied der knnst staan de partijen nog al 

stérk tegenover elkander, de moderne richting en de oudere. Was de laatste wat klein-

zielig geworden, en zag die dikwerf alleen heil in overdreven versiering, in al te groote 

verdeeling der massa, de eerste drijft het juist een anderen kant uit, en komt dikwerf 

tot niets, tenminste als men enkele muren iets behagelijks voor de beschouwing wil 

noemen. Dan heeft de oudere richting dit voor, dat elk onderdeel er mogen er al teveel 
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zijn geweest, iets te leeren en te denken gaf, dat doen die groote partijen niet. Somwijlen 

volgen de modernen het voetspoor der ouderen, maar verdient dat waarlijk geen aanbe

veling, Een enkel voorbeeld geven ons de winkelramen, die vroeger een vrije doorzichtige 

ruimte vertoonden, nu met allerlei krommingen en bochten beplakt of daardoor verdeeld 

worden. Zij zijn zoo menigvuldig, dat geen winkel uit dezen tijd buiten die vuurwerklijnen 

meer kan. Dat is een der grieven,' die nogal menigvuldig zijn in het kleine, terwijl in het 

groote de eentoonigheid het doodvonnis teekent. Toch mogen wij aan 1902 de hulde niet 

onthouden, dat dit jaar op modern gebied ons ook zeer veel goeds gaf Juist die kentering 

van het overdrevene tot het simpele, heeft een gulden middenweg, die ons ontzaggelijk 

veel goeds opleverde, en wanneer men in de hoofdstraten ziet wat de mannekens timmeren, 

die bouwen als een industrie beschouwen, dan is juist hun werk daarbij ontzaggelijk 

vooruitgegaan, heeft de revolutiebouw een kunstvol tintje aangenomen. Juist dezulken 

vullen iedere stad en dorp, en wanneer hun werk toonbaar is, dan heeft het algemeen 

daar een groot voordeel van. Wat de eminente bouwmeesters in het groot deden, de tijd 

zal daarover uitspraak doen, maar wij zien in de mannen der toekomst meer sloopers 

dan aanbidders optrekken. Dat is te betreuren, waar het kapitaal de macht heeft wat 

goeds tot stand te brengen. Wanneer wij op veel dingen letten, dan is er veel te loven, 

het zich losmaken van de traditie gaat niet gemakkelijk, daar is tijd voor noodig en het 

laat zich aanzien dat daaruit iets goeds zal geboren worden. Dat 1903 kalm den weg 

blijve bewandelen, den rug keerend naar dat gruwelijk massale, meer verfijnd, want juist 

de kalme opvatting, de beredeneerde aangenaame gesierde lijnen, zij doen goed in dien ^tijl. 

Het is dus niet noodig het pad te verlaten wanneer de overdrijving wordt overboord gegooid. 

Heeft 1902 den aannemers eens herinnert nu zij zich zoo flink hebben geconstitueerd, 

ook eens te denken aan de mannen die niet als arbeiders maar als onder-aannemers hun 

brood verdienen, hebben enkele bouwmeesters dank verdiend dat zij dat onderwerp aan 

de orde brachten, omdat er waarlijk een wondeplek zit, de betrokkenen echter lagen 

daarop stilzwijgend zulk een pleister, die elke wond oogenschijnlijk dekt. 

Oogenschijnlijk zeggen wij want zij bestaan, en nu is het toch wel een billijke zaak waar 

men zoo gaarne eigene belangen zoo hoog gehouden ziet, die van de aanverwante vakken 

even zeer te beschermen. Dat is een moraal die aan onzen tijd past. Wij zien dus in 1903 

ook eene regeling van die verhouding tegemoet, en dat de aannemers kapstok, waaraan 

zoovele onder-aannemers zich verhangen hebben, naar een museum-inrichting moge ver

dwijnen. Zoo. vervallen de wanverhoudingen en gaan wij het vrederijk tegemoet. Zoo 

zij 1903; voor allen is niet mogelijk, maar toch voor velen een jaar dat vooruit 

brengt, voorspoed hebben wij allen noodig, bescheiden vragen wij daarvan ook ons deel. 

Helpt ons onderling dat te verkrijgen. Dankbaar wordt het aanvaard. 

K o u d e e n h o u t . 

Wij leven in den winter. Deze heeft zich kras ingezet en al zijn de krachten thans 

weder sluimerende, zoo weet toch menigeen wat wij reeds gehad hebben. Wat de koude 

een schade doet aan de houtproductie vinden wij in een der vakbladen genoteerd, en wel 
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over- het jaar 1879 toen de winter ook zeer streng was. In Wiesbaden waren toen ten

gevolge der koude doodgevroren 179.577 appel-, 47,323 peeren-, 289,378 pruimen-, 110,72 

kersen-, 724 kastanje-, 4973 noten- en 425 andere vruchtboomen, te samen alzoo 503,472 

stuks. Inderdaad een aanzienlijk getal door enkelen geschat op het Vs der geheele vrucht

boomenrijkdom van Wiesbaden. Wanneer men nu nagaat, hoe alle landen hun aandeel 

van die koude krijgen, dan is het verlies aan waarde ontzaggelijk te noemen. 

De Nieuwjaarswensch op het Schouwtooneel te Amsterdam. 

Zooals gewoonlijk heeft iedere Schouwburg van eenige beteekenis, eene eerste uitvoering 

in het jaar met de nieuwjaarswensch. Amsterdam staat daarbij gewoonlijk bovenaan, 

maar ook andere steden waren dit jaar zeer gelukkig en stonden zelfs de hoofdstad naar 

de eerekroon. De Amstcrdamsche wensch was niet zoo op gang als andere jaren, en 

daar de saamsteller, die gewoonlijk zeer gelukkig zijn gedachten op rijm weet zaam te 

voegen, een bouwmeester van beroep is, zoo verloochent zich dit gewoonlijk in de inhoud 

niet. Bij de vele welverdiende pluimpjes en standjes hebben daardoor voor ons die beteekenis 

welke aan het bouwvak doen denken 

Daaro der moesten het ditmaal de be Iden ontgelden, waarover al zooveel lof, tot 

in het overdrevene toe zoo dikwerf werd uitgesproken en die toch in de toekomst zullen 

blijken niemand te bevredigen. De wensch zegt, over den Nieuwen Beurs handelende: 

Verhuur dien muur. 

(Men zou er dan zeker een aanplakbord van willen maken). 

En verder over de beelden waarop Pieternel's aandacht gevestigd wordt: 

T h o m a s v a e r . 

Naar 't fries 1 

De kunstenaar heeft daar zooveel vrouwen 

In paradijsdracht uitgehouwen 

Dat is geen aanblik die de jeugd 

Verheffen kan daar loopt de deugd 

Gevaar I 
P i e t e r n e l . 

Wou jij die steenen poppen 

Dan ook al in japonnen stoppen ? 

T h o m a s v a e r . 
Ja, vrouw, als het aan mij zou staan, 

'k Trok ze allemaal reformkleed aan I 

P i e t e r n e l . 

Wat zou die beeldgroep dan wel lijken l 

Zoo spraken Thomasvaer en Pieternel de gedachten uit, die velen met hen eens 

zijn. De beelden aan den Nieuwen Beurs vormen een sobere tegenstelling met alles wat in 

zoo korten nabijheid aan het oude Raadhuis is op te merken en den roem van Quellijn 
doet voortleven. 
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B f l h e t T e k s t f i g u u r . 

Een woonhuisgevel volgens het ontwerp van den bouwmeester Gerhard Welzel te 

München geeft een denkbeeld omtrent de moderne opvatting onzer Zuidelijke naburen. 

Alhoewel zonderling, spreekt uit het geheel toch een zeer eigenaardige opvatting. 

De verschillende versieringen, die niet geestloos zijn, breken de groote muurvlakken. 

waaria.de verschillende verdeelingen bovendien nog eenige afwisseling hebben gebracht. 

In verhouding tot die muurvlakken is de botte bekrooning van den topgevel niet ge

lukkig te noemen. De bloksgewijze verdeeling van het gevelvlak brengt daarin ook nog 

al eenige verscheidenheid, en wanneer deze gevel zooals uit de bewerkiftg is af te leiden, 

bestaat uit natuurlijken steen, dan kan de indruk daardoor zeer bevorderd worden. 

http://waaria.de
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Z u i d - A f r l k a . 

Bij herhaling ontvingen wij het verzoek om eenige inlichting te willen geven omtrent 

den toestand in Zuid-Afrika en of het mogelijk is daar nu, terwijl er aan alles behoefte is, 

voor bouwkundigen om eene geschikte betrekking te vinden. Weinig bekend met den 

toestand is ons echter daarvan gebleken dat die onderneming nog al eenige bezwaren 

mede brengt en voor het oogenblik nog verre van raadzaam is. Het spreekt van zelf dat 

de grootste beweging op bouwgebied, bestaat onder de boeren die verplicht zijn hunne 

haardsteden weder op te trekken daarvoor is het dan ook mogelijk Hollandsche krachten 

te kunnen gebruiken. Voor openbare gebouwen ligt het voor de hand dat de Engelschen 

eigen landgenooten bevoordeelen. De verlangde borgtocht van ico p.St. is ingetrokken, 

daarentegen, is aan het binnentrekken van Transvaal veel verbonden wat de reis hoogst 

moeielijk maakt. Aan een beperkt getal, hoogstens 40 personen per maand, der toeslroomende 

vreemdelingen wordt den toegang veroorloofd en zij zijn dus verplicht zich aan de kuststreken 

op te houden. Dan wordt er bovendien nog cautie gevorderd om de komende bij gemis 

aan arbeid weder op eigen kosten de grenzen over te kunnen zetten. Om in de haven 

der Kaapkolonie te landen is geen toestemming noodig wel voor het binnenland, evenals 

voor de havens van Natal. In Delagoabaai kan niemand landen dan na voorzien te zijn 

van een aanstelling of wel dat hij kan aantoonen in eigen levensonderhoud te kunnen 

voorzien. Die hieraan niet kunnen voldoen, moeten ƒ 240 bij den havenmeester deponeeren, 

dat bedrag blijft bestemd om den aangekomenen te kunnen doen repatrieerem In Beira 

kunnen alleen zij landen die een pas van Rodesia hebben en minstens / 60 bij aankomst 

kunnen storten en kunnen aantoonen in betrekking geplaatst te worden. Zonder die waar

borgen moeten zij in bezit zijn van f 600 waarvan f 240 moet gestort op de genoemde 

voorwaarden. Men doet verstandig indien men de reis wil maken zich in betrekking te 

stellen met den Engelschen consul in zijn woonplaats of omgeving woonachtige die de ge'-

legenheid kan verschaffen de verlof-toegangen op die voorwaarden te verkrijgen. Uit een 

en ander blijkt dat de reis naar Zuid-Afrika nog al talrijke bezwaren heeft, daarbij komt dat 

de Engelschen lang niet Hollandsch gezind deze zooveel mogelijk gaarne op een afstand 

houden waardoor het moeielijke verhoogt. 

T e n t o o n s t e l l i n g t e A t h e n e . 

Gedurende de maanden Maart tot September van dit jaar zal te Athene eene

tentoonstelling gehouden worden, die in de belangstelling van vele kunstbeoefenaren deelt 

De afdeeling schoone kunsten, berust bij een comité uit het bestuur der Vereeniging Sint 

Lucas bestaande uit de Heeren, A. M. Gorter, A. Hesselink en A. H. E. Hanau, Voorzitter, 

Vice-Voorzitter, en Secretaris dier Vereeniging, daarbij is toegevoegd Prof. C. L. Dake. 

Ook dit gedeelte is alzoo in zeer goede bescherming genomen. De Grieksche Consul 

te Amsterdam neemt overigens met het toegevoegde Comité tot vertegenwoordiging der 

tentoonstelling daarvoor allen zorg, en laat zich het aanzien dat Nederland een goed figuur 

zal maken. De Voorzittter van het Comité, de heer C. A. A. Dudok de Wit is juist de 

kracht om daarvoor onvermoeid en met succes werkzaam te zijn. 
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Van Gendt's Bouwkalender met bylage. 

De uitgever L. J. Veen, zendt naar jaarlijksche gewoonte de bouwkalender weder den 

wereld in. Die kalender heeft gaandeweg zich een vaste plaats veroverd bij allen, die aan 

het bouwvak verwant zijn. Behalve de meest gebruikelijke formules die het berekenen van 

veel gemakkelijk maken, en daartoe het antwoord geven op vele vragen die zoo dagelijks 

in het vak voorkomen, vooral waar het betreft inhoud, zwaarte, kracht enz., vinden wij 

ook daarbij tevens het geheele personeel van Rijkswaterstaat en Bouwdepartementen 

opgenoemd. De bijlage even als de kalender, is met zorg door de heeren Th. G. Schill 

en D. H. Haverkamp bijgewerkt, ditmaal zeer volledig, en vormt een studieboek, dat voor 

elk ervaren en elk beginnend vakman van groote waarde is. De prijs van de kalender 

is / 175 van de bijlage / 1.50. Het aanschaffen daarvan kunnen wij allen ten zeerste 

aanraden, 't blijft een nuttige en praktische uitgave. 

P e c k & C o . t e A m s t e r d a m . 

Nieuwe jaarkring, nieuwe herinneringen. De firma Peek & Co. te Amsterdam was 

hieraan zeker indachtig bij de toezending der verschillende albums, van de rijke sorteering 

der artikelen die door haar worden geleverd. Veel hebben wij reeds vermeld en er op 

gewezen wat ons door de fabrikanten of vertegenwoordigers ter kennisname is gezonden 

en de aandacht verdient, wij zouden haast gelooven dat de firma Peck & Co. het record 

heeft geslagen, met het album der firma Morrison en Ingram & Co. te Manchester. Wat 

daarin voorkomt van badinrichtingen, closets, urinoirs en al dergelijke is niet op te sommen, 

het is een album met ongeveer 200 paginas grootendeels in kleurendruk. Wat zijn wij op 

dat gebied ontzaggelijk vooruitgegaan, rein, practisch, kleurvol zijn al de artikelen en 

wanneer wij ongeveer een vijftigtal jaren terugdenken, toen van dat alles bitter weinig in 

gebruik was, dan kunnen wij niet anders als een woord van lof toe zwaaien aan hen die 

zich dat gebied zoo tot volmaking hebben eigen gemaakt. Het is inderdaad belangrijk 

om daarvan kennis te nemen. 

De afdeeling Pompen vormt even zoo een afzonderlijk boekdeel. Diaphragme, Vleugel, 

Ammoniakzuur, Pers- en centrifugaalpompen. Windmolens enz. komen hierin in de grootste 

verscheidenheid voor met alle prijsnoteeringen, 

Ook vooral niet te versmaden is de hoogst gerief elijke agenda van de firma Hay ward 

Brothers en Eckstein Lmt, die bij tal van ijzerwerken het geslepen glas levert in ramen 

gezet; om de donkerste lokalen een deel van het daglicht te bezorgen. Straten worden er 

mede geplaveid en daarmede werken als in het volle daglicht de magazijnbedienden der 

in de sousterreinen gelegen magazijnen. Stootborden van trappen worden er van vervaardigd 

en de trap levert geen lichtbelemmering, ja het is haast niet denkbaar of de constructie 

vindt er toepassing om duisternis in licht om te tooveren. Ook dit gebied biedt veel 

belangrijks. 
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Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam. 

De Jury voor de Prijsvragen der Vereeniging »Bouwkunst en Vriendschap», bestaande 

uit de Heeren Prof. Henri Evers te Delft, A. Salm G.Bzn. en H. P. Berlage, Architecten 

te Amsterdam en J. Verheul Dz. en H van der Kloot Meyburg, Architecten te Rotterdam, 

hebben snel recht met de beoordeeling dezer prijsvragen gemaakt. Mochten wij in onze 

vorige aflevering het aantal inzendingen vermelden, thans volgt reeds de mededeeling 

betreflende het rapport, deze is: 

ie. Voor het ontwerp van een heerenhuis, een eerste prijs bestaande uit de zilveren 

medaille met getuigschrift der Vereeniging benevens f$o, aan het ontwerp motto: »Time 

is up<, inzender de heer G. W. van Limburgh, te Rotterdam, en een dito prijs aan het 

ontwerp motto: »Etude», inzender de heer R, J. Hoogeveen, te Rotterdam. 

De tweede prijs, bestaande uit de bronzen medaille met getuigschrift benevens ƒ10 

aan het ontwerp motto: >Sonnevanck«, inzenders de heeren H. G. Krijgsman en Jb. C. 

van Dorsser SCzn, beiden te Rotterdam. 

De derde prijs bestaande uit het getuigschrift der Vereeniging aan het ontwerp motto: 
driehoek in cirkel, welks inzender onbekend wenscht te blijven -, 

een eervolle vermelding aan het ontwerp motto: >Baksteen<, inzender de heer 
J. Stuivinga, te Rotterdam. 

2e. Voor het ontwerp voor een Wand eener eetzaal: de eerste prijs, bestaande in de 
bronzen medaille met getuigschrift, benevens / 2 5 , aan het ontwerp motto: Oefening baart 
Kunst, inzender de heer H. van Dorp te Amsterdam; 

de tweede prijs, bestaande uit het getuigschrift der Vereeniging, aan het ontwerp 
motto: B. en V., eveneens ingezonden door den heer H. van Dorp; 

een eervolle vermelding aan het ontwerp: Ping-pong, inzender de heer W. Bruynzeel 
Czn., te Rotterdam. 

3e. Voor het ontwerp voor een muziektent: 

eerste en tweede prijs niet toegekend, en derde prijs, bestaande uit het getuigschrift 
der Vereeniging, aan het ontwerp motto : Glück auf, inzender de heer R. J. Hoogeveen, 
te Rotterdam. 

De ontwerpen zijn tot 4 Januari voor belangstellenden tentoongesteld geweest in de 
bovenachterzaal van het Gebouw der Vereeniging aan de Schiekade. 

Landbouwtentoonstelllng te Leeuwarden. 

Het diploma voor genoemde tentoonstelling verkreeg 34 antwoorden. De jury daar

voor is samengesteld uit de Heeren Mr. W. A. van Sloterdijck te Leeuwarden, J. Butterman, 

leeraar in het teekenen aan de R. H. B. S. te Leeuwarden en T. van der Laars, leeraar 

aan de Kunstnijverheidschool te Amsterdam. 
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Bij de P l a t e n . 

O n t w e r p e e n e r k l e i n e V i l l a , 

d o r R. J. HOOGEVEEN, 

De beide gevels op deze plaat opgenomen behooren bij de in vorige aflevering 

voorkomende plannen, gevel en doorsneden. 

De oude Beurs te Amsterdam. 

Wanneer aan het maatschappelijk leven iemand ontvalt, wordt daarop met weemoed 
teruggeblikt. Zal datzelfde lot ook niet de oude Beurs kunnen deelen, die thans veroordeeld 
is, om tot puin te worden geslagen. Er behoorde waarlijk moed toe voor de Amsterdamsche 
gemeenteraad om met nagenoeg alle stemmen op één na, dat besluit te nemen of was het 
lusteloosheid, kortzichtigheid of wat ook dat zoo een einde deed maken voor een wellicht 
weinig hoopvol begin. 

De eenige der Raadsleden althans, de tijd zal het leeren die er tegen opkwam verdient 

erkenning voor zijn optreden. De beurs gaat weg. Moeilijk verkregen, want een prijsvraag 

lag den grondslag voor haar vormen, heeft zij daar gestaan door velen veroordeelt, door 

enkelen verdedigt niet om het kunstvolle maar toch, omdat zij ook niet geheel verdienst-

loos was. Wanneer Amsterdam feest vierde en de Beurs deed mede, wat voldeden dan 

die rijzig opgaande lijnen wat zat er dan nog veel goeds in, waar wij dat anders nooit 

zoo opmerkten maar waarvoor het Zondagspak waarin alles gestoken was de aandacht 
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vroeg, èn ons het leerde gevoelen. De Beurs was geen fraai gebouw, een thassa die 

zwijgend daar stond en die velen te stil was. De nieuwe Beurs zou beter zijn, maar is de 

veronderstelling wel gewaagd, om te gelooven dat de oude nog uiterlijk fraaier en er 

beter uitziet dan de jonge. Aan de sympathie waarmede tenminste de bouwkundigen 

hebben gestreden voor het behoud der oude zou men zulks tenminste moge afleiden. 

Het is niet te veronderstellen dat de Raad al werd er ook nog zulk een betooverend 

pleidooi gehouden zal terugkeeren op een besluit, dat er met den stormpas is doorgehaald, 

dus de Beurs gaat, en daarmede geven wij haar den lof, dat nu wij geleerd hebben wat de 

meest modernen als het hoogste ideaal beschouwen, zij toch werkelijk zoo kwaad niet is 

geweest, en dat wij in onze beschouwingen haar dikwerf onrecht hebben gedaan. Dat is 

niet meer te verhelpen, maar wat de tijd zal leeren is dit, er zullen vergelijkingen ge

maakt worden tusschen oud en jong en dan komt waarlijk de oude nog eens het oogenblik 

te beleven van verheerlijkt te worden, al is haar gedaante dan ook in het geesteleven 

opgegaan. De Beurs weg, de plaats is open. Wat nu. Men wil het feit productief maken, 

verhandelen, er geld uitslaan en liefst het terrein bebouwen met hetgeen de meest biedende 

gelieft te leveren. Wij hebben de Beurs in haar oudheid niet kunnen behouden, daartoe 

was onze kracht te gering, dat is nu eenmaal zoo, maar een ding is te wenschén dat de 

krachten zoo mogen toenemen dat wij het bebouwen van het terrein onmogelijk kunnen 

maken. Nu de beurs er af is,. kome er niets meer voor in de plaats. Wat is het gevolg 

van opnieuw bebouwen. Dat de Warmoesstraat aan de achterzijde weinig verandering zal 

ondergaan, dat daar een straat verrijst een toevlucht voor allerlei zondigheden. 

De Beurs weg, het terrein blijve open en de huizen der Warmoesstraat zullen spoedig 

nieuwe gevels verkrijgen, het stadsgedeelte zal herboren worden. 

Wij waren voor behoud van het oude; die stille plek was in overeenstemming met 

de waardigheid van Amsterdams aloud Stadhuis. Brengen wij nu een lichtpunt in dien 

hoek, het zal een zonderlinge tegenstelling vormen, en is het daarom zaak het terrein 

open te houden. 

Maar nog wat anders. Is de nieuwe Beurs een werkelijk fraai gebouw, mogelijk zien 

wij dat verkeerd in, en is de meening van enkelen de ware, is die Beurs zoo karakteristiek, 

laat haar dan ook van overal zichtbaar zijn, en niet weggemoffeld worden. Een gemeen

teraad, die besluit een monumentaal gebouw te stichten op een open terrein, en dat 

terrein het uitzicht beneemt, daardoor hare eigene arbeid doet verdwijnen, handelt minst 

genomen, dwaas. Het terrein blijve dus vrij, en wanneer de krachten die zich hebben uit

gesproken voor het behoud der oude beurs, zich thans vereenigen voor het vrijblijven 

van het terrein, zouden zij een goed werk verrichten. Reeds loopen er groote plannen 

voor het Damrak; de Bisschop, nog zoo kort herrezen, staat weder op de nominatie van 

te gaan in gezelschap van een paar buurtgenoten om in veel grooter vorm weer te 

keeren. Zoo zal het Damrak gaandeweg beter worden, ook de overzijde zal dat navolgen 

en dan ten minste hebben wij een boulevard, want om zulk een ding is het de Amster

dammers toch te doen, die niet weten wat mooi of leelijk is, maar gaarne nagevolgd zien 

wat in het buitenland reeds niet meer gewild is. Ook het uitzicht op het Centraal Station, 
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alhoewel door de nieuwe beurs gedeeltelijk verbroken, bKjft dan bestaan en op die *ijze 

hebben wij uit de rampzalige rest tenminste nog iets dragelijks gered. Wij hoorden in de 

laatste raadsvergadering herinneren aan de gezellige mastenrij die vroeger het Damrak 

vulde, en wij haalde i ons alles weder voor voor den geest, die groote bedrijvigheid iti 

den kern van de stad, en toen wij daarbij een oog sloegen op het heden, ja toen waren 

wij dwaas genoeg om dat oude toch veel fraaier te vinden dan al dat nfeüwe. Maar nu 

dat nieuwe er eenmaal is, make men het tenminste harer waardig, dat is alleen te 

krijgen door een open weg die het uitzicht in niets belemmert. ledere architectuur die 

opdat terrein verrijst, zal in concurrentie treden met Van Campen's arbeid en het moeten 

afleggen, daarom die proef niet genomen zoo zi} de eendrachtige leus de toegang tot het 

Damrak blijve open. 

Evangelische kerk te Driesen (Duitschland). 

Een hoogst interessant kerkgebouw is dat te Driesen gebouwd naar het ontwerp van 

den bouwmeester Zillmer aldaar. In 1899 aangevangen kwam bet in 1902 gereed. 

De grondvorm is voor de kerk nagenoeg 

vierkant en wel 23.28 x 23.02 M. Tot het 

kerkruim zijn drie toegangen. Aan de oost

zijde en in den toren, waarin tevens de trap 

naar een der gaanderijen is. Aan de westzijde 

twee, ook aan die zijde is een opgang naar 

de andere gaanderij. Daar is tevens de cate-

chesatiekamer die voor 50 è, 60 kinderen 

geschikt is, ook dienst kan doen bij trouw-

plechtigheden. De kamer is zoo ingericht dat 

door het wegnemen der afsluiting die ruimte 

bij de kerk kan worden aangesloten. Daar

boven staat hoog verheven het orgel met 

gaanderij. De hoogte van het middenschip 

laat zich uit de volgende afmetingen bepalen. 

De dakgoot ligt op 13.05 M., de nok op 27 

M. uit den kerkvloer. De toren is hoog tot 

den onderkant der vijf spitsen 36.50 en de totale hoogte is 70.S0M. Het is inderdaad een 

zeer eigenaardig kerkgebouw goed van hoofdlijnen, aangenaam van bouw ook vooral wat 

den toren betreft, en trekt daardoor de aandacht van velen. 

Plan. 
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V e r e d e l i n g v a n h e t A m b a c h t 

Van de jongste gelegenheid, door de >Vereeniging ter veredeling van het Ambacht* 

opengesteld, om door het afleggen van proeven van bekwaamheid, het diploma van mees 

ter of van gezel te behalen in: het timmeren, metselen, steenhouwen, smeden, meubel' 

maken en huisschilderen, hebben 65 candidaten gebruik gemaakt. 

N o o r d e l ij ke gevel . 

Onder dezen waren 33 timmerlieden, 5 metselaars, 3 steenhouwers, 5 smeden, 5 
meubelmakers en 14 huisschilders, waarvan slaagden: 

Voor het timmeren als meester: Th. Jansen (Haastrecht), H. M. A. van Wijk (Ginneken), 
i Tj. Sierenberg (Groaingen), H. Herks (Werkendam), H. Huzink (Hengeloo); — en als 
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gezel: Th. W. de NSring (Schiedam), W. van Dijk (Driebergen), C. van Erp (Groningen) 

J. L. de Graaf (idem), B. Kazimier (idem), G. H. Kolthoff (Hilversum), J. van Leeuwen 

(Haarlem), L. J D. Sloet (Amersfoort), H. L. Schwartz (Veendam), J. Meerdink (Doorn), 

J. C. Verhaar^(idem), G. Verstraelen (St.-Odiliënberg) 

Voor het metselen^als gezel: 

A. A. van Daalen (Utrecht); K. 

Sipkens (Groningen), J. Overtoom Sz. 

(Schagen), A. J. Thurion (Voor

schoten). 

Voor het steenhouwen als 

meester: D. J. Breedveld (Dor

drecht), J. P. Lamie (Utrecht), — en 

als gezel: B. Kruizinga (Deventer). 

Voor het smeden als meester: 

A. de Jong (Hof van Delft), met 

lof; — en als gezel; A. van leperen 

(Meerkerk); J, Schmal (Den Haag), 

A. Vos (Oldehove). 

Voor hetj meubelmaken als 

meester : J Veenendaal (Soest), met 

lof; — D. J. Smit (Den Haag); — 

en als gezel: G. Kats (Roermond), 

A. Ulbaghs ( dem). 
Voor het huisschilderen als 

meester : L Blok Az (Woerden); — 
en als gezel: J. de Bres (Dordrecht), 
II. J. Boogaard (Utrecht). A, H. 
Evers (Tilburg), H J. A. Lemmens 
(Beek), P. Mettcs (Amsterdam), 
J W. de Vaal (Amersfoort). 

Vier candidaten trokken zich 
tijdens de proefaflegging terug. 

De commissie voor het afne
men van deze proeven van vakbe
kwaamheid stelt zich voor in haar 
verslag met nadruk te wijzen, op hetgeen deze en vorige proefafnemingen getuigen van 
den algemeenen toestand der daarbij betrokken ambachten, wat betreft het peil, waarop 
deze thans staan, en de middelen te bespreken, welke dat peil kunnen verhoogen. 

o 
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O o s t e l i j k e g e v e l 

Werkliedenwoningen te Londen. 

Het Sociaal Weekblad deelt hieromtrent mede, dat een groep werklieden, zestig in 

getal, een? naamlooze Vennootschap hebben gevormd met het doel, eigen woningen te 

• 
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stichten in bet westelijk deel van Londen De wmiVgen komen niet aan de deelnemers, 

maar blijven het gemeenschappelijk bezit, waarvan de winsten onderling worden ver

deeld. De gezamenlijke deelnemers storten een bedrag ieder van ongeveer 600 gulden, 

welke prijs de benoodigde grond dekt, en tot waarborg voor de huurbetaling strekt. Het 

overige kapitaal wordt op billijke rente opgenomen. De groep bouwt zelf. Hare leden, 

timmerlieden, metselaars enz. kiezen uit hun midden een opzichter, onder wiens leiding 

de bouw geschiedt. Daar allen belang daarbij hebben, spreekt het van zelf, dat het werk 

goed zijn eisch krijgt. De directie wordt gevormd door een bestuur, uit hun midden 

gekozen en bestaande uit 12 personen. De lokaliteit der woningen is breed opgevat, drie 

slaapkamers, twee kamers, een 

keuken, bijkeuken en badka

mer. De huur der woningen is 

13 shillings, alzoo ƒ7.80 per 

week, een bedrag dat daar 

gewoonlijk voldaan wordt. 

Van de opbrengst der 

huur wordt de rente betaald, 

kapitaal afgelost en het onder

houd bestreden, wat meer is 

wordt gelijk verdeeld. De 

leden kunnen, wanneer dat 

door hen verlangd wordt, elders 

gaan wonen, hunne aandee-

len behouden of overdoen. 

Gaat deze bouw goed, dan 

zullen breedere groepen wor

den gevormd voor den bouw 

van winkels, ontspanningslo

kaal, baden-, zwem- en strijk-

u u o i' s u e (i c. inrichting. 

Tot zooverre de mededeeling, het komt ons voor, dat de groep moet bestaan uit 

personen die iets meer dan arbeiders zijn, een weekhuur toch van / 7.80 en een storting 

van ƒ600,— te kunnen betalen, ligt niet zoo dadelijk onder het bereik, en zou beter passen 

aan zelfstandig werkende personen of kleine patroons. Het denkbeeld echter heeft zeer 

veel goeds in zich, vooral dat de deelnemenden later geen eigenaars worden, wat gewoonlijk 

in de praktijk aanleiding geeft tot de grootste misstanden bij het onderhouden van den bouw. 

De Nieuwe kerk te Amsterdam. 

Het bovendeel van wat men de toren van den Nieuwe kerk noemt is wegens bouw-

vaUighcid opgeruimd moeten worden, het was een balustrade die in zink-hoedanigheid 
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jaren lang voor steen had doorgegaan. Nu men toch z;oo aan het werk is rijst de vraag 

waarom is het niet mogelijk een der meest eigenaardige kerkgebouwen een volledigen toren 

te schenken. De grondslag is er, de gegevens van den bovenbouw zijn bekend, wat zou 

dat een waarde aan het geheel geven, zoo te midden van het algemeen bezochte stadsge-

ged.elte. Nu de herstelling daartoe aanleiding geeft, zouden nu niet onze kunstlievende 

mannen zich kunnen verstaan met de daartoe betrokken autoriteiten om dit plan mogelijk 

te maken. Amsterdam zou er een monumentalen arbeid rijker door worden. 

De Tentoonstelling te Groningen. 

De zekerheid voor het welslagen dier tentoonstelling neemt toe. De benoemde eere-

leden namen de benoeming aan, en voor elke afdeeling werden de Voorzitters benoemd. 

Deze afdeelingen zijn: I. Commissie voor de festiviteiten; II. ld. voor pers en reclame; 

III. Id voor tijdelijke expositien; IV. ld. voor transport; V. ld. voor den Bouw; VI. ld. 

voor Algemeene zaken; Vil. ld. voor huisvesting en vreemdelingen verkeer; VIII. ld. voor 

afdeeling Groningsche nijverheid; IX- ld. voor verlichting en verwarming; X. ld. voor 

vervoer; XI. ld. voor kunstnijverheid. De daarvoor gekozen personen waarborgen een 

goede werkkracht, en kan dit jaar ons land eene belangrijke tentoonstelling tegemoet zien 

al was de tijd van voorbereiding ook kort. 

Jalousie, Ventilator en Dakvensters. 

De firma Robert Kalff & Co. Amsterdam, N.Z.-Voorburgwal 296, heeft eene nieuwe 

ventilatie-inrichting in praktijk gebracht, die tegelijker tijd als lichtraam dienst doet. Op 

de wijze als de gewone dakramen zijn zij geconstrueerd, en is bij het opengaan de ruimte 

gevuld door verschillende leden, door welker openingen de lucht zich vrij kan verwijderen. 

Het eenvoudig opzetten van het glasdeel van zulk een raam vormt tegelijkertijd den 

ventilator. Dat is juist bij de gewone dakramen het euvel, dat zij te grooten windvang 

vormen, en bij regenvlagen alles naar binnen jagen, dat vermijdt men hierbij, daar de 

verschillende deelen elkander zoodanig dekken dat dit voorkomen wordt, zonder de openin

gen te sluiten. Men behoudt dus in elke wcergesteldheid de luchtstrooming. 

Er worden vrij wat dakramen gebezigd, vooral op werkplaatsen, en biedt die con

structie daarvoor een groote verbetering. Uit de talrijke toepassing aan stedelijke gebouwen 

te Amsterdam, Leiden, Leeuwarden, Schiedam, Vlaardingen enz., pleit de gunstige beteekenis. 

De courante maten kunnen met 8 dagen geleverd worden, alle incourante maten worden 

naar de gegevens geleverd. Ten einde het artikel meer bekend te doen worden, gaf de 

firma een wandkaart uit, waarop alles is voorgesteld, en ook de prijzen zijn genoteerd. 

Dat is een praktische reclame, nuttig voor elk vakman. 
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B o e k u i t g a v e n . 

Een tweede druk verscheen bij den uitgever D. Mijs te Tiel van de uitgave ,Het 

lijnteekenen als voorbereiding voor het vakteekenen<, door den heer G. A. Scholten, architect 

en leeraar Mid. Onderwijs te Tiel. De prijs van dit eerste stuk is / 075. Het is een aan-

bevelenswaardige uitgave die een geschikte handleiding vormt voor alle inrichtingen waar 

dit teekenea onderwezen wordt, daarbij door de eenvoudige wijze van toelichting en de 

toegevoegde platen bijzonder geëigend voor zelfonderricht. 

Vergeleken met den eersten druk is deze veel vermeerderd en ia enkele opzichten ver-

eenvoudigd. De hoogst billijke prijs en goede uitvoering zal dit werkje, handelend over 

teekengereedschap, het gebruik daarvan, uitvoering, aanbrengen van schaduwlijnen, oefeningen 

meetkunstige werkstukken, penteekenen en lettervormen ongetwijfeld in veler handen doen 
komen. 

In onze vorige aflevering is abusief vermeld dat de prijs der bijlage van Van Gendt'; 
bouwkalender is / 1.— dat moet zijn / 0.75. 

Diploma voor Bouwkundig Opzichter. 

Dit examen vindt plaats 16 Februari 1903, in het gebouw der Maatschappij tot 
, bevordering der Bouwkunst. 

Aanvragen tot het afleggen van dit examen, worden ingewacht voor 26 Januari 1903 
bij den Secretaris der Maatschappij den heer C. F. J. Louis Rieber. 

De Commissie voor het afnemen van het examen bestaat dit jaar uit de heeren • A 
Salm G. Bzn., Voorzitter; J. W. Bieijenburg, H. van Dam, H. G. Jansen, W. de Jong 
J. N. Landré D. A. N. Margadant, H. Moen, G. Pzn., B. J. Ouendag, L. J. Rijniak ea 
C. F. J. Louis Rieber, Secretaris. 

PRIJSVRAGEN. 
Diploma Landbouwtentoonstelling Leeuwarden. 

Van de 34 antwoorden op deze prijsvraag ingekomen bekroonde de jury bestaande 
u.t de heeren Mr. W. A. Sloterdijck en J. Bubberman te Leeuwarden en T. v.d Laars te 
Amsterdam de navolgende ontwerpen ie prijs / 150 aan het ontwerp motto,Landbouw» 
van den heer H. Schut te Groningen, 2e prijs / 20 aan het ontwerp ,Harnsc van den 
heer P. de Jong te Harlingea. 

De jury kende bovendien een buitengewone prijs toe en wel ƒ 50 aan het ontwerp 
»NatuuM van. den heer Ant. v. d. Sandt te Rotterdam, op den 2 4 ^ en 2S.ten j a n u a r i 

worden de ingekomen antwoorden tentoongesteld ia de foyer van »de Harmonie* 
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Bij de P l a t e n . 

O n t w e r p v o o r e e n e V i l l a , 
d o o r H. D. T A B A K . 

- Flink ineengezet levert de plaat de plannen en voorgevel eener villa, die ia eene 

landelijke omgeving voldoet. Gepleisterd, met banden en strekken in kleurigen steen, het 

houtwerk in frisschen kleur beschilderd,, maakt het een met het ander zich zeer goed. 

Een gezellig uiterlijk en een bruikbaar innerlijk vormen een gezellige woning. 

O n z e B o u w o p z i c h t e r s . 

De werkstakingen zitten in de lucht. Amsterdam heeft er volop haar deel van, is de 

één onderdrukt, de ander begint weer, en zoo blijft een spannend werk onderhanden. De 

allerlaatste staking die der spoorwegbeambten is op inderdaad te waardeeren wiĵ e ver-

loopen. De stakers krachtig georganiseerd hielden zich buiten elke opruiende gedachte en 

dat zegt veel, want zoo spoedig vervalt een warm hoofd daartoe, en dan is zulk een vonk 

gevaarlijk in de aanwezige brandstof. Daarom temeer verdienen de spoorwegjstakers een 

woord van lof, voor hun kalm optreden hoe zwaar ook het leed van hun optreden drukt 

op den middenstand die wij vertegenwoordigen, en die gewoonlijk het gelag betalen 

moet. Deze staking heeft veel geleerd, zij heeft doen zien wat de macht der organisatie 

kan doen, en zal daardoor velen die gewoonlijjc alles maar met een gemakkelijk oog be-

schouwen, doen inzien, dat het tijd wordt zich eveneens beter aan te sluiten om dergelijke 

handelingen, die stad en land ten ondergang voeren, te voorkomen, dan kunnen beide 

partijen een rechtbank doen vormen waarvoor alle bezwaren gebracht, gehooid en be-



óördèeld kunnen worden, dan kunnen beiden zich neerleggen bij het vonnis door die 

rechtbank geveld, en is het niet meer mogelijk dat zulke spannende toestanden gevormd 

worden dat men zijn eigen rechter kan zijn. Een hof van arbitrage dient er te zijn, niet 

een als het Haagsche. dat men als niet bestaande kan beschouwen, maar een hof door 

partijen gekozen, dat boven alle kwesties gesteld en in wier uitspraak een ieder bevredigd 

moet zijn. Zullen wij dat verkrijgen ? Het zal wel moeten, want zoolang een ieder op zijn eigen 1 

handje aan het gebouw knutselt, blijft het lapwerk, en zijn wij nooit zeker dat partijen die 

zoo eensgezind zijn het volgend oogenblik om een verkeerd begrepen opvatting, om een 

te haastig gestelde eisch of wat ook elkander zullen in het haar grijpen. De arbeidende 

stand mag zich gelukkig achten velen van zijn belangen gunstig verbeterd te zien, wij 

zijn er in dat opzicht nog niet omdat er vakken zijn die veel verkregen, anderen die nog 

alles te kort komen, maar eenmaal op weg zal de verbetering voor allen geleidelijk volgen, 

wanneer de rede en billijkheid daarbij voor zit. Het is thans weder iets rustiger en is het 

daarom niet ongepast dat wij ook eens een oogje op eigen toestanden slaan. 

Timmerlieden, metselaars, opperlieden, schilders, loodgieters en nog zoo velen, kwamen 

in een jaar tijds met hunne wenschen voor den draad, en zagen zich veel toegewezen, 

waarop zij recht hadden ook wat ten deele overdreven was. Daar zijn in het bouwvak 

van die storingen, namelijk hoogst onregelmatige loon- en werkverdeelingen die moeten 

verdwijnen, en dat kan met goeden wil en gezond overleg. Maar wanneer elk vak zoo 

gaande weg verbeterd in toestand, waarom zoo vragen wij ons af, deelen dan toch onze 

bouwkundige opzichters, nu jaren achtereen reeds niet in dien vooruitgang. 

De Maatschappij tot bevordering der bouwkunst verricht een uitstekend werk, door 

bekwame opzichters een brevet voor hunne kennis te geven. In het orgaan der Maat

schappij komt een lijst voor van i8 bouwkundige opzichters en teekenaars die in leeftijd 

afwisselen van 17 tot 37 jaar, en allen een betrekking wenschen voor een salaris van 

ƒ 4°'— tot / 90-— ' s maands. Daarin ligt dus de basis van het loon, en daarover wenschen 

wij juist een enkel woord in gedachten te brengen. De opzichter die na verkregen studie, 

dikwerf met genoemd examen achter den rug een betrekking zoekt, moet zich tevreden 

stellen met een salaris gemiddeld van / 60.— per maand. Daarvoor heeft hij theorie en 

praktijk moeten leeren, daarvoor moet hij de kennis hebben om wat zijn patroon de 

bouwmeester dacht en aanbesteedde, volkomen pasklaar uit te voeren, en voor de werk

lieden begrijpelijk te maken niet alleen, maar ook toe te zien, dat die werklieden alles 

naar eisch opleveren. Zij dragen een groote verantwoording. Hoevele bouwmeesters zijn 

er niet, wij hebben dat zweepje zoo dikwerf hooren klappen, die het schijnbaar zoo vol-

handig hebben, dat zij niet in staat zijn iets aan de uitslagen, detailleering, toelichting of 

wat ook te doen, daar komt een dosis gemakzucht bij, en daarom laten zij maar liever alles 

aan den goeden heer opzichter over, om alles in de puntjes in elkander te zetten. Dat is 

voor eöb ervaren deskundige geen bezwaar, het vordert alleen maar veel van zijn krachten 

hij moet de zid van het werk zijn, hoofd, hand en hart, zij moeten gedurig bij den arbeid 

blijven en gaat de dag voorbij, dan volgt er soms nog zoo'n heel klein beetje avond 

werk, dat stilzwijgend nachtwerk wordt, en de heer opzichter heeft eigenlijk een leven. 
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waarbij zijn opstaan en naar bed gaan een voortdurend zorgen voor het werk is, want 

juist omdat hij zijn werk zoo goed weet, leeft hij er dag en nacht in voort, terwijl de 

bouwmeester met een schunnig kijkje per dag toe kan. Inderdaad de werkkring van den 

opzichter is moeilijk. Is daarbij de man in een der provincie-steden woonachtig, en het 

werk elders, dan vervalt hij ; de toestanden zijn niet anders, in hooge kosten en is hij 

getrouwd en het huisgezin spreekt mede, dan zit hij in angst hoe uit die / 60.— zijn 

verblijf hier, en de huishouding daar zal kunnen worden bestreden. Zoo is het maar al te 

dikwerf, waar nu een.werkman een loon heeft, hooger dan dat van menig opzichter, daar 

is dat toch een scheve toestand, en kan dat moeilijk bij vergelijk leiden tot vestiging 

van gezag, wel lot bitterheid. De loonen der opzichters waarvoor men zooveel vereischt, 

moesten niet onder de f 90. — in aanmerking kunnen komen, en is degeen die dien werk-

kring vervult, in een stad woonachtig en naar buiten geroepen, dan moet de bouwheer 

ook tegemoet komen in het verschil dier meerdere kosten. Het wordt hoogtijd dat die 

kwestie aan de orde komt, en dat de opzichters door degelijke aaneensluiting hun hono

rarium evenals de bouwmeesters dit hebben gedaan, regelen. Veelal ziet men op enkele werken 

aankomende bouwkundigen m:t het toezicht belast, zij zijn goedkoope krachten omdat zij 

in hoofdzaak tot zelfvorming wenschen op te treden. Deze personen, zij zijn ten nadeele 

van den opzichtersstand, en doen dien een gevaarlijke concurrentie aan, dezulke moeten 

op groote werken gaan, waar een derde of vierde opzichter kan gebezigd worden, die 

onder den hoofdopzichter staan, en die dan ook geenerlei verantwoording dragen, alleen die 

werkkring verkregen om zich te bekwamen. Een billijke toelage hun toegekend zal niemand 

afkeuren, maar wij rekenen hen niet tot het opzichtersgilde te behooren, zij zijn als de 

jongmaatjes aan den timmerwinkel, nuttig en noodig, maar niet anders als de opzichters in 

den dop. Wordt het zoo beschouwd, dan zullen zij op de loonstandaard geen invloed uitoefenen. 

Maar wanneer wij spreken van hen, die zich de zorg van het werk zien toevertrouwd, 

dan moeten wij eerlijk verklaren dat onzen tijd recht heeft op betere lotsverdeeling voor hen. 

Leeren is goed, maar leeren zonder loonen, dat doet het gilde verzwakken. Toch 

wordt er zoo weinig aan gedacht. Wordt er een werk besteed dan gaan de meeste bouw

meesters hun vraag laag stellen omdat zij weten dat de aanbiedingen legio zijn. Dat is 

het gevolg van een niet geregelden toestand, zoo teert de een den ander op en dat mag 

niet. Hoe dikwerf moet de opzichter op het werk van de onder hem gestelde werklieden 

niet hooren, die waarlijk meer dan zij verdienen: ja, mijnheer kan er wel steeds knap uitzien, 

daar is hij ook opzichter voor en heeft het zooveel beter als wij. In waarheid is de toestand 

echter geheel anders en dat optreden kost menig opzichter een uitgave die de ander met 

een mouwvest en een pilow broek niet op zijne begrooting behoeft te zetten. Is de arbeid 

afgeloopen de opzichter kan gaan, komt er weder werk de bouwmeester zal bij de groote 

voorraad wel weder spoedig een ander vinden, de werkman daarentegen, heeft met zijn 

patroon veel hechtere banden en niet dan in het nijpenste geval wordt het geen werk 

uitgesproken. 

Zoo is de positie van den opzichter weinig bemoedigend. Steeds meer eischend in 

kennis blijft de loonstandaard in rust, dat moet zich wijzigen. Wij allen die die rangen 
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doorloopen hebben, die weten welke verantwoording er bij den opzichter berust, die uit 

de fundeering tot den nok met elk onderdeel meegaat, die moet weten of de kwaliteit 

goed is, of de bewerking strookt, of de vorm voldoet, kortom, die het woordenboek is 

waarin het geheele werk in al zijn onderdeelen staat omsifhreven; zulk een verdiend zijn 

loon en mag niet gelijk gesteld worden met het loon der werklieden die hij onder zijne 

bevelen heeft. 
Het is mij voorgekomen op een nog al belangrijk werk, dat de onderbaas / 40 

's maands meer verdiende dan de opzichter, en aan wien heeft het werk meer te danken, 

toch hoe knap de onderbaas ook moge geweest zijn, dan toch zeker nog meer aan den opzich

ter door wiens hand elk gegeven moet gaan om geijkt te z|jn. Zulke verhoudingen stemmen 

niet opgewekt en waar nu de maatschappelffke bedrijven steeds meer met eischen voor 

den dag komen, zelfs te veelvuldig, waar ieder werkman op zijn beurt gaarne op zijn brood 

wat meer eet dan botei-, daar wil ook de opzichter, die zijn voorganger is, dat ook wel 

voor zich en de zijnen. Die karige bezoldiging van heden, tegenover den stand die hij moet 

ophouden, levert hem dat niet op. Een vteritötüking onder de opzichters zal nooit uitbreken, 

dat is moeilijk denkbaar, 't is ook verre van noodig, maar juist daarom te meer, rust de 

verplichting op hen, die boven hen gesteld zijn, om de werkelijke wanverhouding die 

bestaat weg te nemen, opdat een beteren dageraad voor hen aanbreke. Hebben wij gaarne 

de beste krachten, houden wij de moed er in, opdat zij ook in eer en aanzien klimmen 

zullen, dan is ook bovenal noodig -een daaraan geëvenredigde salarieering en die bestaat 

niet. Dat 1903 ook haar voorspoedszonnetje late schijnen op den breeden kring der 

böuwopzichters die ons land bezit. 

T e k s t f i g u r e n . 

Een der buitenlandsche vakbladen gaf dezer dagen het ontwerp voorgevel voor een 

kunsthandel. Is er in het moderne veel dat weinig opmerkenswaardig is, dat bovendien 

zeer spoedig alle nieuwheid verliest; dit ontwerp hoogst beknopt van omvang heeft toch 

iets aantrekkelijks door het inderdaad belangrijk nieuwe en ongemeene daarin weggelegd. 

S:ijlloos is het niet, in zooverre wij hiermee denken aan het geheel op zijde stellen van 

vroegere stijlopvattingen. Men kan er de Egyptische vormen in terug vinden, en wist de 

ontwerper die zeer aardig te combineeren voor de bekrooning des gevels, de draagbalk, 

schoorsteneü en colonnetten. De details volgen in afl. 4. Hoe vreemd en aardmannetjes-

achtig er alles ook uitziet, toch zit er verdienste in, dat wat gegeven is, zonder smaakloos 

te zijn tevens geestig gedacht is. De geveltop bekrooning munt daarbij uit. Ook de 

winkel zelf is zoo iets, nie dagewesenes daarom kan het verspreiden van dergelijke 

opvatting goed zijn, die inderdaad geheel iets anders te zien geeft. De ontwerper is de 

bouwmeester H. Rohde te WiUemsdorf, die niet alleen een handig teekenaar, maar 

een geestig vakman ons toeschijnt te zijn. 
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De „Drommedar is . " 

Fig. 1. 

Tmp Door'ctam.p. 

•Ibil olSauil 

Al is men van een Drommedaris bij ons te lande niet veel gewoon, zoo gelooven wij 

toch, dat de machine die dien naam draagt, daarop een gunstige uitzondering zal maken 

vooral omdat het een praktisch werktuig is, dat 

bij geregelden arbeid tevens kosten bespaard en 

dus in het voordeel van het bouwbedrijf is. De 

firma WIJNMALEN en HAUSMANN Glashaven 4, Rot

terdam, brengt die drommedarissen of wel beton-

mengers in de wandeling, en geven wij gaarne aan 

de hand van de zeer uitvoerige tekstfiguren 

daarbij eenige nadere toelichting. De tekstfiguren 

doen den Drommedaris zien, die een wagen ver

tegenwoordigd, geschikt tot transport en verwerken van beton. Vooral nu beton in het 

bouwvak zulk een belangrijke plaats gaat innemen, en wel daar waar de electrische 

banen een vaste beton bedding vereischen, 

komt dergelijk werktuig te pas. In Amerika 

zijn zij met goed gevolg in toepassing. Ge

woonlijk wordt dan bij den aanleg van w gen 

het cement over de lengte van den weg in 

hoopjes aangebracht, terwijl zand, grint en 

beslag in de nabijheid zijn opgeslagen, water- ^ 2-

wagens rijden het noodige water aan, zand en steenen worden gebracht naar het punt 
waar alles vermengd wordt en van daar naar de stortplaats gevoerd. Dat vordert veel 
arbeid en zoo kwam de uitvinder van den Drommedaris tot een werktuig, dat, dat alles 
vergemakkelijkt. 

Aan de opslagplaats worden de mate

rialen in de wagens geschept, deze worden 

gesloten en onder het rijden naar de 

bestemming wordt alles automatisch ge

mengd. De menging voldoet en wordt 

daarmede tijd en arbeid uitgewonnen. 

Nu iets over de machine zelf. (Figuur 1 

en 2), de een in aanzien, de ander in 

constructie, doen den wagen zien in geopenden toestand. De deur wordt door een support 

gedragen en wordt daardoor tevens de trommel vastgezet, zoodat die niet kan draaien. 

Fie. 8. 
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De wagen kan echter gfereden worden zonder beweging 

van het meng-mechaniek. Zooals de wagen geopend 

staat, ziet men, dat inladen gemakkelijk kan geschieden, 

tijdens dat laden gaat die deur omhoog, zoodat voor 

vermorsing weinig gelegenheid bestaat. Geladen gaat 

de wagen naar de stortplaats, gelijktijdig met de 

beweging der wielen draait de trommel rond en be

hoeft de afstand niet groot te zijn om voldoende 

menging te verkrijgen. De inhoud schokt niet heen 

en weer, doch wordt opgeheven en valt door de zwaartekracht weder naar omlaag. Is 

de trommel eenmaal gewenteld, dan is 

de specie reeds gemengd en geschiedt 

zulks 20 keer, dan is de bewerking geheel 

naar eisch. 

Aangekomen op de stortplaats, wordt 

een handel overgetrokken en opent zich 

de trommel, zooals Fig. S en 6 aangeeft. 

Fig. 8. Dan wordt de trommel gelijktijdig van 

de wielen ontkoppeld, men kan dus zonder te stoppen de trommel ledigen, en zonder 

tijdverlies doorrijden, dan wordt de trommel door het trekken aan een handvat gesloten 

en automatisch vastgezet en kan dan in draf terug 

gereden worden. De inhoud is circa o.6i M3, 

hetgeen voldoende is voor 0.83 M3 aangestampt 

beton. De losse materialen vullen de trommel 

bijna geheel, maar met elke omwenteling slinkt de 

massa en komt er ruimte. Bij een afstand van 

50 a 60 Meter is bijna de helft gesjonken. Hieruit 

blijkt de groote meng-capaciteit. Wanneer men nu aanneemt, dat de man die vult, tevens 

koetsier is, kan dit de berekening gemakkelijk maken, dat die bewerking voordeelig is. 

De prijs is / 750.— franco levering Rot

terdam. Bij vergelijkende proeven kwam 

men tot het volgende resultaat: mengen 

met de hand / 155.—; met een zooge

naamde zwaartekracht menger/118.—; 

met den Drommedaris f 100.—. 

Een en ander zal ongetwijfeld bijdragen, 

dat bij werken van eenigen omvang de 

PtdL'ÜadtOÊaU 
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Fig. 6. 

Fig. 7. 

Drommedaris gaat te huis behooren. 

1 
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Fig. 8. 

T e n t o o n s t e l l i n g t e G r o n i n g e n . 

Groningen rust zich uit voor het viedefeést in de warme zomermaanden. Voor h<bt 

tehuis waarin de tentoonstelling zal gehouden worden is de aanbesteding vastgesteld o«èr 

een groote veertien dagen. Tegenover het Noorderpark is de hoofdingang. Over het 

Boterdiep loopt een brug naar den monumentalen ingang. Het terrein vangt met plantso«i 

aan, waarin de verschillende ge
bouwtjes zijn geplaatst,, noodig voor 
administratie, pers enz. Verder eene 
serie kiosken, die allen in een pit
toresk pakje gestoken worden. Op 
het oostelijk deel van het terrein 
staat het tentoonstellingsgebouw voor 
de Groninger nijverheid, evenzoo de 
ruimte waar eene repetitie zal wor

den gegeven van hetgeen Nederland te Turijn te zien gaf. Daartegenover komen de 
groote hoofdgebouwen waarin de verlichting, verwarming en vervoer de hoofdafdeelingen 
vormen. Een zeer groot deel is aan het sportwezen 
toebeschikt en zal dit zeker verre van het onbelangrijkste 
•zijn. Een brug over het verbindingskanaal leidt naar dat 
terrein en zullen daar wedrennen, veetentoonstellingen, 
wielrijdersfeesten en zooal meer gegeven worden, juist 
afdeelingen die in de provinciesteden, met de groote 
landelijke omgeving, zulke groote hoogte kuttnen bereiken. 

Evenals elke tentoonstelling zijn clou heeft is Het 
hier dat deel, dat een imitatie van Japan moet te zien 
geven. Geen slecht denkbeeld, kleur en licht doen 
daarbij aan de grillige vormen wonderen van effekt. 
Duizende giorno ballons, waarin een gloeilamp, zullen 

'dan ook het plein in alias Tokio verlichten. Men zal daar thee drinken en zich laten 

bedienen door als Japansch aangekleede personen, daar zullen winkels zijn met Japansdré 

artikelen, Japansche kunstenaars zullen er hunne 

wondervolle kunsten vertoonen, in een woord het 

zal daar een echt Japansch leven worden. Muziek

zalen allen Japansch gedecoreerd, zullen mede de 

groote atractie vormen en op die wijs zullen de 

Groningers de zorgen van 1903 voor eenigen tijd 

in Japan trachten te vergeten. 

Hfct denkbeeld is niet onaardig en valt er voor den bouwmeester een inderdaad 

gezellig werk te doen, een werk waarbij kleurenspel en grillige vormen de hoofdschotels zJjn 

Menigeen zal zich naar Groningen begeven en als dan maar de spoorwegen niet 

weder staken, kan het er een echt gezeUig Noorden, worden, temeer daar de Groningers 

wel weten hoe zij moeten ontvangen en waardig feest kunnen vieren. 

•Stidi,- : 
SlïderJPha 
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Fig. 9. 

Fig. 10. 
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Bij de P l a t e n . 

Ontwerp voor een blok van vier woningen elk met eene bovenwoning, 

door E. SIEKMAW Azn. 

Beganen grond. 

Zooweljm den gevel als planver-

deeling heeft de ontwerper nieuwe 

vormen getracht toe te passen. 

De gevel met de afwisselende 

verdcelingen doet zich goed voor, 

de plannen waarin de doorgang 

iedere woning volkomen op zich 

zeil houdt, stemmen daarmede 

overeen,daar zit in alles een breken 

met de sleur dat de aandacht trekt 

en in vele opzichten voldoet. Om 

den gevel niet te klein weer te 

geven hielden wij de plannen en 

doorsnede afzonderlijk als tekst

figuren. 

iste Verdieping. 

Clubgebouw voor de Amsterdamsche IJsclub. 

De bouwmeesters te Amsterdam, die liefhebbers van de schaats zijn en tot de leden 

van de daar gevestigde ijsclub behooren, zuUen aan een concours kunnen deelnemen, dat 
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tea goede kans tot onderscheiding aanbiedt. Hun getal is niet groot tenzij dat de thans 

nog toetredenden ook daaronder zouden gerekend mogen worden, en dan zou de kans 

bestaan, dat dit nog wel enkelen zal tellen. Het concours betreft niet de schaats maar 

het ontwerp voor een clubgebouw. Achter het Rijksmuseum waar nu zoo wat hetgeheele 

terrein eene bestemming heeft gekregen blijft een gedeelte tegenover het Conce.tgebouw 

voor de ijsclub beschikbaar. Nu wil men een gebouw oprichten dat uitzicht op de geheele 

baan geeft. Daarin moet komen een ingang met portiersloge en een vertrek voor de com

missarissen, een garde robe voor 700 nummers, een goede bergplaats voor 150 rijwielen 

en een toiletkamer met waschgelegenheid, 

closets en een bestuurskamer, een spreek

kamer met telephoon, een bureau voor den 

penningmeester «net een kamer waar nieuwe 

leden zich kunnen aanmelden, een dames

toiletkamer, een verbandkamer, een paar 

kleedkamertjes voor deelnemers aan wed

strijden, een tribune voor 500 personen met 

trappen naar de ijsbaan leidende, een ver

blijfplaats voor den concierge, een restau-

— ratiezaal voor 350 personen met buffet, een 

keuken, een kantoortje voor den kastelein, 

een bergplaats voor eet- en drinkwaren, een 

verblijf met kleedvertrek en schaftlokaal 

voor het dienstpersoneel, een woning voor den hoofdopzichter en een magazijn voor den 

voorraad stoelen, banken, bezems, ijsschaven, sleden, electrische lampen enz. welke berg

plaats onder de restauratie en tribune zou worden gemaakt. 

Het terrein dat bebouwd moet worden is ongeveer 1700 a 1800 Ms. groot. De bouw 
kan ten naastenbij / 50.000 bedragen. De jury zal uit drie deskundigen bestaan, ook 
naar alle waarschijnlijkheid clubleden, — een echt huiselijke prijsvraag in een beperkten 
kring. Het is te weuschen dat het resultaat voor die omgeving, die eenige eischen kan 
stellen, goed moge zijn. 

Doorsnede A. B. 

T e k s t f i g u r e n . 

De vier details van schoorsteen, draagbalk, kapiteel enz. behooren bij het voorgevel
ontwerp voor een kunsthandel opgenomen in de vorige aflevering. Deze details bevestigen 
de opvatting dat nieuwheid in vorm hierbij wel is betracht. 

O n z e B o u w o p z i c h t e r s . 

De drang der tijden doet veel. Wie in dezen tijd niet vraagt om lotsverbetering schijnt 

niet te bestaan, alles is aan het woord. Ieder vak, ieder maatschappelijk bestaan heeft zijn 
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Versiering draagbalk. 

Schoorsteen. 

bezwaren, en wat nu het oogenblik moeielijk maakt, dat is dat al die bezwaren als door 

een dijk tegengehouden, zich eensklaps als bij een doorbraak op ons werpen. 

Men bedenke toch dat het euvel dat in de maatschappelijke toestanden heerscht niet 

met een handbeweging is weg te nemen, daartoe 

behoort gezond verstand, kalm overleg, onderlinge 

waardeering, vooral een ijverige plichtsbetrachting 

in de positie die wij innemen, opdat de welvaart 

blijve en venneerdere om tot heil van allen te zijn. 

Te betreuren is het dat verkeerde voorgangers, 

het machtwoord alles moet omhoog in hunne banier 

plaatsen en dat daardoor een druk wordt uitge

oefend, even onrechtvaardig als onmogelijk en wel 

waarom. Omdat onder die leuze, datgene wat 

waarlijk hulp behoeft op zijde wordt gedrongen 

door een meerderheid die oogenblikkelijk nog geen 

hulp noodig heeft. Ons bestaan is een raderwerk, waarbij alle deelen in elkander passen, 

enkelen van die deelen loopen uitstekend want zij zijn in de laatste jaren zoodanig 

bearbeid, dat wanneer een leek het raderwerk ziet, 

dadelijk zijn oog getroffen wordt door den glans waarop 

die gemakkelijk loopende raderen zich doen kennen, 

maar hij ziet daaronder ook raderen, die traag hun 

weg vervolgen, waarop zich een matte tint heeft gezet 

alsof zij vergeten zijn geworden bij de schoonmaak 

die aan de glansvollen ten deel viel. Die raderen, zij 

moeten een beurt hebben, dat is plicht. Daar is een 

wanverhouding in de maatschappelijke toestanden, 

daar is een vergeten in dat raderwerk en dat moet 

geleidelijk worden hersteld. Gaat men nu heen en 

men geeft opnieuw alles een beurt, dan wordt niet 

alleen een onnoodig werk verricht maar blijft de 

wanverhouding bestaan, want de vergetenen zullen 

dan in verhouding even achterlijk blijven. Om een 

enkel voorbeeld te noemen, de timmerlieden zagen 

vele van hunne wenschen tegemoet gekomen, de tijd 

wanneer is nog kort geleden, en ziet, nu weder loopen 

er voorspellingen dat het >alles moet omhoog* ook 

weder bij hen in uitzicht zal worden gesteld. Dat gaat 

op den duur niet. Daar is een ijzeren wil die vraag 

en aanbod beheerscht, en die wil, wij mogen al doen 

alsof wij niet weten dat die bestaat, regeert over alles, 

daarnaar moeten wij ons schikken, bij al te groote eisch wordt het aanbod van werk 

Kapiteel bij de ingang. 
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onmogelijk. Alles heeft zijn billijke grenzen, Daarom moeten de vakken die waarlijk in 
gunstige verhouding staan zich buiten den strijd houden die voor de welvaart der minder 
begunstigden met edele waardeering zal worden gestreden of zij belemmeren het welzijn 
der laatsten. De een met vijf en dertig cent per uur betaald, den ander met de helft van 
dat bedrag dat gaat niet op, waar beiden zich even goed kunnen doen gelden als te 
behooren tot de onontbeerlijke deelen van het maatschappelijk geheel. 

Niets is treuriger en minder geschikt dan om tot het doel te geraken, dan dwang, 
die ons vredelievend bestaan niet alleen in spanning en gevaar brengt, maar ondermijnt. 
Elke wond moet met geduld door den lijder geleden worden, en met onverstaanbare vol

harding door geneesheer en ziekenverzorger 
worden geheeld. Waar dat gebeurt worden 
de resultaten gewoonlijk met dankbaarheid 
beloond. Juist in tijden dat alles gaat eischen, 
rijst bij zoo menigeen de vraag: % hoor dat nu, 
wat moet ik dan wel, die zooveel moeielijker 
positie inneemt, die staat aan het hoofd van 
zoo velen, oogenschijnlijk als de meest begun
stigde maar in waarheid als de meest vergetene, 
want de eischen waaraan ik heb te voldoen 
zijn zooveel hooger en spannender en wat is 
daartegenover de belooning in verhouding met 
hen, die zich zooveel laten gelden, t Wij willen 
niet spreken van tal van fabrikanten, aan
nemers en zoovele honderden, ja, duizenden 

Pijler onder houten draagbalk. 

patroons, die den strijd om het bestaan hoogst 

moeielijk volhouden, die niet terug kunnen op den ingeslagen weg, maar die zich 

ter ruste begeven en weder opstaan steeds met dezelfde bezwarende zorgen, die de tijd 

hun heeft opgelegd. 

Hun stand eischt veel, daar moet gedragen en gezwegen worden; maar mag 

het uiterlijk vertoon niet de maatstaf zijn, waarop wij hen beoordeelen. Zooals overal 

kent elke stand zijn gelukskinderen, maar dat zijn uitzonderingen, massaal genomen wordt 

onder dat pakje van de meerderen meer geleden, dan menigeen vermoedt. Welnu, ook 

daaronder rekenen wij onze bouwopzichters te behooren. Inderdaad in de laatste jaren 

is hunne positie niet veel verbeterd, wel wat kennis betreft, men heeft er mannen 

van gemaakt, met wijsheid toegerust, maar daarbij is de bron die de welvaart moest 

brengen niet harder gaan vloeien, wel het veel weten vermeerderde, maar al het overige 

bleef bij het oude. Dat mag niet. Daar moet een tijd komen, waarop die wanverhouding 

verdwijnt. Zal dat gebeuren. Zeker. Met onderlinge voor dat doel ernstige samenwer

king van de betrokkenen, met een beredeneerd optreden, dat wil zeggen, met het doen 

van voorstellen, die binnen het bereik liggen, en die billijk zijn. De bouwmeesters in 

Nederland kenmerken zich door hoogst gunstige eigenschappen. 
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Men moet met de beunhazen geen rekening houden, maar de werkelijke bouwmeester, 

heeft iets door zijn studie in zich opgenomen, waardoor hij een begrip van het billijk recht, 

een zuiver gevoel ook voor anderen bezit. Waar voor een groot deel van hunne samen

werking wat te verwachten is, lijdt het geen twijfel of zij zullen den billijken weg mede 

gaan bewandelen, van dien kant is bij het overleg geen afwijzing maar wel geleidelijke 

steun te verwachten. 

Maar hoe f Wel door dat zij die het aangaan, zelf de handen aan den ploeg slaan, het 

is niet genoeg te hooren, die zijn doel wil bereiken handele en na verloop van zekeren 

tijd kan hij achter .zich zien en zeggen wat heb ik toch veel verkregen, waar ik anders 

door mij te onthouden van zou verstoken gebleven zijn. Dat is zoo. Er wordt niet dadelijk, 

niet heden of morgen, zelfs overmorgen niet gevraagd, wij eischen dit of dat, neen wij 

zullen het aan den tijd overlaten, wij zullen voorlichten en voorstellen en waar ons volk 

bestaat uit mannen met gezond oordeel en rechtschapen hart, daar zullen onze zoo billijke 

wenschen gehoord worden. Zie dat, dat beginsel tot een elk door moge dringen die thans 

zich bij de uitvoering der bouwwerken als hoofd of van een der onderdeelen ziet aange

steld, dan alleen is resultaat mogelijk. Toen in de vorige aflevering de aandacht op de 

positie werd gevestigd lag het vermoeden niet voor de hand dat de kern tot vorming voor 

dat doel aanwezig was. Daar zijn mannen in hun vak ervaren, met moed en liefde 

voor hunne kameraden toegerust, die gaarne, wanneer zij zien dat zij niet alleen staan, zich 

willen opwerpen tot bereiking van het doel stoffelijke verbetering der positie. YLxyantn&mta., 

zij doen hier niets ter zake, genoeg zij het dat de Redactie u verzekert dat zij eervolle 

betrekkingen innemen, dat zij bereid zijn zich te willen aansluiten en hun reeds bestaan in 

vorm te willen doen dienen tot bereiking van het doel maar zich niet wenschen bekend te 

maken alvorens zij overtuigd zijn dat er werkelijk deelname is. Welnu dan een ieder, die 

tot het bouwvak in dien zin. behoort hij geve ons schriftelijk kennis tot dat doel te willen 

medewerken en wij zullen gaarne later het resultaat mededeelen, of de gewonnen kracht 

toereikend is bevonden, om tot vorming van eenig lichaam van dien aard te kunnen over

gaan. Het geld hier een materieel belang en wie zou daartoe niet als betrokkene willen 

medewerken. Om die reden nemen wij dan ook gaarne het onderstaande op, met het volle 

vertrouwen dat daaruit een betere toekomst voor velen zich moge ontwikkelen. Niets zal 

ons liever zijn dan eenmaal te kunnen vermelden : * De bouwopzichters in Nederland onderling 

volkomen vereend verkregen door passende samenwerking een voor hen bevredigende lotsver-

betering,* 

Aan Bouwopzichters en Teekenaars. 

Collega's I 

Ten eerste heeft dit, ons schrijven ten doel, eene dankbetuiging te zijn, aan den 

inzender van het artikel: >Ome Bouwopzichters*, voorkomende in No. 3, van de 18de 

jaargang »Vademecum der Bouwvakken«. 
Wij betuigen hierdoor onze oprechte sympathie met genoemd artikel. 
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Maar ten tweede hopen wij, dat het ons een krachtigen steun zal zijn, in ons streven, 

om een •>Nederlandsche Vereeniging zan Opzichters en Teekenaarsi, in het leven te roepen, 

(natuurlijk met uitzondering van patroons en hoofdambtenaren). Dit plan is onzerzijds 

niet van vandaag of gisteren, maar al sedert geruimen tijd hebben wij ons tot een voor-

loopig comité gevormd, bestaande uit Voorzitter, Secretaris en Penningmeester, om tot 

oprichting van eene dergelijke vereeniging te geraken. 

Nu weten wij wel, dat er een zoodanigen bond bestaat: »de Bond van Technici«, — 

wij zijn er alle drie leden en ex-leden van — maar naar onze bescheiden meening, ziet 

die de economische belangen zijner leden te veel over 't hoofd, zullen wij echter de 

eersten zijn, die een woord van lof brengen aan den Bond van Technici, voor zijne be

moeiingen op intellectueel gebied. 

Het is echter naar ons inzien zoo dringend noodig, dat er ook eens wat gedaan wordt 

tot verbetering onzer stoffelijke belangen; onze honoraria blijven op eenzelfde hoogtepeil, 

terwijl de eischen die men ons steld, steeds hooger worden opgevoerd. De prijzen der 

levensbehoeften, de huishuur, de belastingen, enz. enz. worden successievelijk verhoogd, 

terwijl voor gemeente-ambtenaren pensioen- e« weduwenfondsen geen vreemden meer zijn. 

Immers, de steeds rijzende loonstandaard van den werkman, doet ook onzen toestand 

onhoudbaar worden. 

De verwachtingen evenwel, die ons comité zich vormde, maakten al spoedig plaats 

voor teleurstelling, want de gewenschte medewerking.... liet op zich wachten. 

Maar na het lezen van het artikel in het >Vademecum,* bezielde ons weer nieuwen 

moed, en ons drietal werd weder bereid gevonden, nogmaals de beste krachten in 

te spannen. 

Wij hebben indertijd gemeend, op twee punten voornamelijk de aandacht te moeten 

vestigen, die wij als volgt geformuleerd hebben : 

stelt zich ten doel: 

ie Langs wettigen weg de economische belangen harer leden te bevorderen; 

2e. Een voldoende rechtspositie te verkrijgen. 

Om ons nu niet noodeloos aan onaangenaamheden bloot te stellen, zullen wij — voor 

wij van voldoende medewerking overtuigd zijn — onze namen geheim houden, en de redactie 

van het Vademecum — aan wie wij ons wel bekend hebben gemaakt — verzoeken ons 

behulpzaam te zijn. 

Daarom verzoeken wij alle Nederlandsche Opzichters en Teekenaars, die ons wenschen 

te steunen, om hun naam en adres te willen opzenden aan: De Redactie van het Vade

mecum der Bouwvakken, Prinsengracht 303, Amsterdam. 

De redactie stelde zich gaarne bereid, ons die adressen te willen opzenden. Zoo spoedig 

mogelijk, na ontvangst van voldoend aantal, treden wij — tot beraming van verdere 

plannen — met onze medewerkers in correspondentie. Welaan dan, collega's, toont ook 

gij, dat ge verwachtingen van de toekomst hebt 11 Het Comité. 

N.B. Beleefd verzoeken wij alle vak- en andere bladen dit schrijven wel te willen overnemen. 
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Breedflenzige I-Balken (Grey-Balken). 

m 
'B 

In verband met de hierachter geplaatste annonce van den heer C. D. v. d. Linden 

Prins Hendrikkade 20—21 Amsterdam, is het ons aangenaam het daarop betrekking 

hebbende op te nemen, zijnde een voordracht, gehouden door R. Cramer in de Berlijnsche 

afdeeling der Vereeniging van Duitsche Ingenieurs, en dus ook voor ons van belang. 

De Duitsche normaalprofielen voor I-balken hebben over 't algemeen wel goede 

toepassing gevonden, maar zijn van betrekkelijk zeer smalle flensen voorzien,^waarin de 

klinknagels of schroeven zich niet gemakkelijk laten aanbrengen. Ook staat voor hunne 

aanwending bij zuilen enz. het kleine traagheidsmoment der dwars-as in den weg. Een 

voorstel, om naast de tegenwoordige normaalprofielen nog anderen in te voeren, die bij 

gelijke hoogte breedere flenzen zouden hebben, zooals dit b.v. bij zolder constructiën 

vaak zeer gewenscht zou zijn, werd indertijd wegens wals-technische redenen van de hand 

gewezen. 

De behoefte aan zulke breed

flenzige en hooge profielen deed 

zich in den laatsten tijd in Amerika 

gevoelen, waar de loon verhoudingen 

en de meestal zeer krap toegemeten 

bouwtijd het dringend noodzakelijk 

maakten, die uit bandijzers, hoeken 

en platen samengeklonken dwars-

sneden door uit één stuk gereed-

gewalste profielen te vervangen. Ook 

ten onzent zal dikwijls de besparing 

aan arbeid en tijd voor gaten boren, 

stellen en passen, klinken, enz., van waarde zijn. 

De moeilijkheid om zulke breedflenzige profielen met de gebruikelijke twee of drie 

walzen te vervaardigen, bracht den gewezen hoofdingeneur der toen nog aan Carnegie 

behoorende walsinrichting te Homestead bij Pittsburg, den heer Henry Grey, op het 

denkbeeld om daarvoor eene afzonderlijke universeele walsinrichting te construeeren. Eene 

dergelijke walsinrichting is te Differdingen (Luxemburg) in de fabriek der »Deutsch-

Luxemburgischen Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft« in exploitatie, en nog eene 

andere is te Duluthaan het Boven-Meer, aan de «American Universal Mill Companyc 

behoorende, in aanbouw. 

Bij deze nieuwe profielen schijnt allereerst de balkrib in vergelijking van de dikke 

en breede flenzen te zwak te zijn, en ook de overgang tusschen rib en flens te weinig 

geleidelijk. Gedeeltelijk wordt deze indruk teweeggebracht door de geringe buiging van 

fa binnenvlakken der flenzen van slechts 9 pCt. (tegen 14 pCt. bij de Duitsche Normaal-

profielen.) Eene zoo geringe buiging kon en moest tegelijkertijd gekozen worden, omdat 

Fig. 1. 
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zij eenerzijds voor de vervaardiging geeu hinderpaal oplevert, en omdat anderzijds bij 

sterkere buiging de zeer breede flenzen aan hunne buitenkanten bijna in messcherpe 

kanten zouden uitloopen. De ribdikte voldoet overigens ten opzichte van splijt- en scheur-

vastheid voor zeer aanzienlijke bovenlasten, zooals door proefnemingen bewezen is. Ook 

is wel ontegenzeggelijk de ribdikte bij de normaalprofielen met het oog op lichten wals-

arbeid eenigzins rijkelijk toegemeten, in 't bijzonder bij de hoogere profielnummers. Het 

Greysche »Universal-walzwerk* levert de verscheidenheid van rib- en flensdikten zonder 

noemenswaardige inwendige spanningen in het voltooide product, en wel door de bijzondere 

wijze, waarop rib en flens bewerkt worden : het materiaal 

wordt daar rationeeler door en omgevormd, dan bij de ge

bruikelijke oude balkenwalsen mogelijk is. 

Omtrent de wijze van vervaardiging der Grey-profielen 

in Differdingsche fabrieken kan hier het volgende worden 

medegedeeld : 

De 2.5, 3.5, 4.5 tot 6 t zware gegoten ijzeren blokken 

van 500X500 m M. tot 900 X 550 m.M. grondvlakte. die 

zonder omsmelten onmiddellijk uit den hoogoven of uit een 

menger van 250 t inhoud genomen en volgens de Thomas

bewerking in de peer met willekeurige hardheid en vastheid 

geblazen zijn, worden allereerst op een blokwalswerk van 

2.5 M. ballenlengte en 1.1 M. gemiddelde diameter omgewalst, 

en daarbij in 13 steken op 5 tot 6 M. lengte gebracht. Op 

een sterke hydraulische schaar worden de blokeinden afge

sneden, en daarna het walsgoed nogmaals in een verwarmings 

oven gebracht, om wellicht aanwezige inwendige spanningen te verwijde/e ^ 

Daarna komen de blokken met ruwe H-doorsnede in het eigenlijke universal walswerk 

Dit bestaat uit twee paar standaards, fig. 1 tot 3, een met een paar liggende walsen A, 

de zijwalsen, en een met telkens een paar liggende walsen B en staande walsen C, de 

hoofd walsen. De hoofd walsen bearbeiden en bepalen de vlakten 

en dikten van den rib ea van de flens; de zijwalsen bewerken 

alleen de buitenkanten der flens, bepalen dus de üeasöreedte, en 

wel door den afstand tusschen de beide ringen a. Opdat ge

durende dit laatste proces, waartoe slechts een geringe diuk 

noodig is, de flens goed vlak blijve, is zij veilig tusschen wals-

ballen en vaststaande leidingsrichels gehouden. Hierbij wordt het 

walsgoed nooit opgeheven of omgedraaid ; het loopt alleen besten

dig voorwaarts of achter waarts; dientengevolge behoeven de gereedgewalste balken bijna 

niet nogmaals nagezien te worden. 

Voor de bewerking gebruikt men een omkeermachine van Ehrhardt & Ichmer, slijp-

molen, met 3 cilinders van 1300 M.tn. diameter, 1300 M.m. hefting en tot 150 oml./mijn, 

Fig. 3-

M l 
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met een overzetting van 2 tot 3 tot de beide liggende walsenparen A en £, en met eeft 
arbeidsvermogen van meer dan 10,000 P. S. 

De kleine staande walsen C worden niet alleen door de breede balken flenzen mede

genomen, maar bekomen óók nog eene onmiddellijke aanzetting door de wrijving met de 

bovenliggende wals, waartegen zij door een drukwaterkolf aangedrukt worden. De nadere 

bijzonderheden van dit alles blijken genoegzaam uit fig. 4 en 5. Aangezien de spillen der 

liggende walsen het onmogelijk maken, om aan de staande walsen de juiste tappen te 

geven, worden deze van buitenaf door telkens 2 wrijfrollen met zijwaarts van de spillen 

gelegen tappen tegen het walsgoed gedrukt. Elke staande wals is met hare wrijfrollen in 

een zeer fijn verstelbaar, doosvormig raam gelegen. 

De onderste horizontale walsen liggen in vaste legeringen; de bovenste kunnen 
versteld worden, evenals de staande walsen; de vooruitga-ade beweging kan naar ver
kiezing óf gelijktijdig en van elkander afhankelijk, óf ook ieder afzonderlijk en onderling 
onafhankelijk plaats hebben. Èvenzoo kunnen de leidingsrichels èn groepsgewijze èn ieder 
afzonderlijk in werking gebracht worden. 

Een voor de hand liggend bezwaar, namelijk dat door de gelijktijdige bewerking in 

de beide dicht achter elkander volgende walsen A en B óf weergediufct, ^f gerekt moet 

worden, wordt weggenomen door de overweging, dat het paar walsen altijd slechts bij 

het uitloopen telkens drukking en dus verlenging naar buiten uitoefent; dat het rood

gloeiende blok bovendien reeds eenige trekking of drukking tusschen de standaards 

verdragen kan, en dat een weinig glijden in een der walsgroepea volkomen onschadeljgk 

is, en des te meer omdat het blok aan het walsenpaar A slechts met geringe wrijving 

hechten kan. De voltooide I balk verlaat het walswerk van B uitloopend. 

Een bijzonder voordeel der bewerking bestaat nu daarin, dat de buitenvlakken der 

flenzen over hunne geheele breedte door de staande walsen C met volkomen gelijkmatige 

snelheid bewerkt worden, terwijl ook aan de binnenvlakken der flenzen, wegens den 

grooten ballen-diameter ([,050 M.), slechts geringe snelheidsverschillen bestaan. 

Trekproeven met balkenstrepen, die uit flens en rib, parallel en loodrecht op de 

walsrichting, op onderscheidene plaatsen genomen werden, toonen een zeer goeden en 

gelijkvormigen toestand van het materiaal. Eene buigingsproef met het Grey profiel 

No. 32 D kon in de mechanisch-technische proefinrichting te Charlottenburg niet tot op 

de breuk voortgezet worden, daar ongelukkigerwijs de Warder-machine der bovengenoemde 

inrichting slechts belastingen tot 50 t bij 3 M. steunbreedte veroorlooft. 

Uit het medegedeelde blijkt duidelijk, dat het gewicht van een stel walsen voor een 

beperkt Grey-profiel zeer aanmerkelijk geringer moet zijn: minder dan 'It, misschien 

slechts Vi, van het voor de oude walsen inrichting benoodigde gewicht. De staande walsen 

blijven onveranderd na al de profielen; de zij walsen zijn eenvoudige, op de spil getrokken 

ringen, even hoog als het daarbij behoorende profiel. 

De fabriek te Differdingen bezet, behalve een walsenreeks voor de gebruikelijke 

I-normaalprofielen met 14 pCt. flensbuiging, Grey-walsen voor alle normaalprofielhoogten 

van 24 tot 55 cM., en bovendien nog voor 65 en 75 cM. hoogte. 
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Volgens Amerikaansch model en met opoffering van zeer aanzienlijke kosten zijn 

alle mogelijke maatregelen genomen voor vlugge en geregelde aflevering op groote schaal. 

Van No. 32 worden gemakkelijk 25 t per uur gereed gewalst. 

De nieuwe profielen zullen vermoedelijk voor balken, dragers, kolommen in hooge 

gebouwen enz., zeer gewenscht zijn; verder bij voorkeur als zuilen, pilasters, enz., in 

plaats van geklonken dwarssneden, of van 2, ook 3, normaalprofielen. Als stutten, posten, 

schoren, ook gordingen in groote vakwerkdragers, ook als hoofddragers voor kleine 

bruggen (zoo zijn b.v. 2 I-balken No. 7$ voor 1 normaalspoorrail en zware locomotieven 

tot op circa 8.8 M. breedte toereikend volgens de voorschriften voor ijzeren bruggen der 

Pruisische Staatsspoorwegen van 1901); maar in 't bijzonder als dwarsliggers voor kraan 

rails leveren zij vele en velerlei voordeden op. De Benrather-machinefabriek A.-G. gebruikt 

b.v. het Grey-profiel No. 30 D bij de verbreeding der haven van Hamburg, voor ver

scheidene honderde meters van zulke rails. 

Balken met breede flenzen j (Grey). Profiel der Duitsch-Luxemburgsche Bergwerk- en Hütten-
Actien-Gesellschaft afdeeling Differdungen (Luxemburg). 

No. 

24 D 

25 £> 

26 D 

27 £> 

28 J? 

29 £> 

30 D 

32 ^ 

34 ^ 

36 D 

3S D 

40 £> 

4 2 ' / . ^ 

4S ^ 

477» ^ 

50 £f 

55 ^ 

65 £> 

75 & 

Hoogte 

A 

240 

250 

260 

270 

280 

290 

300 

320 

34° 

360 

380 

400 

4*5 

45° 

475 

500 

550 

650 

750 

Flens-
breedte 

ó 

240 

250 

260 

270 

280 

290 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

Flens-dikte 

h 
Millimeter 

10.5 

10,9 

" , 7 

" , 9 5 

i*,35 

12,7 

i3,25 

14,1 

14,6 

16,15 

'7,o 

18,2 

19,0 

20,3 

2i,35 

22,6 

24,5 

25,0 

25,0 

J« 

20,85 

21,7 

22,9 

23>6 

24,4 

2 5 ,2 

26,25 

27,0 

27,5 

29,0 

29,8 

31,0 

3i,7S 

33,o 

34,o 

35,2 

37,o 

37,5 

37,5 

Rib-dikte 

/ 

10,0 

10,5 

11,0 

" , « 5 

" , 5 

12,0 

12,5 

13,0 

i3,4 

14,2 

14,8 

15,5 

16,0 

17,0 

17,6 

19,4 

20,6 

21,1 

21,1 

Door
snede 

qcm 

96,8 

105,1 

" 5 , 6 

123,2 

131,8 

141,1 

I 5 2 , r 

160,7 

167,4 

I 8 I , S 

i 9 r , 2 

203,6 

213,9 

229,3 

242,0 

261,7 

288,0 

314,5 

335,6 

Gewicht 

kg/m 

76,0 

82,5 

9 0 ,7 

96,7 

133,4 

110,8 

119,4 

126,2 

I 3 I , 4 

142,5 

I 5 0 , 1 

159,8 

167,9 

180,0 

190,0 

205,5 

226,1 

246,9 

263,4 

Draagheids-

moment 

Ti 
cm* 

10,260 

12,066 

14,352 

16,529 

19,052 

21,866 

25,201 

30,119 

35,241 

42,479 

49,496 

57,834 

68,249 

80,887 

94,8ll 

111,283 

145,919 

215,272 

282,957 

ya 
cm4 

3,043 

3,575 

4,261 

4,920 

5,671 

6,417 

7,494 

7,867 

8,097 

8,793 

9,175 

9,72i 

10,078 

10,668 

" , 1 4 2 

" , 7 1 8 

12,582 

12,814 

12,823 

Wederstands-

moment 

«5 
cm8 

855 

965 

1,104 

1,224 

1,361 

1,508 

1,680 

1,882 

2,073 

2,360 

2,605 

2,892 

3,212 

3,595 

3,992 

4,45! 

S,3o6 

6,623 

7,544 

^ 

cm" 

254 

286 

328 

365 

405 

443 

500 

524 

540 

586 

612 

648 

672 

7 " 

743 

781 

839 

854 

855 
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Bij de P l a t e n . 

Ontwerp Winkelgebouw, 

door JOH. V A N R E Y E N D A M CE. 

De gevel ia teekening gebracht door den Heer A. Baart Cz. is aan 't Kleine Noord, 

No. 14, te Hoorn opgetrokken. De gevelsteen is geelen verblindsteen, de banden en plinten 

rooden van dezelfde soort. Waar in onze provinciesteden de huizen gewoonlijk geen groote 

hoogte bereiken, moet het kleine door goeden vorm aantrekkelijk, zijn. 

Dat valt aan dezen gevel niet te ontzeggen. 

P u i s t o f g e e n p u i s t . 

De Vereeniging Architectura et Amicitia hield 25 Februari 11. eene vergadering die 

niet van belang ontbloot is. Wat toch is het geval. De plaatsing van de Nachtwacht-

schilderij was aan de orde. 

De heer I. H. Berden bracht dit onderwerp ter sprake, en hoewel nog niet te laat, is 

het in vele opzichten jammer dat de bouwkundigen zich in deze kwestie niet eerder lieten 

hooren. De spreker wees erop dat het maken van een uitbouw aan het Rijksmuseum een 

zaak was van architectonisch belang, en dat door te voldoen aan de eischen die gesteld 

werden, namelijk om dien uitbouw te maken de architectonische waarde zeer geschaad 

wordt. De schilderij heeft recht op betere plaatsing, maar zooals overat, is in ieder werk 

ets onvolmaakts, wat hierop van toepasing is. Het bovenlicht waaronder het thans geplaatst 
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is voldoet niet, nu wil men het zuidwestelijk zijlicht toepassen, en omdat te verkrijgen is 

een uitbouw geprojecteerd, doch spreker meent dat dit geheel onnoodig is, want wanneer 

de achterwand der Rembrandtzaal doorbroken wordt, verkrijgt men hetzelfde licht. Dan 

bleef het eigenaardige van het gebouw behouden, en behoefde geen tegel tableaux die 

verdienstelijk den achtergevel dekken als bekleeding van binnenmuren te dienen en daardoor 

hunne waarde geheel te verliezen.' Het was sprekers meening dat de commissie niet ge

slaagd was in het vinden eener gelukkige oplossing. De heer Jos. Th. J. Cuypers die het 

in ieder opzicht verdienstelijke werk zijns vaders, natuurlijk ongaarne vernietigd zag, kwam 

tegen de wijze van voorgestelde verlichting door de commissie op en vond die in elk geval 

ongeschikt. De heer Walenkamp die de plaatsing der verschillende gebouwtjes legen het 

Museum niet kon toejuichen, vroeg, waarom men daartoe was overgegaan, en wees op het 

noodzakelijke om voor de Nachtwacht een afzonderlijk gebouw te stichten. Verschillende 

sprekers vereenigden zich met de uitgesproken wensch van den heer Berden om aan het 

Museum geen uitbouw te maken, en riep deze de hulp van alle bouwmeesters in om te 

voorkomen dat de puist aan den achtergevel verschijnt. Belangrijk was in dien zin dus de 

vergadering dat de bouwkundigen zich eenparig uitspraken, dat eene verbouwing op die 

wijze zeer ongewenscht is en door geen enkel hunner aanbevolen. 

Het is mogelijk dat die uitspraak zich doet gelden, en naar 's Rijksvergaderzaal zijn 

weg vindt. Het Rijksmuseum is een stuk werk dat wij niet allen volkomen zullen toejuichen, 

maar waarin wij allen groote architectonische waarde zien. Het is een arbeid waarin de 

bouwmeester ontzaggelijk veel goeds heeft weggelegd, en vooral nu ons heden ons de moderne 

monumentaliteit laat zien, rust het oog met welgevallen op de massa die het Rijksmuseum 

vormt. Daarom zouden wij het betreuren indien de drang van enkelen het noodig maakte 

het schilderachtige plekje aan den achtergevel te vernietigen, volkomen stemmen wij met 

den heer Walenkamp in, waartoe toch al die bouw-nabootsingen in den tuin achter het 

gebouw opgestapeld, die werkelijk aan het geheel zooveel schade doen, omdat zij de rustige 

eenheid verbreken, een spraakverwarring te zien geven die het museumkarakter vernietigd. 

Ook blijlt het altijd een jammer dat men de directeurswoning zoo kort onder de museum

muren plaatste, er was toch nog terrein genoeg te verkrijgen om zoo iets te voorkomen, 

en heeft de bouwmeester Dr. P. J. H. Cuypers hierin zijn eigen arbeid groote schade 

toegebracht. Wij zouden wenschen dat het protest, al is het laat, krachtig werd, om te 

voorkomen dat geen uitbouw aan het Museum komt. 

Puisten zijn altijd hinderlijk, en misstanden, en de bouwmeester moge alzoo kundig 

mogelijk zijn, hij zal evenals de bekwaamste dokter de kenteekenen niet kunnen verbergen 

daardoor ontstaan. Maar waartee zou het noodig zijn, enkel alleen om Rembrandt 

het middendeel van het gebouw te laten beheerschen, kan dat niet evengoed wanneer 

men zijn Joodsche Bruid, en andere in het Museum aanwezige stukken ophangt waar nu 

de Nachtwacht troont; schilderstukken die ten opzichte van het licht niet zulke hooge 

eischen stellen en de geheele inrichting kon behouden blijven zonder uit haar verband te 

worden gerukt. Zou het dan niet mogelijk zijn het gedeelte dat den rechtervleugel uitbouw 

vormt te bestemmen tot een zaal voor de Nachtwacht c. s. alleen. Het licht zou er gelijk 
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zijn aan dat, wat men nu zoekt te verkrijgen, de gevels die voor lichtramen uitgebroken 

zouden moeten worden geven door de verdeeling daartoe uitstekend gelegenheid, en het 

eenige zou i.ijn dat de uitbouw niet gemaakt maar de reeds bestaande hiervoor bestemd 

wordt. Dan zouden alle partijen bevredigd zijn. Zij die andere verlichting noodzakelijk 

achten, kregen die, al is dat nu 20 Meter ongeveer van de plek, waar zij zich dit gedacht 

hadden, en zij die voor het behoud van Cuypers arbeid strijden waren hiermede voldaan 

want de wijziging die verkregen moest worden zou meer innerlijk dan uiterlijk zijn en 

het geheel volstrekt niet schaden. 

Het gebeurt wel eens meer dat men ver zoekt wat hier vlak bij de hand ligt, zou 

dat hier niet toegepast kunnen worden, wij zouden het toejuichen, en op geen minder 

kostbare wijze zouden allen bevredigd kunnen zijn. 

Er zou later weder een andere verlichtings commissie kunnen ontstaan, die na eenige 

jaren tot de overtuiging kwam dat de oude plaats ook zijn eigenaardigheid had gehad, 

men kan dan omwisselen, én de toekomst partij tevreden stellen zonder eenige kosten 

dan die voor het verhangen noodzakelijk. Wij hebben nimmer geaarzeld ons gevoelen uit 

te spreken waar het de Museum inrichting betrof die vooral tegenwoordig bij te groote 

opeenhooping, het zien van enkele afdeelingen onmogelijk maakt. Wij hebben altijd het 

weinige licht in het gebouw een jammer gevonden, want licht is toch de ware bron waarbij 

men kunstschatten kan beschouwen, maar overigens hebben wij steeds gehuldigd de groote 

architectonische verdiensten die Dr. Cuypers werk eigen zijn, en die nog zijn evenknie 

niet heeft gevonden. 

Daarom achten wij het plicht om te strijden tegen elke verbreking van de architecto

nische waarde, juichen wij de rede van den heer Berden toe, en zouden het waardeeren wanneer 

dat besef tot alle bouwkundigen doordrong om mede te werken tot het ongestoord behoud 

van het bestaande, en zoo mogelijk voor het vervolg ontdaan van de kermisachtige quasie 

antiquiteiten die tevens het terrein vullen. De zijvleugels zij mogen zich van achteren 

uitbreiden tot 5 k 10 maal grootere lengten, zij zullen het gebouw niet schaden, want het 

zit in de verdeeling, en vormen daar geen misstand mede, maar overigens is alle wijziging 

ongewenscht. 

De Sachsenhauser-reaalschool te Frankfort a.d. Main. 

Op den hoek van een tweetal straten werd het schoolgebouw opgericht, volgens de 

plannen van den stadsbouwmeester A. Koch. In 1899 werd den bouw aangevangen en 

in 1901 voltooid Zooals het gevelaanzicht doet zien, is aan het uiterlijk veel zorg besteed 

en kan als voorbeeld dienen voor de dikwerf armelijke wijze waarop onze gemeente 

bouwmeesters zijn verplicht hunne ontwerpen voor het publiek ten toon te stellen. Het 

gebouw is daargesteld om bij mogelijke vergrooting daarvoor geen bezwaren te geven. 

De leerklasseu zijn noordwestelijk gelegen aan den daar bestaanden tuin, terwijl kleed

kamers, ontspanningszalen, gangen enz. zooveel mogelijk aan de straatzijde zijn aange-
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bracht. Behalve de hoofdingang zijn «r nog vier andere ingangen, terwijl aan het trappenruim 

een groote oppervlakte is gegeven. In het sousterrein bij den hoofdingang is de woning 

voor den concierge, verder de ruimte voor het verwarmingstoestel en de leeskamers voor 

natuurlijke wetenschappen, bibliotheek, drie leerklassen, leeszaal voor de physiek enz. Voor 

trappen en gewelven werd monierbouw toegepast. Op den beganen grond is de kamer 

voor den directeur, een wachtkamer, bibliotheek, vier leerklassen voor de scheikunde en 

een voor godsdienstonderwijs. 

Kamerdeuren in modernen stijl. 

Op de volgende verdieping twee kamers voor kaarten, een teekenzaal met ruimte 

voor de modellen en twee leerklassen, de aula met zangzaal die met de aula bij feestelijke 

gelegenheden kan verbonden worden. Aan den aula is groote zorg besteed, zoowel door 

het aanbrengen van fraaie glasramen in gekleurd glas als door de avondverlichting die 

uit electrisch licht bestaat. Alles is zoodanig ingericht, dat brandvrijheid als eerste voor

waarden is gesteld. De turnhal is door een overdekten gang aan het schoolgebouw ver

bonden. Het geheele gebouw dat ongeveer 3J ton kostte kan als voorbeeld gesteld worden 

bij den bouw van dergelijke inrichtingen, omdat alles op onbekrompene wijze is opgevat. 
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B y d e t e k s t f i g u r e n . 

De beide tekstfiguren geven een tweetal kamerdeuren in modernen stijl. Jaren achter

een bestonden onze deuren uit een of meer paneelen onderling weinig in vorm afwisselend 

en wat de eene woning te zien gaf trof men ook in de andere aan. Daar was een groote 

gelijkvormigheid. Ons nieuwe streven mag men de eer niet onthouden met die sleur ge

broken te hebben. Er zijn tegenwoordig inderdaad zeer gelukkige variation op te merken 

waaronder ook deze beide gerekend kunnen worden te behooren, ontworpen door den 

bouwmeester Christian Hörvel. Zij hebben ten minste bij het nieuwe en oorspronkelijke 

ook het behagelijke in hun voordeel. 

M u u r b e s c h i l d e r i n g . 

Het >Nieuws van den Dage bericht hierover het volgende uit Breda: 

De Heer J. R, baron van Keppel, die zich kort geleden verdienstelijk gemaakt heeft 

door het blootleggen van een onbekend grafmonument in de Groote Kerk, heeft thans 

zijn onvermoeide nasporing in dit eeuwen- oude gebouw beloond gezien door de ontdekking 

van eene schoone muurschildering. 

De beschildering bevindt zich tegen den Noordelijken muur, en wordt gebroken door 

den ingang van de Reigerstraat. Het geheele vlak wordt gevormd door zes Gothische 

bogen, waarvan de twee middelste door een latere verbouwing of restauratie grootendeels 

vernield zijn; de twee Westelijke zijn bijna geheel groen geschilderd met slechts eenige 

rollen of linten, waarop muzieknoten, en de woorden Salve Regina (wees gegroet Koningin). 

Het merkwaardigste echter zijn de twee Oostelijke bogen. Deze worden ingenomen door 

een bijzonder goed bewaard gebleven voorstelling in nog frissche kleuren, duidelijke figuren. 

Zeer waarschijnlijk stelt het schilderstuk voor het bezoek van den engel aan Maria in de 

Katholieke Kerk bekend als »de blijde boodschap, t Maria ligt geknield in biddende houding, 

gekleed in een blauw overkleed, voor haar staat of knielt een figuur die vermoedelijk den 

engel Gabriël voorstelt; twee groote vleugels van gekleurde veeren zijn goed zichtbaar op 

den rug en in de hand houdt hij een koperen staaf, waaraan een wit lint en hierop zijn 

twee woorden te lezen: »gratia plena» (vol van genade); daarvoor heeft dus gestaan 

»Ave Maria < zijnde dit de woorden, welke de engel zou gesproken hebben, 't Vreemde 

in deze engelenfiguur is dat zijn gelaat meer lijkt op een oud kerkprelaat dan op een 

hemelschen afgezant, terwijl ook zijn kleeding, een roode toga, niet die is, waarin men 

gemeenlijk engelen afbeeldde. 

Zooals gezegd, het schilderstuk is bijzonder goed bewaard gebleven, en de fijne afwerking 

van de figuren, en van de omgeving is nog in zijn geheel te bewonderen. 

Maria bevindt zich in een vertrek, gebouwd en gemeubeld naar 16e eeuwschen stijl; 

achter haar is een houten bank geplaatst, waarop rood fluweelen kussens en een geopend 
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(gebeden)boek, rechts van haar bevindt zich een gebeeldhouwd tafeltje of kastje, waaróp 

een koperen schenkkan, en een schotel en links voor Maria ziet men een koperen vaas 

waaruit een bloeiende lelie oprijst. Voor en achter de moeder van Christus is een vierkante 

opening in de muren. Door de eene ziet men twee boomen aan den horizont, de andere is 

nog niet geheel blootgelegd. De achtergrond wordt gevormd door een aan ringen han

gend gordijn. 

In bochtige lijn staan onder de schildering een rij Gothische letterfiguren, vermoedelijk 

Latijnsche woorden vormend. Deze letters behoeven echter een zorgvuldiger en langdurig 

onderzoek dan wij konden instellen; zij zijn vaag en misvormd. 

O n z e B o u w o p z i c h t e r s . 

Naar aanleiding van de in de vorige afleveringen behandelde onderwerpen, blijkt de 

sympathie daarvoor bij velen te bestaan. Ons werd de vraag gesteld, of het doel was 

eene blijvende vereeniging te stichten, die dat belang in het bizonder zou bevorderen. Dat 

echter komt ons voor niet noodig te zijn. Er is noodig eene commissie die zich tijdelijk 

vormt tot verbetering der bestaande toestanden, die in onderling overleg, de voorstellen 

daartoe doet, en in kalme overweging geeft. 

Daarvoor zullen natuurlijk eenige kosten vereischt worden, en is het zaak, dat de 

aangeslotenen die onderling dragen, wat huishoudelijke regelingen zijn bij de vorming der 

commissie te bepalen. Hoe grooter het aantal aangeslotenen dus is, hoe geringer de kosten 

worden en hoe doeltreffender de voorstellen kunnen zijn. Eene Vereeniging te stichten, 

zou jaarlijks wederkeerende contributie vereischen, en kan men toch niet alle jaren om 

verhooging komen. Zoodoende is het doel meer het vormen eener handeling voor eens, 

en mocht in latere jaren het opnieuw noodig zijn, dan zullen de oude en nieuwe krachten 

in dien tijd, zich altijd weer bereid vinden elkander te ontmoeten. Maar dat kan wel lang 

in uitzicht gesteld worden, thans is echter noodig verbetering van positie, en is die verkregen, 

dan kan de toekomst met meer vertrouwen worden tegemoet getreden. Dringend noodigen 

wij daarom een ieĉ er uit, die bereid is deze plannen tot voorloopige vorming te steunen, 

spoedig zijn adres aan ons op te zenden. Reeds een twaalftal vereenigden zich hiertoe. 

Voor een goed welslagen is echter grootere deelneming vereischt om de middelen aan de 

hand te doen, en daarop de algemeene samenwerking te verkrijgen. 

H e t M a r s v e l d t e P a r i j s . 

Ieder die Parijs en ook de verschillende tentoonstellingen daar gehouden bezocht, is 

het groote terrein genaamd »Champ de Marsc wel bekend. Reeds in het jaar 1889 was 

met de betrokken autoriteiten die deze belangrijke oppervlakte tot exercitieveld benuttigden 

overeengekomen, dat dit terrein aan de stad Parijs zou worden toegevoegd tot bebouwing. 

Daarvoor moest de stad aan de staat een. ander exercitieveld leveren dat in de buurt van 
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hectaren. Bovendien moesten een aantal tentoonstellingsgebouwen nojf daarop aanwezig 

blijven bestaan, en aan de staat het recht verleend worden om bij latere internationale 

Tentoonstellingen opnieuw tijdelijk over die ruimte te kunnen beschikken. In het jaar 1900 

werd de Tentoonstelling daarop opnieuw geregeld, de oude gebouwen werden gebruikten 

nieuwe daarop bijgebouwd, totdat na de sluiting het grootste gedeelte werd gesloopt, de 

machinehal echter bleef bestaan. Ook tot het sloopen daarvan is thans besloten. Üp het 

vrije terrein wenscht men nu over de lange zijden ter wederzijde 9 blokken woningen te 

bouwen op het midden een en aan de beide einden ieder vier. De overige middenruimte 

wordt tot park ingericht. Uit de sommen voor de bebouwing verkregen wordt lomillioen 

frank voor de stad en 2 millioen frank voor het rijk bestemd dat daarvoor gebouwen voor 

landbouwtentoonstellingen sticht. De staat houdt toezicht dat de stad voor die 6 millioen 

behoorlijke straatwegen aanlegt, en het terrein in goeden staat brengt. Het tentoonstellings

gebouw van planten en gewassen nog overgebleven aan de noordelijke Seine oever evenals 

voetgangersbruggen tusschen de Alma en Jenabrug gaan voor 600.000 franken aan de stad 

over. Met tien jaar denkt men alles gereed te hebben en heeft Parijs dan een groote 

aanwinst verkregen, waarbij de eiffeltoren als een reusachtige macht is opgesteld. 

Diploma voor Bouwkundige Opzichters. 

»De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst* hield 16 Februari 1.1. hare zitting tot 

het afnemen van examen voor bouwkundig opzichter. Van de 50 Candidaten trokken zich 

vier terug van de overige 46 hadden 29 gunstig succes. Het zijn de heeren J. M. van 

der Meij, H. J. Oosterbeek Jr., A. A. Kok, W. Noorlander, C. Derksema, H, Calis, H. W. 

Nijman, G. J. Geijtenbeek, D. C. van der Zwart, K. van Geijn, B. C. Kruik, I. H. Klosters, 

S. Mellema, H. Boogert, P. Siekman, Fr. Sindorff, W. M. de Ruiter, I. P. de Ruiter, A. F. 

van Paassen, A. Barendregt, Y. W. Hermanie, K. A. Visser, J. Reinders, W. J. van Voort-

huizen, C. van I/nnik, P. van der Loo Jr., J. de Jong, P. de Bruijn en P. F. v. d. Bout. 

P r e m i e t r e k k i n g . 

De serie is vol, en terwijl wij de aandacht vestigen op de nieuwe serie die blijkens 

achterstaande annonce is aangevangen, vermelden wij thans de nummers van wie tot het 

ontvangen van een premie gerechtigd is. In dat geval verzoeken wij toezending van de 

bewijs-nummers en verzoeken wij beleefd tevens opnieuw de medewerking voor de nieuwe 

serie thaas aangevangen om deze spoedig voltallig te doen zijn. 

No. 32—39. Gradl. Moderne versiering. 

No. 10—15—45. Letterboek. 

No. 14—27—47—48—49. Decoratie motieven. 

No. 16—34—36—37—50. »Onze Tijd», ieder drie verschalende jaargangen. 
No. 6—20—24—35—4°- Moolenaar's bouwkundige vormen. 
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Bij de P l a t e n . 

O n t w e r p v a n e e n U i t z i c h t - t o r e n , 

door JAN BOBBMA.. 

Een oude bekende van de inteekenaren op ons Tijdschrift is de heer Jan Boermadie 

menig plaat verdienstelijk heeft gevuld. De uitzicht-toren is daar opnieuw een bewijs vaa. 

Modern in versiering en vorm is het een zeer gelukkig geheel dat in menig landelijke 

streek een passende plaats zou kunnen vinden. 

S t y l o f g e e n s t y i . 

Wanneer men eenige jaren terugziet, op het werk van de bouwmeesters uit dien tijd, 

dan kenmerkt zich daarin iets eigendommelijks, dan is de man die het schiep .n z,jn 

arbeid terug te vinden. Toen van Elven in Amsterdam zijn leerlingen drilde met kolommen 

en nog eens kolommen, toen zag men steeds eenerlei arbeid van dien bouwmeester 

verschijnen, en onmogelijk was het voor den maker zich achter een anoniem te verbergen, 

zqn werk sprak, en het moge ons al niet bevredigen, in dien tijd dacht men anders, maar 

dat viel er van te zeggen, den man vond men er in terug. 

Wie den werkzamen bouwmeester Salm bij zijn leven volgden, stemden allen overeen dat 

moest van Salm rijn, daar lag iets kenmerkends in al zijn arbeid, en waar men ook hep 

hetzij m Arös waar de dierenbehuizingen, heteij langs den weg waar zoo menig woonhuis 

of ander gebouw Was opgesteld overal deed het den ontwerper herkennen, to op zyn 

arbeid den stempel van de herkomst had gedrukt. Dan Godefroi die zoo als zijn mterhjk 
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r r i T " ! d e r„d e n , , , , d r u k •»»ak". - p-o* -fegeiijktófci,., Ml( s .ij. „trk vmi 
m » da. . „ u g . Hoe plei. zij. u . , ^ g r<)o te w e r k h e t - ^ V t e ^ ^ ^ ^ h 

Da, „ ook 2oo. Hoe Dr. Cypers dan geaialeo koasteoaar, die e.k hoekje vaa he, m„„r. 
werk „ei „,„ „,Ue. fflastreerea omda, ï i j n eeest z o o ^ b e B a a f d is. D i l ^ ' J ™ ^ 

Z le:::iTza ::• ^2ij ,eei eoeds hebbe" daa'̂ 'd- ̂ ~ . 
w« dea eea Pa« voldoe, dea aader aie., .och n oe . m e . hierin overee.s.en,men da. men 

hem ge,„,gd, doe. aeggen da. ia van die of deze. Da. is he. begaan van «ijl, va. karak.er en a m ^ . W1J ma i n ^ . ^ ^ ^ ^ . ^ e , 

2 d» opva.u.g kannen beschonwen en daarni. ha. goede Leren. Sebinkei, H i l en 
Z * : Z : : D " t t ^ — - •« ^ . . e n .ah een riehbng, en „annler „ e ' 
Berbjn nog bewonderd he. vele da. Schiakel deed, daa pas. die bewondering bovenal, he. 
«oh geheel geven aan aijn arbeid da. „Ij daarin herkennen. Zoo hebben „Ij den b^n. 

^ ' L l Z i r ^ ^ ^ " ^ ' — —>eirleh.i.g:nL„. 

even̂ ' Tdê t^T"- ^ ^ bOUWmeeSte rS ^ * d e M a a - ^ - « - n e e evenaoo ,n de Hollandsehe aeer eigenaardige opvattiagea hebben daargesteld die zelfs 
w ^ e e r h« noodig Is bewezen klassiek . . knanea zijn en n„ geheel in .o'dera» g l ^ 
.reden. Zoo modern, da, zij zelf bevreemdend tegen hnn eigen werk moeten opzien en 

^ l e L i Z n l . " ^ f5" ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ M ° ' - - - b o n w . n 
ZT* ^ ^ m ° g°ba"'- d a ' , " d e ^„mees te , koopman, en hij e ^ o i 

dezele h o T ^ ^ Ve le r l e ' " ' ^ ' " a ' b e W ^ ^ . n ai. een e . 

t^l^lT t"r""d 'a'IM " ̂  ^ ^ ^ •>m0""' d M- ^'-ve' vanaüe me, in deaaelfdea persoon mogelijk „ord, geach. 

hee^dTmr' ^ *"" ̂ ^ te ° M — « « «P <«= wijze he, levenalieh, zie., 
heef. dan me. veel meer „aarde he. „erk van hem die van ziin eerste ,„d ., 

bo„„mees.er d e f a h.T L " * I T t ' T " ^ " " " " " ^ ^ ' " ^ 
begrijpelijk, en wa.n.„ d J ^ J T m 0 d e r " f'60"0 " ^ d a a ' t o ^ « " 

Da, l«r, ^ l s 'S 0 n« e , w i i ' e l d h « 8 « » WJ leve.., iets goeda. 

.o. "^izr^r^itz hr:,iM daa' * ^ -^ -
oo en, geheel u,t dea geest der jongeren ontsproten. Dat nieuwe 
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heeft iets behagelijks, het is niet arm en als verlaten, het heeft vorm en silhouet, en 

waarlijk zeer veel goeds hebben zij ons te zien gegeven. Zij blijven op dien weg voort

gaan, hun zoeken zal tot iets brengen dat geplaatst kan worden naast het werk van de 

bouwmeesters uit vroegere tijden, want men zal hen daaruit leeren kennen en waardeeren. 

Hun deugd is, zij zijn nooit anders geweest. Valt" hetzelfde te zeggen van bouwmeesters 

die reeds gevestigd, hunne richting als een windvlaag ieder oogenblik verüeten, is dat ook 

verdienste of is het een zucht om evenals de kleermaker aan de mode te voldoen, en 

getuigd dat niet van weinig standvastigheid en eigenwaarde. 

Men moge oordeelen hoe men wil, maar in dat licht bezien, komen de groote ver

diensten van mannen als Dr. Cuypers en anderen, die gelijk hij een weg volgden, steeds 

meer te voren, omdat zij en hun werk een steeds onverbreekbaar geheel vormen. 

Nieuwe Stadsschouwburg te Keulen. 

Keulen, dat zich in alle opzichten tot een der eerste steden van Duitschland omhoog 

werkt, hei ft thans een nieuwe stadsschouwburg gekregen, die inderdaad zoowel wat 

uiterlijk als innerlijk betreft gezien mag worden. Het uiterlijk in den geest als de nog in 

Berlijn voortlevende paleizenstijl, klassiek, vm goede verhoudingen, passend versierd. 

Kortom in het karakter, waarin men gaarne een schouwburggebouw ziet opgetrokken, 

innerlijk ruim en regelmatig in den vorm die de Eden-theaters hebben aangenomen, met 

hoog achter elkander oploopende zitplaatsen, dit een en ander maakt een hoogst gelukkig 

geheel, waarvoor de bouwmeester Karl Moritz allen lof verdient. 

De bouwkosten en die voor het terrein beliepen te zamen 4,438.000 Mark of onge

veer 2,600000 gulden. Men heeft in het buitenland nog wel wat voor de kunst over. 

De hoogopgaande zitplaatsen loopen over de wandelgangen heen, terwijl de foyer 

aan den voorgevel gelegen een gebogen vorm heeft, waardoor die voorgevel ingesloten 

tusschen twee hoektorens, ook een bijzonderen vorm verkreeg. Zeer fraaie decoratieve 

beschilderingen vullen plafond en het bovendeel der wanden. Aan de trappen is veel zorg 

besteed, ieder dezer, er zijn er drie ter weerszijden, is onmiddellijk bij den voorgevel gelegen 

geheel en volkomen door muurwerk ingeslottn, zoodat bij brand elk daarvan op zichzelf 

blijft. Achter het tooneel dat 33 M. breed en 22 M. diep is, is een kleiner tooneel groot 

11.5 M. breed bij- 18 M. diep, begrensd door twee binnenplaatsen. Daarachter is een 

kolossale ruimte voor de vervaardiging en opberging dei couliesen. De schouwburgzaal 

zelf is groot 21X2$,$ M., maar doordien de zitplaatsen over de gangen heen loopen, is 

de beschikbare ruimte veel grooter. Het is een zeer fraai en regelmatig plan. De schouw

burgzaal is door niets anders omsloten dm de gangen en de garderobes, zoodat men bij 

brandgevaar gemakkelijk kan ontkomen. 
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De Evangelische kerk te Denklingen (Rijnprovincie). 

Eenvoudig en met weinig middelen verkregen verheft zich statig dit kerkgebouw. 

Vooral eigenaardig omdat het geplaatst is op een hoogte 15 M. boven den straatweg en 

zich daardoor als boven het dorp verheft. De ruimte in de kerk is voor 380 zitplaatsen 

voor volwassenen en 86 voor kinderen, op de orgelgaanderij 76 en op zijgaanderijen 94 

plaatsen. Ia de voorhal westelijk gelegen zijn twee ingangen, een derde ingang gaat naar 

den toren. De preekstoel is geplaatst op den hoek van den boogpijler. De gaanderij, en 

dat is i.00 geheel anders dan gewoonlijk, is aan een kant aangebracht wat in de plan-

en trapverdeehng eene bijzondere constructie vormt. De ontwerper heeft dat alles door den 

torenbouw secr gunstig weten te motivecreft zoodat het gebouw van twee kanten gezien 
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een geheel verschillend uiterlijk oplevert. De zandsteen uit de omgeving, blauwachtig van 

kleur maakt het hoofdmateriaal uit. Het geheele oppervlak is 440 M2. en heeft een bouw

som gevorderd van ongeveer drie en veertig duizend gulden. De kap is inwendig gewelfd 

door hout betimmering. De toren bevat drie klokken en is het uurwerk op geheel nieuwe 

manier aangebracht ter zijde aan de zuidkant. Dit kleine kerkgebouw heeft verschillende 

opvattingen die werkelijk de aandacht verdienen en als geheel nieuw zich kenmerken. 

Onze Bouwopzichters. 

Wat leven wij in een zonderlingen tijd. Alles staat tegen over elkander ten voete 

uit gewapend of het een kruistocht geldt uit de Middeneeuwen, en waardoor. Niet anders, 
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dan door verkeerde opwinding. Er zijn in het maatschappelijk leven misstanden. Die 

moeten het, betaamd ons als menschen, zooveel mogelijk weggenomen worden. Dat kan 

waar de verstandige rede aan het woord is, kan evenzoo wanneer herziening van den 

toestand billijk noodig is. Wat nu de laatste dagen hebben doen zien, is dat die herziening 

in vele gevallen niet alleen noodig maar zelfs plicht is Jammer maar dat het groote 

geschreeuw de goede behartiging daarvan schaadt, dat andere gevoelens, dan die welke 

alleen voor het welzijn zorgen daarbij optreden, en het geheele werk dat uiteraard goed 

is doen ontaarden, in iets wat het nooit moest kunnen zijn, een strijd wie het heerschers-

recht zal in banden hebben. 

Daarom juist is het zoo toe te juichen dat er een meer kaltnen geest in allen 

optreedt, dat er verstandige lieden onder de arbeiders worden aangetroffen, die meer zien in 

een beredeneerd overleg, dan in al dat woorden geschetter hoe sterk en dikwerf ook in 

ongebonden taal hun voor gehouden. Zorg voor elkander het is het levensdoel. Maar die 

zorg mott niet verbasteren, moet niet een wapen worden, waar degeen die de zorg besteedt 

zich aan kan wonden. Daarbij blijve men eerlijk, het gaat niet aan altijd aan te vragen, 

alles heeft zijn grenzen en zijn tijd, daar is eenmaal een oogenblik dat mogelijk en on

mogelijk elkander ontmoeten, dan moet het genoeg zijn, daarom is het overdreven dat 

enkele vakken voortdurend opgaan in een klimmend looncijfer. Voor hen zij het als voor 

de soldaat. Plaats rust. Zien wij liever naar nog zoo velen om, die niet op de maatschap

pelijke ladder zulk een vlucht konden nemen, die bleven als voorheen, terwijl alles om 

hen van verhouding en in zekeren zin in welvaart wisselde. Die gedachte is voor onze 

Bouwopzichters weggelegd, en het is daarom een verblijdend teeken dat zij wat in hunne 

positie te kort komt, door onderling overleg wenschen weg te nemen. Daartoe zal men 

geraken, omdat een ieder het billijke ervan gevoelt. De zaak is in wording. Hoe zal het 

doel het best bereikt worden. In de vorige aflevering gaven wij het denkbeeld aao, dat 

de werkkring der Commissie die bezig is zich te vormen, van tijdelijken aard zou zijn. 

Wij stelden dat denkbeeld, omdat men zoo spoedig geneigd is concurrentie te zien, met 

wat bestaat; in dat geval zou het tijdelijk dit tegenspreken, en alleen de wijziging van 

toestand doel zijn, en is die verkregen de werkkring als voleindigd kunnen beschouwd 

worden. Maar daar zijn groote bezwaren aan verbonden, die gehoord wil worden moet 

daar ook kracht en macht voor kunnen bijzetten. Dat kan een Commissie uit zich zelf niet, 

eene Vereeniging die erkend is wel. Daar zijn toestanden in plattelands gemeenten en ook in 

groote steden waar de besturen gewezen moeten worden op de onjuiste verdeelingen, 

omdat gedaan te krijgen moet het lichaam dat het vraagt, recht van gehoor hebben. 

Dat heeft een Commissie niet, en kunnen wij ons dus volkomen vereenigen met het denk

beeld, een meer blijvend karakter er aan te geven. In verband met onze vorige mede-

deelingen kan dienen, dat in verschillende plaatsen van ons land, het denkbeeld is toegejuicht, 

en daaraan steun toegezegd. Uit die eerste krachten zien wij wanneer eenigen tijd verloopen 

is, de wijze van zaamstellen tegemoet. Intusschen is het onze plicht, het betreft hier een 

belang, dat de aandacht van velen verdient, er op te wijzen dat onze Bouwopzichters 

ieder in hun kring de zaak helpen bevorderen, nog vele tien en twintigtallen zien wij 
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gaarne tot steun toegetreden, het is in het belang van het welslagen, te méér nu meü 

zeker is dat er reeds voldoende krachten zijn om het zeggen daar ben ik mogelijk te 

maken. Wij verwachten daarom na deze herinnering nog dat velen spoedig hun bijval en 

wensch tot toetreding ons zullen toezenden opdat wij deze aan de jeugdige vereeniging 

kunnen overmaken. 

Aan Bouwopzichters en Teekenaars. 

Collega's! 

In onze correspondentie met de Redactie van »Het Vademecum der Bouwvakken, < 
is een klein misverstand ontstaan. Dit is natuurlijk op zichzelf zoo groot niet, en zou 
evenmin van beteekenis zijn, ware dat misverstand niet terug te vinden in het artikeltje 
ia No. s. 

Ten eerste dit: al hebben wij ons wel opgeworpen, om de zaak gaande te maken, 

zouden wij toch eerst gaarne definitief door de leden zelf gekozen worden, als een bestuur 

waaraan zij de behartiging hunner belangen willen toevertrouwen. 

Daarom acht ik het gewenscht onze reeds aangesloten leden, en tevens ook buiten

staande vakgenooten — onze bedoelingen nader toe te lichten. 

Ik erken — in den vorm waarin onze medewerkers zich hebben aangesloten — ligt 

zulks indirect wel reeds opgesloten, maar toch — een stemming daarvoor is spoedig 

geschied — zouden wij, herkozen zijnde, In het bewustzijn volkomen vertrouwd te worden, 

aangenamer onze taak aanvaarden. Daarom hebben wij besloten, in het begin der volgende 

maand, al onze dan aangesloten leden, een volledige lijst dier aangeslotenen toe te zenden 

om daaruit een vast bestuur te kiezen. Het dan gekozen bestuur, doet den leden de 

verschillende voorstellen, omtrent inrichting en werken der vereeniging, omtrent reglement 

en statuten, koninklijke goedkeuring, enz. 

Zeker, al die plannen hebben wij wel gereed, doch wij achten ons als bestuur van een 

voorbereidend comité niet gerechtigd, die reeds voor te stellen. 

Dit willen wij evenwel kenbaar maken — en nu ben ik aan het doel — dat wij onze 

toekomstige vereeniging, als een blijvende, aan de vormen voldoende, wenschen ingericht te 

zien, hetwelk naar wij vermoeden, in den geest van al onze medewerkers zal zijn. 

Op ons rust een moeielijke taak; de verbetering van economische levensvoorwaarden 

is tot nu toe nog door geen enkele vakvereeniging gemakkelijk verkregen, maar door te 

volharden bij het ideaal, zal het ook ons gelukken. Een lange lijst van vakvereenigingen — 

welke de economische welvaart hunner leden, al zeer veel vooruit hebben doen gaan — 

zou ik hier kunnen opnoemen, doch daar ik hoop, dat mijn collega's, ook geen vreemde 

zijn in de historie der nationale en internationale vakbeweging, acht ik dat overbodig. 

Laat dit echter ons aller overtuiging zijn: * Zonder vereeniging geen verbetering !t Toe

gerust met die overtuiging, zullen wij *de Vereeniging van Nederlandsche Opzichters en 
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iee'kefiaarst, spoedig het genoegért Smaken, dat onze collega's op den eersten der maand, 

vergenoegd de beurs te voorschijn halen en tevreden mompelen : »Dat lubben wij toch 

aan die nieuwe vereeniging te danken!« 
Na collegialen groet, 

Namens het voorl. comité, 
J. L. B. KEURSCHOT, Voorzitter. 

Naschrift. 

Uit beide voorgaande zal volkomen blijken, dat er geen verichil in opvatting is, alleen 

was het ons doel, overtuigd dat wanneer niet bij voortduring de aandacht op het onder

werp gevestigd blijft, dat in het vergeetboek geraakt, en was het bespreken van den vorm 

een der middelen daartoe. Naar het verkregen resultaat te oordeelen, is dat dotl bereikt 

en nu men meer bepaald weet met wie men in betrekking treedt, vertrouwen wij, dat dit 

de zaak zeer zal bevorderen. 

Het zal ons daarom hoogst aangenaam zijn, dezer dagen met vele bewijzen van 

instemming te mogen worden bedacht, om die aan de voorloopige commissie te kunnen 

overmaken. Waar het een zaak betreft, zoo algemeen gewenscht, vertrouwen wij, dat velen 

zich nog zullen aansluiten. 

Ny verheidstentoonstelling te Groningen. 

Reclameplaat. De jury kende hiervoor het navolgende bekrooningen toe, eersten prijs 

/ 200.— (Motto > Vuur*) G. H. Grauss te Antwerpen ; tweeden prijs (motto »Klein Vrouwtje») 

Georg Reuter te Sloterdijk ; derden prijs (motto »Zomer <) Johan Kromhout te Amsterdam ; 

2 vierden prijzen ieder è, f 2$.— aan (motto >Streef«) I. B. Kamp te Haarlem en aan 

A. van Baaien te Amsterdam. 

Showcard, eersten prijs (motto »Klaverblad») L. Groen te Bussum; tweeden prijs 

(motto «Kunstnijverheid») W. Kruijmel Jzn. te Haarlem en een gratificatie van f 10.— 

aan Elias Hen te Haarlem. 

Deze prijsvraag heeft dus een niet ongunstig verloop gehad en komt het hoofdbestuur 

der Groningsche Nijverheidstentoonstelling een woord van dank toe voor de breede wijze, 

waarop dit is opgevat geworden. 
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Bij de P l a t e n . 

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

door COBH. DE ÖBAAF te Hengelo (O.) 

Het station is geplaatst aan een verhoogde spoorbaan waartoe de tunnels toegang 

geven. In het vorig jaar hebben wij een ontwerp opgenomen dat ook op dezelfde gegevens 

gedacht was. Een vergelijk van beide ontwerpen heeft daarom zijn waarde. Flink is de gevel 

die hierbij behoort en maakt alles een zeer goeden indruk. 

O n z e B o u w o p z i c h t e r s . 

Het mag zeker als een belangrijk verschijnsel worden opgemerkt, dat het onderwerp 

door ons in de laatste twee maanden behandeld meer en meer krachtigen steun erlangt. 

Wat toch hebben de laatste dagen geleerd, dat de Bond van Technici, die voor het 

onderwerp veel gevoelt, doch, zich daarover nog weinig uitsprak, meer openlijk optreedt 

en als gevolg daarvan zeer veel ten nutte zal stichten, om wijziging van toestand te ver

krijgen. In de vergadering der afdeeling 'sGravenhage onder anderen ging men zoover 

om eene motie te stellen en die aan het Hoofdbestuur op te zenden, waarvan de inhoud is: 

»De vergadering van de afdeeling 'sGravenhage van den Bond van Technici vergaderd 

»14 Maart 1903, gehoord de bespreking der salarissen van Technici in't algemeen verzoekt 

»het bestuur van den Bond van Technici stappen te doen tot het verkrijgen van een 

> beteren loonstandaard van de Technici in 't algemeen. 

Dat is tenminste een stap in de goede richting. Een ingezonden stuk in het Technisch 

Weekblad voorkomende waarop naar de zich gevestigd hebbende vereeniging werd 

verwezen, komt de klacht voor dat het jammer is dat vakgenooten zich gedrongen ge-
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voelen eene organisatie naast den Bond op te richten. Waar velen reeds geruimen tijd 

uitzagen na de behartiging hunner belangen in dien zin doch te vergeefs, daar is het 

niet te verwonderen; dat zij zelven de hand aan den ploeg slaan om het resultaat dat zij 

wenschen spoediger te verkrijgen. Daarbij sluit het een het ander niet uit. Hoewel alle ver

brokkeling schade doet; zoo valt er toch veel voor te zeggen wanneer de beide belangen 

ieder voor zich werken. De vraag naar meer wordt lang niet door een ieder beschouwd 

als noodig om te moeten worden voldaan, voor dat oordeel is dikwerf billijken grond, 

daar zijn enkelen die vragende grijs worden en die nooit ophouden met vragen. 

Dat mag echter geen reden zijn om hen die tot heden niets gevraagd hebben te 

vergeten, en nu gebeurt het veelal dat, juist die inzichten tot beoordeelingen brengen die 

de vereeniging of Bond, niet altijd gunstig zijn en haar ten nadeele werken. Dan is het 

beter dat zij in hare banier schrijft wat haar doel is, en men kan zich dadelp voor of 

tegen haar verklaren. In dat geval wordt geen enkel belang geschaad. Juist die over

weging deed een zelfstandige vereeniging waar de krachten daarvoor aanwezig zijn bij 

nader inzien toejuichen. Nu het zoover is kan juist de Technische Vereeniging zonder 

eenige van haar belangen te aehaden krachtdadig steunep, en zooals het zich laat aanzien 

geschiedt zulks; de afdeeling 's Gravenhage gaf een loyale opwekking die gehoor zal 

vinden. Moeielijk kan ik mij indenken dat het stichten der nieuwe vereeniging het doel in 

zich sluit, het eigen ik te zoeken integendeel, juist waar de inzichten verschillen behoort 

er moed toe om zich aan het hoofd van de rij te plaatsen ea juist dat bewijst dat afge

scheiden van overige werkzaamheden dat beter en doeltreffender is. Daarom is het wen-

schelijk dat men elkanders steun blijve waardeerea, dat beide belangen hoewel een, toch 

liever afzonderlijk blijven, dan zal men op den duur verder komen en zal onwillekeurig 

de een op den ander kunnen blijven rekenen. Zooals blijkt heeft de jonge vereeniging 

hare krachten gevonden, die zullen versterken waar ook de Bond van Technici zich voor 

het doel zoo flink uitspreekt en zien wij niets geen gevaar dat de beide belangen oorzaak 

zullen zijn dat de een tot nadeel van den ander werkt. Integendeel. 

V i o l l e t I e D u e . 

Van dien beroemden schrijver heeft dezer dagen weder iets het licht gezien waardoor 
zijn groote bekwaamheden in herinnering komen. De zoon van den zoo geëerden kunstenaar 
heeft namelijk vele van zijn vaders brieven in een bundel vereenigd, en door de druk 
voor elk ter kennisn»aking verkrijgbaar gesteld. De brieven uit de jongelingsjaren die van 
minder belang zijn, komen daar niet onder voor, het zijn meerendeels brieven, aan vrienden 
en vakgenooten gericht en uiting gevende over hetgeen de schrijver opmerkte over de 
kunst en daarmede in verband staande technische opvattingen. Ook over het jaar 1870 
toen Parijs ingesloten was loopen enkele. 

Het is echter opmerkelijk hoe reeds op 18 jarigen leeftijd hij de bezwaren gevoelde 

die in het volgen van een streng akademische richting opgesloten lag. Reeds toen schreef 

hij in zijn correspondenties: Ik ben besloten, de cursus van de école des Beaux arta niet te 
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volgen omdat fk vrees, in den stroom mede te gaan, die zich van daar openbaart. Als tk 

talent bezit, zoo zal ik er toch wel komen, heb ik dat niet, zoo zal mij die school dat oi : 

niet aanbrengen integendeel, men komt van daar geheel in den vorm gegoten die daar 

onderwezen wordt. Al de leeraren Huyot, Percier, Lebas hebben ieder hun karakter zoodat 

wanneer ik de school zou doorloopen hebben, ik -geheel in een daarvan zou opgegaan 

zijn. Veertig jaren later dacht de schrijver nog cvenzoo wel een bewijs van zijn groote 

zelfstandigheid, en za bij toen ook. »De leerling die dergelijke school bezoekt is als de 

ongelukkige die machinaal door alles heen gedreven wordt, en als een specialiteit der 

eerste, tweede of derde categorie in die richting fabriekmatig wordt afgeleverd. < Zijn zucht 

tot kennis reikte steeds verder, niet alleen de Gothiek in al haar uitgebreide verscheidenheden, 

maar ook de Grieksche kunst, de Italiaansche renaissance alles onderzocht en bestudeerde 

hij, overal met een kennersblik alles beschouwende en beoordeelende. Ook de architectuur 

der Tyroler boerenwoningen trok hem aan, en vond hij daarin zooveel doordacht en wel 

opgevat, ais zelfs in de omgeving van Parijs niet was terug te vinden. Toen hem eens 

voorgesteld werd een biographic van hem op te nemen in een belangrijk werk van beroemde 

bouwmeesters dat zou verschijnen zei hij, wacht daarmede tot zes voet aarde ons eenige 

lenten bedekt heeft. Dat is mijne opvatting, ik weet niets dat treuriger is, dan met 

lofzangen te worden vereerd. Over teekenen oordeelende, schrijft hij: de vaardigheid van 

het teekenen berust in de geoefende hand zoowel als in het begrip. Met het begrip teekent 

men, het oog is de spiegel die het aan het verstand mededeelt, waaruit dit datgene om

werkt, wat door de hand kan worden weergegeven. Op die wijze komen velerlei denk

beelden ia de briefwisseling voor die daardoor een belangrijke waarde verkrijgt. Waar 

Viollet Ie Due voor geen van ons een vreemdeling is, waar al zijn denken en streven door 

ons zijn gevolgd en toegejuicht, om de groote klaarheid die in zijn denkbeelden spreekt, 

daar zullen ongetwijfeld die brieven welke een eigenaardige aanvulling vormen vele lezers 

vinden en heeft de zoon daarmede den vader een welvetdlende hulde gebracht. 

H, P. v a n d e n A a r d w e g . 

Den eersten April deed in Purmerend een werkzaam man feest vieren. Het was op 

dien dag veertig jaar geleden dat de heer H. P. van den Aardweg daar zijn werkkring 

aanving, als Algemeen opzichter bij de zes Noord-Hollandsche steden, en tevens zijne 

vestiging als particulier architect. In die veertig jaar heeft de jubilaris heel wat afgedaan, 

en hoewel de werkkring in Noord Holland voor den bouwmeester nu niet van dien aard 

is, dat daarover uitvoerige courantenartikelen worden geschreven; dat is zeker, dat hij 

veel tot stand bracht. Scholen, boerenplaatsen, burgerwoningen, allen zich aanmeldende 

door praktische verdeeling en gezonde constructie. Het aantal is groot, dat onder zijn 

beheer tot stand kwam. Ook het onderwijs had een grooten steun aan hem. Die veel in 

Noord Holland te doen had, en er was een tijd dat ik mij daaronder mocht rekenen, 

kenden allen de heer Van den Aardweg en misten noode den gezelligen prater, die voor 

j»ija werkkring veel op weg, niets liever deed dan over het vak in gedachten te wisselen. 
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Hij was dan ook altijd vol drift er over en raakt daardoor bij velen, niet spoedig vergeten. 
die zijn gezelschap op prijs stelden. Dat nog vele jaren hem moge gegund zijn, om met 
tevredenheid te kunnen terug zien op wat hij mocht daarstellen, en in belang van onder
wijs en kunst bevorderen. 

Nieuwe Stadsschouwburg te Keulen. 

De plannen, gevel en doorsnede van deze schouwburg omschreven in de vorige 
aflevering zijn wij in de gelegenheid nu te kunnen opnemen en zullen het oordeel bevestigen 
daarover gegeven, dat dit een inderdaad fraai geheel uitmaakt. 

N i e u w e S t a d s s c h o u w b u r g t e K e u l e n . 

C a l c i d u m . 

Een nieuw middel om het metselen gedurende den winter mogelijk te maken. De 

chemische fabriek Busse in Hannover Linden heeft een product in den handel gebracht 

onder de benaming ,Calcidum. Deze stof met water aangemengd wordt aan den mortel 

toegevoegd om de verharding daarvan te verhoogen, maar bovendien om in den winter 

te kunnen werken. Volgens het vakblad »Die Duitsche Steinbildhauer < ligt het vriespunt 

ver onder o. Na de onderzoekingen van Prof. Dr. Linde in München bij 560C. Calcidum 

verbindt zich zeer goed met water, is onveranderbaar voor weergesteldheid en steeds goed 

verbonden. Water met calcidum bevriest hoogst moeilijk. Zoo blijven mengsels van i deel 

calcidum en i deel water bij 200 koude vorstvrij. Daardoor kan men door aanmenging 

met water het gehalte naar verkiezing versterken of verzwakken, waardoor het mogelijk 

is onder de strengste temperatuur gedurende den winter metselwerk te kunnen voltooieaj 
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Mortel, hetzij kalk, gips of cement, hiervan voorzien is in twee dagen verhard, zonder iets 

van den vorst te ondervinden. Daarbij geeft het mengsel aan den mortel een groote dichtheid 

en tevens spiegelgladde oppervlakte, wat zeer ten voordeele pleit daar dit veel werk 

bespaart. Proeven genomen omtrent de verbindingskracht gaven hierover ook de gunstigste 

resultaten, zoodat het artikel spoedig wel ingang .zal vinden, zoowel tot versterking der 

specie als tot gerief in de wintermaanden. 

A a n den H e e r A. t e L e i d e n . 
Waarde Collega'. 

Wij kunnen niet nalaten u onzen dank te brengen, voor uw iIngezonden» in No. 13 
van het »Technisch Weekblad,* waarin u toch indirect, ons streven gemotiveerd acht. 

Entyeibort • Str 

P l a n b e g a n e n g r o n d . 

Wij zijn het met « — of liever u bent het met ons eens, dat de Bond van Technici 

eigenlijk niet aan zijn bestemming beantwoordt. Wij citeeren, ten bewijze daarvoor, slechts 

deze, uwe woorden : .Treurig moet het genoemd worden dat vakgenooten zich gedrongen 

tgevoelen, een organisatie naast onzen Bond Qp^te richten.» 

Tot zoover uwe instemming met ons werken. 
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Als antwoord op het slot van uw artikeltje echter, zouden wij u een goeden raad wil

len geven, en wel deze: »Denkt niet al te optimistisch over het niet tot stand komen 

eener vereeniging, die zich speciaal ten doel stelt, economische vaktoestanden, zoo veel 

mogelijk te verbeteren.» Want gesteld eens — wij gelooven het daarom nog niet — dat 

de Bond van Technici, nu eens werkelijk art. 2 sub. b d en e, zijner statuten ging naleven 

en daardoor ons streven overbodig maakte, aan wie dan de eer, waar u zdf in uw > inge

zonden* hebt geschreven: 

>Waarom doet onze Bond niets in die richting?* 

Deze erkenning is toch o.i. bewijs genoeg, 

dat, wanneer de B. v. T. nu eens welwaX in 

die richting ging doen, dat toch zijn oorzaak 

vindt in invloeden van buiten, oftewel in het 

voorbeeld van de »Nederlandsche Vereeni

ging van Bouwkundige Opzichters en Teeke

naars.* Ons streven heeft volstrekt niet de 

bedoeling om een wig te drijven in een be

staande organisatie — ook hebben we geen 

iroodet bedoelingen, zooals reeds door leden 

van den B. v. T. is geuit, hetwelk o.i. ten 

duidelijkste bewijst, dat zij zich geen vakver-

een iging kunnen indenken, die aan het doel 

beantwoordt, want: »zooals de waard is . . . 

— maar geleid door ons gevoel hebben wij 

ons op dezen weg begeven. 

Ten slotte nog dit, waarde collega, tegen

over de laksheid en berusting van den B. v. T. 

zullen wij werkzaamheid en energie plaatsen, 

en dan twijfelen we niet of onze goede 

illusiën, n.l. verbetering aan te brengen in 

de benarde positie van zoo velen onzer vak-

genooten, zullen zeker worden verwezenlijkt. 

U mijnheer de redacteur onzen dank, 

Namens het Hoofdbestuur van den voorloopig N. V. v. B. O. en T. 

J. G. B. KEURSCHOT, Voorzitter. 

ï 

PRIJSVRAGEN. 
FRIESCHE BOUWKRING. 

a. bebouwen van een stuk land met arbeiderswoningen hierop zijn ingekomen 18 

ontwerpen. De motto's zijn 102. Het woningvraagstuk. Welkom thus, Friesland, Gloria 

Victis, Woningbouw, Woningnood, Globaal, Studie, Woningwet, Friso, Sljucht en» Rjucbt 

H, Voor 't volk, Frieda, M, Nijverh.eid en bebouwing. 
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b. Gesmede heng met duim 5 ontwerpen, motto's Aambeeld, Serpent, Probeeren, 

St. Eloy en W. H.. N. 

c. Uithangteekénen voor 

een winkel van Friesche 

houtsnijkunst, 1 ontwerp, 

motto Winterwerk. 

VEREENIGING VAN 

BOUWKUNDIGEN IN N. INDIE. 

Gebouw voor een Tech-

nicum, de uitslag is: 

ie prijs werd niet toege

kend. 

2e prijs aan W. Polman, 

opzichter der B. O. W. te 

Ngawi. 

3e prijs aan W. van Boven, 

Inspecteur volksgezondheid 

te 's Gravenhage. 
as^rSi: 

De Nachtwacht in de 

Nieuwe Beurs. 

bc 
a 
v 

<u 
•o 

luSr > 
o 

•o 

a 

o 
o 
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Het onderstaande ontke
nen wij aan het Algemeen 
Handelsblad van 1 dezer. Het 
kwam ons voor een April
grap te zijn en houden wij 
het ook daarvoor, dan is 
hij zeker aardig gevonden. 
Wie toch kan zich de Nacht
wacht denken onttroond aan 
de plaats die er voor be
stemd is en gehangen tus-
schen schacherende koop-

lieden. Waarlijk April brengt zonderling nieuws in de wereld, dat om de curiositeit ver

melding verdient. 

Een zeer belangrijk bericht is zeker het nieuws, dat sedert eenige dagen in onze kunst

kringen druk besproken wordt, nl. dat de Nachtwacht een plaats in de Nieuwe Beurs zal krijgen. 
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Na hetgeen men in den laatsten tijd omtrent de Nachtwachtquaestie had ervaren, 

bestond er ongetwijfeld alle reden te veronderstellen, dat een oplossing nog verre was. 

Wel had men hoop, dat dr. Cuypers nog bereid zou bevonden worden, zelf den »puigtc 

aan den achterkant van het Rijksmuseum te ontwerpen, opdat het doek daar zijn onont

beerlijk zijlicht zou kunnen vinden. Evenwel waren van verschillende zijden zoovele, ook 

technische bezwaren tegen dezen waarschijnlijk onaesthetischen uitwas te berde gebracht, 

dat men wel kon nagaan, dat de Regeering haar toestemming zeker niet zou willen verleenen. 

De Nachtwacht-quaestie was hiermede niet van de baan: integendeel ze was er te 

ingewikkelder om geworden. Men kwam, na overleg met het gemeentebestuur te hebben 

gepleegd, allereerst op het denkbeeld de Nachtwacht in het Stedelijk Museum te plaatsen. 

De schilderij behoort aan de gemeente Amsterdam, men vindt, na de Rembrandt-tentoon

stelling, dat haar zijbelichting in de westelijke benedenzaal uitstekend te noemen was — 

haar plaats was dus zekerlijk in het Suasso-museum. Maar hier stond men voor een nieuw 

en onvoorzien bezwaar: het nieuw ingerichte Medisch Museum. Juist de zaal, die als eenig 

aangewezen was om er de Nachtwacht te ontvangen, was sedert kort ing nomen door de 

17de eeuwsche Kraamkamer. 

Men moest dus ook dit plan laten varen. Toen was het, dat eenige kunstvrienden, 

wier namen wij geen vrijheid hebben te noemen, op het gelukkige denkbeeld kwamen, 

Rembrandts meesterwerk naar de haar voltooiing naderende Beurs op het Damrak over 

te brengen. Natuurlijk waren ook hier bezwaren, groote zelfs, maar op bezwaren van 

technischen aard, zooals bij alle andere plannen, stootte men hier niet. Tusschen het bestuur 

van den Effecten- en Goederenhandel, stedelijke autoriteiten. Rijk, Nachtwachtcommissie en 

architecten kon men zelfs een ongekende eenstemmigheid treffen. De oostelijke wand van 

de groote zaal, bestemd voor den Effectenhandel, wordt zeer goed door een scherpinvallend 

bovenlicht beschenen. Na het nemen van proeven, met een expresselijk daartoe vervaardigde 

kopie van het doek bleek het, dat de schilderij, in eenigszins schuinen stand geplaatst, 

ongeveer 15 graden naar voren hellend, op de heerlijkste wijze verlicht zou worden, en 

aldus ongetwijfeld een sieraad van het gebouw zou zijn. 

Er moeten nog enkele aangelegenheden, van geheel ondergeschikten aard, geregeld 

worden — o. a. hoe de schilderij tegen > feitelijkheden c van beursbezoekers op stille of 

zeer drukke dagen beschermd zal worden en hoe te handelen met vreemdelingen die 

onder Beurstijd bet schilderij willen bezichtigen. Men hoopt evenwel deze bezwiren te 

overwinnen. 

De overbrenging, in de eerste dagen dezer maand, zal naar wij vernemen, met eenige 
plechtigheid geschieden, zoo mogelijk in optocht, waaraan alle ministers en alle gemeen
teraadsleden zullen deelnemen. 

Van zulk een Aprilgrap heeft de steller eer. 
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Bij de P l a t e n . 

V i l l a E m m a t e H i l v e r s u m . 

Plannen, gevels en doorsneden geven eene duidelijke voorstelling der villa, ons door 

den Heer P. J. Bogaards ter opname toegezonden. 

A m s t e r d a m . 

De winkelstraat in Amsterdam is een modepaleis rijker geworden. De welbekende 

firma Schade & Oldekott liet hare magazijnen herbouwen. Een hoogstverdienstelijke gevel 

van den bouwmeester Ofifenberg moest plaats maken voor de moderne eischen. Offenberg 

wist goed te werken, dat laat zijn St. Jakobs-gesticht nog zien, een gebouw fraai en flink 

van lijn, dat valt ook nog op te merken in enkele winkelgevels die aan zijn daarzijn herinneren. 

De oude gevel had zeer veel goeds, de nieuwere geeft veel glas en weinig gevel te zien. 

De bouwmeester voldeed aan het tegenwoordig streven en gaf daardoor aan het winkel

bedrijf den voorrang, gaf gelegehheid tot etaleering in den ruimsten zin, deed de architectuur 

als kaderlijn van het vele glas fungeeren. 
Dat is in zijn soort niet zoo monumentaal, toch ook verdienstelijk en op die wijze 

kreeg de firma een geheel dat zeker praktisch en doeltreffend is. Wat bijzonder de aan-
dacht trekt is dat de bouwmeester Welsink, de geheele étalage in den winkelkast vrij van 
het avondlicht hield, daardoor sloot hij brandgevaar uit benevens het gedurige beschadigen 
van de gaswalmen op de stoffen, welke schade verre van gering is. Aan de straatzijde 
door glas aan de achterzijde door elektro glas ingesloten, valt het licht dat daar achter geplaatst 
is des avonds van voren electrisch, van achteren door gas in de étalagekast wat een bijzonder 
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goed effect maakt en getuigt van een praktisch vinden van den bouwmeester. Zoodoenae 

valt er over de kunst weinig te zeggen; kan men het geheel beschouwen als een decoratie 

van den winkelvoorraad, en is die zoo beschouwd verdienstelijk gevonden. 

Bij de Nieuwe Beurs die de voltooiing nadert, stak men in de afgeloopene onrustige 

dagen de zooveel besprqken Gijsbrecht in een vorm als of hij ingezeept is. De kop werd in 

het wit gestoken al het overige bleef, en steekt dat witte hoofd nog houteriger boven alles 

uit. Aan de gevel Oudebrugsteeg kwam de figuur van Hugo de Groot gereed. Zonderling is 

die figuur opgesteld; komt men van de Nieuwe Brug dan is het als of die als een ton-gevormde 

massa op een been is geplaatst, en men staat verwonderd dat alles zoo het evenwicht be

houdt. Komt men echter nader bij dan wordt een tweede been zichtbaar, maar zoo slecht 

als dat gevormd is, is het te begrijpen dat de bezitter het achterwege houdt. Zonderling is 

het dat de zoo ongeveer op oogshoogte geplaatste figuur zulke slechte verhoudingen gegeven 

zijn en daarbij een been dat aan een kachelpijp doet denken zonder eenige de minste 

behoorlijken vorm en afwerking. De Nieuwe Beurs leert ons bijzonder weinig en hoewel de 

kop en mantel van de laatste figuur niet kwaad zijn van uitvoering, is het toch een vreemd 

denkbeeld dat over dezelfde mantel de dagbladen schreven in der tijd dat de vervaardiger 

om den vorm goed te verkrijgen een bijzondere studie daarvan had gemaakt, en vooral 

de vorm van mantels uit dien tijd had geraadpleegd. 

Waarlijk dan had men beter resultaat mogen verwachten. 

De zoo smaakvolle huizen die de fraaie grachten vullen gaan zoo langzamerhand in 
karakter ontaarden. Nu weder is er door verkoop het dubbele perceel Heerengracht bij het 
Koningsplein, zoo echt een type uit den goeden welvarenden tijd, veroordeeld om te worden 
ingericht tot magazijn van kantoormeubelen enz. Wat zal het lot zijn van een dergelijk 
pand dat toebehoort heeft aan de familie Insinger en dat eerstdaags ook onder den hamer komt. 
Weg gaat al wat ons herinnert aan dagen waarop wij trotsch mogen zijn en de vergulde 
armoede keert er voor in dé plaats. Meer volk en minder geld dat is de wisseling van ons 
stadsleven, ware het maar mogelijk die omzet te keerei en meer welstand in alles te doen 
wisselen, wat zullen wij ons later beklagen dat alles zoo verliep en met zoo weinig voorliefde 
is behouden. 

Nu komt de oude Beurs aan de orde, de moker trilt reeds en het zal blijken dat 
alles wat er geschapen wordt niet aan de verwachting zal voldoen. Zou de oude Beurs niet 
een geschikt museum kunnen vormen om onze stedelijke kunst in onderdak te brengen. 
Het licht kan er goed verkregen worden, de standplaats is bij uitnemendheid en de rust 
bleef in de hoek waar zij nu gestoord en niet hersteld zal worden, want alles wat er in 
verschillende verhouding komt zal te nietig blijken en daardoor ons onvoldaan laten ;. 
toch mag bij wijziging van toestand er niet aan gedacht om die nauwe doorgangen te 
laten bestaan. 

De wereldtentoonstelling in St. Louis 1904. 

Een vreedzaam verschijnsel is de groote wereldtentoonstelling die te St. Louis wordt 
voorbereid en die reusachtig van omvang en gehalte beloofd te worden. Het is ter her-
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denking van het feit dat het een eeuw geleden is, dat de staat Lousiana van de Fransche 

regeering overging door aankoop tot die der Amerikaansche. Hoewel de stad St. Louis 

met hare 600.000 inwoners voor een Amerikaansche stad nu wel niet zoo kolossaal is, 

heeft de ligging echter zooveel voor, dat zij als het ware een daarvoor geschapen plek 

vormt. De nijverheid is er groot doordien met schepen alles gemakkelijk bereikbaar is en 

zal de tentoonstelling dan ook alles wat op nijverheid en kunst betrekking heeft opnemen. 

Vijf millioen dollars bracht de commissie voor het doel bijeen, waaraan de bondstaat 

nog 25 millioen toevoegde, zoodat er zestig millioen gulden voor bestemd is. Inderdaad 

een reusachtige som. Bij een park aangelegd, geeft het terrein een rechthoekig oppervlak 

van circa 480 hectare waarvan 80 hectare bebouwd wordt. Dit levert een ruimte 

eens zoo groot als die van Chicago. De tentoonstellers wordt oppervlak en in beperkte 

maat beweegkracht kosteloos geleverd. Inderdaad een aanmoediging tot deelname. Voor 

verkeer en onderkomen worden alle mogelijke maatregelen getroffen. De inrichting van 

het terrein is met flinke breede wegen en wordt aan de gebouwen vooral veel zorg besteed. 

Men wil er ook een toren oprichten evenals Babels toren steeds door rondgaande opgangen 

klimmende en die veel grootere hoogte moet bereiken dan de Eiffeltoren. De Amerikanen 

die op velerlei gebied wat nieuws te zien kunnen geven, zullen hier weder een krachtige 

schrede vooruit doen en zal ook Nederland zich hier naar alle waarschijnlijkheid niet 

onbetuigd laten. 

By de t e k s t f i g u r e n . 

Van den Heer J. W. Schuil te Leek, ontvingen wij ter opname de teekening voor 
het gemeentehuis te Roden, met de navolgende toelichting. 

»Het gemeentehuis waarvan plan en gevel is opgenomen, werd door mij het vorige 
jaar gebouwd in het noorden van Drenthe, naar een ontwerp van den gemeente-opzichter. 
De steen is roode Groninger, de kap gedekt met gegolfde pannen. Plintbanden en 
bekroning zijn gepleisterd. De kluisdeur werd geleverd door de firma Lips te Dordrecht. 
De aannemingsom bedroeg / 6759.—.« 

Het is een zeer eenvoudige bouw, zooals het platte land meermalen vraagt. 

Een ander ontwerp vormt eene verblijfplaats voor toeristen in Beieren. In hoofdzaak 

uit hout en steen geconstrueerd, leverde de bouwmeester M. Jagielski hiermede een fraai 

geheel. Regelmatig van plan-verdeeling, eigenaardig van opbouw, zou dergelijke op

vatting in elke landelijke streek ook ten onzent welkom zijn en een goede vertooning maken. 

O n z e B o u w o p z i c h t e r s . 

Onderstaand verslag is ons welwillend ter opname toegezonden en daar dit met 
het onderwerp in betrekking staat verkenen wij er gaarne plaatsruimte aan. 

Vrijdag 10 April j 1, hield de afd. Utrecht van den B. v. T. eene vergadering 

waarin, behalve de gewone zaken eene bespreking gehouden werd, betreffende de écono-
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mische belangen in den >B. v. T.c naast die van >Ned. vereeniging van Opzichters en 

Teekenaars, in hope, < ingeleid door den Voorzitter der Afdeeling Utrecht van den B. v. T. 

de heer W. A. Becker > Debat gewenscht. € 

De heer Becker wil naar aanleiding van verschillende artikelen voorkomende in het 

«Vademecum der Bouwvakken,* waarvan hij een kleine studie maakte, eenige mede-

deelingen doen. 

Naar spreker's overtuiging is de eerste spoorwegstaking, de inspiratie geweest voor 

nieuwe organisatie, maar was evenwel tevreden over de wijze waarop de schrijver der 

bedoelde artikelen, dezelfde ontwikkelde. 

De B. v. T. ziet de economische belangen van hare leden niet over het hoofd; 

getuige het oprichten van een Voorschotbank, de voorstellen tot loonregeling, een levens

verzekering welke besproken werd, enz. 

En mocht de oprichting van den Voorschotbank niet op steun rekenen de bank is 
opgericht. 

De voorstellen om een loontabel vast te stellen was door de meeste afdeelingen met 
gejuich begroet, maar men meende dat de tijd nog niet gekomen was, handelend op 
te treden. 

De kwestie van levensverzekering werd wel besproken maar niet doorgezet. 
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In het optreden der nieuw* organisatie meende spreker een negeeren te zien van 

dea B. v. T. 
Naar sprekers overtuiging is de intellectueele ontwikkeliug de weg voor vooruitgang 

het overige volgt dan vanzelf. 

Spreker besloot met te zeggen dat men moet willen zien, en willen erkennen dat de 

B. v. T. wel wat voor hare leden doen wil. 

In het debat dat volgde, was het de Voorzitter der Vereeniging van Ned. Bouwk. 

Opzichters en Teekenaars welke den spreker er op wees, dat de B. v. T wel wat wil, 

maar het niet doet. 

Hij wilde dat voorstellen aangaande loon-

regeling niet van Afdeelingen moesten uit 

gaan, maar van het Hoofdbestuur; dat in

tellectueele eischen, tevens hoogere looneischen 

stellen; dat iemand zich al zeer moeilijk 

intellectueel zal kunnen ontwikkelen, wanneer 

hem de middelen daartoe ontbreken. De 

tactiek van den B. v. T. deugt niet, het omvat 

te veel vakken om de stoffelijke belangen van 

hare leden voldoende te kunnen behartigen. 

De heer Becker repliceert, en meent te 

moeten opmaken, dat het antipathie tegen de 

B. v. T. is, wat uit het gesprokene blijkt. En 

al is men het niet eens over de wijze van 

werken van den B. v. T. er toch altijd, bv. 

op lezingen, op welk gebied dan ook, wat 

mee te nemen is, altijd uitgaande van het 

standpunt dat de intellectueele ontwikkeling 

het is, die tot stoffelijke welvaart leidt. 

Er wordt nog druk gesproken over Tech

nisch Onderwijs en broederlijke samenwerking 

der leden onderling enz., en wenscht den 

Voorzitter ten slotte, der nieuwe vereeniging 

goed succes toe. 
Plan Raadhuis. 

EEN ANTWOORD VAN ONS. 

Zoo is dan het bestaan der bouwkundige Vereemging een feit geworden. Wenschen 

wij haar het noodige succes toe. Geboren in dagen die in de geschiedenis als hoogst 

moeielijk geboekt zullen staan, kan zij in vele gevallen een voorbeeld zijn waaraan anderen 

zich spiegelen kunnen. Dat voorbeeld is in waardeering en kalm overleg saim te werken 

tot bevordering van elkanders welzijn. Die plicht is voor ieder welke richting ook toege

daan voorgeschreven. Juist daarom is de toestand van het oogenblik zoo te waardeeren, 
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omdat bezadigdheid aan het woord, alle drijverij of bejag tot omverwerping van wat goed 

is voor het oogenbhk op zij gesteld is. Dat die toestand zoo moge blijven. Er is veel in 

het maatschappelijk leven dat hervorming behoeft, dat kan alleen verkregen worden door 

onderling vergelijk, rede en bescherming van ons bestaan. Op de weg der revolutie wordt 

T o e r i s t e n v e r b l i j f in B e i e r e n , 

meer verloren dan gewonnen, tenzij dat de 

toestand zoo verdorven is, dat alleen op die 

wijze winst te verkrijgen is en dat zij verre. . T ^ 

De laatste jaren hebben heel wat gegeven 1 

dat het algemeen nuttig was, talrijk zijn de 

voorzorgen genomen om alle zorgen te ver

minderen en dat moet erkend, mag niet met 

vernietiging bedreigd. 

Er is thans nog in veel een wanverhou

ding, de band tusschen patroon en werklieden 

is verbroken, die tusschen ouderen en jongeren bestaat dikwerf niet meer, ieder voor zich 

zelf .s tegenwoordig baas en weet het beter, nu de geest kalmer is keere ook langzamer-

-Wntt-H'Tfl 

Plannen Toeristenverblijf 



és 

hand de eerbied weder, en op dien weg kan veel tot stand worden gebracht. Ook de 

nieuwe vereeniging die uit verdienstelijke en ernstige leden haar bestuur koos, zal dat 

zeker navolgen en op die wijze zal zij veel voor haar vakbroeders ten goede kunnen 

stichten. Nu de vorming heeit plaats gehad zooals uit onderstaande blijkt, verwijzen wij 

een ieder daarnaar, en dringen aan om door steun den werkkring mogelijk te maken. De 

bestuursleden tot wie men zich wenden kan zijn daarbij vermeld met woonplaats, zoodat 

men zich tot hen in verbinding kan stellen. 

VEREENIGING VAN NEDERLANDSCHE BOUWKUNDIGE OPZICHTERS EN TEEKENAARS. 

Onder bovenstaande naam is opgericht eene vereeniging van Bouwkundige Opzichters 

en Teekenaars, welke zich ten doel zal stellen, de economische belangen der Vakgenooten 

langs wettelijken en ordelijken weg zooveel mogelijk te bevorderen. 

De vast te stellen statuten, waarvan ter gelegener tijd een ontwerp aan onze leden ter 

bespreking en goedkeuring zal worden toegezonden geven de richting aan, in w.lken 

geest de vereeniging wenscht werkzaam te zijn. 

Over ons geheele land traden reeds vele leden toe, waaruit, op 2 blanco's na, met 

algemeene stemmen tot Hoofdbestuurders zijn gekozen : 

J. L. B. Keurschot, Adriaanstraat No. 39 bis Utrecht, (Voorzitter.) 

C. Boenk, Schalkwijkstraat 3 Utrecht (Secretaris.) : "<î  

J. G. van den Berg, Weerdsingel O. Z. 63 bis Utrecht (Penningmeester.) 

Eene krachtige aansporing tot onze collega's om hunne medewerking te verleenen 

zal hier zeker op zijn plaats zijn; immers het geldt ons aller belang. 

Men noemt ons in een der ingezonden stukken van het »Technisch Weekblad < No. 15, 
Orgaan van den Bond van Technici, eene vereeniging van »ontevredenen <; hoewel het 
aan verdachtmakingen jegens ons streven niet zal ontbreken, is het reeds een klein succes 
onzerzijds behaald, de leden van den B. v. T. daardoor eenigermate te hebben wakker 
geschud. 

Het gaat evenwel niet aan om nu reeds, terwijl nog geen statuten zijn vastgesteld, 

bedoelde uitlatingen neer te schrijven; want wilden wij uitweiden over de plannen welke 

reeds door B. v. T. vroeger >T. V. V. < gemaakt zijn, maar nimmer zijn uitgevoerd, of 

als zwakke, bijna doodgeboren schepseltjes ter wereld kwamen, wij zouden er vele kunnen 

noemen, en wil men daarom zijne collega's onder > ontevredenen« rangschikken, welnu 

ieder zijn zin. 

Wij mochten van zeer velen sympathiebetuiging ontvangen, zelfs van patroons. Een 

en ander nogmaals ter opwekking van onze collega's om zich bij ons aan te sluiten en 

niet te wachten. 

Er zijn zeer vele patroons, vooral in kleine plaatsen, welke, niet met den ouden sleur 

gebroken hebben, zonder te letten op de omstandigheid, dat de bezoldiging van hun 

ondergeschikten geen gelijken tred hield met de maatschappelijke behoeften, zeker wel 

geneigd zullen zijn, dien overeenkomstig, de honoraria te verhoogen. 
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Nu weten wij wel, dat ons streven, vooral in de laatste, zoo zeer bewogen dagen, 
den schijn heeft van .socialistisch» te zijn, maar dan zijn alle vereenigingen welke ver' 
betering van positie op het oog hebben, van hetzelfde gehalte; wij meenen dat er bijna 
geen enkel vak is, dat zoozeer herziening en opvoering van tractementen noodig heeft, 
als dat van Bouwkundig Opzichter en Teekenaar. 

En waarom zou dan. wanneer getracht wordt, zoo'a verbetering hngs wettelijken — 
en ordelijken weg te verkrijgen niet door ieder weldenkend mensch, aangenaam begroet 
worden. 

Welnu laat ons in deze niet achterblijven, zoowel ter voorlichting als met oog op 

het vaststellen der statuten, enz. waarop koninklijke goedkeuring zal worden gevraagd. 

Het verkrijgen van onderlinge eenheid tusschen Bestuur en Leden zal alzoo den 

doorslag moeten geven om tot het gewenschte doel, dat de Vereeniging zich voorstelt, 

te geraken. H e t Hoofdbestuur voornoemd, 

J. L. B. KEURSCHOT, Voorzitter. 

C. BOENK, Secretaris. 

J. G. VAN DEN BERG, Penningmeester. 

Huizenbouw met algeheele sttfger omtimmering. 

In Parijs worden tegenwoordig vele huizen opgetrokken met een volkomen gesloten 
stijger, zelfs zijn er enkelen die vrij staand aan elke zijde ingesloten zijn. Wij hebben 
dergelijke omtimmeringen bij ons wel eens aangebracht geaen waar het de vervaardiging van 
beeldhouwwerken betrof, dan werden in die omtimmering lichtramen geplaatst en kon men 
daar ongestoord achter werken. Daar in Parijs de natuurlijke witte steen meestal gebruikt 
wordt, die dikwerf op de plaats zelf of kort daarbij wordt aan den grond ontnomen, behoudt 
die steen op die wijze haar volkomen frisch aanzien. Zulke stijgers zijn dan van onderen 
geheel 3^14 meter hoog open voor het inbrengen der materialen en worden nagelang de 
houw klimt dicht gewerkt. De geheele constructie is zoodanig ingericht dat op de stijger-
palen een kap wordt aangebracht waardoor de geheele bouw tevens voor het ruwe en 
natte weder wordt beschermd. 

Natuurlijk zijn de kosten niet gering, daarentegen wordt er veel bespaard en zou het 
voor werken van eenig aanbelang in ons land wel overweging verdienen die door dergelijken 
ombouw meer te beschermen het zou voor de openbare veüigheid evenals voor het gebouw 
zelf zeker dodtteffend zijn. 

PRIJSVRAGEN. 
FRIESCHB BOUWKRING. 

Nader kunnen wij mededeelen, dat de jury van de ingezonden ontwerpen op de 
prijsvraag voor een plan met berekening voor de bebouwing van een stuk grond met 
arbeiderswoningen de eerste prfc / 100.— met diploma toekende aan het ontwerp ,Friso« 
van de Hèeren Th. E. en J. Shavinga te Rotterdam, en de tweede prifs / 35.— met 
diploma aan het ontwerp > Woningwet t van den Heer H.Jansen, opzichter bij de gemeente
werken te Groningen. 
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Bij de P l a t e n . 

O n t w e r p e e n e r V i l l a , 

door F . P1JPBB. 

Plannen, balk en kapgrondgevels en doorsnede verduidelijken dit landelijk verblijf 

dat hoogst eigenaardig van vorm is, en een bizonder goed geheel oplevert. De plaat geeft 

alles wat op het ontwerp betrekking heeft nauwkeurig terug. 

D e n i e u w e B e u r s . 

In vele opeichten belangrijk is hetgeen de laatste dagen hieromtrent hebben geleerd. 

Een feestavond werd den bouwmeester Berlage door zijn kunstbroeders en vereerders 

aangeboden die als uitstekend geslaagd kan worden beschouwd. Bouwkundigen van erkende 

bekwaamheden en bestuurderen van verschillende genootschappen, namen er aan deel. 

Ook Dr. Cuypers nam daarbij een hoogst belangrijke plaats in. Zijn woord luidde aldus: 

»Aan den bouwmeester der nieuwe Beurs, die als man van karakter en talentvol 

kunstenaar getoond heeft door ernstige en voortdurende studie een waardig, practisch en 

duurzaam monument te kunnen stichten. Die, voor de vele en zoo uiteenloopende eischen 

als door een koopmansbeurs voor. de stad Amsterdam worden gesteld, op rationeele en 

degelijke constructieve wijze de meest doelmatige oplossingen heeft verkregen. 

Aan Berlage, de bouwmeester, die zich wars van ijdele pronkzucht toonde, in een tijd 
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dat zoovele vakgenooten zich laten verleiden om, gesteund door de verlokkelijke producties 

der moderne industrie en door zoogenaamde bouwkunstige versierselen, aan hunne elucu-

braties laffe aantrekkelijkheid en valsche charmes te verleenen. 

Door de bijzondere soberheid in vormen aan de buitenzijde heeft hij als 't ware een 

protest gesteld tegen het misbruik der versieringswoede om daardoor een voorbeeld te 

stichten dat op krachtdadige wijze nut zal geven. Dat het hem gegeven moge worden 

te midden van zijn onvermoeiden arbeid ook getuige te zijn van den grooteren bloei van 

Amsterdam, zetelend in zijn dan in alle volmaaktheid volvoerd monument. < 

Wij willen die woorden als een herinnering aan dien feestavond aanstippen, is het geen 

beleefdheidsvorm maar de werkelijke gevoelsuiting zooals wij van Dr. Cuypers gewoon zijn, 

dan zijn zij ons niet geheel begrijpelijk. Dat de bouwmeester Berlage een hoogst moeielijke 

arbeid zich stelde door het Beursgebouw zoo sober te vormen, is in vele opzichten een 

meesterstuk, hij moest zich los maken van het al te veel dat in de kunst domineerde en 

dat is moeilijk. Maar of dat protest gebillijkt is waar het zulk een kapitalen bouw betreft 

betwijfelen wij. 

Ook Dr. Cuypers streed tegen overlading en daardoor had zijn arbeid altijd iets ken

merkends, werd die gewaardeerd, maar passend versierd was die altijd en overal. Zie het 

Centraalstation, hoe heeft niet ieder deel iets nieuws, iets aantrekkelijks en toch is het 

gebouw niet overladen of onder de versieringen verloren gegaan. Soberheid kan zich dus 

aanmelden in een passend gewaad. Dat nu dreef de bouwmeester Berlage bij de Beurs te 

ver, en hij gaf te weinig, niets dat kan bevredigen voor dergelijk kapitaal, voor dergelijk 

s/adsgedeelte of wel voor dergelijke roeping. Hoogst moeilijk was de arbeid in dezen 

overgangstijd, waarin een keuze moest gedaan worden tusschen de als het ware popperige 

renaissance of de vormen, die ons uit Amerika of elders werden aanbevolen. Jammer in 

vele opzichten blijft het, dat die hoogst moeilijke arbeid niet meer bevredigend resultaat 

gaf. Dat de bouwmeester Berlage het niet in zijn macht had, daaraan twijfelt niemand, 

zijn kennis is groot en daarom temeer betreuren velen het, dat de geest tot wijziging der 

vormen hier zulk een zwaarmoedig karakter aannam. De tijd zal zich recht doen wedervaren, 

maar is het moeilijk aan te nemen, dat wat nu met zooveel verdeelde blikken wordt 

aangezien eenmaal anders beschouwd zal worden, enkel omdat het zoo weinig te zien 

geeft dan alleen imponeerende massa's, die toch door hunne bruske vormen die eigenschap 

missen. Dezer dagen verscheen een boekdeeltfo waarin de dichter zijn opvattingen weder 

gaf. Ook hier blijkt weinig sympathie. God Mammon, die de hoofdpersoon in de dicht

regelen Li, straft Amsterdam met die nieuwe Beurs, omdat hij zoo lang in de oude 

moest troonen. Zoo zullen er meer zijn, die de bebouwing van het Damrak, dat eenmaal 

een der meest eigenaardige stadsgedeelten was, niet zullen toejuichen. Wie zal gelijk 

hebben. De tijd zal het leeren, ziedaar het antwoord, dat de sympatiseerende kunstbroeders 

geven. Is het een protest tegen de richting, die de architectuur was ingeslagen tijdens het 

Beursplan werd geboren, dan ware inderdaad znUe een protest toch wel te verkrijgen geweest 

zonder dat dat gedeelte van Amsterdam's inwoners, dat niet tot de Beursbezoekers behoort, 

steeds behoeft op te zien naar die muurvlakten, die niets ander* te zien geven dan kleine 
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of groote zeer gedrukte ramen zonder meer. De gelegenheid om een fraai monumentaal 

gebouw rijker te worden hebben wij verspeeld, en nu moge het hard klinken voor den 

genialen denker, die meende daarmede het buitengewone bereikt te hebben, maar is dat 

in ieder geval te betreuren. Wij zullen deze dagen leven in de weelde van toejuichingen, 

dat gebeurt meer zoo, wanneer iets voor het daglicht moet treden, maar dan zal de kalmte 

komen en zich een ieder afvragen, dat het toch beter ware geweest dat protest op een 

ander gebouw toe te passen of in een ander stadsgedeelte waar te maken. 

Israëlitische begraafplaats te Breslati. 

In het jaar 1901, werd deze begraaf

plaats aangelegd ongeveer 5 K.m. van de 

stad. Het situatie-plan geeft daarvan de wer

kelijk fraaie indeeling te zien. De geheele 

oppervlakte bedraagt 5 H.A. 55 A.R. en wordt 

geschat voor een eeuw toereikend te zijn. 

Zijn de Israëlitische begraafplaatsen gewoon

lijk weinig geordend of regelmatig ingedeeld 

dat valt van dit plan niet te zeggen, waarvan 

de indeeling van bizonderen goeden smaak 

getuigd. Ook de gebouwen zijn hoogst ver

dienstelijk en geven de tekstfiguren plan en 

doorsneden te zien. 

Aan den straatweg is het terrein door 

een 2,5 M. hoogen muur afgesloten, waardoor 

2 toegangen op het voorterrein brengen welk 

terrein groot 300 M2 oppervlak is en van halven 

cirkelvorm. Vandaar gaan door het afsluithek 

een hoofd en twee zijtoegangen. Door de 

verbindingsgang van lijkenhal en begrafenis

kapel wordt de dienst vervolgd. In de kapel 

zijn honderd zitplaatsen en driehonderd staan

plaatsen. Drie hoofdtoegangen zijn aan die 

kapel verbonden. Onder de lijkenhal is de 

kelder waar de lijken in tijden van epidemiën 

worden geplaatst voor den dienst. Hoe goed 

dit geheel is begrepen, doen de tekstfiguren 

die het plan en de doorsneden als ook het 

algeheel aanzicht teruggegeven zien en vormt N0, i . 
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dat een uitnemende architectuur voor dit doel. Vooral voor reinhouden is overal gezorgd, 

een bron daarvoor groot 3 M. over diameter en 8 M. diep bevindt zich op het terrein, 

N0 . 2. N0 . 3. 

waaruit het water wordt opgevoerd, naar de aak verdieping van h t directiegt bcuw en van 

daar geperst naar de verschillende punten als retiraden, waschplaatsen en daar waar water 

N0. 4. 

stroomen noodig zijn. Zooals het innerlijke van de kapel doet zien, is alles in rooden bak

steenbouw opgetrokken en op passende wijze versierd. De bouwkosten bedroegen ongeveer 
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iSoooo gulden, en kan Breslau er zich op beroemen een uitmuntende begraafplaats te 

bezitten, waarop vele steden hunne aandacht mogen vestigen, waar de Israëlitische begraaf

plaatsen gewoonlijk weinig meer zijn dan, een ordelooze hoop gedenksteenen zonder 

^(5?s, 

ItoLM wjjpwj 

N=. 5. 

eenige regelmaat of samenhang, ook zonder eeaige karaktervolle uitdrukking, wat hier 

in deze begraafplaats zoo goed is weergegeven. 

Trappen- en Kappenboek door P. H. Scheltema. 

De firma D. Bolle uitgever te Rotterdam is een specialiteit op het gebied van uitgeven 

en wel om voor weinig geld iets goeds te geven. Op dit punt heeft zij thans in zeker opzicht 

het onbereikbare bereikt. De uitgave toch van het trappen- en kappenboek samengesteld 

door P. H. Scheltema is daarvan een bewijs. Goed geJrukt, met flinke enkele en dubbele 

platen gerekend op 35 stuks ter grootte van 28 x 20 cm. bovendien met eenige paginas 

vrij uitvoerige tekst voor constructie en krachtberekening, vormt deze uitgave een welkom 

geheel voor allen die de bouwkunst of daartoe behoorend timmervak verkozen. 

Ieder jong bouwkundige heeft wat aan het boek, ieder timmerman is het onmisbaar 

en de prijs daar zit de macht van Bolle in, is slechts/2,90. Dat is geen prijs en wanneer nu 

dat boek niet in ieders bezit komt dan is het inderdaad nergens aan te wijten. Wij ver-

wijzen er dan op verzoek, ook gaarne op overtuigd dat het geld ervoor uit te geven goed 

besteed is. Alle trappen die onze tijd vraagt komen er in voor, zoo ook alle kappen voor 

zooverre die getimmerd kunnen worden, en zoo wel saamsteller als uitgever verdienen 

waardeering voor inhoud en uitvoering daarvan, maar bovenal voor de hoogst billijk ge

stelde conditien. 
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M e t a a l - e m a i l w a n d b e k l e e d i n g . 

Dit metaal door den heer H. Groeamaa, Singel 471 te Amsterdam in den handel 

gebracht verkreeg dezer dagen een gunstig attest. Aan de Amsterdamsche chininefabriek 

was een muur, die zoodanig doorsloeg, dat alle bedekking de vocht niet kon keeren. Met 

deze metaalbedekking bekleed betuigt de directeur zijne volkomene tevredenheid, daar 

zich de verschijnselen niet meer openbaren en de vocht geen doorgang vind. Alhoewel 

de tijd hierop natuurlijk wel van invloed zal zijn, is dat toch een zeer gunstig resultaat en 

voldoen wij gaarne aan het verzoek hiervan mededeeling te doen. 

VEREENIGIVG VAN NEDERLANDSCHE BOUWKUNDIGE OPZICHTERS EN TEEKENAARS. 

De eerste steen is gelegd 1 

De Bouwmeester — het voorloopig Comité — bracht het ontwerp in gereedheid en 
werd na afloop daarvan met de uitvoering btlast. 

Spoedig volg Jen aanbesteding, oi.tgravini van den bodem, waarin een flinke bed 
ding zuiver zmd werd geplempt en het aangeven der inrichtingen waarin de verschillende 
muren — waarop het gebouw zijn steun zou vladen — zouden komen te staan. Na eakele 
dagen werd toen de zandlaag gelegd en daarop den eersten steen. 

De eerste steen - van het te verrijzen gebouw: *de Vereeniging van Nederlandsche 

Bouwkundige Opzichters en Teekenaars,, werd gelegd zonder eenig ceremonieel, en uiterlijk 

vertoon, doch met vaste hand, zonder kloppen of stooten in porti: cement specie ingewreven. 
Zelfs de meest kritische beoordeelaar zal den bouwmeesters qwt van knoeierij of 

*revolultewerkt kunnen beschuldigen. 

Als dan ook aan den verderen opbouw, met vereende kracht, en met denzelfden lust 
en ijver wordt voortgewerkt, zullen wij — ondanks andere voorspellingen — het gebouw 
eenmaal voltooid zien. 

Toch staan de bouwmeesters reeds aan de noodige verdachtmakingen bloot. Zij — 
die in ons hunne concurrenten zagen — hebben door de naden van de omkasting gegluurd 
en meenden toen te zien dat wij de zandlagen - ondanks de bestek bepaling - legden 
met troodt inplaats van met boerengrauw. 

Die itneemngt te verkondigen was gewaagd en niet edel, immers, het verschil te zien 

tusschen rood en boeregrauw, door een spleet, is, en blijft zeer moeielijk. Had men daar

voor eerst toegang tot het bouwterrein verzocht, en dan niet als dogmatici van een con

ventioneel bouwsysteem geoordeeld, maar als onpartijdige, onbevooroordeelde kenners, 

wellicht zouden ze anders hebben gesproken. Verder heeft men ons — bouwmeesters -

verweten, dat w« *niet meer tevreden* waren met ons eenvoudig huisje, maar dat we een 

grootsch en rijk gebouw wilden stichten - een utopie, die we toch nooit tot werkelijk-

heid zouden zien worden - 't was immers zonde, van dat goede materiaal en arbeids-

v ; 2 1Ü;'d 0 e! t 0 p . e : n geZƒgd ,: Van. d e n V o o r z i t t e r v a n d e n B. v. T. Afd. Utrecht, in een debat, dat ik tegenZEd 
roerde. Hy ze.de m.j toen, dat ik «yn welversneden pen nuttiger ten bate v.d.B.v.T. had kunnen Aanwenden (K) 

http://ze.de


loon, i) dat we er aan verknoeiden. Doch dat er zoovele daklooze broeders zijn die in 

dat * eenvoudig huisje* geen plaats vinden, en dat wij nu onze beste krachten willen geven, 

om ook die broederen van een dak trachten te voorzien, dat schijnt men niet te begrijpen. 

Bestaat er dan geen altruïsme meer? 

Maar ondanks dit alles, wij bouwmeesters zullen ijverig voortbouwen, koplaag op 

streklaag en streklaag op koplaag, totdat eindelijk de voltooiing zal naderen. 

Het gebouw zal sober zijn in vormen, en een aestheticus wellicht niet voldoen, maar 

en dat is voor ons het voornaamste — het zal naar de eischen des tijds zijn ingericht, 

en alle collega's zullen er welkom zijn niet alleen, maar een welwillend gehoor zal hun 

gemotiveerde klachten ten deel vallen. Dat zoo het gebouw, in welks voorgevel de naam: 

» Vereeniging van Nederlandsche Bouwkundige Opzichters en Teekenaars,* zal prijken, een 

zegen worde voor onze vakgenooten en zij overtuigd kunnen zeggen: 

De bouwkunst toont haar beeld in vrouwelijk gewaad. 

* Gelukkig* is de grond waarop haar tempel staat. 

J. G. B. KEURSCHOT, Voorzitter. 

E e n e i g e n t e h u i s . 

Onder de prijsvragen van de vereeniging Architectura et Amicitia is er een die de 

aandacht trekt en wel om de inhoud. De vraag toch is, welke weg moet worden inge

slagen om de middelen te vinden tot stichting van een eigen gebouw. Het ontstaan dier 

vraag doet mij er aan denken, dat het verlangen bestaat om tot dergelijke stichting te komen 

anders had zij vrijwel als overbodig kunnen beschouwd worden. Het is toch eigenaardig, de 

Maatschappij tot bevordering der bouwkunst die werkelijk een goed te buis noodig had 

en zich steeds bekrompen behielp, stelde zich ook eens die vraag. Tot de beantwoording 

daarvan mocht ik indertijd ruimschoots medewerken en het maatschappelijk gebouw kwam 

tot stand. Toen de moeder een woning gegeven was stonden het meerendeel der kinderen 

er tegen op en het regende verwijten, dat de Maatschappij door zich onder dak te brengen 

zich zelf onmogelijk gemaakt had. De tijd kwam, wat te voorzien was gebeurde, kunst

bevordering vind altijd kunstbevorderaars, dat ondervond ook de Maatschappij, de zorg werd 

aan de woning gaandeweg ontnomen en dank zij het onverdroten en steeds werkzaam 

volhouden van den hoogst verdienstelijken secretaris de Heer C. T. J. Louis Rieber 

bereikte de Maatschappij door hare zelfstandigheid in deze haar doel. 

Nu is de woning juist datgene, waarop andere oogen zich vestigen. Ook de vereeniging 

Architectura et Amicitia, waarvan ik thans het genoegen heb een en veertig jaar lid te 

zijn wenscht zich een te huis. Waar zoovele bouwmeesters bijeen komen zal die vraag 

niet de gemakkelijkste oplossing vinden. Toch is het teekenend, dat, waar de Maatschappij 

inderdaad niet gespaard bleef voor het verwijt, dat zij nimmer naar een te huis mocht 

omzien, ja zich liever daarvan moest ontdoen, dat diezelfde handeling ook de vereeniging 

der jongeren gaat bezielen en zij daarom dus goedkeuring hechten aan een dergelijk feit. Oi 

het niet wcnschelijker was dat voor een te huis de vereeniging Architectura et Amicitia 

bleef samen gaan met de Maatschappij, waar beiden een doel bevorderen, zal meer 
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afhatigetl van de inrichting dan van de werkkring, en de inrichting van het maatschappelijk 

gebouw is van dien aard. dat de ruimte die er is wel noodig blijkt voor eigene huis

houding, zoodat dat tot de vrome wenschea blijft behooren. Het is dan ook alleen als 

een teeken des tijds dat wij aan het feit herinneren en aan allen die zich zoo sterk gekant 

hebben tegen de woning van de oudere zuster, zullen doen inzien dat hunne meening 

weinig levensvatbaarheid had, zelfs het gegeven voorbeeld tot navolging opwekt. In dat 

geval zal het ook de vereeniging Architectura et Amicitia geen nadeel zijn, wanneer zij 

voor vaste huisvesting bij het klimmen harer jaren zorgt. 

Prijsvraag modem Woonkamer-Ameublement. 

De Meubelfabriek .Nederland* J. A. Huizinga, Westersingel te Groningen, schrijft uit 

de volgende prijsvraag : 

Er wordt gevraagd een ontwerp (intérieur) te leveren van een modern woonkamer

ameublement, met of zonder gordijnen, de oppervlakte der kamer groot plm. 25 M2. 

De vorm van de kamer en de plaatsing der meubelen worden geheel aan den ont
werper overgelaten4 

De behandeling der teekening wordt geheel vrijgelaten; de schaal moet zijn 1 a 1o, 
terwijl minstens één détail op ware grootte daaraan moet worden toegevoegd. 

De ontwerpen moeten vooralen zijn van een motto of teeken en met bijvoeging van 
een correspondentie-adres vóór 10 Juni 1903 ingezonden worden aan de Meubelfabriek 
.Nederland* J. A. Huizinga, Westersingel te Groningen. 

Een prijs van f200.— en een premie van f ico.—, f60.— en f40.— zullen worden 
toegekend aan die ontwerpen, welke de jury daarvoor waardig keurt. 

Indien de jury géén der ontwerpen voor volle bekroning geschikt acht, kunnen de 
prijzen voor de beste ontwerpen worden verdeeld. 

De bekroonde ontwerpen worden het eigendom van den Heer J. A. Huizinga, welke 
bovendien het recht heeft andere ontwerpen uit den inzendingen aan te koopen, tegen ver
goeding van f35.— voor ieder ontwerp. 

Wanneer er door de Meubelfabriek .Nederland* een ameublement verkocht wordt 
naar een der bekroonde of andere ontwerpen, is de ontwerper verplicht bij zijn ontwerp 
werkteekeningen te leveren, waarvoor hem 7 pCt. van het verkoopsbedrag van het eerste 
ameublement zal worden vergoed. 

Alléén de naam van den ontwerper, waaraan de juiy den prijs van f200.— heeft 
toegekend, zal publiek worden gemaakt. De namen der overige ontwerpers zullen zonder 
hunne toestemming niet worden bekend gemaakt. 

De mededingers moeten toestaan, dat hunne ontwerpen gedurende hoogstens 6 maan-
den in verschillende plaatsen van ons land worden tentoongesteld, waarna ze franco wor-
den teruggezonden. 

De jury zal bestaan uit de Heeren: H. P. BERLAGE, architect, Amsterdam; H. W. 
MOL, architect, Amsterdam; J. A. MULOCK HOUWER, architect, Groningen; W. PENAAT, 

meubelontwerper, Amsterdam; ANT. J. SANDERS, architect, Groningen. 
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Bij de P l a t e n . 

O n t w e r p v o o r e e n e v i l l a , 
d o o r M. V I E Q E R S . 

Plannen en gevel geven een zeer gunstig geheel. Het plan is regelmatig, de verschil

lende vertrekken zijn goed van afmeting en ieder op zich zelf van anderen vorm, de 

gevel afwisselend en tegelijkertijd voldoende aan de nieuwere eischen. 

Het Huis met de Hoofden te Amsterdam. 

Er is een tijd geweest, nog niet zoo lang geleden, dat voor het behoud der over

blijfselen van de architectuur uit vroegere dagen ontzaggelijk veel beschermers optraden. 

Het liep soms wel eens wat al te dwaas, en daar is een massa naar het Rijksmuseum in 

werkelijkheid of in nabootsing gegaan, dat waarlijk bij een minder zorgvuldige bewaring 

aan niemand schade zou hebben gedaan. Op de binnenplaats van het Rijksmuseum, of 

op het terrein daarachter is een massa opgeborgen, waarvan veel betrekkelijk weinig waarde 

heeft. Men was in dien tijd, zooals het wel meer gaat, te volijverig en zag in ieder glinsterend 

voorwerp een juweel, hoewel het er niet op geleek. Iets was echter goed onder dat alles, 

ook stukken van werkelijke waarde werden daardoor in goede verzorging opgenomen en 

menig voorwerp van kunstwaarde, dat verscholen was en zou gebleven zijn of onder lagen 

stof was verdwaald geraakt, kwam daardoor tot het daglicht, menig kerkgebouw, stadhnis 

of eenig gebouw van beteekenis werd met zorg hersteld, en zoo bleef een belangrijke 

bladzijde van de geschiedenis bewaard. Na dat tijdperk van bescherming trad zoo hier en 

daar de reactie op, wat oud is wordt met een ander oog aangezien, nu het moderne baan 
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breekt, op eene wijze waarvoor velen vragend verstomd staan. En wat oud is gaat daarbij 

in het vergeetboek, eensklaps zijn de inzichten zoo gewijzigd, dat men geen oog er meer 

voor schijnt te hebben. Dat zal niet altijd zoo blijven, evenals de zon zijn geregelde gang 

doet, gaat het ons zelf, schijnen en verdwijnen, om weder op dezelfde wijze te beginnen. 

Waar nu niet aan gedacht wordt, zal men later weder op terugkomen en als dat zoo is, 

zou het een jammerlijk geval zijn, wanneer wij op niets dan op verwoeste overblijfselen 

moesten verwijzen. Dat zou toch verre van onmogelijk zijn. Een staaltje daarvan doet ons 

de tekstfiguur zien. Het is een der fraai gebeitelde leeuwenkoppen, die de bogen der kelder 

ingangen van het Huis met de Hoofden op de Keizersgracht sieren. De beschadiging die 

in een zeer kort tijdsbestek daaraan plaats had, men zie, een der neusvleugels is geheel 

weggeslagen, de tong verbroken en al het golvende der manen beschadigd, in een woord 

een goed stuk werk is onmogelijk gemaakt. Dat is een begin der vernieling, die spoedig 

meer zal ingrijpen en wel aan een gebouw, dat door heel de kunstwereld, zoowel hier als 

in den vreemde hoog staat aangeschreven, dat in elke omschrijving op het gebied der 

bouwkunst wordt gerekend te zijn een kunstvol werk uit het verledene. Is het niet schandelijk 

dat wij zoo lauw zijn geworden om die heiligschennis toe te laten. Reeds heb ik getracht 

op dit onderwerp in het Algemeen Handelsblad van 5 Mei 1903 de aandacht te vestigen 

en te moeten wijzen op dien jammerlijken toestand. Dat mag zoo niet voortgaan. 

Wij moeten blijven waken voor wat ons geliefd is, en nu mogen wij al niet slaafsch al 

die vormen gaan navolgen, wij zien er iets goeds in, en houden rekening er mede, dat in 

die dagen de kunst niet zoo hoog stond als nu. (ten minste zoo moest het zijn), want 

wij moeten in dien tijd toch geleerd hebben, en juist daarom strijden wij voor het behoud 

omdat het werkelijk een iraai geheel is en blijft. Het is te wenschen dat de sluimerende 

geest onzer kunstbroeders herleve en zich verzette tegen zulke vernietiging, dat zij er op 

aan zullen dringen dat betere bewaking en meerdere zorg voor de overblijfselen van een 

waardeerend tijdperk wordt besteed. Nog is het pas een begin. Kop no. 1 is aan de 

beurt, spoedig gaat no. 2 onder handen, en als er niets van gezegd wordt zal het niet lang 

meer duren of het Huis met de Hoofden is zonder hoofden en zullen wij ons dan niet 

moeten schamen dat geduld te hebben. Geen afkeuring kan sterk genoeg zijn, daarom 

vertrouw ik dat de waardeereade steun van alle vakbladen moge medewerken om het kwaad 

in den aanvang tegen te gaan. Ja zal men zeggen maar de nieuwe leer ziet liever een 

brute stuk steen, waaraan zoo iets van een rara wat is dat, gehakt is, dan zulk een geheel 

voltooid werk. Ik wil die opinie gaarne laten voor wat zij is, het is hier niet om den 

vorm van het heden te doen, alleen uit ontzag voor het verledene. Waar honderde jaren 

alles is gespaard gebleven, durfde men nooit te doen, wat men nu aanvangt. Is dat soms 

een gevolg van dat streven om brokken en stukken raadselachtig buiten den gevel te 

steken, alsof zij zoo uit de groeven waren opgeheschen, dan is die invloed zeker demora-

liseerend en is het te wenschen dat hij geen grooteren omvang mag verkrijgen, want dan 

staat er nog zeer veel bedreigd. Daarom heb ik getracht door eene nauwkeurige opname 

te doen zien, dat die werkstukken gevaar loopen. Is het reeds niet erg dat zij onder een 

verflaag zijn weggestopt, thans mogelijk een deugd, omdat de schilder een neus en tong 
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van stopverf er aan kan fabriceeren. Maar zoo moet het toch niet zijn, daarom doe een 

ieder naar vermogen pogingen, zoowel hier als elders, tot bescherming van wat goed 

is, steune ook een ieder ons, opdat Amsterdams gemeentebestuur een beter en wakend 

oog houde op alles wat in de geschiedenis uitmunt. Anders zouden zulke voorbeelden 

verderfelijk kunnen werken en gevaar opleveren voor alles wat op bescherming recht 

heeft, en wat heden te Amsterdam gebeurt, zou morgen te Utrecht, overmorgen in 

Den Bosch kunnen geschieden. 

B^j de t e k s t f i g u r e n . 

In een der buitenlandsche vakbladen vonden wij een schets van een geveldeel dat 

wij om het inderdaad eigenaardige overnemen. Het is een studie van den ontwerper 

Braun Gera. Er is wel eens gezegd dat wij Hollanders op een klein gevelvlak veel te veel 

weten te geven dat wij te kleingeestig daarbij alle onderdeelen behandelen, daar is veel 

waarheid in, menigwerf is zulk een gevel een stalen kaart van ornamentiek en zou wat meer 

rust wat meer waarde daaraan gegeven hebben. 

Maar als wij nu deze weg op moeten, vervallen wij wel in het uiterste, waar een 

paar hoog opgaande lijnen alles omsluiten, de raamvorm hoofdzaak is. Toch gaat er 
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veel op dezen weg de wereld in en het is zeker 

te wenschen, dat de gulden middenweg hierbij zijn 

invloed doet gevoelen om aan het te veel wat min

der, en aan het weinige wat meer te geven, dan ten 

minste beeft de architectuur nog eenige reden van 

bestaan. Op dien weg zou het al te gemakkelijk 

worden. 

PRIJSVRAGEN. 

VEREEN1GING »BOUWKUNST EN VRIENDSCHAPc 

TE ROTTERDAM. 

iste Prijsvraag. 

Een Gebouw voor een Gezondheids-Kolonie. 

Het gebouw wordt verondersteld te dienen voor 

herberging telkens gedurende een zomermaand van 

plm. 50 zwakke kinderen met hunne geleiders en 

geleidsters, en moet worden gedacht te liggen in de 

duinen. De inrichting moet uit den aard der zaak 

eenvoudig en practisch zijn. Het gebouw moet be

vatten op den beganen grond: Een ruime speel-

tevens eetzaal, groot plm. 90 M2. Een ruime keuken 

met bijkeuken, waaronder kelder. Een badkamer, 

ingericht voor 4 baden, in de nabijheid van de keuken, 

met het oog op verwarming van het badwater. 

Een ziekenkamer, ingericht voor 4 bedden. Een be

stuurskamer. Een kamer voor berging van kindergoed. 

Verder W C s , ruime gangen, kasten en veranda's. 

De verdieping welke gedeeltelijk onder de kap kan 

zijn, moet bevatten : Een slaapzaal voor 25 jongens 

en een dito voor 25 meisjes. 2 slaapkamers voor de 

geleiders, ingericht elk voor 2 bedden en met ge

makkelijke communicatie met de slaapzalen. 2 dienst-

vertrekken elk groot plm, 15 M2. 
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Verder W. C s , kastinrichtingen, waschgelegenheid op de slaapzalen en de noodige 

nooduitgangen met buitentrap of trappen naar den beganen grond. Verlangd worden: de 

plattegronden, twee gevels en eene doorsnede op eene schaal van i a ioo, een gevelfrag

ment op eene schaal van i a 20 en een perspectivisch aanzicht. Uitgeloofd worden: Een 

eerste prijs : Zilveren Medalje met getuigschrift der vereeniging, benevens f 50. Een tweede 

"^ prijs: Bronzen Medalje met getuigschrift der Vereeniging, benevens f 25. Een derde prijs: 

het getuigschrift der Vereeniging. 

2de Prijsvraag. 

In een heerenhuis met eene begane grondsindeeling volgens de in het programma 

opgenomen schets en waarvan de indeeling der eerste verdieping in hoofdzaak met die van 

den beganen grond racet overeenkomen, wordt gevraagd in de daarvoor besterade ruimte 

van 4 bij 7 M. eene trap naar de 1 ste verdieping en eene schouw te ontwerpen. Dé 

verlichting moet door staand-licht geschieden, aan te brengen in den muur, die begane 

gronds i van b scheidt, en die op de verdieping buitenmuur wordt. Gevraagd worden de 

beide platte gronden, zonder de omringende vertrekken en de opstanden van de 4 wanden 

raet trap, schouw enz., op eene schaal van 1 k 20. a. Entree; \) b. traphal; c. anti

chambre ; d. spreekkamer ; e. studeerkamer ; /.eetkamer ; g. salon ; h. veranda's ; i. Ruimte 

waarin service, trap naar sousterrain, waarin de dienstvertrekken geacht worden te liggen, 

toillette, W. C. moet ingedeeld worden raet de noodige toegang van uit de traphal, en 

X- die niet de geheele verdiepinghoogte behoeft te hebben. 

Uitgeloofd worden: een eerste prijs : Zilveren Medalje met Getuigschrift en f 40. een 

tweede prijs: Bronzen Medalje met Getuigschrift en f 20. een derde prijs: Getuigschrift. 

3d Prijs vraag-

Een electrische Trampaal. 

De paal wordt verondersteld raidden op een breeden verkeersweg te staan op een ver

hoogd voetpad, waarlangs aan beide zijden de tramlijnen liggen, en dienen voor de beves

tiging der electrische geleidingsdraden, voor de trolleys der tramwagens. Tevens moet de 

paal zijn ingericht raet electrische booglarapen aan den top en ter halver hoogte voor de 

straatverlichting volgens in het prograraraa opgenomen schema. 1) 

De paal moet geheel voor de vervaardiging in gesmeed of gegoten ijzer of een samen

voeging van beide materialen ontworpen worden. 

Gevraagd worden de noodige opstanden en platte gronden enz., voor een duidelijk 

overzicht der samenstelling op eene schaal van 1 k 20 en een belangrijk fragment op 

i eene schaal van 1 k 2. 

Uitgeloofd worden: Een eerste prijs: Bronzen Medalje met Getuigschrift, benevens 

ƒ 75. Een tweede prijs. Getuigschrift der Vereeniging. 

Algemeene Bepalingen. De behandeling der teekeningen is vrij, doch moet duidelijk en 

nauwkeurig zijn. Zij mogen op carton opgezet, doch bij voorkeur niet in houten lijsten 

gespannen zijn en liefst geen grootere afmeting hebben dan 75 X 155 cM. 

1) In het programma is dit aangegeven, bij medewerking is het dus raadzaam dit bij den secretaris der vereening 
-4- aan te vragen. 
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Alle stukken ter beantwoording dezer prijsvragen worden vóór of op I November 

1903 vrachtvrij ingewacht aan het adres van den iste Secretaris, Jonkerfransstraat 126, 

Ontwerpen na dien datum ingezonden, tenzij dat aan het Bestuur afdoend kan aan

getoond worden, dat dit buiten de schuld van den inzender mocht zijn geschied, blijven 

buiten beoordeeling. 

De teekeningen moeten met een motto gemerkt en verder vergezeld gaan van een 

gesloten brief, waarin naam, kwaliteit en woonplaats van den Ontwerper, en van een 

tweede dito, waarin een correspondentie-adres vermeld is. Op beide brieven en converts 

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: Henri Evers, Professor aan de 

Polytechnische School te Delft, Eere-Voorzitter van >B. en V.« W. Kromhout Czn., 

architect te Amsterdam. H. Walenkamp, architect te Amsterdam. A. Ie Comte, Hoofd-

leeraar aan de Academie te Rotterdam. P. A. Weeldenburg, architect. Voorzitter van >B. en V.« 

Wanneer geen antwoord ter volle bekroning kan worden voorgedragen, heeft de Jury 

het recht, om het Bestuur van »Bouwkunst en Vriendschap* voor te stellen, de uitgeloofde 

prijzen op andere dan de bovenstaande wijze te verdeelen. 

De Vereeniging behoudt zich het recht voor, gedurende drie maanden na de 

publicatie van het Jury-rapport, alle of een gedeelte der antwoorden ter expositie af te 

staan aan andere Vereenigingen in ons land ; gedurende dien tijd kan geen der ontwerpen 

gereproduceerd worden zonder toestemming van het Bestuur van «Bouwkunst en 

Vriendschap. * 

De ontwerpen zullen na dien tijd aan de correspondentieadressen worden teruggezonden. 

De uitspraak der Jury zal door het Bestuur door middel van de »N. R. C.« en de 

bouwkundige bladen bekend gemaakt en de antwoorden publiek tentoongesteld worden, 

nadat het Jury-rapport zal zijn gepubliceerd in de bouwkundige bladen. 

De uitreiking der bekroningen zal geschieden in de Algemeene Vergadering der 

Vereeniging die in Januari 1904 zal worden gehouden. 

De deelname aan de beantwoording der prijsvragen is algemeen. 

Namens hei Bestuur, 

P. A. WEELDENBURG, Voorzitter, 
C. N. VAN GOOR, ie Secretaris. 

Rotterdam, 1 Mei 1903. 

De vy f j aa r lyksche t e A m s t e r d a m . 

Het is er om te doen geweest of de vijfjaarlijksche kunsttentoonstelling die te 

Amsterdam gehouden wordt en een wel vet diende naam heeft, dit jaar wel zou plaats 

vinden. Blijkens onderstaand programma is daartoe besloten en koesteren wij de wensch 

dat de architectuur daarbij ruim vertegenwoordigd zal zijn. 
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Art. i. De Tentoonstelling omvat Kunstwerken op het gebied van de Schilder-, 

Teeken-, Bouw-, Beeldhouw- en Graveerkunst en der Lithographie, vervaardigd zoowel 

door Binnen- als door Buitenlandsche levende Kunstenaars. 

Art. 2. De Tentoonstelling zal worden geopend den I2den September en gesloten 

den iSden October daaraanvolgende, behoudens de bevoegdheid der Commissie om haren 

duur uiterlijk met drie weken te verlengen. 

Art. 3. Alle werken, binnen de grenzen der Tentoonstelling vallende kunnen inge
zonden worden door den maker zoowel als door den bezitter, indien slechts in het laatste 
geval schriftelijk van de toestemming des makers blijft. 

Art 4 De inzenders worden verzocht de Kunstwerken, welke allen worden ingewacht 

tusschen 12—19 Augustus daaraanvolgende, te adresseeren: >aan de Commissie voor de 

Tentoonstelling van Kunstwerken van levende Meesters in 1903 te Amsterdam, Stedelijk 

Museum, Paulus Potterstraat 59.» Des middernachts tusschen 19—20 zal het bureau on

herroepelijk worden gesloten en alles wat later komt zal worden afgewezen. 

Art. 5. De inzendingen behoeven niet vrachtvrij te geschieden, daar de kosten door 

de Commissie zullen worden gedragen. Na afloop der Tentoonstelling worden de werken 

zoo spoedig mogelijk aan den inzender op diens kosten teruggezonden; de Commissie 

zal, zooveel in haar vermogen is, trachten deze kosten zoo gering mogelijk te maken. 

Art. 6. Tijdens den in art. 2 aangegeven duur der Tentoonstelling worden geen 

kunstwerken afgegeven. Zoolang die kunstwerken aan de Commissie zijn toevertrouwd, 

draagt deze zorg voor goede bewaring en bewaking. Zij verzekert die evenwel niet tegen 

brand of andere schade ; evenmin verzekert zij de kunstwerken gedurende de terugzending. 

Ook is zij niet gebonden tot schadeloosstelling, indien door derden aan die werken eenig 

nadeel mocht worden toegebracht, of indien zij verloren mochten geraken. Klachten en 

aanmerkingen later dan twee maandea na de sluiting der Tentoonstelling ingekomen, 

worden nietrmeer beantwoord. 

Art. 7. Schilderijen, teekeningen en prenten moeten van lijsten voorzien zijn. Des-
verkiezende echter kunnen teekeningen en prenten opgezet en achter glas zonder lijst 
worden ingezonden. 

Van ronde of ovale omlijstingen moet de buitenrand der lijst een rechthoekigen 
vorm hebben. 

Iedere inzending voor de Tentoonstelling bestemd, moet vergezeld gaan van een 

bulletin, door den inzender in te vullen of van een brief, waarin duidelijk vermeld staan 

de naam, voornaam en woonplaats van den maker en zoo deze niet tevens inzender is, 

ook van den bezitter, benevens een korte beschrijving van het onderwerp, geschikt om 

in den Catalogus te worden opgenomen. 

Deze mededeelingen moeten der Commissie afzonderlijk franco worden toegezonden. 

De^e beschrijving met den naam van den maker en dien van den inzender, moet 

ook voorkomen op de achterzijde van het kunstwerk. 

Bij beeldhouwwerken moet deze op een daarvoor geschikte plaats staan. 

Hun, die wenschen in te zenden kunstwerken van meer dan 3 Q meter oppervlakte. 
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of van buitengewonea vorm, wordt verzocht vooraf daarvan kennis te geven aan de 

Commissie, met opgave der maten. 

Van de verkoopbaar gestelde voorwerpen moet tegelijkertijd de prijs worden opge

geven. Een lijst met de prijsopgaven zal bij den Catalogus worden uitgereikt. 

Art. 8. De Commissie biedt hare bemiddeling aan voor den verkoop van de tentoon

gestelde voorwerpen. 

In geval van verkoop worden geen procenten of vergoeding, onder welken vorm ook, 

tot het dekken van onkosten berekend. Onderhandsche verkoop van een tentoongesteld 

en als te koop opgegeven kunstwerk, zonder kennisgeving aan de Commissie, zal niet 

worden erkend; alle onderhandelingen, buiten haar aangegaan, vervallen, wanneer zulk 

een stuk reeds door de Commissie mocht verkocht zijn, van welken verkoop de Commissie 

den belanghebbende steeds onmiddellijk zal kennis geven. 

Art. 9. De Commissie behoudt zich het recht voor om stukken, die haar ongeschikt 

voorkomen of die reeds op vroegere Stedelijke Tentoonstellingen i-ijn geplaatst geweest, 

af te wijzen en terug te zenden. Kopieën in olieverf naar schilderijen en teekeningen naar 

teekeningen, worden evenzeer geweigerd. 

De Commissie noodigt allen, die meer dan één kunstwerk wenschen aan te bieden, 

uit, deze te nummeren in de volgorde waarin men ze wenscht opgenomen te zien, om, 

voor het geval de ruimte te beperkt mocht blijken, met die wenschen rekening te houden. 

Art. 10. Door het Gemeentebestuur worden Zes Gouden Stedelijke Medailles, ieder 

ter waarde van 100 Gulden, beschikbaar gesteld, ter bekroning van zulke op de Tentoon

stelling aanwezige kunstwerken, welke van uitnemend talent getuigen. Kunstenaars, die 

voor hunne werken niet wenschen mede te dingen naar deze medailles, moeten zulks bij 

de inzending schriftelijk mededeelen. 

Art. 11. Deze bekroning zal geschieden door een Jury van zeven leden, waarvan 

drie door het Stedelijk Bestuur en vier door de kunstenaars wier werken worden tentoon

gesteld, zullen worden benoemd. Deze laatste worden daarom uitgenoodigd bij hun inzending 

tevens de opgave te voegen van vier door hen gewenschte jury-leden. 

Kunstwerken van Leden der Jury en van hen, die bij vroegere Stedelijke Tentoon

stellingen alhier, bekroond werden, blijven buiten mededinging. Het feit van niet-mede-

dinging wordt op het ingezonden kunstwerk aangegeven. 

Art. 12. De Commissie zal bij de Regoering aanzoek doen om van Rijkswege stukken 

van Nederlandsche kunstenaars te laten aanikoopen, welke voor Rijksverzamelingen worden 

waardig geoordeeld. 

Art. 13. De Commissie is gemachtigd tot de verklaring, dat de Maatschappij »Arti 

et Amicitiaec in het jaar 1903 haar jaarlijksche Tentoonstelling van [schilderijen niet 

gelijktijdig met de Stedelijke Tentoonstelliiig zal houden. Voorts, dat ide Vereeniging tot 

bevordering van Beeldende Kunsten < voor de Jaarlijksche Verloting van Kunstwerken 

op de in deze aangekondigde Tentoonstelling aankoopen zal doen van werken van 

Nederlandsche kunstenaars, tevens le.den van hunne vereeniging. 
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Bij de P l a t e n . 

Ontwerp gevel voor een heerenhuis, 

door M. KTJYPEB Cz. 

Een gevel waarbij de afwisseling niet vergeten is, en daardoor zich niet ongunstig 

voordoet, levert dit ontwerp. Daar zit door de velerlei vormen iets nieuws in, dat aantrekt 

en bevallig is. Als antwoord op een prijsvraag ingezonden, verkreeg het eene vrij gunstige 

beoordeeling. 

D r . C u y p e r s o v e r d e N i e u w e B e u r s . 

De opvattingen schijnen een anderen vorm aan te nemen. Algemeen is men er over 

verwonderd geweest dat Dr. Cuypers het Beursgebouw in bescherming nam, en over de 

vormen zijn ingenomenheid te kennen gaf. Dat moest ongetwijfeld op een misverstand 

berusten, en wie het las bleef het een raadsel. Het raadsel is tot oplossing gekomen. In 

de Nieuwe Rotterdammer Courant van de laatste dagen komt een stuk van Dr. Cuypers 

voor waarin de meening omtrent het Beursgebouw wordt uitgesproken. Wij laten hiervan 

een gedeelte volgen. 
Merkwaardig is het dat in dat gedeelte zooveel onderhanden genomen wordt, aat er 

zoowat als niets van het gebouw als geschikt overblijft. Kappen, ramen, trappen, gevels 

alles krijgt een beurt, en daaruit is een geheel andere beoordeeling op te maken dan de 

eerste, aan de juistheid waarvan menigeen twijfelde. Het is goed dat Dr. Cuypers zich eens 

uitgesproken heeft, niet om het Beursgebouw zoo zeer, maar om zich zelf, daardoor wordt 

de twijfel weggenomen die woorden en persoon hadden verwekt. Dr. Cuypers zegt: 
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Berlage heeft zich trouw gehouden aan de ware beginselen, die den ernstigen bouw
meester in zijn kuast moeten binden; 

ie. met nauwgezetheid en zoo volkomen mogelijk de behoefte vervullen waaraan moet 
worden voldaan; 

2e. gebruik maken van die materialen, die het meest geschikt voorkomen, om het 
doel te bereiken, dat men zich voorstelt en den vorm aan deze geven, welken zij door 
hun aard, hoedanigheid en eigenschappen vereischen, in overeenstemming met de wetten 
der statica en de eischen der duurzaamheid ; terwijl er op eenige punten wellicht te wei
nig rekening is gehouden met de wetten der aesthetica. 

Met kennis van zaken heeft hij de eenvoudigste vormen gekozen in overeenstemming 
met de functiëo aan de structuur eigen voor elk voorwerp. Duidelijk spreken de eenvoudige 
monolithen, die de breede bogen zijner galerijen dragen. 

De wanden der hallen, in zuiver gevormden baksteen met zorg opgemetseld en regel
matig gevoegd, zijn in volkomen overeenstemming met de bestemming van het gebouw, 
waarin dagelijks duizenden menschen zich bewegen. 

De toegangen en deuren, eenvoudig van constructie, zijn voorzien van steenen kozijnen 
die bestand zijn tegen de onophoudelijke bewegingen der bezoekers, de trappeü met hunne 
afsluitingen in graniet znllen eeuwen trotseeren, ondanks de duizenden en duizenden die 
er over óp- en afloopen. 

Door de keuze eener eenvoudige structuur en doelmatige, oordeelkundig duurzame 

bouwstoffen, heeft de bouwmeester een kenmerk van distinctie aan zijn werk gegeven. 

Ten opzichte van de keuze der kleuren, vooral voor het glas, zoude ik echter meer 

voldaan zijn, indien deze meer harmonisch ware behandeld, zoowel wat betreft de waarde 

der kleuren tegen elkander als de keuze der tinten. Ook komt het mij voor, dat bij de 

overdekking van de groote hal der goederenbeurs de ijzeren kapconstructie in aanzien 

zoude gewonnen hebben, wanneer de eerste glasbedekking over den boogvorm gecon

strueerd ware geworden, waardoor het geheele bovenstel. waarin de St. Andrieskruizen 

als trekkers zijn aangebracht, achterwege had kunnen blijven, omdat alsdan de buiten-

bedekkmg aangebracht hadde kunnen worden ter plaatse waar nu de binnenbedekking 

Z.ch bevmdt. De bezuiniging hierdoor verkregen zou aanmerkelijk zijn geweest, daar deze 

constructie niet zonder invloed geweest zou zijn op de hoogte van dit gedeelte van het 

gebouw. Op constructief economisch gebied kan ik mij ook niet geheel en al vereenigen 

met den hoogen, zwaren, massieven toren, die slechts een betrekkelijk zeer kleine klok 

draagt en dus niet in overeenstemming is met het doel; eene zóó groote zware massa 

metselwerk te maken, zonder eenig nut is niet wel gemotiveerd. 

Hoezeer ik over 't algemeen den eenvoud in de constructie toejuich, zoo moet ik 

echter bekennen, dat de bouwmeester aan de buitenzijde te ver gegaan is, door niet partij 

te trekken, ter wille van een aangenamer en sierlijker aanzien, van verschillende daartoe 

chenshge en voor de hand liggende middelen, zooals: bewerking of kleurschakeering in 

het metselwerk, aanduiding en accentuatie van de verschillende hoogte der roosteringen 

m de buitenmuren, zooals dit steeds bij de beste bouwmeesters is; daardoor wordt het 
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geheel duidelijker voor een toeschouwer en doet zich het gebouw tevens aangenamer in 

zijn verschijning voor. 

Niet gelukkig kan ik noemen de stompe afdekking van de torens, waardoor gebroken 

wordt met het stelsel ontsproten uit dé eigenaardige behoefte der noordelijke streken, 

waar de vele regens en de sneeuw een schuin hellende afdekking gewenscht maken. 

Door die afwijking van een eeuwenoude, op goede gronden rustende traditie is aan 

het nationaal karakter van den bouw afbreuk gedaan. 

Ook komt mij de zware ommetseling der kleine zoldervensters, die buiten alle verhou

ding tot de geringe afmeting van dezen staat, ongemotiveerd voor. Evenzoo de uiterst 

zware steenen ballustrade van een eenvoudig buitentrapje aan de westzijde. 

Een en ander verklaart dat het gebouw uitwendig niet slechts massief, maar eenigzins 

zwaarmoedig en somber, onvriendelijk voorkomt. Deze ongewenschte indruk ware te ver

mijden geweest, indien meer rekening ware gehouden met de overleveringen en de voor

beelden van onze goede oud-Hollandsche architectuur. 

De M a r k u s t o r e n t e V e n e t i ë . 

Op den 25sten April werd de eerste steen gelegd voor den nieuwen opbouw, zoodat 

de plaats van den ouden toren weder spoedig zal zijn ingenomen. Opmerkelijk is, dat de 

commissie belast met het onderzoek na den ramp ; geen juiste gegevens daarvoor heeft 

kunnen aanwijzen. Algemeen werd aangenomen, dat de schuld niet aan de fundeering heeft 

gelegen. Men veronderstelt dat het oudste gedeelte van de 12de eeuw dagteekenent, en 

dat tot de klokkenstoel reikte, was opgetrokken uit specie van slechte gehalte en die 

geheel krachteloos was geworden. Het hooger opgaande deel uit de 16de eeuw was veel 

meer aaneen gesloten, en nu had die vaste massa op de losse ingedrongen waardoor de 

ver.'toring volgde. Daar echter de breuk zich juist bij het vaste gedeelte het eerst open

baarde is die onderstelling nog al gewaagd, en zoo zal wel nooit de ware reden van het 

geval aan het licht komen. Waarschijnlijker is dat de gedurige veranderingen en ver

zwakking der muren de hoofdoorzaken vormen, en zoo behoort die geschiedenis hiermede 

wel zoo goed als tot het verledene. 

Twee Gemeentehuizen in Duitschland. 

Om eenvoudig in vorm te zijn, behoeft nog lang niet alle sprong uit de gevels gemist 

te worden. Dat bewijzen beide gemeentehuizen, die in geen enkel opzicht met versieringen 

overladen, toch door de gepaste verdeeling en uitbouwen een zeer goeden indruk maken. 

Het eene is het gemeentehuis te Krotoschin — en werd voltooid in het jaar 1901 

door de bouwmeesters Knoch en Kallmeijer te Halle a d. S. De verschillende vertrekken 

zijn allen in de gevel goed weer gegeven. Zoo heeft de voorsprong met den ingang en 

de beide ramen van de raadszaal een zeer gelukkige verdeeling. 

De trap, en het daarvoor gelegen ruim is goed verlicht geplaatst, en levert ook het 
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geheele plan een zeer regelmatige indeeling op. Het uiterlijk waaraan de Duitsche renais

sance herinnert is alhoewel de geveltop zeer karig gedekt is, monumentaal en doet vooral 

de hoog opgaande kap hierop zijn invloed gelden. De bouwkosten bedroegen ongeveer 

zes-en-negentig-duizend gulden. De bebouwde oppervlakte is ongeveer 641 M2 zoodat 1 M!. 

ongeveer ƒ 130 kost van bebouwing. Het is een bizonder rustig en fraai geheel waarin 

Beganen grond. Eerste verdieping. 

G e m e e n t e h u i s t e K r o t o s c h i n . 

het karakter der bcstemmiug goed is weggelegd. Een ander gelijke inrichting is die van 

het gemeentehuis te Guhrau van dezelfde bouwmeesters. Terwijl de planverdeclkig hier 

op geheel andere wijze is geschied, is de hoofdingang ook meer ondergeschikt, terwijl 

de ingang ongeveer op het midden bestemd is voor het bewoonde gedeelte. 
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De uitgebouwde gedeelten geven aan den gevel een aangename breking, ook is de 
raadzaal goed daarbij te onderkennen. Niet zoo monumentaal als de andere gevel vormt 
deze toch evenzoo een flink geheel. De bouwkosten bedroegen hier ruim drie en-tachtig-
duizend gulden, en bij een bebouwde oppervlakte van 564 M' ongeveer bedroeg dit 
voor het hoofdgebouw/ 127 p. Ms. 

D e N i e u w e n d i j k t e A m s t e r d a m . 

In vroegere jaren vormde de Nieuwendijk te Amsterdam de glorie onder de winkelstraten. 

De winkels van Sinkel, Bahlmann, Wille en anderen waren in menig oog paleizen. De 

Beganen grond. Eerste verdieping. 

G e m e e n t e h u i s t e G u h r a u . 

onverbiddelijke tijd heeft echter heel wat verandering gebracht. Het werd noodig, want 

het vroegere mooi was machteloos geworden, moest eens verfrischt en als gevolg daarvan 

is de Nieuwendijk nu gelijk aan een stadsgedeelte dat tot de moker veroordeeld is. De 

winkel van Sinkel de grootste die in de laatste jaren niet in uiterlijk door de verbouwing 
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was verbeterd, is er nu aangegaan en daarmede kwam een bijzonder groot terrein vrij, 

dat onder het beheer van de bouwmeesters Joseph Cuypers en Jan Stuijt voor den 

som van f 178,530 bebouwd zal worden door den aannemer I, N. Hendrix. Dan wordt 

het geen manufacturenzaak meer maar de Grand Basar de la Bourse. Men spreekt hier 

met de uitheemsche bouwstijl van de beurs thans niets als Engelsch en Fransch, het 

nationale wordt zoo langzamerhand internationaal. Alles beursbouw-invloeden. Wat echter 

hierbij op te merken valt, is dat Amsterdam er zeer fraaie winkels bij zal krijgen. Hoe 

heeft menigeen met het sloopen verbaasd gestaan dat achter die gevel, zulk eenehokver-

verdeeling zich bevond, een balkenlaag en een standvinkenrij die aan een kazerne of paardenstal 

doen denken. Onze oudjes hebben toch ook heel wat kunnen knoeien want zoo akelig als 

het achter dien gevel gesteld was, is bij weinig gebouwen op te merken, en is het een 

gelukkige wijziging dat die massa verdween om onder oordeelkundige leiding in nieuwe 

vormen te verschijnen. 

Tan zal de Nieuwendijk een krachtige concurrent van de Kal verstraat worden omdat 

zich de fraaiste winkels daar gaan groeperen en naar het zich laat aanzien staat nog menig 

oude gevel opgeschreven om te verdwijnen zoodat over een vijftal jaren de Nieuwendijk 

gerust de Vernieuwde Nieuwendijk kan genoemd worden. 

E l e c t r i c i t e i t s - g e l e i d i n g e n . 

Nu. de electriciteit zulke belangrijke vorderingen maakt, bij menigeen toepassing 

vindt is het wel van belang rekening te houden met hetgeen hiervan de firma H. Doyer 

& Co. te Delft, Technisch bureau voor dergelijke installaties zegt. 

Bij de electrische toepassing kan men een dynamo, een schakelbord, een accumula-

torenbatterij vervangen. Dit brengt kosten mee, maar ook niet meer. Een leiding ver

nieuwen, hetzij dit is in fabriek, kantoor, werkplaats, senatorium of woonhuis, doet geen 

fabrikant, geen man van zaken, geen eigenaar van een werkplaats, geen dirigeerend 

geneesheer, geen huisvrouw. 

Niet alleen van wege de kosten, maar meer nog van wege den ondragelijken last, 

die aan het vernieuwen van een electrische geleiding verbonden is. 

Een leiding moet in eens goed gelegd worden, de beste leiding is niet goed genoeg. 

Het is ons aangenaam te kunnen verklaren, dat wij inplaats van het Amerikaansche 

gevaar op electrotechnisch gebied te vreezen, de Amerikanen vóór zijn geweest, daar wij, 

waar men ons vrij liet, sinds vijf jaar bijna uitsluitend en sinds vier jaar uitsluitend al onze 

electrische leidingen hebben gelegd volgens de voorschriften van Chicago's gemeenteraad. 

En wat leerde onze ondervinding ? 

Dit, dat zoodra het personeel geoefend is, eene leiding behoorlijk in metalen buizen 

gelegd nog iets goedkooper is dan eene leiding behoorlijk gelegd in groeflatten en slechts 

15 pCt. duurder dan eene leiding behoorlijk gespannen op isolatoren. 

Wat met spanwerk f 1000.— kostte, kost in metalen buizen / 1150. —. 

Dat verschil is niet groot. 



En bovendien worden nog deze voordeelen bereikt: 

1°. dat alle leidingen, waar gewenscht, uitzicht kunnen worden gelegd, met v o 1 k o m e n 

b e d r ij fs z e k e r h e i d ; 

2°. dat alle leidingen, die inzicht worden gelegd, na 20 jaar even goed zijn en er even 

goed uitzien ah bij oplevering; 

3°. dat het leggen van leidingen belangrijk minder tijd vordert (ruim 10 pCt. minder), 

vergeleken bij spanwerk zoowel als bij groeflatten ; 

4°. dat in nieuwe gebouwen de leidingen kunnen worden ^g^vóórdat de muren worden 

beraapt. (De bewerking vóór het pleisteren); 

5°. dat latere reparation plaats hebben zonder eenig sloopwerk; 

6°. dat a l l e b r a n d g e v a a r a b s o l u u t g e w e k e n is . 
Inderdaad waar de praktische ervaring zoo spreekt daar is het wellicht van groot 

belang hiermede rekening te houden. Zoo dikwerf worden wij geroepen om de aanleg te 
regelen en kunnen dan dergelijke werken van nuttigen invloed zijn. 

E e n F o r e n s e n p a r k t e A m s t e r d a m . 

Geteekend door den vaardigen hand van den bouwmeester Joh. Kromhout, trok in 
den afgeloopen maand een kleurig situatie-plan naar verschillende Amsterdamsche bouw
meesters, eigenbouwers enz. om hen te doen kennis maken met den aanleg van een nieuw 
park in de Watergraafsmeer. 

Daar zouden de forensen hun intrek kunnen nemen. Reeds zijn de wegen in aanleg 

en iS het terrein reeds zoo verre ingedeeld dat wie wil, met bouwen kan aanvangen Wie 

voor twintig jaar geleden gezegd werd dat zijn woning in de meer zou staan zou met tal 

van betoogingen hebben bewezen dat wonen daar niet denkbaar was om den ongezonden 

grondslag. Dank zij onze verbeterde materialen en constructie is dat gevaar wegendenk-

beeldig geworden, men woont daar even goed ja nog beter dan in de kom der gemeente 

Wat echter opmerkelijk is, dat is dat de Nieuwe Oosterbegraafplaats op die wijze overburen 

krijgt en zoo is spoedig die begraafplaats weder ingebouwd wat men dacht voor jaren 

voorkomen te hebben. Het forensenpark op zichzelf is goed ingedeeld, en beloofd voor de 

be.de eerst volgende jaren, daar een zeer levendig bouwvertier en bij het gereed zijn en 

het verbeteren der communicatie middelen een werkelijk gelukkig plekje te zullen worden 

voor hen die bij de stad, toch van het gewoel wenschen afgescheiden te zijn. Wanneer 

men nu tijdig aanvangt de tram langs de Ringdijk door de Kruislaan te liggen en zoo 

de Linnaeusstraat door om dan weder aan te sluiten, belooft dit stadsgedeelte werkelijk 

aan veler wenschen te zullen voldoen. 

Is dat het geval dan zal spoedig de nog resteerende helft der landerijen er ook wel 

aangaan en heeft Amsterdam zich weer op bizonder eigenaardige wijze onverwachts 

uitgezet. Wordt het thans geen tijd dat het oog eens worde geslagen op de De Ruyter-

kade en omgeving. Daar moesten meer inrichtingen voor de handelskantoren en magazijnen 

zich vormen die de kale plekken voor de spoorwegoverdekking kunnen vullen. Het ligt nu 

http://be.de
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reeds jaren lang zoó, en wanneer de lust er niet toe aangewakkerd wordt, blijft Amsterdam 

daar als een verlaten stadskwartier er uitzien. Juist waar de handel en scheepvaart daar 

het belangrijkst is, moest dat anders zijn. dan werd aan het IJ een beter aanzien gegeven, 

zooals in vroegere jaren, toen die open waterkom een werkelijk eenig effect te zien gaf. 

Komt men in het buitenland, dan zijn gewoonlijk die kaden 's avonds helder verlicht. 

Vol beweging, behooren zij tot een der fraaiste stadsgedeelten, bij ons, zijn zij als v< rlaten 

en des avonds om niet dan van de noodige verdediging voorzien over te trekken. 

Keere spoedig de aloude grootheid tot dat stadsgedeelte tetug. Men ziet wat samenwerking in 

de Watergraafsmeer vermag te doen, dat blijke ook hier waar het zoo dringend noodig is 

Zyn houten trappen aan grooter brandgevaar onderhevig dan stecnen. 

Een hoogst merkwaardige proef op dit gebied is door de timmerlieden vereeniging 

te Baden genomen. Men stelde zich de vraag of houten trappen nu werkelijk zooveel 

gevaarlijker zijn dan steenen. Om tot een goed resultaat te komen, werd in een daarvoor 

expresselijk vervaardigd gebouwtje, waarin werden opgesteld een trap van massieven iteen, 

een ijzeren gedeeltelijk met hout en xylolith gedekt, en een eikenhouten aan de onder

kant bestucadoord en een zonder stucadoorwerk. Onder alle trappen werd een gelijke 

hoeveelheid brandstof gelegd, die met petroleum begoten werd en daarna aangestoken. 

In een ommezien stond het geheele gebouwtje in lichte laaie. Na drie minuten stortte 

onder luide bravo's van de timmerlieden de eerste trap in elkander, het was juist de 

steenen. Korten tijd daarna werd de brand gebluscht, en nu bleek, dat de houten trappen 

oogenschijnlijk weinig geleden hadden. Daarom is deze proef in vele opzichten belangrijk, 

omdat nu de vraag rijst of het niet beter is de gebouwen te voorzien van houten, dan 

wel van steenen trappen, wat in het bouwwezen een groote verandering kan opleveren. 

Orgaan van de Vereeniging van Nederl. Bouwkundige opzichters en teekenaars. 

De nóg jeugdige Vereeniging heeft op 16 Mei No. i van haar orgaan het levens

licht doen zien. Bescheiden in vorm verschijnt het iedere veertien dagen voor de geringe 

som van / 0.65 per half jaar. Het is een geschikt middel om de vereeniging op kracht 

te brengen, en houdt tevens de aangeknoopte relatie levendig. 

Het bureau der redactie is gevestigd Schalkwijkstraat 3, Utrecht. Waar wij onzerzijds 

zoo geheel instemmen met het doel, dat vc betering in dit opzicht dringend noodig is, 

wenschen wij dat het orgaan daartoe ook een geschikt middel moge vormen. 
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Bij de P l a t e n . 

Ontwerp voor een winkelhuis met kantoorlokalen, 
door H. BONDA Bzn,, Bouwmeester. 

Een aangenamen gevel vormt dit ontwerp, rustig en vaa goede verhoudingen, maakt 

het, door de tevens gelukkige verdeeling een goeden indruk. 

Versiering van openbare pleinen en wegen. 

Wanneer men eenigen tijd in het buitenland vertoefd heeft, en tot eigene omgeving 

terugkeert, dan valt het ons dikwerf af, als wij een vergelijk maken tusschen hetgeen de 

openbare pleinen en wegen hier bij elders te zien geven. Toch maakt juist die versiering 

der wegen een voorname aantrekkelijkheid uit. In vroegere tijden dacht men daar anders 

over, en vormden de stadspompen in hunne dikwerf hoogst fraaie vormen een werkelijke 

tegemoetkoming hierin. In Berlijn, Parijs en meer dergelijke steden, nemen de fonteinen 

een belangrijk deel daarvan in. Hoe ongemeen fraai zijn de Champs Elysees niet, waarvan 

het evenbeeld weinig wordt aangetroffen. In Nederland wordt te weinig aan dit punt de 

aandacht gewijd. Wanneer men te Amsterdam op het Frederiksplein staat en de krachtig 

opschietende waterstralen beschouwt, dan komt er zoo iets van die waardeering in ons 

op, dan staan wij dikwerf even stil in bewondering voor de goede verdeeling dier water

stralen, die de bouwmeester toch met weinig middelen wist te verkrijgen. Onwillekeurig 

ging de gedachte aan het vergelijken, tusschen de Champs Elysees en het Frederiksplein, 

een groot verschil, het kan niet op een lijn geplaatst. Van het Frederiksplein ging het 

vergelijk naar het Damrak voor de Nieuwe Beurs waar niet een, maar twee fonteinen zijn 

opgesteld. Oneindig verschil, dat zoudt ge van dat tweetal tenminste mogen verwachten, 



waar hun een plaats is aangewezen zoo in de kom van het stadsverkeer. Hebt ge ooit 

grooter tegenstelling gezien, fonteinen die geen water geven en die aan het straaltje doen 

denken, dat een zeker manneken aan het stadhuis te Brussel ongestoord zijn gang laat 

gaan. Steenblokken, die aan de steengroeven herinneren, schildpadden op logge pooten, 

waarop in het midden een figuur draagt, even zwaar als vormeloos gekroond door een 

nietig stukje ijzer. Uit die zware steen loopt op vier punten een nietig straaltje in de kom, 

waarvan de groote en opgehemelde deugd moet zijn, dat paarden, die in de omgeving zich 

ophouden, zich daar den dorst kunnen lesschen en jongens die gewoon zijn alles te vernietigen 

om een modderbad te maken. Is het niet een bespotting zulke nietige straaltjes uit zulke 

door de natuur krachtig gevormde materialen, die geroepen zijn een daaraan gelijkstaande 

dienst te doen en hier zijn gezet, als liepen de tranen van miskenning er langs heen. Nu 

is het nog een straaltje, spoedig een druppel en dan niets meer, want zulke weinig zeg

gende dingen hebben in het oog van het jongere publiek weinig genade. Wanneer men 

die twee logge gevaarten eens had veranderd in één op het midden, een werkelijk water-

gevend lichaam, dat zeker ook minder kostbaar had geweest, hoe had het Damrak dan 

verfraaid geworden, dat nu met een paar aller ongelukkigste doopbekkens is versierd. 

Zoo is gelegenheid en geld onnut verspeeld, moet men dan juist: om modern te zijn, zoo 

niets zeggend, zoo zonder beteekenis werken. Daar is toch zooveel dat modern en toch 

inderdaad zeer fraai is, onze tijd levert zeer veel goeds en wij behoeven volstrekt niet 

tegen het nieuwe op te trekken, omdat enkelen het in zulk een armoedig gewaad stoppen. 

De fonteinen op het Damrak zij zijn tenminste treurige opvattingen onzer kunst. 

Verlamd in werking, want dat is geen waterstraal een half centimeterstraaltje, maar 

bovendien zoo in vorm, dat het te wenschen is, dat hunne bestemming het tijdelijke voor 

het eeuwige niet verwisselt. Zoo ging een der beste gelegenheden voorbij om te maken, 

dat iets goeds kwam daar, waar de plaats er als voor geschapen is. 

Was er nu nog slechts iets in den vorm te bewonderen, men zou veel voor het hoofd 

zien, maar alles is zoo sober, dat alle aantrekkelijkheid daarvan verloren is. Juist dat 

leerde het buitenland ons zoo geheel anders, waar de meest sierlijke vormen worden 

gedacht om het vreemdelingen verkeer te bevorderen en de stad tot een werkelijk aan

genaam verblijf te maken. 

De S t . M a t t h e u s k e r k t e F r a n k f o r t a. M. 

Het gebied der kerkenbouw is een nieuw tijdperk ingetreden. De St. Mattheuskerk te 

Frankfort a. M. waarvan de bouw met het voorjaar is aangevangen, geeft ten minste voor 

een vrijstaand kerkgebouw een geheel nieuwe verdeeling aan. Doordien het terrein niet te 

groot was werd besloten een benedenverdieping onder de eigenlijke kerk te maken. 

Gelijkstraats komt men in de verschillende inrichtingen die voor de gemeente noodig zijn 

en daarboven is de kerk aangebracht. Het is een werkelijk fraai geheel, gebouwd onder 

directie van den bouwmeester Bjof. Pützer in Darmstadt. Aanvankelijk werd een concours 

uitgeschreven waarbij drie prijzen werden toegekend, maar tevens besloten om onder de 

bekroonden een nieuwen prijskamp aan te gaan waarbij het thans in aanbouw zijnde den 
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voorrang verkreeg. Het terrein is op den hoek van twee straten gelegen. Doordien in de 

omgeving nog al groote gebouwen zich bevonden, werd bepaald dat de toren zich slank 

boven alles moest verheffen. Zeer eigenaardig stelde de ontwerper dezen toren geheel ter 

zijde op, en slaagde uitstekend wat het monumentale daarvan betreft. In het kerkgebouw 

zijn i. oo zitplaatsen waarvan Va op de gaanderijen. TDc verschillende zalen in het beneden 

deel kunnen door behoorlijke afsluiting der wanden tot een geheel gemaakt en ook ieder 

afzonderlijk gebezigd worden. Woning voor den koster, den hulpprediker en twee zusters 

is aan alles verbonden, en zijn die met overdekte gangen aan het kerkgebouw aangesloten. 

Aan de kerk zijn aan de Hohenzollern Platz twee ingangen die op het terrein uitkomen, 

0 * 10 30 ' 3fl"i 
i l r 

Beganen grond. Eerste verdieping Kerkruim. 

daardoor is het mogelijk dat rijtuigen op het kerkterrein kunnen komen en de bezoekers 

tot voor het gebouw kunnen brengen waar zich al de toegangen bevinden. De rijtuigen 

komen dan door een der ingangen binnen, en kunnen door den anderen het terrein verlaten. 

Bij die hoofdingangen zijn de ruime trappen tot het kerkgebouw geplaatst. Ook nog 

door drie andere ingangen is de toegang mogelijk. Het kerkschip is 24 X 16^ M. om 

meerdere hoogte aan de midden benedenzaal te geven is de bevloering beneden het straat 

niveau gelegen. Het geheele ontwerp onderscheidt zich niet alleen door een fraaie archi

tectuur maar tevens door een groote nieuwheid van gedachten. De gezamenlijke bouwkosten 

beliepen ongeveer 340 duizend gulden een aanzienlijk bouwcijfer waarvoor echter een 
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uitstekend geheel verkregen is. Ongetwijfeld zal deze bouwinrichting velen tot nut kunnen 

zijn die gebrek aan terrein hebben en toch gaarne dat aan het doel doen beantwoorden. 

Invloed van Portland-cement op IJzer. 

Dat Portland-cement een goed middel is om ijzer te conserveren, is niet nieuw meer. 

Vooral in den laatsten tijd nu de verschillende stelsels van Monier en anderen wedijveren 

om door groote productie van allerlei constructien te bewijzen, dat het werkelijk zoo is. 

Niettemin is het nuttig, dat alle onderzoek daarbij niet wordt op zij gezet. Nu trok in het 

afgeloopen jaar de aandacht, dat de ingenieur der bruggen en wegen in Frankrijk de 

D o o r s n e d e . 

heer M. Breullé, in de verslagen over dien werkkring vermeldde, dat cement volgens zijne 

ervaringen op het ijzer in het water een zout zette en daardoor een ijzer silicaat vormde. 

Dat resultaat was tot heden geheel nieuw. 

In een der Duitsche vakbladen wordt vermeld, dat bij onderzoekingen in het voor

jaar te Berlijn gedaan werd vastgesteld: 

iu. dat men voor gewapend beton slechts zuiver en wel roestvrij ijzer moet gebruiken; 

2o. dat men bovendien de ijzerlaag niet te dicht aan het oppervlak der platen moet brengen. 

Het betrof hier namelijk riooldckkingen. 
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Een verder belangrijk onderzoek is dat ingesteld door Prof. Nortin in Amerika, die 

meer hoofdzakelijk de oorzaak van het roesten naging, de ervaring toch had geleerd dat 

cement op ijzer goed was dus dit behoefde niet nader onderzocht, alleen de oorzaken 

van het roesten. Velerlei werden de proeven, genomen met enkele zuivere cement, met 

beton van verschillend gehalte, en met slakkenbeton. De beton mengsels werden vooraf 

het zand en de steenslag goed van gezuiverd en gewasschen De stukken wet den met krachtige 

Gevelaanzicht Mattheuskerk te Frankfort a/M. 

waterstralen uitgespoeld en werden daarbij vooral die slakken gebezigd afkomstig uit 

suikerraffinaderijen en locomotieven. Bij de droging vertoonden die slakken duidelijk sporen 

van alkalische werking. 

Het ijzer bestemd voor de bewerking bestond uit een stuk 15 cM. lang en 6 mM. 

dik-plaatijzer 2.5 cM. breed en 0.08 mM. dik en een strook bandijzer 15 cM. lang en 2.5 

cM. breed. Alles werd vooraf goed gereinigd en afgeborsteld, dan in heete verdunde 
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zwavelzuur en daarna in verdunde kalk gelegd, na afkoeling werd de kalk afgeschuierd. 

Het ijzer was door die behandeling volkomen schoon en glanzend. Daarna werden zij in 

de gereed gemaakte beton-massa 7.5—7.50—30 cM. geplaatst. T e eene helft der proeven 

bleei 24 uur de andere 7 dagen onder water dan werd een vierde der proeven in goed 

gesloten bakken aan een atmospheer van stoom, lucht en koolzuur blootgesteld, een tweede 

vierde aan lucht en stoom, en een derde vierde in een lucht atmospheer met koolzuur 

gevuld. Na drie weken werd het onderzoek genomen. Het ijzer in zuiver cement was 

onveranderd gebleven uit de beton los gemaakt was dit ev^n glanzend als voor de bewerking. 

IJzer dat niet van cement voorzien was en in dezelfde bak was gelegd was meerendeels 

verroest. Bij de andere proeven was het meerendeel door roest aangetast, vooial op de 

plekken waar on verbrande slakken-asch zich bevonden had. Bij de proeven met zeer nat 

aangemaakt beton was het ijzer evenzoo goed gebleven want de dunne brei had het ijzer 

met een beschermende huid gedekt. Dit onderzoek bepaalde alzoo: 

1°. Dat zuiver cement, dus aangebracht een volkomen waarborg tegen roest oplevert. 

2°. Beton die zekeren waarborg tegen roesten geeft moet vast aan een gesloten zijn zonder 

bellen of onverteerde massas. Ook moet die vooral zeer nat aangebracht. 

3°. Dat ijzer roest waar slakkenbeton is gebezigd, is voornamelijk te wijten aan de zich 

in de asch bevindende ijzeroxyde en niet aan de zwavel, dit beton is dan ook alleen 

te gebruiken wanneer het ontdaan is van allen luchttoevoer. 

Voor alles is noodig dat het ijzef goed zuiver gehouden wordt. Ook uit deze onder

zoekingen valt dus af te leiden dat Portland-cement een nuttige beschermer is voor alle 

ijzerconstructie. 

PRIJSVRAGEN. 
De Vereeniging »Architectura et Amicitia," heeft met het oog op de toekomst, onder 

hare prijsvragen ook een opgenomen die voor het Hof van Arbitrage zou kunnen dienen. 

Het komt ons echter voor, onzen tijd is nog al op materieele voordeden gesteld dat de 

belooning wel wat karig is gekozen ; een enkel diploma het is eervol, maar een zilveren 

ruggesteun had geen kwaad daarbij gekend. Het zou toch jammer zijn als het goede doel 

niet bereikt werd, want inderdaad zou dergelijke prijsvraag een uitstekende voorlichting 

kunnen zijn voor die welke wij mogelijk wachtende zijn. 

De prijsvragen van A. et A. zijn: I. Gebouw voor het Internationale Hof van Arbitrage. 

Prijs een diploma. Tijd van inlevering : de tweede Zaterdag in Januari 1904.1 

II. Protestantsch Kerkgebouw. P r i j s / 75 Premie / 25 Tijd van inlevering: de tweede 

Zaterdag in Januari 1904. 

Hl. Houten brug in een park. P r i j s / 35. P r e m i e / 15. Tijd van inlevering: de tweede 

Zaterdag in Januari 1904. 

IV. Opmeting van een oud gebouw. P r i j s / 35. P r e m i e / 15. Tijd van inlevering: de 

tweede Zaterdag in Januari 1904 

V. Brievenbus op straat. Prijs / 25. Premie / 10. Tijd van inlevering : de tweede 

Zaterdag in Januari 1904. 
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VI. Schriftelijke verhandeling over: Welke weg moet worden ingeslagen om de mid

delen te vinden tot stichting van een eigen gebouw. P r i j s / 25. Tijd van inlevering: de 

tweede Zaterdag in Januari 1904. 

VII. Omslag Genootschapskalender 1904. P r i j s / 15. Tijd van inlevering: de laatste 

Zaterdag in November 1903. 

A L G E M E E N E B E P A L I N G E N . 

De deelneming aan bovenvermelde prijsvragen is opengesteld voor alle leden van het 

Genootschap. 

De ontwerpen moeten uiterlijk des avonds voor 9 uur op den dag der inlevering 

vracht vrij worden ingezonden aan het adres van den ie Secretaris van het Genootschap 

»Architectura et Amicitia«, Café Parkzicht te Amsterdam. 

Bij alle ontwerpen moet gevoegd zijn een verzegelde naambrief en een correspondentie

adres om zoo noodig met den ontwerper in briefwisseling te kunnen treden. 

Alle teekeningen of stukken, die bij de inzending behooren, moeten voorzien zijn van 

een geheim teeken en motto. 

De Jury heeft het recht om in 't geval dat geen bekroning kan worden toegekend, 

de beschikbare gelden geheel of gedeeltelijk te verdeelen tusschen die ontwerpen, welke 

volgens haar oordeel recht op belooning hebben. 

De Juryleden zijn de heeren K. P. C, de Bazel, Jonas Ingenohl en C. W. Nijhoff. 

P R O G R A M M A ' S . 

I. Gebouw voor het Internationale Hof van Arbitrage. De ontwerpers voor de prijs

vraag worden geheel vrijgelaten 

II. Prötestantsch Kerkgebouw. Er wordt verondersteld, dat de kerk zal staan op een 

geheel vrij terrein; vervolgens zal de kerk ruimte moeten bieden voor 500 zitplaatsen. 

Voor het overige worden de ontwerpers voor deze prijsvraag vrijgelaten. 

UI. Houten brug in een park. De brug wordt verondersteld uitsluitend bestemd te 

zijn voor voetgangers. Wijdte der vaart 8 M. De teekeningen moeten vervaardigd zijn op 

een schaal 1 : 20. Eventueele details ware grootte. Behandeling naar verkiezing. 

IV. Opmeting van een oud gebouw. Er wordt gevraagd de opmeting en teekening 

van een oud gebouw of een woonhuis, waarbij hoofdzakelijk zal gelet worden op eene 

gevelteekening ; deze gevelteekening te vervaardigen op een schaal 1 : 20 Behandeling 

naar verkiezing. 

V Brievenbus op straat. De ontwerpers worden in de keuze van het materiaal wij 

gelaten. De teekeningen moeten vervaardigd zijn op een schaal 1 : 10; details ware 

grootte. Behandeling naar verkiezing. 

VII. Omslag Genootschapskalender. Afmetingen 7 X 14 cM. Op den omslag moet 

staan: Genootschaps Kalender 1904. »Architectura et Amicitia". Bij het drukken zal worden 

gebruik gemaakt van ééne tint. Evenals het vorige jaar worden de ontwerpers opmerkzaam 

gemaakt op twee factoren: Kalender, voor een bouwkundig Genootschap. 

Het Bestuur van »A. et A." 

H. P. BERLAGE NZN., VoareiUer- Jk VAN LEEUWEN, ie Secretaris. 
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O n t w e r p v a n e e n T e c h n i c u m , 
UïTGESCHREVEN ALS PRIJSVRAAG DOOR DE V E R E E N I G I N G VAN BOUWKUNDIGEN IN 

N e d e r l a n d s c h - I n d i ë . 

Deze prijsvraag, waarvan het uitschrijven in der tijd is medegedeeld, heeft een zeer 
uitvoerig rapport opgeleverd, dat in het geheel in het Bouwkundig Weekblad is opgenomen. 
Daaraan ontkenen wij het navolgende als het meest belangrijkste, omdat het hier in 
hoofdzaak de projecten betreft en de redenen die daarbij tot de beslissing hebben geleid, 
als zoodanig het belangrijkst zijn. 

Bij de beoordeeling der antwoorden op de door de Vereeniging van Bouwkundigen 
in Nederlandsch Indië in 1899 uitgeschreven prijsvraag: >Ontwerp van een Technicum*, 
zijn door de jury vooraf als leiddraad, 16 hoofdpunten ter bijzondere overweging vastge
steld en enkele dezer nog nader verdeeld. 

Het ligt voor de hand dat de diverse onderdeelen volstrekt niet als gelijkwaardig zijn 
te beschouwen, zoodat niet, door voor elk dezer een cijfer toe te kennen, uit het totaal 
aantal punten de betrekkelijke waarde der antwoorden kan worden bepaald. 

De Jury heeft daarom gemeend, dat voornamelijk waarde gehecht moest worden aan 
de 4 eerste hoofdpunten; dat de voorrang van het eene ontwerp boven het andere, 
hiervoor hoofdzakelijk moet worden bepaald, waarbij echter ten slotte ook aan punt 16 
een beteekenenden invloed niet mocht worden ontzegd. Zooals hierna blijkt, zijn er slechts 
2 ontwerpen, die naar het oordeel der jury voor eene bekroning in aanmerking kunnen 
komen, nl . die onder de motto's: >Vrijheide en »lnsulinde*. 

Wat artisticiteit aangaat, staat >Insulindec verre boven aan, ook wat de indeeling 
van het terrein betreft, die bijzonder gelukt is te noemen. 

Daartegenover staat echter »Vrijheid t met minder verloren ruimte in het hoofdgebouw 
dan ilnsulindec met minder kostbaarheid en minder gevaar opleverend bij aardbevingen. 
>Iasulindec is in dit opzicht minder gelukkig, om de torens op het middenstuk, al is in 
het ontwerp getracht, daaraan tegemoet te komen door den zwaren onderbouw. 

Over het geheel is dus het eerste ontwerp meer voor uitvoering geschikt dan Insulinde; 
het blijft echter in het gewone alledaagsche terwijl Insulinde een geheel origineele opvatting 
doet kennen en zoo iets nieuws, althans ongewoons geeft. Insulinde steekt als bouwkundige 
studie ongetwijfeld zeer gunstig af bij wat men op Java veelal ziet, en een bouwwerk, in 
den geest van dit ontwerp, zoude zeer zeker kunnen bijdragen om eens een andere richting 
te brengen in de veelal eentonige opvattingen, die op Java in de Bouwkunst heerschen. 

Niettegenstaande echter de superioriteit van deze oplossing, heeft de jury gemeend 
den voorrang te moeten toekennen aan »Vrijheide Hier heeft de ontwerper zich meer 
gehouden binnen de grenzen van het financieel uitvoerbare, is de oplossing praktisch 
bruikbaar en kenmerkt zij zich in de onderdeelen, zooals uit bijlage II: »Gedetailleerde 
beoordeeling der ingekomen projecten* blijkt, door vele goede denkbeelden. 

Daarenboven dient wel bedacht te worden dat Insulinde zich de handen meer vrij 
heeft gemaakt door de financieele zijde van het vraagstuk vrijwel geheel ter zijde te 
stellen; was dat ook geschied door den ontwerper van het andere ontwerp, dan ware ook 
door dezen wellicht een architectonisch hooger staand project geleverd, dan nu het geval is. 

De jury is van gevoelen, dat zelfs het verdienstelijkste der ingekomen ontwerpen de 
gestelde prijsvraag niet zoo oplost, dat het met den eersten prijs zoude bekroond kunnen 
worden; zij wenscht dus alleen den 2den en 3den prijs uit te reiken en wel aan >Vrijheide 
den aden, aan Insulinde den 3den. 

Soerabaja, Januari 1903. De Jury : 
RlBBERS, C. W. WEIJS, H. V. GELDEREN, F . J. F. MARTY, A. J. BOURGUIGNON. 
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Bij de P l a t e n . 

Ontwerp voor zes arbeiderswoningen, 
door H J. KRANENBORG. 

Een zestal aaneengekoppelde arbeiderswoningen geven, bij een goede binnenverdeeling, 

een zeer goed geheel te zien. Woon-, wasch- en slaapplaatsen frisch en luchtig, met een 

flink achterterrein, zijn dit woningen die voor den arbeidenden stand gewenscht zijn. 

De verdeeling op de plaat geeft alles nauwkeurig aan. 

H e t H o f v a n A r b i t r a g e . 

Naar aanleiding van de belangrijke gift die bestemd is om een gebouw voor het Hof 

van Arbitrage te stichten komt de vraag, hoe en door wien zal dat belangrijke werk worden 

uitgevoerd. Zooals de vakgenooten onderling bestaan, is de een naijverig op den ander 

en zou ieder voor zich, gaarne de opdracht van zulk een hoogst belangrijk bouwwerk 

ontvangen, is er eigenlijk wanneer men hen hoort geen, die het zou kennen dan wellicht 

de zegsman zelf. Dat het een hunner ten deel valt zal echter tot de vrome wenschen 

blijven behooren, hoewel de daarvoor vereischte kennis wel aanwezig is. 

Meer algemeen vertrouwt men op het uitschrijven eener prijsvraag de zaak te zien 

uitloopen. Maar zoo wordt reeds gezegd en geschreven dan eene, die alleen voor Nederland 

geijkt is, want wie zou in staat zijn, hier een gebouw te stichten dat voldeed aan onzen 

kunstzin en aan onze nationaliteit. 

Dat klinkt alles zeer mooi. Maar de nationaliteit is gevlogen. Sinds onze grootste 

bouwwerken bestaan uit brokstukken die meer Amerikaansch dan Hollandsch zijn is het 

met de nationaliteit gedaan en kan dat dus geen geldige reden meer zijn. Maar ook juist 
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dat zou geen hoofdzaak mogen zijn. Het moderne is bij den een slechter dan bij den ander 

toegepast, maar in het moderne zit toch overal hetzij bij Engelschen, Amerikanen, Neder

landers, Duitschers enz. een zekere overeenkomst, daar is in alles een grondslag die gelijk 

is. Dat zou den weg voor het moderne effenen. Maar bovenal waar het een gebouw betreft 

waar alle natiën in vereenigd moeten worden tot vredelievenden arbeid daar mag wel voorop 

gesteld worden, dat de bouwstijl een is, die door hen allen gekozen is, en kon wel eens de 

Russische in verband met het gronddenkbeeld van den Czaar de beste zijn, waarom, als dat 

het resultaat is zou een monumentale Russische arbeid niet voor dit doel gebezigd kunnen 

worden, evengoed als die Amerikaansche navolgingen die vrij karakterloos zich voordoen. 

Wanneer een prijsvraag tot het doel zal voeren, dan moet die zoowel aan het doel als 

voor de bestemming zijn internationaal, dan moeten alle krachten zich meten en waarom 

zouden wij dan niet een arbeid kunnen krijgen, die ons thans dwalend nationale kunstgevoel 

wellicht op zuiverder weg bracht. Wanneer men voor de Beurs te Amsterdam Cordonnier's 

ontwerp in hoofdlijnen had gevolgd, wat zou het er anders op de Damrak-ruimte hebben 

uitgezien, want schilderachtiger vormen hadden zich tegen bet luchtruim afgeteekend dan 

de onvoltooide massa die daar nu is gekomen. Wij hadden door den vreemdeling te 

volgen meer gewonnen, dan nu, nu wij onze beste krachten, want daartoe behoort Berlage, 

hebben afgedwongen af te dwalen tot iets dat weinig bevredigt. Ook de Hollandsche 

bouwmeester heeft wel eens in den vreemde gebouwd, zou dat nu niet evengoed kunnen door 

vreemdelingen ten onzent. Zou een arbeid zooals te Parijs, Berlijn en overal elders is gesticht, 

in Parlement en Museumgebouwen echt monumentaal, bij ons ook niet bevredigen kunnen, 

zeer zeker wanneer men het oog op dien weg vestigt dan kan het niet uitblijven of er 

wordt iets gunstigs verkregen. Keeren wij tot een prijsvraag in eigen boezem dan herleeft 

de Idbbelstrijd die wij bij alle wedstrijden hebben leeren kennen, en die hoogst onaangenaam 

is waar wij in zoo beperkten kring met elkander voortleven. Hier kan geen anderen uitweg 

mogelijk zijn dan een internationale prijsvraag, de zaak is internationaal, het geschenk is 

internationaal, het blijve dus geheel op dien weg en een prijsvraag kan werkelijk iets 

goeds leveren. Kan wanneer de bekroonde geen Nederlander is, de uitvoering worden 

opgedragen onder medewerking van Nederlanders, dat zal alles ten goede komen maar 

bovenal houde men voet bij stuk, en bouwe wat bekroond is. Juist dat van den weg 

afdwalen heeft nimmer zegen gebracht en al die prijsvragen die bekroond en daarna zonder 

den bekroonden zoo onder ons zijn opgeknapt, zij hebben nooit iets te zien gegeven. De 

Vereeniging A et A schreef reeds een prijsvraag uit wij herinnerden hieraan in vorige 

aflevering die op het doel slaat. 

Het trof ons echter, dat juist een bouwkundige Vereeniging waarvan men een program 

mag verwachten, beter dan van ieder ander genootschap of aantal personen, dat die 

Vereeniging een program had gesteld, dat als richtsnoer had kunnen dienen. Wij maken 

zoo dikwerf gewag er van, wanneer onvolledigheid in programma's wordt waargenomen 

en dat is goed, want juist eene duidelijke omschrijving maakt een vergelijking mogelijk en 

gemakkelijk. Hier echter schrijft het program voor: Men wordt geheel vrijgelaten. Is het 

niet alsof de prijs uitschrijvers op die wijze tot een program wilden komen, een geheel 
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verkeerden loop dus. Is het dat niet dan maakt die ongebondenheid het vergelijk moeielijk 

want die grenzeloos zijn gedachten laat gaan, zal de overwinning verkrijeen, tenminste 

wanneer er karakter en behoorlijke verdeeling in zit, en die maatstaf is wel wat rijkelijk 

genomen om tot rechtvaardige beoordeeling te brengen. 

Vooral zij bij het üitsdhrijven van dergelijke prijsvraag het program een studie, en wanneer 

daarvoor een behoorlijk gesalarieerde commissie werd gevormd uit deskundigen, deed de 

regeering een werkelijk goed werk, want juist de programma studie is zeer ingewikkeld en 

vereischt veel overweging. Dan ook kunnen de Nederlandsche bouwmeesters er voor 

zorgen, dat de eischen zoo gesteld zijn, dat zooveel mogelijk worde voldaan aan de 

toestanden waarin het terrein en omgeving, waaraan land en volk voldoen. 

De wijze om het programma saam te stellen, blijft dus een ernstig en wel overwogen 

werk onzer regeering, want zijn daarin dubbelzinnig of onvolledigheden, dan is dat de 

beantwoording ten nadeele. Hoe ook op die wijze voorgegaan, blijve de prijs-uitschrijving 

internationaal als het haar met recht toekomende. 

H e t D a m p l e i n t e A m s t e r d a m . 

Zoo is dan het vonnis uitgesproken en zal de oude Beurs verdwijnen, wat er nog goed 

van is namelijk de hoofdingangen zal men waarschijnlijk opbergen voor eventueele latere 

bestemming. Daarmede is de strijd gedaan, hebben oude en nieuwe Beurs elkander afgelost. 

Wat op het oogenblik op het Damplein geschiedt, viel er in geen jaren op voor, alles ligt er 

over hoop. Maar spoedig zal dat in rust verkeeren en dan is het er zooveel fraaier op 

geworden. Dat zou kunnen, maar daar leggen overal van die gemenieden palen waarop 

nog het woord mannes-man-rohren te lezen staat en die in hunne mannes manhaftigheid 

overeind gezet een werkelijk treurige figuur maken. Nu van die mannes mannen worden er 

zoo ettelijke om Naatje opgesteld. Nu praat men er over om het stadsschoon te bewaren, 

maar het is toch een zottemij als men dat ziet om er aan te gelooven. Gelukkig beginnen 

in enkele steden die den hoofdtoon aangeven waaronder thans ook vooral Berlijn gerekend 

wordt z-ch tegen die mannes man stukken te verzetten, en vraagt men daar of voor gerief 

wel zooveel schoons mag geofferd worden. 

Wij herhalen die vraag het is een schande om ons zoo op te knappen, zulke ellen

dige staken, zijn een parodie tegenover zoo reine en goed begrepen vormen van het 

aloude Stadhuis. Van Campen wat zoudt ge bestraffend ons beoordeelen wanneer ge al 

dat geknoei om uwen waardigen arbeid zoudt kunnen aanschouwen. Is er dan geen anderen 

uitweg mogelijk, dan ons juist langs die leelijke diagen over den Dam te trekken. 

Waarom moest dat alles boven gronds hier ter stede, wat zoo veel werkelijk goede ge-

zichts punten vernietigt. Dat is nu eenmaal zoo, maar omdat, op het Damplein tot het hoogst 

op te voeren, dat is toch wel wat al te erg. De palen zij zijn er, en zij zullen er blijven, 

zij zullen ook weder eenmaal gaan, dat men dan ten minste weet dat er in onzen tijd 

lang geen algemeene instemming met zulke stedentooi bestaat. 
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D e N i b e l u n g e n s c h o o l t e W o r m s . 

Een zeer eigenaardig denkbeeld heeft de gemeente bouwmeester Hoffman te Worms 

bij den schoolbouw toegepast. Juist waar de school geplaatst moest worden had men op 

een der hoofdwegen een zeer fraai uitzicht, om nu dat stads-schoon niet te vernietigen 

werd de school op de bovenverdiepingen geplaatst en het benedendeel bestemd voor een 

flinken doorrid die evenals de Oude Stadspoorten een aangenaam overzicht op een der 

wegen gaf. Zoo werd het fraaie en tegelijk nuttige verbonden een daad die waarlijk 

navolging verdient, want menig fraai stadsgezicht gaat verloren door onoordeelkundige 

bebouwing. De gevel van de Nibelungenschool is monumentaal en sluit geheel aan bij 

de architectuur, die in Worms nog aan vroegere tijden herinnert. Door de gaanderij werd 

een dubbel nut verkregen, zij is tevens de schoolkinderen bij slecht weder een goed onder

komen en tegelijk geschikte speelruimte. Eenvoudig en zonder sieraad imponeert de gevel 

door de flinke verhoudingen. Het karakter aan de school eigen zit er in, terwijl de door

gang tevens de herinnering aan de vroegere Stadspoorten levendig houdt. 
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K o s t b a r e w o n i n g e n . 

Amerika is het land voor de bouwkundigen en industrieelen om van te watertanden. 

Wij lezen daarvan dat de Heer J. J, Astor in de de Fifth Avenue te New-York een 
huis laat bouwen, waarvan de meubels ruim twee en zeventig, de gordijnen en tapijten 
ruim vijftig duizend gulden kosten. Hieruit kan eenigszins afgeleid worden, boe kapitaal 
de geheele bouw zal zijn opgevat. 

Onze tekstfiguren geven een raadhuis voor eene kleine gemeente; een ontwerp van 

den heer P. Siekman. Plannen, gevel en doorsnede verduidelijken alles. 
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T i m m e r l i e d e n - l o o n . 

Een zeer eigenaardige kwestie deed zich dezer dagen voor, die door de Kamer van 

Arbeid voor de bouwbedrijven op zeer degelijke wijze is behandeld. 

De Secretaris deelt daaromtrent het volgende 

mede: 

De Kamer, gezien een schrijven, tot haar ge

richt namens een aantal werklieden van de firma 

Van Epen en Co., stoomtimmerfabriek, alhier, 

waarbij zij de tusschenkomst der Kamer inroepen 

wegens het feit, dat, niettegenstaande door de 

timmerlieden-patroons te Amsterdam in hun ver

gadering van 27 Maart 1903 besloten is het 

minimum-loon van een timmerman te brengen 

op 28 et. per uur, hetwelk door de werklieden 

is geaccepteerd, de firma weigert aan hen, allen 
Raadhuis kleine Gemeente. 

timmerlieden, dit loon uit te betalen; 

Gehoord de mededeeling van den heer T. R. 

van Epen, lid der firma voornoemd, aan gedele

geerden uit het bestuur der Kamer, dat hij meent, 

dat de werklieden met hun klacht behooren te gaan 

tot de Kamer van Arbeid voor de Metaal- en 

Houtbewerking te Amsterdam, onder welke hij 

ressorteert en van welke hij zelfs lid is; 

Overwegende, dat deze meening van den heer 

van Epen op een misverstand berust, daar het 

besluit van oprichting der Kamer (Kon. besluit van 

18 October 1898 No. 41, gewijzigd bij Kon. besluit 

van 17 Juli 1902 No. 13) in art. 1 onder de be-

Raadhuis kleine Gemeente, 

Raadhuis kleine Gemeente, 

drijven, welke in de Kamer van Arbeid 

voor de Bouwbedrijven te Amsterdam 

zijn veitegenwoordigd, ook het timmer-

liedenbedrijf noemt, hetwelk door de firma 

voornoemd, onder meer, ook wordt uit

geoefend, zoodat de Kamer zichzelf be

voegd acht van het geschil kennis te 

nemen; 

Overwegende, dat, waar door de tim

merlieden-patroons te Amsterdam besloten 

is het minimum loon op 28 cent per uur 

te brengen, het wenschelijk is, dat dit 

loon door alle personen wordt genoten. 



die timmerwerk verrichten en derhalve ook door die werklieden van de firma Van Epen 

en Cc, die in den timmerwinkel werkzaam zijn en daar met gelijksoortigen arbeid belast 

zijn, als door timmerwinkels pleegt te worden verricht; 

Overwegende voorts, dat hier voor de Kamer dus alleszins reden zou bestaan een 
verzoeningsraad te benoemen, teneinde te trachten het geschil tot oplossing te brengen ; 
dat evenwel tengevolge van de verklaring van den heer Van Epen, dat hij de Kamer 
onbevoegd acht, de tusschenkomst van een verzoeningraad niet kan leiden tot vereffening 
van het geschil; 

Gezien art. 24 al. 2 der Wet op de Kamers van Arbeid; 

Besluit geen verzoeningsraad te benoemen, van dit besluit mededeeling te doen aan 

de beide partijen en het in de te Amsterdam verschijnende bladen openbaar te maken. 

V a n d e s c h r i j f t a f e l . 

Wij hebben altijd een hoekje op de schrijftafel ingeruimd, waarop bijeenverzameld 

wordt al datgene, wat onder de uitgaven of omtrent industrieele vindingen in boek of 

catalogus wordt medegedeeld. Daaronder wordt veel wetenswaardigs aangetroffen en willen 

wij tot gelijke waardeering bij onze vakgenoten hierop gaarne verwijzen. 

De catalogus van electrische artikelen en spreekbuizen van de firma Peck & Co. voor 

het jaar 1903, verdient, dat men er kennis mede maakt. Vooral in de laatste jaren ver

anderde de roeping van architect in velerlei vorm. 

Vroeger waren telephoon» in- en buitenshuis onbekend, electrische zaken, waren 

woorden, waarvan hij de waarde niet kon begrijpen, tegenwoordig is dat anders en de 

bouw van iedere woning stelt op dit gebied hooge eischen, men moet op alles indachtig 

zijn. In zulke gevallen is een catalogus als van de firma Peck & Co. goud waard, het is 

een handleiding, waar wij anders voor talrijke bezwaren zouden staan en het wijst den weg 

van zelf. Die dus van al die artikelen op de hoogte wil blijven raadplege de catalogus. 

De firma H. Zimmermann te Utrecht in centrale verwarming, ventilator, wasch- en 

drooginrichtingen, gaf een uitgebreid verslag in het licht van alles wat door haar op dit 

gebied is verricht, met de attesten die de tevredenheid daarover betuigen. Zij zijn talrijk 

en is het zaak hieraan te herinneren, ook dat kan zijn nuttige zijde hebben. 

De heer H. J. van der Veen begon een nieuwe uitgave te verzamelen over ijzer

constructies. Het construeeren van ijzeren kolommen, balken, trappen, gebouwen, vak

werken, kapgebouwen enz. Reeds leerden wij van den geachten schrijver het een en 

ander kennen, deze uitgave uitmuntende door goede uitvoering, geeft op hoogst beknopte 

wijze omtrent dit onderwerp zeer praktische toelichting. Juist op dit gebied is er niet veel 

en het was daarom een zeer goed denkbeeld hiermede aan te vangen. Het komt ons 

voor, dat de uitgave, bestaande uit 5 a 6 afleveringen k / o 95 per aflevering aan velen 

welkom zal zijn en in een werkelijke behoefte zal voorzien. Vooral voor onze opzichters 

is het werk van groote waarde, daar zij door de studie hiervan zich in veel kunnen 

bekwamen. De uitgave geschiedt door den heer L. J. Veen, uitgever te Amsterdam. 
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PRIJSVRAGEN. 

De Vereeniging »St. Lucas* te Amsterdam heeft op verzoek en ten behoeve der 

Vereeniging »Zutphen Vooruit v Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenver

keer te Zutphen, een algemeenen wedstrijd voor een reclamebiljet uitgeschreven. 

Het programma luidt als volgt. 

i. Het biljet moet in het algemeen het idee aangeven dat Zutphen een fraaie stad 

is, gelegen in een boschrijke omgeving. 

2. De teekeningen moeten geschikt zijn voor uitvoering in lithografie, hoogstens in 

4 kleuren. De afmetingen van het biljet bedraagt 80x5 5 cM-» d i e der teekening 70x45 cM. 

3. De bekroonde teekeningen blijven het eigendom der Vereeniging ^Zutpen Vooruit*. 

4. Na de bekroning worden alle ingezonden teekeningen te Amsterdam door de 

Vereeniging >St. Lucas* en te Zutphen door de Vereeniging »Zutphen Vooruit* ten

toongesteld. 

5. De niet-bekroonde teekeningen worden vervolgens aan de opgegeven correspon

dentie-adressen franco teruggezonden. 

6. Inzendingen moeten op 14 en 15 Augustus 1903 tusschen 10 en 5 uur franco 

bezorgd worden aan het adres der Vereeniging >St. Lucas* — Rokin 104 — Amsterdam. 

Inzendingen na dien datum worden beslist geweigerd. 

7. Inzendingen moeten vergezeld gaan van een gesloten enveloppe, met op de bui

tenzijde een motto, dat ook op de teekening vermeld moet staan. In de enveloppe moet 

het motto herhaald, en naam en volledig adres van den inzender duidelijk vermeld zijn. 

8. De uitspraak der Jury zal plaats vinden tusschen 16 Augustus en 1 September 1903. 

9. De prijs voor het bekroonde ontwerp bedraagt / 200.—, die voor het daaropvol

gende / 50.— 

10. Wanneer de met den eersten prijs bekroonde teekening zal gereproduceerd wor

den, zullen de drukproeven door den ontwerper moeten worden nagezien. 

11. Nadere inlichtingen worden op franco aanvrage verstrekt door den Secretaris der 

Vereeniging »St. Lucas*, den heer J. H. L. Hanau — Nassaukade 342 — Amsterdam. 

12. Voor mededingers in de prijsvraag zijn op franco aanvrage bij den Secretaris 

van »Zutphen Vooruit*, den heer M. G. A. Wennips, exemplaren van de onlangs versche

nen geïllustreerden Gids van Zutphen en Omstreken, gratis verkrijgbaar. 

13. De Jury bestaat uit de heeren: Co Breman, H. Ellens, Ed. Frankfort, Joh. 

Gebhard, A. M. Gorter, A. Hesselidk, J. M. Van Oort, leden van St. Lucas, C. L. Van 

Balen, Bestuurslid van »Zutphen Vooruit*, J. H. L. Hanau, Foeke Kuipers, P. C. Mondri

aan, plaatsvervangend Bestuurslid van «Zutphen Vooruit*. 

Het officieel pogramma is verkrijgbaar bij den heer J. H. L. Hanau, Secretaris van 

St. Lucas. 
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Bij de P l a t e n . 

V i l l a t e O o s t e r b e e k . 

Bouwmeester T. G. C. K O T H U I Z E N . 

Deze villa te Oosterbeek gebouwd, door den tegenwoordigen gemeente bouwmeester 

te Goes, is gelegen nabij het hotel Dreyeroord. Het metselwerk is gepleisterd met Portland-

cement, de bogen en banden zijp roode verblendsteenen. De plannen en gevels geven 

een duidelijke voorstelling van indeeling en uiterlijk. Het is een aangenaam geheel, dat 

betrekkelijk weinig gekost heeft. De bouwsom bedroeg f7000.—. De bouwmeester 

heeft dit kapitaaltje op bizonder goede wijze omgezet, en daarvoor een werkelijk practisch 

en aangenaam geheel voltooid. 

Het een en ander uit de Hoofdstad. 

Zoo is dan eindelijk het lot van de Oude Beurs beslist. De aanbesteding der slooping 

heeft plaats gehad en de meest biedende is de Heer C. Hartman te 's Gravenhage voor 

/ 15.400. 

Zonderling uiteenloopend waren de cijfers, die aanvingen met een bod van / 1025 

om denf geheelen beursbouw te verkrijgen, en waarbij het opmerkelijk is, dat de Amster-

damsche sloopers niet tot de sterkste liefhebbers behoorden. 
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Waar het materiaal van het gebouw tot het goede in zijn soort heeft behoord, komt 

het ons voor, dat de hoogste inschrijver zijn werk wel beloond zal vinden, want vooral 

aan hard- en zandsteen voor verschillende doeleinden geschikt om te bezigen, is de voor

raad groot, terwijl de metselsteen van goede gehalte aan menigen eigenbouwer zal ten 

voordeele komen. De nieuwe beurs is op dit oogenblik bezig zijn laatste tooi te ver

krijgen. De ijzeren lichten die op het bordes voor den hoofdingang worden opgesteld, 

zijn nagenoeg gereed en daarmede is de arbeid compleet. Eigenaardig is het te lezen hoe 

in buitenlandsche vakbladen de beursbouw wordt besproken. Een dezer dagen gaf de 

heer H. von PoeUnitz in de Deutsche Bauhütte eene omschrijving met tekstfiguren, die 

van bizonder weinig ingenomenheid getuigde. Deze noemt het een reuzenbouw, zooals 

wij wel eens van de Amerikaansche gebouwen zeggen, die geheel beheerscht wordt door 

een vierkante vormloozen toren in het karakter der Italiaansche torens. De bouw heeft 

wat de gevels betreft, veel overeenkomst met dien der diamantslijpersbond in de Plantage. 

De kleine Hollandsche steenen waaruit de bouw is opgetrokken, in tegenstelling van 

de groote steenvakken die veelal bij monumentalen bouw dienst dojn, verstoren het 

geheel niet, omdat op eenigen afstand gezien, die steenen zich meer als een geheel voor

doen. De achtergevel van het gebouw kan in het geheel geen vrede vinden, zoowel 

wegens de hoekige verdeeling als het zonderling aaneensluiten der geveldeelen. Ook het 

denkbeeld om de weinig sierlijke Gijsbrecht figuur in de lijnen van den torenbouw op den hoek 

geheel te doen ingaan maakt geen gelukkigen indruk, daardoor toch wordt die zware torenbouw 

onderbroken wat minder constructief is. De wijze om de figuren met sterke contours 

ingezet, en langs het ondervlak aanvangende met het kopgedeelte klimmend langs het voor-

vlak toe te passen, vindt lang geen toejuiching. Zoo ook is het inwendige vooral van de 

koopmansbeurs te kil, en met zijne zware ondersteuningen langs de gaanderijen niet op

wekkend, de korenbeurs alhoewel met goede verlichting, geven de kleuren waarin het kapdeel 

is afgezet een zonderlinge uitdrukking aan, die niet voldoet. De schrijver die het gebouw 

goed heeft bestudeerd, kan hiervoor weinig ingenomenheid betuigen. 

Zoo ziet men dat de opinies vrij verdeeld de rondte doen. Op den Dam is men bezig de 

electrische tramleiding te voltooien. Nu is op de plaats waar de Oude Beurs ongeveer staat 

weder een reusachtigen telefoonpaal verrezen, zoodat wanneer men het monument laat 

mede doen, het negental voor het kegelspel gereed is. Jammer dat men daarvoor geen 

andere ruimte bestemde, want het sieraad van dat al is treurig. Over de Amstel ligt thans 

de nieuwe overgang. Sinds Zondag is de brug geopend voor het publiek. Het is een 

overgang, wat de onderbouw betreft soiled en degelijk ineen gezet, wat den bovenbouw 

aanbelangt een treurige verschijning, en dat juist daar, waar de Amstel zoo prachtig de 

gelegenheid geeft tot iets goeds te maken. De gezichtspunten van de brug genomen, zijn 

doordien de ligging lager is, lang zoo fraai niet als van de Hooge sluis, alleen de ver

dere ligging van de stad doet hierop een beter overzicht geven. Dit echter heeft zijn 

practische voordeelen, de lagere ligging maakt het vervoer gemakkelijk, waarom de 

bouw zoo stiefmoederlijk aangekleed is, behoort tot die vragen die moeilijk te beant

woorden zijn. Meq noemt dat de lievelingsstijl van onzen tijd, maar zullen wij het zeer 
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Waardeeren, als die stijl een meer aristocratische opvoeding erlangt, en ons van den rijkdoiti 

laat genieten, zooals wij ons nu weer over de armoede moeten beklagen. 

Amsterdam staat aan den vooravond van belangrijke wisselingen. Het rapport over 

de uitbreiding aan den overkant van het IJ, biedt nieuwe gezichtspunten aan. Die weg 

moet het op. Alle uitbreiding die wij verkrijgen is goed maar met weinig levensvatbaar

heid, villa-parken of wat ook, zij zijn wenschelijk, maar wij moeten het oog verder vestigen. 

Dat is alles uitbreiding waar in de ziel gemist wordt. De handel moet op den voorgrond 

en daarvoor moet de weg aan het vaarwater geopend, is het IJ-gebied de oppervlakte. 

Toch heeft de gemeente in hare beschouwingen den overkant te veel genomen als een 

gebied dat geheel op practisch terrein zou te benuttigen zijn, kanalen en handels-inrich

tingen alleen, en dat gelooven wij, dat nimmer de toekomst daar mag zijn. Er moet een 

handels- en woonkwartier verrijzen, en dan bieden juist de talrijke open velden daar aan

wezig, de ruimten voor alle volkspelen en uitspanningen aan, die in de oude stad niet 

meer mogelijk zijn. Daarin gaven de hoofdartikelen in het Algemeen Handelsblad een 

betere wenk, maakt die overzijde niet tot een verbroken plan, maar vestig er de nijverheid, 

leg er wegen en woningen aan, sticht er parken en speelplaatsen en de stad zal daar 

een terrein vinden dat aansluit bij wat wij bezitten, anders zal het daar een kille eentoonige 

massa gaan vormen. Dat plan over het IJ zal nog heel wat zorgen kosten, en toch moet 

er niet mede gedraald, opdat de zich vestigende toestanden niet steeds meer en meer 

belemmeringen gaan vormenv Onder de Amsterdam^che woningen was deze afgeloopen 

week er een waarvan de zijmuur weg liep. Op een open terrein, waar huizen waren 

gesloopt, hoek N. Z. Voorburgwal en Spui, ging men aan het graven en het oude liedje 

begon, de fundeering liep er onder uit, de muur zakte weg, en het huis moest eensklaps van 

bewoners verlaten worden. Het zou mij niet verwonderen, wanneer daar onder die muur zeer 

weinig fundeering had gezeten. Het is juist op de hoogte, waar door de stad een zandlaag 

zich uitstrekt, waarop men gerust kan bouwen zonder fundecring, en zijn dan ook vele 

huizen zoo op die zandplaat gevestigd. Het weg graven en pnderheien der aangrenzenden, 

doet den grondslag verloopen, en alles schuift opeen. 

Dat is den val van de Kapel geweest, en zal ook hier wel weder de oorzaak zijn. 

Gelukkig liep het zonder ongelukken af, maar is bij dergelijken bouw in de omgeving 

altijd een wakend oog noodig, doch hoe geleerd ook, op dit punt schijnt men dat bij 

lederen bouw weder opnieuw te vergeten. 

Aan de Gasfabriek te Amsterdam. 

Ontegenzeggelijk is de gasfabriek aan den Haarlemmerweg te Amsterdam een der 

fraaiste van dien aard. De bouwmeester Gosschalk heeft er in den tijd een goede architec

tuur bij toegepast, die nog steeds bevredigt en veler aandacht trekt. 

Thans is men aan de fabriek aan een kapitale constructie bezig, die in het buitenland 

meer algemeen, bij ons echter nieuw is en waarvan deze bovendien een reusachtige 
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afmeting heeft aangenomen. Het is de gashouder die als de grootste van Europa wordt 

beschouwd. De ketel zal ongeveer 100.00D kub. Meter gas kunnen bergen. Onder de 

grootste gashouders wordt die te Berlijn gerekend, die echter 10,000 kub. M. minder kan 

opnemen. Toen men met den bouw aanving, is eerst de nog al slappen grond van het 

terrein opgehoogd met zand, opdat die grond meer vastheid zou verkrijgen. Daarna werd 

de ruimte van de gashouder 32 Meter over diameter uitgegraven tot op een diepte van 

ongeveer i j M. — A. P. Het heiwerk is afzonderlijk uitbesteed geworden doch niet gegund. 

De oorzaak daarvan zat in de reden dat de firma Aug. Klönne te Dortmund de construe-
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teurs en leveranciers van de gashouders meenden dat| de Hollandsche inschrijvingen die niet 
met hunne raming strookten, weinig betrouwbaar waren. Om nu het verschil hieruit voort
gesproten, te kunnen wegcijferen, meende de firma de fundeering-werken onder eigen 
beheer te moeten houden. 

Het betrof een omvangrijken arbeid, niet minder dan 2800 palen moesten worden 

ingeslagen. Daarop werd een beton-rand aangebracht die het metselwerk ongeveer 9.? M. 

hoog moest dragen. Dit laatste werk kwam weder onder Hollandsche krachten terecht. 

De telescoop die onze tekstfiguur duidelijk doet zien, is in vier afdeelingen verdeelt en 

heeft de kapitale hoogte van 37 Meten Deze hoogte werd opgesteld, al klimmende langs 

het ijzeren gevaarte zonder steigerwerken, alleen de ringen en bouten dienden tot steun 

van het werkvolk, die voor dezen arbeid een buitengewone vaardigheid aan den dag legden. 

Om geen druk in de voeting uit te oefenen, werd de binnenruimte zooals gewoonlijk 

geschiedt, niet met water aangevuld, maar ledig en werd die ruimte tot bergplaats geschikt 

gemaakt. De zolder van die bergplaats bestaat uit plaatijzer, waarop eene hoeveelheid 

water om het evenwicht te bewaren. Met November rekent men met alles gereed te kunnen 

zijn, het was dan ook noodig en zal na deze voltooing spoedig wat sterker druk op het 

gas worden uitgeoefend. In de andere fabriek aan de Linneausstaat zalneen dergelijke 

gashouder evenzoo verschijnen, daar het gebruik van gas in de hoofdstad ontzaggelijk 

toeneemt, en wel thans het dubbel bedraagt van wat voo» vijfjaren geleden gelevenJ.Werd. 

Men rekent thans op ongeveer 59.000.000. M3, wat steeds toeneemt en in 1904 nog veel 

meer zal bedragen. Ook uit dit oogpunt wordt uitgezien naar andere lichtbronnen om de 

hoofdstad van geregeld en goed licht te kunnen voorzien. 

W a r m w a t e r . v e r w a r m i n g . 

-f 

In onze voiige aflevering mochten wij op de inrichting voor centtale verwarming van 

den Heer H. Zimmermann te Utrecht verwijzen. Wij kunnen hieraan het volgende 

toevoegen; dat de fabrikant mededeelt, en waaromtrent de tekstfiguren nadere ophel

dering geven» 

Hiermede heem ik beleefd de vïijheid. 

Uwe aandacht te vestigen op een door mij 

uitge onden systeem van Centrale Warmwater-

verwarming, hetwelk bij herhaalde proefne

mingen zich reeds als een beslist voortreffelijk 

werkend toestel heeft doen kennen. 

Met het volste' recht prefereerde men tot 

heden, bizonder met het oog op eene aan

gename en milde warmteontwikkeling, de warmwaterverwarming boven de stoomverwar-

ming. In veel gevallen waren de hoogere aanlegkosten een beletsel, welke, tegenover de 
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stoomverwarming, hun oorzaak vonden in de grootere verwarmingsoppervlakten en de daar

door noodige grootere buizenleidingen. 

Sedert lang streefde ik er naar, om een Centraal-Verwarmingstoestel te ontwerpen, 

hetwelk in zich volkomen alle voordeelen der warmwaterverwarming vereenigde, maar 

daarentegen ook de nadeelen dezer soort van verwarming ophief, onder meer de onver

mijdelijk groote verwarmingselementen en groote buisleidingen. 

Na herhaalde proefnemingen mag ik met 

voldoening vaststellen, dat het mij gelukt is, 

een systeem uit te vinden, dat ten volle 

aan mijne verwachting beantwoordt, welke, 

hoog gesteld waren. 

De tot hiertoe gevolgde wijze [van warm

waterverwarming functioneert alleen door het 

verschil in specifiek gewicht der warm- en 

koudwaterkolommen; de langzame of vluggere circulatie-snelheid hangt af van het 

hoogteverschil tusschen den ketel en de verwarmings-elementen. Dit geringe gewichts-

verschil kan maar eene langzame watercirculatie tengevolge hebben, welke de naar 

verhouding groote verwarmingselementen en buiswijdten noodig maken. 

Bij mijn nieuw systeem wordt voor de 

warmteontwikkeling, even als tot hiertoe, alleen 

gebruik gemaakt van een warmwaterketel 

en een uitzetbak. (Verwarmingselementen en 

buisleiding natuurlijk inbegrepen). 

Het is geheel vrij van alle gecompli

ceerde apparaten, is dus eenvoudig, maar 

werkt goed en beslist onhoorbaar. 

Door de toepassing van eene eenvoudige maar doeltreffende constructie is het mij 

gelukt, om zoodanig in te werken op de watercirculatie, dat deze tegenover die, gebruikt 

bij de tegenwoordige warmwater-verwarming beduidend sneller in omloop geworden is. 

Dientengevolge worden de yerwarmingsopper-
vlakten en buiswijdten naar verhouding zeer 
klein, en de geheele inrichting wordt goed-
kooper. 

Verdere voordeelen aan mijn systeem 
verbonden zijn nog: 

i. Het is mogelijk de buisleidingen overal 
naar wensch aan te brengen, het leggen der 

terugloopleiding stuit nu niet meer op bezwaren (deuren enz.) zooals vroeger, daar 
deze vanaf het Verwarmingselement zonder hinder, willekeurig naar omhoog kan ge
voerd worden. 
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2. Voor de verwarmingselementen kan. door hun in verhouding kleineren omvang gemak

kelijker dan vroeger eene plaats gevonden worden. 

3. Een speciale kelder is niet meer noodig voor het opstellen van den ketel; deze kan 

op gelijke hoogte met de elementen, en zelfs nog hooger opgesteld worden. 

4. Men kan in veel ruimere mate dan tot heden groote gebouwen en gebouwcomplexen 

van uit een centraalpunt verwarmen. 

5. De verkregen temperatuur is precies dezelfde aangename, milde warmte als bij de gewone 

warmwaterverwarming. 

6. De bediening der inrichting is nog veel eenvoudiger en gemakkelijker dan bij de gewone 

warmwaterverwarming, daar door een nauwkeurig zelfwerkenden vuurregelaar, de gang 

der inrichting naar de behoefte aan warmte kan worden geregeld. 

7. De ketel staat niet, zoals bij lage druk-stoomverwarming onder het Staatstoezicht op 
het Stoomwezen. 

8. Mijn snelcirculeerend systeem laat zich veel gemakkelijker dan eene gewone warmwater-

of lage druk-stoomverwarming in bestaande of zeer oude gebouwen, kerken, enz. 

aanbrengen. 

Vloeren behoeven niet meer te worden opengebroken voor de terugloopende leidin

gen en kelders behoeven niet meer expres te worden gemaakt. 

B r a n d k a s t e n — v e r b e t e r i n g . 

De Heer L. M, Jaarsma te Sneek en Amsterdam is een ondernemend industrieel, 

die steeds zoekt naar verbetering van fabrikaat. Het artikel brandkasten, is een van zijn 

groote krachten. In een kleurige zeer fraai uitgevoerde circulaire bespreekt de heer 

Jaarsma zijne vinding die door de vakbladen dan ook gunstig is opgenomen. Die vinding 

is een gevolg van het nadenken dat men gewoonlijk de brandkast zoo zamen stelt, dat 

de inhoud door een zooveel mogelijk brandvrije afsluiting beschermd wordt. Wat gebeurde 

daarbij echter dikwerf, dat die goed beschermde inhoud verkoolde, wat zoo wat met ver

branden gelijk staat. Nu is de heer Jaarsma van meening, dat luchttoevoer dat gevaar 

wegneemt, en daarvoor zal hij ongetwijfeld zijne ervaringen hebben. Nu kwam hij daarvoor 

tot een geheel nieuwe constructie, en wel om luchtbuizen door de kasten te voeren, en 

heeft hij een zeer gecompliceerden aanleg daarvan op de circulaire aangegeven. Het zou 

onverantwoordelijk zijn het zoo ernstig streven afkeurend te ontvangen, men moet de 

practische resultaten afwachten om hierna te kunnen oordeelen. 

De vrees bekruipt ons echter of de wel wat kostbare inrichting loonend zal zijn. 
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Frissche lucht moet van de straat of van het dak worden aangevoerd, de kanalen daar

voor noodig loopen dan door een groot deel van het gebouw. Wanneer er brand is ziet men 

dikwerf de zonderlingste storingen, waarop nooit rekening is gemaakt kunnen worden, en 

wat men gespaard denkt wordt veelal vernietigd, al is de voorzoig tot bescherming ook 

nog zoo solied, wat men als beschermer beschouwde levert dan dikwerf gevaar. Het komt 

ons voor, dat de luchtaanvoer aan vrij wat verstoring bij brand onderhevig is, het goede 

doel zeer zal belemmeren, en daardoor van gering nut doen zijn, alleen dan wanneer het 

mogelijk was de kast te plaatsen in onmiddelijk verband mat den buitenmuur, zoodat het 

toevoerkanaal zeer kort is, zal dit zeer ten voordeele komen, een lange weg zal vele ge

varen opleveren. Daarin kan dus alleen de ervaring mede spreken en waar nu de Heer 

Jaarsma vol vertrouwen op zijne vinding is, hopen wij dat de toepassing hierin een woordje 

mag mede spreken. 

PRIJSVRAGEN. 

Jq^st was ons, vorig nummer afgedrukt toe» wij de missive van den Heer J. A. Hwizinga, 

meubelfabrikant te Groningen ontvingen, meldende bet getal der inzending op de prijs

vraag voor een ontwerp van een modern woonkamer-ameublement, waarvan het pogramma 

vroeger door ons is opgenomen. 

De antwoorden zijn drie-en-zestig; waaronder ook uit Duitschland, Oostenrijk, Frankrijk 

en België. De motto's zijn: Exelsiorc, »0«, >YYc, »Jo<, »Allen min éénc, »Laat hout hout 

blijven€, »Meubelenc, >Hollandc, «Eenvoudf, »Elcapa«, 11903c, >Xc, >E Ac, »Huisraadc, 

»Die alte Liebec, >Remholdc, >DolIar<, >Nasci Poenac, >Jo<I >Nihil», >Dispereert niet<, 

>Paxc, >Erik(, tGemütlichc, >J'aime la paix c, «OraPronobisc, > Nil Desperandum«, »Abino 

Dimitrisc, tEenvoud», »A E«, >Fantasie<, »Rustc, »Sifejo€, >Constructie<, »C«, >Erikc, 

»van Neste*, >Een gedachtec, »Nil desperandum*, >Tehuis«, »Eenvoud*, »Cezetc, «Prima 

vera,< >Zeelandc, >Heimate, »Dit<, »Heimelig«, «Holland*, »Eerste Proeve*, »Werden*, 

>Frage*, >Eigensinn<, »Nemo«, >Carpe diem*, »Zug«, «Thusnelda*, en zeven met een 

kenteeken. 

De Jury zal eerstdaags bijeenkomen en daarna de uitslag nader bekend worden ge

maakt. Inmiddels worden de ingekomen antwoorden in de verkooplokalen van den heer 

Huizinga tentoongesteld. Ieder belangstellende heeft vrij toegang tot deze tentoonstelling. 
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Bij de P l a t e n . 

O n t w e r p e e n e r V i l l a , 
door H. D. TABAK. 

J1^̂  

De beide plannen en den gevel geven het ontwerp eener villa. Het gedeelte eerste 
verdieping voorsprong benevens dat van de beide andere verdiepingen torenbouw, is in 
natuurlijke al het overige in metselsteen opgetrokken. 
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De Hoofds tad . 

Amsterdam kan zich niet beklagen, dat er geen werk is. Dat het wellicht niet in 

verhouding is tot het aantal bewoners, kan zijn, maar wanneer men een blik slaat op wat 

zoo overal omgehaald wordt, dan is dat verre van onbelangrijk te noemen en zijn er 

stadsgedeelten, die als het ware eene geheele verjongingskuur ondergaan. Voegt men 

hierbij de electrische beweegkracht en het licht, dat overal op en door de aarde wroet, 

dan is het in de hoofdstad een geklop en gesloop, zooals wij in weinig jaren hebben 

gekend. Jammer dat al dat bovenaardsche werken zoovele misstanden mede brengt. Voor 

het nieuwe Beursgebouw is men bezig een solieden walmuur met balustrade op te trekken. 

Het is eigenaardig, hetzelfde motief dat de balustrade vertoont op de Nieuwe Amstelbrug 

is ook hier toegepast en is het alsof bij het gemeentebestuur een geijkte moderne ver

siering is gevonden, waarvan men al na dat het noodig is een lapje afknipt. Kan er dan 

niet eenig verschil gebracht worden in die zoo verre van elkander verwijderd zijnde bouw

werken. Is het motief uit TACTÓ. zelf zoo simpel mogelijk gevonden, het kan er hier toch 

nog beter door dan op de Amstelbrug, omdat er meer tusschenverdeeling in is, en ook 

de groote baksteenen beurskolossus er zich gemakkelijker mede vereenzelvigt. Het was 

hier anders juist een punt geweest om van eene hoogst fraaie walversiering te voorzien, 

maar moest in dat geval het daarbij aansluitende zich dan ook op sierlijke wijze hebben 

voorgedaan. Zooals het thans is past alles meer bijeen, maar had in baksteenbouw 

evengoed een bevredigend geheel gemaakt kunnen worden, zonder juist eene herhaling 

te vertoonen. Plannen voor een nieuw villapark in de omgeving van de begraafplaats 

De Vraag aan den Sloterweg zijn in bewerking en heeft zich reeds daarvoor een maat

schappij gevormd met een niet onaanzienlijk kapitaal. De Heeren W. Langhout Gzn. en 

A. Lubbers namen hiertoe het initiatief, en waar beiden in de uitbreiding van ons stadsplan 

op verschillende punten een werkelijk verdienstelijk aandeel daarin bijbrachten, is het te 

voorzien, dat dat villapark een goede toekomst tegemoet gaat. Op die wijze komt Amster

dam in eene omgeving die voor de wandelaars nieuwe plekjes vormt, waar al de wandel-

wegen zoo gaandeweg verdwenen zijn. 

G e v e l w e d s t r y d t e H a a r l e m . 

Evenals het vorig jaar is te Haarlem een gevelwedstrijd uitgeschreven voor hen die 

van i Mei 1900 tot 1 Mei 1903, den fraaisten gevel voor hunne gebouwen hebben opge

trokken. De deelnemers moeten zich aanmelden voor 1 Augustus bij den heer I. W. G. Droste, 

secretaris der regelingscommissie, waartoe ook behooren de heeren Jacobus van den Ban, 

G. A. van Lennep, L. C. Dumont en I. C. Miohielse. De pryVuitschrijving waartoe de burge

meester Jhr. Mr. J. W. G. Boreel van Hogclanden het initiatief nam, gaat uit van de 

afdeeling der Maatschappij tot bevordering der bouwkunst aldaar. Ongetwijfeld zal dit 
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streven dat ten vorige jare met goed succes bekroond werd, bijdragen dat] de gevelbouw 

te Haarlem met zorg wordt behartigd en ware het te wenschen, dat onze grootere 

steden dit voetspoor volgden. Wat er veel goeds door verkregen kan worden is te Brussel, 

Keulen en andere steden te zien waar dergelijke prijsvragen meer algemeen zijn, en veel 

tot verfraaiing van de stad hebben bijgedragen. 

D e g a s h o u d e r a a n d e G a s f a b r i e k . 

Haarlemmerweg te Amsterdam. 

In onze vorige aflevering hebben wij er opgewezen welke kapitalen arbeid men aan 

de gasfabriek onder handen heeft. Naar aanleiding van die mededeeling stelt men ons de 

vraag hoe deze gashouder 100.000 M3 kan bevatten, waar de diameter 3^ M. en de 

hoogte 37 M. aangeeft. Die vraag zou juist zijn, wanneer men met die cijfers alleen 

rekening hield. Eerstens is de telescoop hoog 37 M. doch is er meerdere hoogte dóór de 

voeting en het beneden den grond aangelegde deel. Bovendien is de bedoeling van die 

hoeveelheid dat deze in een etmaal kan doorloopen. 

Gedurende het verbruik in 24 uren, wordt de hoeveelheid evenzoo aangevuld zoodat 
in dat tijdsbestek deze zich kan omzetten en onder die verhouding is deze ketel 10.000 M3 

ongeveer grooter dan de grootste die in Europa bekend is. 

Gaarne geven wij deze opheldering. 

H o u t s o o r t e n i n Z w e d e n . 

De Zweedsche houtsoorten zijn over de geheele wereld gezocht. De uitvoer is dan 

ook zoo groot, dat men zich de vraag al gesteld heeft, of dat wel vol te houden was. 

Een der groothandelaars Sórensen heeft dit onderwerp nader toegelicht. Hij verzekert, dat 

de voorraad in nog zeer langen tijd onuitputtelijk is. De uitvoer in het jaar 1849, bedroeg 

4 millioen kronen, deze was in 1884 gestegen tot 103 millioen kronen en niettegenstaande 

dat, blijft er steeds grooten voorraad. In den regel werd het afval verbrand. De zagerij 

Forssa besteedde jaarlijks 9000 kronen voor die verbranding. Om die kosten uit te 

winnen, hield men daarmede op, maar nu hoopte zich zooveel afval op, dat het bedrijf 

er door belemmerd werd, en men weder tot de verbranding overging. Het is bijna onge

looflijk, maar het Zweedsche hout gaat zelfs naar Nieuw-Zeeland, waar vele groote wouden 

zijn. Het is echter een geruststellend iets waar zelfs de deskundigen bevestigen, dat, 

niettegenstaande dien meerderen uitvoer, geen staking te wachten is wegens uitputting van 

den voorraad. 
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Ontwerp van een Kaaspakhuis met Bovenwoning. 

Een beknopte en zeer eigenaardige voorgevel heeft het kaaspakhuis, ontworpen door 
den bouwmeester J. J. Hellendoorn, te Hengelo (Ov.) waarvan wij in de gelegenheid gesteld 
zijn geworden de teekening te kunnen opnemen. 
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K a a i m u u r t e D e l f z i j l . 

Met het belangrijke feit dat in het noorden van ons land de nijverheid feest viert 

waardoor menigeen zich geroepen gevoelt, daar heen te trekken, en kennis Ie maken met 

veel wat ons onbekend of minder bekend is, verbindt zich nog een ander, en wel om 

tegelijkertijd de groote werken te gaan bezichtigen die voor de haven te Delfzijl zijn 

aangelegd. Zij behooren voorzeker tot het belangrijkste wat van dien aard in den laatsten 

tijd is daargesteld. Zeer uitvoerig behandelt de ingenieur W. F. Druijvesteijn in het 

weekblad De Ingenieur dat onderwerp en ontleenen wij daaraan gaarne in korte trekken 

het volgende. 

De aansluiting van den Noord-Ooster locaalspoorweg met de haven vereischte den 

bouw van een kaaimuur, en wel van zulke afmetingen dat de schepen die de Eems 

bevaren daaraan gemakkelijk zouden kunnen lossen. Voor die schepen wordt een diepgang 

berekent van g k 10 M. zoodat om niet aan den grond te raken een diepte en daaraan 

evenredige kaaimuur noodig was van n M. ^- N. A. P. 

De bovenkant van den muur moet boven den hoogsten waterstand liggen en is daartoe 

aangenomen op 3.50 M. + N. A. P. Daardoor verkreeg men een nagenoeg loodrechten 

wand van 14.50 M. een aanmerkelijke hoogte aan den waterkant niet alleen, maar die 

bovendien sterk genoeg moest zijn om de daarachter gelegen grond waarop steeds het 

gewicht van locomotieven en waggons grooten druk uitoefenen te kunnen tegenhouden. 

Het gewone middel om zulk een muur te dragen is eene fundeering op palen, omdat echter 

het creosoteeren op den duur geen zekerheid geeft tegen den paalworm en harde hout

soorten te groote kosten vereischen werd de paalfundeering opgegeven. Men maakte een 

puttenfundeering en is het juist op het nieuwe hiervan dat de aandacht dient gevestigd 

te worden. Hiertoe werden gemetselde ringen of putten van binnen uit ontgraven, zoodat 

de put door zijn eigen gewicht in den grond zinkt, terwijl hij van boven evenveel wordt 

opgemetseld als hij dieper zakt. Deze wijze van werken heeft boven een pneumatische 

fundeering dit voordeel dat zij veel goedkooper is en gemakkelijker kan worden uitgevoerd. 

Alle werken worden daarbij in de vrije lucht uitgevoerd, wat gunstig op den bouwsom werkt 

terwijt de massa ijzerwerk bij pneumatische fundeering noodig en kostbaar hier geheel 

kan gemist worden. 

Daar echter staat het voordeel tegenover dat met behulp van samengeperste lucht 

meer zekerheid wordt verkregen, want bij zulk een gemetselden put levert het scheef zakken 

steeds een ernstig bezwaar. De bodem van Delfzijl bood voor dergelijk werk juist veel 

voordeel. De haven is tot ongeveer 7 M. — N. A. P. zachte slib, daaronder tot op 11 

M. -7- N. A. P. vrij zachte klei zeer gelijkmatig en komt men dan op een kleilaag van 

zeer vast gehalte. Slechts enkele dunne veenlagen liepen onder deze hoogte door. Die 

klei belet het doordringen van het water in hooge mate, zoodat de ontgraving binnen de 

putten in den droge kon geschieden, dat kwam ten voordeele om wanneer de put eenigs-

zins overhelde, de hooge kant wat te ontgraven, waardoor deze in zijn loodrechte staat 

terugkeerde. De op die wijze aan te leggen kade heeft een lengte van 229 M., die komt 
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te rusten op 23 putten, elk lang 9.50 M. en breed 7 M. op afstanden van 0.50 M. van 

elkander geplaatst De hoeken van iederen put zijn afgerond met een straal van 1 M. 

Het zijn dus rechthoeken met afgeronde hoeken. Putten die van onderen in buitenomtrek 

niet dezelfde doorsnede hebben als van boven leert de ervaring van, dat zij moeilijk zijn 

recht te houden, waarom de put naar boven iets versmalt. ledere put wordt opgetrokken 

op een ijzeren putrand, bovenop breed 1 M. en van onderen eindigende in een loodrechte 

plaat, die als een scherp werktuig in den bodem snijdt. 

De rand heeft den vorm van een driehoek, waarvan de benedenvlakken uit volle wanden 

worden samengesteld, terwijl het bovenvlak open is. 

De rand wordt met beton gevuld. Deze kaaimuur moest aangelegd worden in de 

haven, op een gedeelte dat vroeger diep was 5.50 M. j-r-; N. A. P. en door aanslibing 

in het voorgaande jaar tot 3 M. -f- N. A. P. waardoor de vraag rees hue de putrand en 

het daarop te bevestigen metselwerk in die diepte te brengen. Het metselwerk was zeer 

zwaar, zoodat aan het ophangen van den putrand aan steigerwerk niet kon gedacht worden. 

Min baggerde de specie daarom op die plaats tot 7 M. -f- N. A. P. weg en stortte daarop 

zand hoog 1 M. -H N. A. P. 

Op dat zand werd bij laag water de ijzeren putrand gesteld en daarop metselwerk 

4 M. hoog opgetrokken, was dat iets versteend dan ging men met uitgraven aan de 

binnenzijde voort, waardoor de put zakte en trok men gelijktijdig het metselwerk omhoog 

zoodat men daarmede steeds bleef op eene hoogte ongeveer 3 M. + N. A. .P Had de 

rand de diepte van 7 M. -^ N. A. P. bereikt dan had de overgang plaats van zand in 

kleigrond en hoewel men beweerde dat de overgang van zand in klei storing zou opleveren, 

heeft de praktijk dit niet doen zien. 

Het metselwerk dat op de putrand 1 M. meet neemt al klimmende tot op de hoogte 

van 3M. de breedte van 1.86 M. in, altijd aan den binnenkant versnijdende. Die meerdere 

dikte is noodig om een groot gewicht te verkrijgen bij het indringen van den bodem. De 

put moet een groote wrijvingsweerstand overwinnen. Die werd voor put No. 3 berekend op 

1875 K. G. per M2. Toen deze dan ook op de gevorderde diepte was, bedroeg het gewicht 

1 miUioen K. G., terwijl de oppervlakte van den put die door den grond was omgeven 

bedroeg 400 M2. Da putrand was echter niet bloot, doch bevond zich gedeeltelijk in den 

grond. De oppervlakte daarvan bedroeg 25 M2. Als men aanneemt dat de klei een 

drukking opneemt van 1 K. G. per cM2, dan draagt de geheele putrand een gewicht 

van 250.000 K. G. Het overblijvende gewicht groot 750 003 K. G., wordt dus door de 

wrijving opgenomen. Bij enkele putten was dit echter nog grooter, zoo moest put No. 11 

eens belast worden met een gewicht van 170000 K. G. voor die op de diepte zonk, daai 

was dus het wrijvingspunt 3000 K. G. per M2. 

Per dag zakte een put in de zandstorting 0.50 M., en was de kleigrond ook op 

7 M. •£- .NA.P. bereikt, dan veranderde dit in 0.34 M.; op de vaste klei eindelijk in 0.30 

M. per dag. Dit was zoo wat den gemiddelden toestand. Vijf arbeiders werkten in een put, 

ook werden enkele putten met een knijper tot op eene diepte van 9.50 M. -r- N. A. P. 

geledigd. Over een put werkte men gemiddeld 32 dagen. De te ontruimen grond bedroeg 
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bij de ongunstige putten 22 maal meer dan de verkregen ruimte wat veroorzaakt wordt 

door het opwerken van den bodem. Het water werd met stoompompen uitgemaald die 

een vermogen hadden van 30.000 liter per uur. De hoeveelheid verschilde sterk er waren 

putten waarbij 170 uur, anderen waarbij 1622 uur water werd gemalen omdat op de eene 

plek het water meer indrong of opwelde dan op de andere. 

Nog bestond er vrees dat de put zou kunnen wegschuiven, ook dat de kleilaag alleen 

niet voldoende draagkracht gaf. Men heide daarom in den put ijzeren buizen. De draag

kracht toch van natte en drooge klei was zeer verschillend en kwam men na onderzoek 

tot de gegevens, dat drooge klei 8 KG. per cM2 kan dragen. Een werkelijk geringe kracht. 

Hoe groot kan nu de drukking zijn die de kaaimuur op den ondergrond uitoefende. Men 

ging daarbij van de onderstelling uit, dat de kaaimuur 1 r M. ^- N. A. P. hoog was. 

Voorts wordt de wrijving tusschen den grond en den achterkant van het muurwerk 

verwaarloosd, waardoor de toestand ongunstiger schijnt dan zij in werkelijkheid is. Voor 

den wrijvingshoek die het natuurlijk talud maakt met een horizontale lijn, wordt voor "het 

aanvullingszand achter den muur aangenomen 380. Dat zand strekt zich uit van af den 

bovenkantmuur tot op een diepte van 7 M. ^ N. A. P. Bij de berekening werd hier een 

wrijvingshoek van 450 voor vochtige klei aangenomen. Als boven belasting gelijkmatig 

verdeeld 6000 K.G. per M", welke belasting grooter is dan door het gewicht van loco

motieven uitgeoefend. 

(Wordt vervolgd). 

D r a a i b r u g t e V e l z e n . 

Hiervan vinden wij het volgende in de »N. R. C.« medegedeeld: 

Het is een reuzenwerk dat hier zoo goed als geheel tot stand is gebracht. Als gebaarde 
duivels zagen zij er uit, de werklieden van den heer John Cocquerill te Seraing, toen zij 
bij het begin van den bouw rondliepen met de wit gloeiende bouten; en thans, nu zij 
bovenop bezig zijn er de laatste hand aan te leggen, gelijken zij zelf wel kabouters en 
hun draagbare smidsen doofpotjes. De grootste draaibrug van Europa te hebben zal deze 
gemeente misschien even beroemd maken als de stoomponten aan de voetbrug haar 
berucht deden zijn. 

Honderd-acht-en-twintig meter is het gevaarte lang en slechts in Amerika is te 
Omada de Interstatebrug grooter van lengte, die meet 138.50 meter. De bruggen over 
het Keizer-Wilhelm-kanaal in Duitschland zijn kleiner dan deze brug te Velsen. Heeft de 
firma Cocquerill de brug gemaakt, de eer haar te hebben geconstrueerd komt gelukkig 
een Nederlander toe en wel den ingenieur J. W. Th. van Schaïk, die er verschillende 
nieuwe vindingen op heeft toegepast: 

Daar is b.v. allereerst het rusten van de brug op den pijler. Dit geschiedt door haar 
te vatten in een ring met rollen. 
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Wordt nu de brug gedraaid, dan rust zij niet alleen op den draaipijler, doch in dien 

ring, die een middellijn heeft van goed 10 meter, waardoor natuurlijk meer stabiliteit is 

verkregen dan bij het rusten alleen op den draaipijler mogelijk zou zijn. Wat die ring 

moet kunnen presteeren blijkt wel het best hieruit, dat hij tijdens het draaien een zwaarte 

heeft te torsen van 1400 ton, dus 1,400,000 K.G. en als de brug gesloten is en de volle 

belasting heeft 2ioo ton, dus 2,100,000 K.G. Om de belasting behoorlijk aan te brengen 

op alle deelen van den ring, als er b.v. een trein loopt op het eene deel van de brug, 

is gezorgd dat deze op den ring kan balanceeren. 

Het plaatsen van dien ring heeft met groote zorg plaats gehad, en daaraan zijn de 

beide maanden September en October 1902 heengegaan, terwijl reeds Augustus was 

benut om alleen de basis ervoor te leggen. Van uit dien ring zijn toen de hcofJliggers 

voor de brug uitgelegd en zoo is men eerst doorgegaan aan de volle lengte en daarna 

begonnen de dwarsdragers en brugspanten te bevestigen. De brug heeft een los en een 

vast deel. Als zij geopend staat, is er een doorvaartwijdte van ruim 50 meter. 

Zij is zoo ingericht, dat er twee sporen kunnen overgaan. 

Om de open brug te sluiten en haar dus voor het spoorwegverkeer bruikbaar te 

maken, zijn niet minder dan vier verrichtingen noodig. Allereerst moet de brug worden 

gedraaid. Men stelt zich voor dit te doen door electrische beweegkracht. Die beweegkracht 

die vereischt twee motoren ieder van 30 pk., zal dan moeten worden aangezet op twee 

z.g. windwerken, die onafhankelijk van elkander zullen dienst doen. Berekend wordt dat 

het openen en sluiten dan 90 seconden zal duren. 

Maar als de brug door handbeweging gedraaid moet worden, wat ook kan geschieden, 

zijn voor ieder windwerk vier personen noodig, en zal het veel langer moeten duren. Is 

nu de brug dichtgedraaid, dan is het noodig hem in gesloten stand te houden, en daar

voor zullen losse bouten grijpen in gleuven die in het vaste deel zijn gemaakt. 

Is men zoover, dan moet de brug worden opgezet, en eindelijk moet gezorgd dat de 

spoorstaven er op nauwkeurig aansluiten bij die op het landhoofd en de vaste brug. 

Eerst dan is de brug berijdbaar. 

Zij ligt zoo hoog boven het water, dat sleepbooten er met staande schoorsteen onder 

door kunnen. Maar voor alle andere booten zal opendraaien noodig zijn. 

De deelen waaruit zij werd samengesteld, werden zoo goed als kant en klaar naar 

hier gebracht. Grootendeels bestond het werk hier dus in het opzetten, aaneenzetten en 

aan elkaar klinken. Dit klinken geschiedde grootendeels pneumatisch met drie klinkmachines. 

De aannemingssom van de brug (bovenbouw) bedroeg / 325,000. Indien men nagaat 

dat bij den geheelen duur \an den bouw, die toch heeft geëischt het werken van tal van 

arbeiders 15—20 meter boven den grond, niet één ongeluk is voorgevallen, kan wel 

gesproken worden van gelukkig arbeiden, al is de tijd van opleveren dan ook reeds overschreden. 
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Bij de P l a t e n . 
W o o n h u i s g e v e l 

door M. VIEGEB.S. 

Een inderdaad zeer fraaie gevel vormt dit ontwerp. Modern, maar zoo dat zelfs degeen 

die op het hooren van dat woord eene rilling door de leden gaat, zich er door voelt 

aangetrokken, en zal moeten instemmen dat hier een werkelijk goeden arbeid is geleverd, 

en dat het moderne als het zoo wordt begrepen, redegevend, fraai van lijnen en afwisselend 

van vormen toch nog lang zoo kwaad niet is, en de herinnering aan de kunst van ons 

heden, nog lang waarde zal doen behouden. Daarbij flink van teekening geeft het een 

dankbare reproductie. 

D e H o o f d s t a d . 

De Hoogesluis heeft een kleintje gekregen. Ten minste als men het ophaalbrugje 

dat daar tegen aangebouwd is als zoodanig mag beschouwen. De verandering van de 

verkeerswegen, doet ook de Hoogesluis aan de beurt komen, en nu moet het beweegbare 

deel in behandeling genomen. Zoolang dat geschiedt, is de weg daarnaast aangelegd, 

en een der vele oude Amsterdamsche ophaalbruggen is hiertoe te hulp geroepen en 

in eere hersteld. Nu kunnen de wandelaars, en dat geschiedt nu talrijk, zich nog eens 

verlustigen bij de herinnering aan oude toestanden. De Oude Beurs kreunt onder de 

slagen die haar dagelijks worden toegebracht, het wanstaltige deel der korenbeurs is weg 

en nu staat alleen dat, wat werkelijk de Beurs was nog overeind Met veertien dagen zal 

dat wel anders zijn, het dakvlak is reeds van de meeste waarde ontdaan en spoedig gaan 

de zware lijsten waarvan de krammen en doken worden losgewrongen, en de open plek 
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is er, het omzetten van kapitaal zonder juist iets beter er op te worden is verkregen» Iton 

men nog maar in tijds besluiten de plek open te laten, dan zou er ten minste een groen 

en waardeerbaar punt in het midden der stad zijn verkregen. De zoogenaamde fonteinen 

die een schep geld hebben gekost zien er al treurig uit, des avonds zit de jeugd er allerlei 

kunststukken in te vertoonen, en daar het vrij wel drooge fonteinen zijn, verkrijgen zij op 

die manier meer het aanzien van vuilnisbakken, dan voorwerpen tot opluistering van den 

openbaren weg te zijn. In onze vorige beschrijving over de^hoofdstad deden wij een minder 

juiste mededeeling. De Vennootschap genoemd tot bouwen van villa's is niet voor de 

bebouwing achter het huis De Vraag, maar voor het Willemspark. Men mag dan ook 

verwachten dat dit park spoedig zijne geheele voltooiing ziet naderen, en is het een groote 

waarborg dat de bebouwing daarvan in goede handen is terecht gekomen. Iemand die 

voor twintig jaren geleden en nu de hoofdstad ziet kent haar niet meer, maar ook de 

vakman staat te kijken naar de velerlei wijzigingen die op het bouwgebied zich hebben 

voorgedaan. In de eerste plaats het ijzer, en dan de monier constructies. Wie zou ooit 

gedacht hebben dat het grind zulk een belangrijk bouwmateriaal zou geworden zijn zooals 

thans bij karrevrachten bij iederen bouw wordt aangereden. Voor den bodem en voor 

het dak gaat alles onder het grind, en is het opmerkelijk zooveel groote hoeveelheden 

daarvan worden omgezet. 

V e r e e n i g i n g v a n o p z i c h t e r s e n 2 . 

't Was in het voorjaar Een droeve tijd, omdat er eene treurige spanning bestond 

tusschen de verschillende maatschappelijke standen, eene spanning die dan ook na beëin

diging haar leed achterliet. Had beredeneerd overleg het woord gevoerd het ware voor 

alles beter geweest. In die moeielijke dagen, dan werd er door ons op gewezen, hoe 

onze opzichters, zoo groot in aantal, daarbij zoo goed met bekwaamheden toegerust, 

zich de vraag wel eens mochten stellen, maar zal men dan nooit aan ons denken, waar 

ieder tot in het dwaze zorgt voor verbetering van positie, waar enkelen te veel zelfs 

krijgen, in aanmerking genomen dat wij blijven wat wij zijn. En juist hun stand eischt 

• zooveel, dat moest veranderen en dit kan, wanneer gezond overleg den weg wijst. Uit 

die gedachtenwisseling groeide veel, mannen die reeds gepoogd hadden doel te treffen, 

maar dit tijdelijk hadden opgegeven, voelden zich weder aangemoedigd en ziet, de jonge 

spruit de vereeniging voor Nederlandsche bouwkundige opzichters en teekenaars werd 

geboren. Er waren er enkelen — och waar zijn die niet — die het niet goed vonden, 

dat de opzichters zich aansluiten tot lotsverbetering, maar kom, die lui zijn uit den tijd. 

Hebben de aannemers, toen zij zoo door de architecten gekneveld werden, dat zij op een 

kerk een kerk toe moesten geven, het onmogelijke van dien toestand niet ingezien en 

een einde gemaakt aan dien toestand. Zij hadden gelijk, en de positie is veel beter ge

worden, want die was voor dien tijd beneden alle critiek. Zouden nu onze jongeren die 

toch de kern der opzichters vormen, die gaarne ook door de wereld willen op een niet 

alleen menschwaardige wijze, maar die ook gaarne zich niet wenschen te verslingeren en 

door het maatschappelijk verband te eeren, zich vestigen, huwen en zoo al meer, niet 
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voor verbetering van positie mogen zorgen. Dat alles is niet mogelijk, wanneer de be
looning voor hun arbeid niet grooter is. 

Wij hopen het ernstig, dat die verwachting vervuld moge worden. Wat is intusschen 

gebeurt, het kleine ding dat vroeger zoo zwak was dat het in elkander zakte, is eene 

vereeniging geworden die ongeveer het honderdtal bereikt. Daar komt kracht in, dat is 

aan de flinke doortastendheid van het Hoofdbestuur vooral dank te weten. 

Geen wonder, dat de gedachte aan dat getal honderd den Voorzitter opgeruimd 

stemt, hij zond ons dan ook het onderstaande ter opname, waaraan wij gaarne voldoen. 

Wij gaan echter nog verder. Opzichters in Nederland, waar gij met 10 maal honderd

tallen zijt aan te wijzen, sluit u aan bij de vereeniging die wil dat het voordeel tot u 

terugkeert. Is het uw doel niet het vereenigingsleven te bevorderen, daar valt veel ten 

voor- eu ten nadeele van te zeggen, helpt echter voor het oogenblik dat verkregen wordt 

een verhoogde standaard van het honorarium, en is dat doel bereikt, dan kunt ge doen 

en laten wat ge wilt, maar helpt dat doel tenminste bevorderen, want niets is meer noodig 

dan een loon in evenredigheid tot den arbeid. De deelname is nu gemakkelijker, waar 

de leiding aanwezig is. 

ONS EERSTE HONDERD-TAL. 

Nog een korte spanne tijds, en onze jeugdige organisatie — de Vereeniging van 

Nederlandsche Bouwkundige Opzichters en Teekenaars — zal kunnen steunen op de kracht 

van een honderdtal mannen, die getoond hebben niet te zullen dulden, dat onze vakbelangeu 

slechts als oud vuil aan de vergetelheid worden prijsgegeven. 

Geleid door het gevoel — dat enkel kan ontstaan uit altruïsme — maar tevens door 

een onweerstaanbaren drang tot bestrijding van de demoralisatie die in onze vakkringen 

allerlei vormen zichtbaar wordt, hebben zij de handen ineengeslagen, en elkaar houw en 

trouw gezworen, waar het geldt, de bevestiging der oude, doch schoone dichtwoorden: 

*De bouwkunst toont haar beeld, in vrouwelijk gewaad. 

Gelukkig is de grond, waarop haar tempel staat". 

Daarom vakgenooten l — gij zult het allen beseffen — zijn we vol goede moed. 

Waar wij, na ruim vier manden werken, dit succes reeds hebben te boekstaven, daar 

houden wij ons overtuigd dat eerlang de hope van het gansche Nederlandsche trekpen-

proletariaat zal gevestigd zijn op de; 
9 VEREENIGING VAN NEDERLANDSCHE BOUWKUNDIGE OPZICHTERS EN TEEKENAARS." 

Welaan dan voorbereiders van een bet'ren tijd. 
Gij die daaraan uw beste krachten wijdt, 

Gaat moedig voort 1 
Wij houden 't oog vol hoop daarheen gericht, 
Waar de geluk-zon eens ons levenspad verlicht, 
En vreugde straalt van 't nu nog droef gezicht. 

Daarom strijders, 
Wegbereiders, 

Gaat moedig voort I 

J. G. B. KEURSCHOT, Voor*, v. d. Ver, v. NecUrl Bouwk. Ops. en Teek, 
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Woon- en winkelhuis te Aschaffenburg. 

J 
Beganeu grond en eerste verdieping. Sousterrein en tweede verdieping. 

De gebogen lijn doet op het gevelvlak zijn plicht, en komt 

vormen voor, wel niet zoo rustig als onze plaat ditmaal aangeeft, 

schikt gemotiveerd, er 

is passende afwisseling 

in die met de verschil

lende kleurige afdek

kingen tegen het ge

velvlak aangenaam 

breekt. Zonderling ech

ter dat de Duitsche 

modernen zoo geheel 

hunne versieringen uit 

het plantenleven ont

kenen. Geheele boo-

men en boomgaarden 

moeten dienst doen om 

den gevel te vullen, en 

zou een stillere ver

deeling en meer pas

sende versiering daar 

zeker veel beter vol

doen. Het j ontwerp 

beeft echter waar bet 

Gebouwd volgens 

het ontwerp van den 

bouwmeester H. Wild 

is het benedendeel 

gelijkstraats tot passage 

ingericht. Omdat de 

plaats waar het ge

bouw te staan kwam 

weinig straatruimte 

overliet, benuttigde 

men biervoor de pas

sage. Zooals bet aan

zicht doet zien zijn de 

openingen gedeeltelijk 

met gesmeed ijzeren 

bekweik afgesloten, 

daarbij in verschillende 

Toch is het niet onge-

V o o r g e v e l , 
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niet ia het overdrevene vervalt velerlei' verdiensten, en maakt een gunstigen indruk. 
Zooals de plannen doen zien gaat de bovenbouw ongeveer met den voorkant der 

gallerij omhoog, en is de benedenverdieping in de plannen verdeeld voor magazijnen, 
het hooger gelegen deel voor woning. 

K a a i m u u r t e D e l f z i j l . 

(Vervolg.) 

Bij die berekening werd als tegendruk in rekening gebracht de grondwederstand aan 

den voet van den kaaimuur, die over eene hoogte werkt van 1.50 M. (van 11 tot 12.50 

M. -i- N. A P.) en den tegenstand 

van het water tegen den kaaimuur. 

Ook moet rekening gehouden wor

den met de kracht die op een bol

der kan uitgeoefend worden door 

daaraan vastliggende schepen. Die 

bolders zijn op afstanden van 20 M. 

in den kaaimuur geplaatst en daarin 

verankerd. Men berekent de kracht 

op een bolder uitgeoefend 20.000 

KG. Door de ankers wordt die 

kracht overgebracht op een muur-

gedeelte lang 8 M. zoodat bij 

eventueel bezwijken dit gedeelte 

over zijn geheel zal worden losge

rukt. De kracht die per cM. lengte 

op den muur horizontaal werkt 

is dan 2°'°°0 — 25 K.G. Hierdoor 
boo J 

wordt de grootste drukking die aan 

Zijgevel. den voorkant van den muur op 

den ondergrond kan worden uit

geoefend 6 K.G. per cM». en de kleinste drukking die in de ongunstigste omstandigheden 

kan voorkomen 1.5 K.G. per cM». Deze gegevens zijn gebaseerd op de berekening dat 

de diepte van 11 M. -^ N. A. P. niet dadelijk na de voltooiing van den muur aangebracht 

zal worden, doch waarschijnlijk eenige jaren daarna. De aanvulling met zand zal dus geheel 

gezet en ingeklonken zijn voor dat de groote diepte voor den muur bereikt is De grond-

druk die zich tijdens het zetten voordoet en die waarschijnlijk wel de oorzaak is van het 

vooruitschuiven der kaaimuren tijdens den bouw behoeft dus hier niet gevreesd te worden. 

Tot meerdere zekerheid voor het verschuiven en om het draagvermogen te versterken, worden 

aan de voorzijde der putten 2 rijen open ijzeren buizen ingeheid. Was de put tot de 
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vereischte diepte gezonken en van binnen geheel drooggemalen dan werd met een heiblok 

zwaar 900 KG. de buizen 0.41 M. middellijn ingeslagen. Dat heien geschiedde door een 

locomobiel, die buiten den put stond, zoodat de machinist door seinen moest gewaarschuwd 

worden waaneer het heiblok kon vallen. 

Gedurende het heien zakte de put weinig, ook kwam door die bewerking weinig 

water opzetten. 

Bij onderzoek bleek, dat de klei in de buis over zekere lengte werd in elkaar gedrukt 

en wel op een lengte van 10 M., tot op 3 k 3I M. hoogte. Ware de buis dus van 

onderen gesloten geweest, dan had deze dezelfde dienst gedaan. Bij een valhoogte van 

2.50 M. werd iederen slag op ongeveer 3 mm. berekend. Op grooter: diepte verminderd 

dit tot 1̂  mM per slag De wederstand van de buis wordt geschat op 20O OOG KG. In 

iedere put werden in de voorste rij 7 lange en in de achterste 6 korte buizen ingeheid, waardoor 

de ondergrond belangrijk versterkt bleek en het afschuiven voorkomen. Dit laatste be

zwaar blijft altijd zeer groot. De ijzeren buizen verkregen in het begin eene lengte van 

10 M. en van 5 M. en een ijzerdikte van 10 mM. Die lengten werden echter gewijzigd 

tot op S.75 en 3.75 M. bij een ijzerdikte van 8 mM. De kosten van het inheien bedroegen 

slechts 6 cent per K.G. ijzer. 

In de als proefput genomene put No. 3, werden geene buizen ingeheid, omdat men 

toen nog geen voldoende gegevens had voor het draagvermogen. Om nu de mindere 

sterkte van put No. 3 op te heffen, werden de naastbij liggende putten No. 2 en 4, 1 M. 

breeder gemaakt dan de overigen. Om nu de ijzeren buizen door verroesten niet krach 

teloos te maken, moesten deze voorzien worden, asphalteren of verzinken was niet doel

matig, daar onder het inheien dit zou loslaten. De buizen werden nu uitgeboord en met 

beton versterkt door ijzer gevuld. Omdat de in de buizen aanwezige klei daarin zeer was 

vastgeperst, was het een hoogst moeielijk werk die kleimassa te verwijderen. Zoodra een 

buis op de verlangde diepte was uitgeboord, werdt daarin een X ijzcr Normaal profiel 

No. 32 geplaatst waarom nu de beton wordt gevuld. Die ijzers dienen vooral om de 

horizontale krachten, die bij het vooruitschuiven optreden, op te nemen, zij zijn daarom 

korter genomen dan de lengte der buizen bedraagt. Zijn alle buizen op die wijze voorzien 

dan wordt de grondslag in de put zoodanig afgewerkt, dat de diepte aan de landzijde 

van den put 0.70 M. meer bedraagt dan die aan de havenzijde, zoo verkrijgt men een 

hellend vlak waartegen de putwand bij verschuiven moet oploopen. 

Dan wordt op den bodem een laag zand en puin met droge cement en tras gestort 

om het aanwezige water te binden, waarna de vulling begint. De beton bestaat uit 1 

waterkalk, 1 tras, 10 zand, en 17 deelen geklopt puin, en maakt een mengsel dat vol

komen weerstand biedt. 

De putwanden omsluiten de beton en heeft deze geen andere druk te verduren. Het 

voornemen bestond de putten te vullen met zand, inplaats van beton, dat zou echter 

teleurstelling hebben opgeleverd omdat de praktijk leert, dat de gronddruk die op eene 

dunne grond massa wordt uitgeoefend die tusschen twee evenwijdige vlakken is opgesloten, 

bijna even groot is als die welke door een onafgebroken grondmassa zou worden uitge-
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oefend. Bij enkele zandvulling zou men dus gevaar loopen dat de voorwand van de püt 
zou bezwijken. 

De openingen tusschen de fundeeringputten worden tot 10 M. ~ N. A. P. met beton 

gevuld over een breedte van 4 M. Om nu tusschen die putten voldoende ruimte te hebben 

om te werken, is in het metselwerk der putten boven 10 M. -f- N. A. P. een sponning 

gemaakt, zoodat de wijdte tusschen de putten die 0.50 M. bedraagt, over 4 M breedte 

wordt vergroot tot i.,6 M. Bij het opruimen van de grond tusschen de putten bleek deze 

te bestaan uit zand, afkomstig van de zandstorting. Is de put door de zandstorting heen 

en m den kleibodem gekomen, dan wordt dus een laag zand om den put medegenomen 

d.e door de klei naar beneden zinkt. De wrijvings wederstand tegen zand is dus belang

rijk grooter dan tegen klei. Het zand werd met een zandzuiger opgeruimd en de ver

kregen ruimte met beton gevuld. Daar de fundeeringputten met den bovenkant gezonken 

zqn tot 1 M. - N.A.P. dus geheel onder water komen, kon de kaaimuur niet op de 

gewone wijze gemetseld worden. Tot eene hoogte 1 M. + N. A. P. werden daarom beton-

blokken opgestapeld. Die blokken hebben aan den voorkant een bekleeding van zuilen

basalt. Zij zijn gevormd uit 2 portland-cement, 1 tras, 4 zand, en 9 deelen grind. 

Boven de hoogte van 1 M. + N. A. P. wordt de kaaimuur gemaakt uit gestampte 
beton met bekleeding van zuilenbasalt. Achter de kaaimuur wordt een draineerieiding 
aangebracht, om den aanvuUingsgrond die uit doorlaatbaar zand bestaat droog te houden. 
Bij hoog getij kan het geschieden, dat de kaaimuur onder water komt, het water dat dan 
in den aanvuUingsgrond dringt, kan bij laag water door de draineerieiding weder afge-
voerd worden, evenzoo het zich ophoopende regenwater. Die leiding bestaat uit cement-
stukken, inwendig hoog 0.80 en breed 0.40 M., op zij zijn gaten waardoor het water kan 
loopen. De leiding is omsloten door grind en puin om het zand af te houden en is 
voorzien van een buis die dwars door den muur gaat en van een goed sluitbare afsluiting 
is voorzien. 

De kaaimuur op puttenfundeering is met den bestaanden basaltmuur in verbinding 
gebracht door een gebogen aansluitingsmuur. D.eze werkelijk geheel nieuwe wijze van 
saamstellen heeft natuurlijk ook bezwaren meegebracht. Had men bij het zinken der 
putten met behulp van samengeperste lucht kunnen werken, dan zou het gevaar van 
schreefeakken veel minder zijn geweest, omdat men dan de put veel meer in zijn macht 
had gehad. 

Wanneer zich een hard voorwerp onder den rand bevindt is dit veel gemakkelijker 

te verwijd-ren, omdat door het vermeerderen van den luchtdruk tot nabij den onderkant 

van den benedenrand kan gegraven worden terwijl bij de puttenfundeering men slechts 

zoo du* kan gaan als de grond dit toelaat; men zou dan echter geen lange buizen hebben 

kunnen inheien. Put No. 3 ging tijdens de bewerking geheel scheef. Toen deze tot op 3 e M. 

• N.A.P, gezonken was en nog in de zandstorting was, ging de buitenzijde dieper dan 

de binnenzijde, om nu dit te verhelpen werd de hooge zijde ontgraven en de lage zijde 

in de put met zakken met zand aangevuld, het metselwerk aan de hooge zijde trok men 

op waardoor meer gewicht verkregen werd. en zoo werd de goede stand weer verkregen 
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Zulk ongelijk wegzakken kwam ook veel dat men het goede zand niet gebezigd had. 

Grof zand is het best, daar het fijne zich spoediger met water vermengd en wegdrijft. 

Ook had men een put die op den tweeden dag na de uitgraving toen de rand was gezonken 

tot 2.20 - f N. A. P. die 3 groote scheuren aangaf. De put brak in twee deelen, het met

selwerk was goed verhard en reeds 15 dagen oud, waarschijnlijk ontstond dit door te groote 

spanning in het metselwerk door den overbouw binnen den rand. Hierom werden in de 

volgende putten rails voor verankering aangebracht op 3 M. boven den onderkant. De 

overmetseling waardoor de rand van 1 M. tot 1.86 M. dikte klimt had hieraan oorzaak. 

Ook de put No 1 gaf veel bezwaar. Toen de put gezonken was tot op 5 50 k 6 M. -h 

N. A. P. wilde de zuidelijke hoek niet dieper zakken terwijl de noordelijke hoek die het 

dichtst bij den basaltmuur was snel daalde. Dat scheelde spoedig 0.90 M. Graven, aan de 

hooge zijde gaf niets. Ook het heien van een damwand van palen lang S M. in het 

midden van den put baatte niet. Men moest nu omdat de winter inviel den put zoo drie 

maanden lang scheef laten staan. Men maakte toen een afsluitdam uit 2 damwanden van 

palen lang 12 M. dik 20 cM. om weerstand te kunnen bieden aan de werking in den onder

grond. In den put zelf werd een zware damwand van palen lang 8 M. dik 12 cM. geslagen. 

Daarna werd de voorzijde van den damwand weggegraven, de put begon rechter te 

staan doch door de groote persing van deu grond brak een gedeelte van den damwand 

midden door. Men staakte het graven sloeg achter den damwand 4 palen ieder lang 10 M. 

die onderling door een gording werden verbonden en daarboven van 4 zware dwarsbalken 

voorzien, die in het metselwerk van den put werden ingelaten. Toen het graven werd voort

gezet, draaide de put ongeveer om de gording boven de palen en kwam recht te staan. Het 

metselwerk alzoo in beweging gebracht woog 600.COO K.G. en de put kwam op zijn plaats. 

Toen stond de put voor de doorgaande lijn der anderen putten 0.23 M. maar hij was op 

de vereischte diepte. 

Een andere put No. 11 was gezonken tot op 8.25 T- N. A. P. toen men daarin een wel 

ontdekte. De put liep vol en moest drooggemalen worden, toen men daarmede vorderde zag 

men scheuren in het benedendeel, en werden toen zware houten stempels tusschen de 

gemetselde wanden aangebracht. Dieper zakken ging evenmin, waarom de put belast 

werd met 170.000 K. G. balkijzer en basaltsteen. Door het gedurig spuiten met water 

langs de wanden, loste de ondergrond en zakte de put, maar bleek toen de grondslag was 

bereikt dat die niet stevig genoeg was. Behalve de ijzeren buizen, lang 12.50 en 5 M., 

werden er 71 dennenpalen ingeheid, lang 5 M., die een stuit verkregen van 10 cM. per 

30 slagen en 2 M. valhoogte van het blok, zwaar 400 K. G. Al dat oponthoud gelooft 

men te moeten wijten aan de zachtere kleisoort op die plek, omdat daar vroeger een 

geul geloopen had. Uit dit alles blijkt ten duidelijkste, dat de bouw van den kaaimuur 

is geweest, een niet alleen op geheel nieuwe gegevens verrichten arbeid, maar dat die 

arbeid dank zij de volharding en het nauwe gezette onderzoek een zeer gunstig resultaat 

mocht opleveren, die onze ingenieurs, hun oude roem doet handhaven. 
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Bij de P l a t e n . 

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

Een woonhuis bestaande uit sousterrein, verdieping beganen grond, i ^ verdieping 

en kap of zolderverdieping, ingedeeld op de wijze zooals dit meestal bij den burger 

huisbouw voorkomt, tweedeelig, met flinke gang en trapruimte. De toegang sousterrein 

bevindt zich in de vestibule bij den opgang naar het trappenruim. Eeö eigenaardigen gevel 

sluit alles in, een gevel die door zijn flinke vormen voldoet. 

H e t h u i s s m e d e n b e d r i j f . 

Niet onbelangrijk is de inhoud van het rapport, dat de commissie te Amsterdam 

hierover uitbracht. Zij bestond uit de heeren L. Serrurier, Voorz., P. L. Tak, J. T. van 

Vuuren, P. B. Kok, leden, Prof. Mr. M. W. F. Treub, A. Harmsen Jr., J. J. Boekholts, 

B. D. Schouten plaatsveiv. leden, J. Bildée Secretaris. De commissie verdeelde haar onder

zoek in enkele hoofdpunten waaraan wij het navolgende ontleenen: 

Het smedenbedrijf verdeelt men over het algemeen in drie afdeelingen als: 

a. hoefsmederij; 

b. smederij voor rijtuigen, wagens enz.; 

c. huissmederij; 

waarvan de beide eersten veelal gecombineerd worden uitgeoefend, terwijl de laatste 

datgene vervaardigt wat bij den bouw en inrichting van huizen benoodigd is, en geen te 

grooten omvang inneemt. 
De werkplaatsen zijn meerendeels goed ingericht, alleen daar waar het bedrijf door 
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den smid alleen, in bekrompen ruimte wordt uitgeoefend waren hiertegen hygiènische 

bezwaren. Vrij algemeen werd in de werkplaatsen de boormachine gebezigd, terwijl al 

naar gelang die werkplaatsen in uitgebreidheid klimmen, ook draaibanken en ponsmachines 

die in kleinere werkplaatsen door handkracht worden gedreven, aldaar door stoom worden 

bewerkt. De indruk die de commissie verkreeg over de welvaart was, dat de concurrentie 

hierop grooten invloed uitoefende, hiertoe werkten mede: 

io. de fabriekmatige aanmaak van vele in het smidsvak, bestaande heele en half 

fabrikaten, waardoor het werk van den smid zich veelal bepaald tot het s .menvoegen 

van in den handel voorkomende artikelen. Daardoor is het mogelijk dat zoovele kleine 

werkplaatsen kunnen bestaan, waar de smid bijgestaan door een of twee werklieden, 

die artikelen vereenigt en veelal zich met een behoorlijk dagloon tevreden acht.' 

Degeen die over eene groote inrichting kan beschikken en daardoor ook zwaardere 

lasten heeft, ondervindt van die concurrentie de nadeden, die niet opwegen tegen het 

meerdere gerief van machinale hulp die zijn bedrijf toelaat. Alleen daar waar de patroon 

in het bezit is van eene clientèle, waar soliditeit meer dan prijs als hoofdvoorwaarde 

geldt, bestaat dit bezwaar niat, en is dat het geval bij enkelen der burgersmeden die 

vooral haarden, fornuizen en brandkasten vervaardigen. 

20. De concurrentie veroorzaakt door de kleinere plaatsen in Nederland, waar het arbeids

loon zooveel lager is, waarvoor al het kleine werk, als hekwerken, ijzeren versieringen 

geschikt zijn, en die tegen billijke vrachten naar de hoofdstad worden vervoerd. Dit 

juist is van veel invloed op de kunstsmederij, die uit kleinigheden saamgesteld hiertoe 

geschikt is. Groote constructiën toch moeten zooveel mogelijk bij de plaats der be

stemming worden gereed gemaakt, zoowel voor gemakkelijker als minder kostbaar 

transport. 

3°. De weinige medewerking van het publiek, die op de kwaliteit geen acht slaat. Deze 

drie gegevens zijn van grooten en nadeeligen invloed op het bedrijf in de hoofdstad. 

De werklieden worden in weinig categoriën verdeeld, hoofdzakelijk in vuur- en bank-

werkers. De eerste zijn werk, is het gloeien en smeden der werkstukken naai teekening 

of model, al het overige werk is voor den laatsten. Terwijl de fabrieksarbeider gewoonlijk 

niet voor huissmid geschikt is, moet de laatste echter van alle onderdeden van het vak 

kennis hebben, en zijn opleiding dus veelzijdiger zijn dan die van den eersten. 

De opleiding in het bedrijf is in hoofdzaak afhankelijk van het geval, dat de jonge 

werkman een gezel of baas aantreft, die zich met zijne opleiding wil belasten. Over het 

algemeen bleek de geneigdheid om zich met de opleidi-g bezig te houden niet groot te 

zijn. zoodat er geen feitelijke regeling in dit opzicht is, en deze dus als zeer onvoldoende 

kan worden beschouwd. Erkend werd dat verbetering hierin zeer gewenscht was, zoo 

brachten zelfs de werklieden als bezwaren in, dat het ontvangen van teekenonderwij. door 

de patroons niet alleen niet werd aangemoedigd, maar zelfs in vele gevallen verhinderd. 

Daarom betreurden vele werklieden het, dat de wet niet dwingt tot herhalings-

onderwijs. De conclusie is. dat het huissmedenwerk niet wordt beschouwd in de meeste 

werkplaatsen, als een vak waarbij veel overleg of vakbekwaamheid noodig is, Wat 
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natuurlijk van grooten invloed is op den loonstoestand en de kans om dien te verbeteren. 

De werktijd is gewoonlijk 66 h 72 uur per week. Rekent men de uren van den 

schafttijd mede, dan wordt het 81 k 87 uur. Des Zaterdags wordt om vijf uren of halfzes 

geëindigd. Het oponthoud bij de afbetaling, doet echter dikwerf dat een uur verlengen, 

waardoor het vroeger eindigen weinig nut heeft. Zondags overwerken is uitzondering, 

evenzoo nachtwerk, daar de aard van het bedrijf hiertoe niet geschikt, en te rustverstorend 

is. Niettemin wordt er op gewone dagen veel overgewerkt des avonds. Bekorting van den 

arbeid ging, volgens enkele patroons, moeielijk, omdat men dan meer volk moet aanzetten 

en in de stad de beperkte ruimte hiertoe geene gelegenheid gaf, ook behoudt men 

gaarne het werk voor het vaste personeel, waardoor de werktijd verlengd moet worden. 

Op de vraag of men niet verwachtte, dat in korter werktijd, door groote inspanning 

dezelfde hoeveelheid werk zou worden verricht, verkreeg de commissie van de patroons 

geen bevestigend antwoord. Men beschouwt de drukte en slapte als een samenloop van 

omstandigheden, meer dan van jaargetijde of andere bepaald aan te wijzen oorzaken. De 

loonen zijn overigens laag en loopen die van 13 tot 20 cents per uur. Slechts bij uitzon

dering had een bekwaam werkman, die als voorman dienst doet, iets meer. Het gemiddelde 

loon is alzoo 17 èi JO cents per uur. Jongens ontvangen vanaf 2 cents per uuren hebben 

dan een weekloon van ƒ 1.50 tot / 3.—, de jongmaatjes ontvangen 5—6 en 12 cents per 

uur. Loonsverhooging volgden veel uit bizondere omstandigheden en niet zoozeer uit 

leeftijd of duur der dienstbetrekking. Het maken van stukwerk, waarin enkele bekwame 

werklieden betrokken waren, deed het loon van boven het gemiddelde opvoeren, maar 

ging dit dan ook gepaard ten koste van lichaamskracht en gezondheid. Bij de kachel-

fabricatie en voorwerpen voor winkeldebiet komt dat op stukwerken veel voor, echter heeft 

de werkman hierbij nooit schade, omdat wanneer de prijs niet voldoet, het uurloon wordt 

uitbetaald. Na 10 uur des avonds wordt het loon 20 pCt. verhoogd en voor de zeldzame 

gevallen op Zondag 25 k 50 pCt. Een besparing voor den smid in vergelijk bij andere 

vakken, is dat deze geen zorg heeft voor gereedschap dat behoort aan de werkplaats terwijl 

bovendien de gewoonte bestaat de werklieden zooveel mogelijk blijvend aan de werkplaats 

te verbinden. 

Boete is er voor te laat komen of het breken van ruiten, de gebroken ruiten worden 

daaruit hersteld en eens per jaar het saldo verdeeld onder de werklieden. Nagenoeg alle 

patroons hadden hunne werklieden verzekerd voor ongevallen, hetzij bij eene verzekering

maatschappij of dat de patroon hiervan zelf de risico droeg. Voor ziekte echter was weinig 

gezorgd. Dan werd door de patroon bijgepast, bij hetgeen het ziekenfonds opleverde om 

het loon voltallig te krijgen of werd alleen uitgekeerd dat wat de patroon zelf uit de 

verzekering ontvangt. 

Uit al die mededeelingen blijkt dat de commissie een ernstig onderzoek instelde, dat 

het dringend noodig is zorg te dragen, dat ook aan den smid het teekenonderwijs niet 

onthouden wordt, vooral tot het begrijpen der construction, zoowel als tot het samenstellen 

van sierlijke vormen is dat onderwijs dringend gewenscht. Bovendien dat met het oog op 

hetgeen andere ambachten in den laatsten tijd verkregen een meer evenredige loonstandaard 
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den smid ten deel valt, wanneer zijne werkuren gaan minderen, want geschiedt zulks onder 
die conditie dan zou dat loon veel te laag gesteld blijken. Ongetwijfeld zal dat onder
zoek bevorderen, verbetering der positie en is dat niet alleen voor Amsterdam maar ook 
voor vele groote plaatsen in Nederland gewenscht die onder hetzelfde bezwaar zich vinden 
gesteld. 

Het Zeemanshuis te Wilhelmshaven. 

Over het algemeen wordt ook bij ons te lande wel wat voor den zeevarenden gedaan. 

Duitschland dat zich in de laatste jaren meer en meer op zeevaartgebied gaat onder-

Het Zeemanshuis te Wilhelmshaven, 

Beganen grond* Tusschenverdieping. Eerste verdieping. 
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scheiden, doet in dit opzicht evenzeer veel, dat niet alleen waardeering, maar algemeene 

bekendheid verdient. Daaronder wijzen wij op het nieuwe zeemanshuis te Wilhelmshaven, 

dat 8 Mei van dit jaar is ingewijd, en reeds het derde van dien aard is in Pruisen gesticht, 

en die allen een zeer groote uitgebreidheid verkregen. Engeland heeft reeds jaren lang 

op onbekrompen wijze dit doel beoogd. Het is dan ook op dit voetspoor dat dergelijke 

instellingen in andere landen worden gevolgd. Voor het verkrijgen van een ontwerp, werd 

door de Berlijnsche Architectenvereeniging onder hare leden een prijsvraag uitgeschreven 

in het jaar 1901, en werden daarvoor bekroond de bouwmeesters Breslauer en Salinger. 

Onder hunne leiding werd de bouw in 1902 aangevangen. Aan een der hoofdstraten werd 

een terrein van 8000 M2 beschikbaar gesteld, zoodat na bebouwing nog een groote ruimte 

voor tuin of feestelijke gelegenheden overblijft. Het gebouw verdeelt zich in twee afdeelingen 

en wel de gezelschaps- en leeszalen en de feestzaal met machinehuis. 

Bij de gezelschapszaal voor de zeelieden is er een voor de hoogeren in rang, ver

schillende lees- en schrijfkamers; daarachter volgt de feestzaal met aangrenzende wandel

galerij. Op de eerste verdieping die als een tusschenverdieping kan beschouwd worden 

zijn de keuken, provisiekamers, woning voor den directeur enz., daarboven de slaapzaal. 

In het sousterrein bevindt zich nog een bierkelder. De slaapzaal waarvan de afscheidingen 

tusschen de slaapplaatsen door Rabitzwanden gevormd zijn, kunnen 40 man bergen. Onder 

de kap zijn de mangel- en waschkamers, benevens een vijftal kamers die voor verschil

lende doeleinden zijn bestemd. De verlichting is electrisch en is de machine daarvoor 

opgesteld in den uitbouw bij de feestzaal. Het gebouw is gepleisterd, de daken zijn met 

Hollandsche roode pannen gedekt, en maakt het geheel een bizonder goeden indruk. De 
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groote kapvlakken sluiten alles op eene aangename wijze in, en maken de verschillende 

uitbouwen, en den afwisselenden vorm der ramen een eigenaardig geheel. Dat de inwendige 

inrichting met zorg behandeld is, laat de zaal voor de zeelieden zien die de tekstfiguur 

aangeeft. De zo'dering wordt door twee boogsgewijze ondersteuningen gedragen, die de 

grootte hiervan doorbreken en passend versierd zijn. De meubelen zijn geriefelijk en flink, 

licht van kleur en komen goed in de omgeving uit, terwijl de wanden met t^fereelen uit 

het zeeleven ten deele zijn gevuld. De geheele bouwkosten bedroegen een belangrijk 

cijfer, ongeveer 250.000 Mark, dat is nagenoeg anderhalve ton gulden. 

Tegel- en Plateelbakkery van Gebr. Tichelaar te Makkum. 
Ons werd dezer dagen toegezonden de prijscourant met album der verschillende tegels, 

verkrijgbaar bij de firma Gebr. Tichelaar te Makkum. Dat album geeft een aanzienlijke 

collectie van tegels te zien, van de meest eenvoudige tot de vrij bewerkelijke. Wat daarbij 

vooral onze aandacht trok, is dat de firma met de versieringen zoo geheel de moderne 

opvattingen volgt en daarbij een hoogst geschikte keuze doet. M n kan de collectie 

inderdaad fraai noemen zoo goed als bewerking en teekening wedijveren om iets goeds te 

leveren. Waar het fabrikaat bovendien geene aanbeveling behoeft, want op het gebied van 

het blaauw reeds alleen heeft de firma een algemeen erkend gunstigen naam, die haar artikelen 

overal doet kennen en vragen. De kleurige tegels sluiten zich daarbij aan en tegen hoogst 

geringe prijzen, ledere tegel heeft zooals bekend is eene afmeting van 13 X 13 cM. Zij 

gaan van / 3 S . — tot /250.— per 1000 stuks toe. Zeer uitvoerige tegels a / 150.— per 

1000 troffen wij daaronder aan, zoodat men voor vijftien cent per tegel zich een werkelijk 

fraaie tegelwand, geheel overeenkomstig onze hedeadaagsche vormen kan kiezen. Daarbij 

zijn hierbij randen te verkrijgen voor plinten, buiklijsten, friesen enz., zoodat de geheele 

wand er met geledingen uit te vormen is. Mogen wij met trots op onze industiie ver

wijzen die zulken belangrijken vooruitgang op dit gebied kent, wij verwijzen gaarne naar 

de belangrijke collectie en prijslijst omdat kennisname toepassing doet volgen. Het vele 

goede pleit er voor. 

Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonderwys. 

Juist was onze vorige aflevering ter perse toen wij het verzoek van het bestuur der 

bovengenoemde vereeniging ontvingen om de navolgende circulaire op te nemen. Hoewel 

de tijd nog kort is willen wij daaraan gaarne voldoen overtuigd dit voor velen onzer 

lezers zijn waarde heeft. 
TWBEDB I»TBE»ATIONAAI. COHOBES TOT BEVOBDBEIUO VAN HET T E E K K N O N D E B W I J S , IN BERN 1904. 

De vrereldteDtoonstelliDg te Parijs in 1900 gehouden, gaf aan de Vereeniging van Teekenleeraren dier hoofdstad 
aanleiding om een internationaal congres te beleggen gewijd aan de behartiging van het teekenonderricht. Dat congres 
heeft in de laatste dagen van Augustus 1900 te Parijs plaats gehad. 

Het booge nut, de noodzakelijkheid voor allen van een goed geordend onderwijs in het vak, waarvan de be
oefening te lang als een liefhebberij is beschouwd, zou daar worden in het licht gesteld. 

Op dat congres — het eerste van dien aard -*- waaraan de vertegenwoordigers van bijna alle beschaafde volken 
der wereld ') deelnamen, werden verschillende vraagpunten van hoog belang behandeld, zonder dat zij geheel tot 
oplossing zijn gebracht. 

') Nederland maakte daarop een uitzondering. 
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Het tweede iDtematicaal congres van he T e e k L H d , t . . '> l a n
i
 v e

i
r b o n d e ^ * o n t v e i n s . 

AugUStUfl 1 9 0 4 . g Teekenonderwys zal plaats hebben te B o m in de eente week van 

de beslissin/en genomen en n d e ^ e c h ^ ^Hp t̂ 1 ^ V i n ̂  V e r S C h i n e n d e ' " ^ i s ̂ " e n aan 
op . . k e w i j Ze de I n s ^ h o n d l n g van * * Z ^ Z Ï l ^ l ^ ^ * ook vooraUijn te overwegen 

Het p a e d a g o g , s c h gedeelte heeft twee rubieken • "zekerd. 
Ie Afdeeling. Het teekenen als vak van aleemeen nut 9,> AM i-
De eerste afdeeling zal tot onderwerp hebbfn de L d è der ^ 7 ' ' V : k t e e k e n " -

van dat onderricht in de opvoeding iD Z algemeen van d- b I T ̂  t e e k e n 0 n d e r w i J s e n *" *ocMe waarde 
De tweede afdeeling L i allef 0 » ^ ! ^ ; ^ ^ f £ 'T* t ™**^ 

het ambacht-, technisch- en kunst-onderwijs D e t r e k k l n e *<** op het teekenonderricht speciaal in verband met 

D : o : ^ r ^ 
het teekenonderwijs, „it o m „ L L n ^ e n aan het c „ t ^ ' * **"' ̂  ^ ^ iS 0 f ̂  s t < * -

" o m i t h h e t
t
c o D g r e : k u n n e n " ^ - z ^31:^3^11:7^'die tot het we,• 

dat ^ ^ v T i r ^ : ^ r t ^ L S f ^ u n t e n - 7 - ^ " - - de commhsie 
Een speciale commissie is benoemd „ m

 b e I f n ^ k e s*™**™ ** verslagen bij haar zuHen inkomen, 

genaam en'tevens - n^ J s t b " r f h e t . . C 0 ^ S ^ ^ « Zwitserland zoo a ^ -
later worden bekend gemaakt. ' 0 g e , 1 , k ^ z i j n N a d e r e b iJ^°derheden daaromtrent zullen 

Hererir^n^^ard:: ̂ Z : ^ '" he t f ^ ^ ï ^ ^ - ^ U i ^ - ' * ^voegd formn-
het congres en va^ het voornem n om aan he ^ T l n S , e i n m i ^ m e t h e t d - 1 - <* werkzaamheden van 
het Bestuur der NederlanTche T r e e ï Z v T T !, ™men- ^ ^ ^ ^ ^ t e r S c h i k k i n g bij 
straat 86 Amsterdam - en z u L J r a " ^ J " l ^ T ^ ̂  ^ K G- Mo1kenboer ' Johan V ^ s t -
die formulieren kan tevens wo ^ n o ' p ^ belangstellenden worden toegezonden. In 

menr rvotiren rnoodï op ^ ^ ^ ~ :^:£~ide- — -
-ken v a ^ r ^ I ^ ^ ^ T e r c o ^ I T * *™^ ^ ™ ̂  eenige berekening te kunnen 

• tieelen steun of ook door h * S L n e n van h^t 1 Z ^ !, "Z 'T'™* ̂  ^ *' d 0 O r m M e e l e n <* * — 
.agê  van het congres zullen me d e=, ^ ^ ^ t ^ ^ r * ™ ^ ^ f - 1 -

den ̂ r^^^t^-^^^^T - S ^ k - - ^ — -
LÉON GENOUD, Directeur van ^ ^ 1 ^ ^ te / f T W e l k e ^ 
eeniging ter bevordering vaT t e l n « " ^ 1 ^ % ^ T ^ ^ B 0 0 S - ^ ^ ^ o o ^ t t e r van de v S -
Leeraar aan het Technicum te ̂ X ^ - O ^ i Z T ^ 1 ̂  ****<*****"• C- S™™***, 
Bern, Penningmeester. ' ^™*aX%> 0 s C A R B l - 0 M Architect, Directeur van htt Nijverheids-museum te 

ZSCHOKKK, D.ecteur van ^ ' C h l i d s t u r m 1 e ^ L ^ G T ^ ^ ^ ^ ^ 

die r : m ^ ^ r ;n^^rt?:^tr;i^ twinurankeD b ^ 2 o ' **• 
gestort. Die contributien zullen dienen tot dekkin'g d.r k o s t e n d hêt congres ' ' ^ ^ ^ h e b b e n 

™rj:ruirrtoS;rH%sr.(r:ir K .Tera; - ^ -'-"^^. 
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ö e preadviezen ea rapporten, die tot uitgangspunt der discussen zullen dienen moeren bij de commissie zijn 
• v T v l r 1 Tanuari 190* Z i kunnen gesteld zijn in bet Frantch, Italiaanuh, DuUsch of Engelsch. 
" ^ n o r i h V v a n T l e w e r k e n l e t de v L g e s t d d e condusi.n zal den congresleden tijdig worden ,oe £ zon e . 

Ï l e werken door de Regelingscommissie aangenomen, zullen tn behandeling komeo. De sect.eeonclus.en zullen 

i n d r i l g e m e l zUting ter'tafef worden gebracht. Onderwerp. , die niet op het programma van het congres z.n 

'̂iS:::: ̂ ŝ ztr1 ;̂ ̂ ^ . r r - 1 - m e ^ ̂ .^ 
van Te rnSlen, met verklaringen van de wijze, waarop zij worden toegepast en in welke exposu.e ook de strekkmg 
T d e r e ^ e n 'van gevolgde methoden kunnen worden bestudeerd. De daarvoor in te zenden werkea en voorwerpen 

^ Z e f v ^ n ^ e ^ Ï Z Ï ^ l * - n d e r . De commissi zal eve.we! alles doen om 

deze tentoonstel^g worden gerege l^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v e s t i g i D g v a D 

een ^ r r n T r i u : v l X l l op te richten in zoodanige stad in Zwitserland, waar znUc museum 

^ X i ^ ^ t ^ met de voorbereiding van het congres (huren van feestzalen, de zorgen voor 

over a L de L Z a t i o n a l e vaste commissie voor de behartiging vanhetTeekenonde^ 
De te behandelen onderwerpen zijn: I. Algemeen gedeelte. u . • i . „ 
r o v e ^ r v a n de werkzaamheden van de internationale vaste commissie voor de beharttgmg van het teeken-
i . uverzicm vau D .. . 1Qft(, „ „ . . . ^ o v e r d e wi;Ze, waarop in de verschillende landen aan de wenschen 

bestaan der internationale vaste commissie te verzekeren. j •=„ 
U Paedagogisch gedeelte. Afdeeling A. Het teekenen als onderdeel van het algemeen onderwtjs. 
L o " r de opvoedende kracht van het teekenen, over de wederzijdsche verhouding tusschen het onderricht m 

dit vak en in de andere onderwijsvakken (op welke wijze geeft het teekenen daaraan steun?). Sociale waarde van het 
fe kenen 2 derwijze, b , het tekenonderwijs in de Bewaarscholen te volgen; 8 Methode voor het ^ k e n e n in de 
Ï l r e School; 4. Methode voor het teekenen in de Middelbare scholen (hulpvakken m verband staande methettee-
L n l ! w ö s : kunstgeschiedenis, Boetseeren); 6. Het teekenen als onderdeel van het Hooger onderwas; 6. De vor-
S van Leraren in het teekenen in verschillende graden en ten behoeve van bovengenoemde mnchhngen. 

Mdêeling B, Het teekenen als speciaal vak van onderwijs; 1. De tegenwoordige toestand van het speciale am
b a c h t technisch- en artistieke onderwijs in de verschillende landen. (Een beschrijving met kaarten en graphische 
vooSeUilgea zal aan het Congresverslag worden gevoegd), 2. Organisatie van het leerlingen, telsel - ' i e j - k c -
l i voor leerlingen en werklieden van beider geslacht; 8. Het teekenonderwijs in de vakscholen, ambachtsscholen 
enTee rweApla l en ; 4 De kunstnijverheidscho^n. Hebben zij geleverd wat daarvan werd verwacht ? Welke resulta-
ten ziinTr l het voordeel der kunstindustrie door de leerlingen dier scholen bereikt? Orgamsatxe en programma der 
k l t S v e r h e i d s c h o l e n ; 6 Internationale overeenkomst betreffende de teekens en zinnebeelden m het teekenonderwijs 
in gebruik. (Voortzetting van de werkzaamheden op het eerste congres aangevangen). 

Verschillende Omstandigheden hebben de vertaling van de circulaire der Zwitsersche commissie en het afdruk-

ken daarvan vertiaagd. , . , x 'i. ..• 
In die circuhdre van het comité wordt gezegd dat de blijken van adhesie, de overmaking der contributie -

maar vooral de opgaaf betreffende de deelneming aan de schriftelijke voorbereidende werkzaamheden van het 
congres — bij het comité worden ingewacht voor 1 Augustus 1908. 

' Aan de commissie is van bovengenoemde vertraging kennis gegeven, de Nederlandsche vertaling is haar 

overgemaakt en daarbij, is gevoegd het verzoek om wat tot 1 September e.k. zal inkomen uit Nederland alsnog 

te willen aannemen. 

N.B, 
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Vaderaeciffli der Bouwvakken 

18e Jaargang 1903 

Ml 17 Plaat 17 



Bij de P l a t e n . 

Ontwerp voor een gevel van een heerenhuis, 
door C. MO O J E N . 

Een gevel voor een heerenhuis van flinke afmeting, die zich door eenvoud kenmerkt 

De nieuwe gashouder aan de gasfabriek Haarlemmerweg te Amsterdam. 

In afl. 14 en 15 vestigden wij reeds de aandacht op dit belangrijke constructiewerk. 

Moesten wij ons toen tevreden stellen met enkele oppervlakkig ons verstrekte gegevens, 

wij hadden het voornemen op de geheele samenstelling nader terug te komen. Daartoe 

biedt deze aflevering ons de gelegenheid. De heer J. van Rossum du Chattel, de ingenieur 

onder wiens beheer dit werk zich regelt, gaf ons welwillend alle mogelijke inlichtingen. 

Daaruit blijkt dat de inhoud van den gashouder moet bedragen 100.000 M3. De middellijn van 

de kuip is 61.3 M. (1) Daar de slappe grond bij het groote gewicht van een kuip van metselwerk 

of beton een kostbare fundeering vereischt, zoo werd een geheel ander systeem gevolgd waarbij 

alleen een geslagen ijzeren of stalen kuip met een minimum hoeveelheid water kon gebezigd 

worden. De paalfundeering werd geslagen uit palen gemiddeld lang 14 M. berekend 

dat ieder dezer 10.000 K.G. zou kunnen dragen. De gewone constructie eener kuip 

voor een vier-liftshouder met een middellijn van ongeveer 60 M. zou 29.000000 K.G. 

water bevatten, wanneer de gashouder op 2.000000 K.G. wordt berekend, zou dit een 

gewicht vormen van 31.000.000 K.G. Om nu dat gewicht zoo laag mogelijk te houden, 

1) In afl. 14 was abusief opgegeven 88 M. 
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is hoofdzaak vermindering der waterhoeveelheid. Dan is de constructie van een ringbassin 

boven den grond de gewenschte omdat daarbij minder materiaal wordt gebezigd, en dus 

goedkooper is. Hoofdvereischte is dat er geen gas kan komen in het binnengedeelte van 

de kuip, dat als magazijn wordt gebruikt. De inwendige centrale ruimte van de kuip moet 

dus met water bedekt zijn, ook de in- en uitlaatbuizen moeten van water omhuld zijn. 

Om nu de verkregen ruimte voor berging van zware materialen geschikt te doen zijn, is 

de inrichting zoo geregeld dat een trein met locomotief onder de kuip door kan rijden 

waarvoor de openingen voldoende hoogte moeten opleveren. Nu had men bij het bouwen 

van deze kuip nog een inderdaad groot bezwaar. De spoorlijn van de Hollandsche Spoor

wegmaatschappij loopt er onmiddelijk langs, en nu is het ons bekend welke voortdurende 

dreuning de slappe bodem daarvan ondervind. Er moest dus hiervoor voorzorg worden 

genomen, en werd daarom tevens om de berekening des te zekerder te doen zijn de kuip zoo 

aangelegd dat deze 20 cM. aan eene zijde kon zakken. Juist dit feit vorderde zeergecom 

pliceerde berekeningen en maakte de geheele constructie tot een zeer ingewikkelden arbeid. 

Bij de fundeering-aanleg onderzocht men vooraf den bodem door het slaan van proefpalen. 

De ondergrond was zeer verschillend zoodat de lengte der palen moest afwisselen van 12 

tot 18 M. daar waar de koppen der palen beneden den laagsten waterstand bleven, is 

daarop een laag beton met oude ijzeren rails gelegd. Fig. 1—4 verduidelijken dit. De 

muur waarop de kuip rust, bestaat uit eerste soort klinkers in portland cement, 40 boog

openingen komen daarin voor waardoor de trein naar iederen kant kan passeren. Tot het recht 

zetten der kuip bij onregelmatig zakken zijn hefinrichtingen aangebracht. Om nu in 

de magazijnruimte de wagens allerlei richting te kunnen laten volgen was het niet mogelijk 

steunpunten onder den gashouder aan te brengen en leverde dit vraagstuk opnieuw groote 

moeielijkheden ter oplossing. In plaats nu van de inwendige centrale ruimte of het dek 

van de kuip met eenige centimeters water te bedekken werd eene grootere hoeveelheid 

40 cM. daarop gebracht. Dit watergewicht geeft als component een druk op de schuine 

schoren, en vandaar op de 40 staanders van den binnenmantel der kuip, waardoor de 

sterkte wordt verhoogd om den druk van het water in den ringvormigen kuip beter te 

kunnen weerstaan, waardoor dan de constructie lichter kan worden. 

De buitenwandplaten zijn van smeltijzer met een hooge toe te laten spanning en 

resp. 31.1, 27.2, 23.3, 19.4, 15.5, 13.8, 11.3 en 18 mM. dik. De verticale naden worden 

' dubbel geklonken de horizontale met enkele overlappingen. De platen van den bodem 

zijn 20 m.M. dik en met twee hoekijzers aan den kuipwand verbonden. 

F'g- 5» 7 verduidelijken de constructie van de binnenwand der kuip. De galerij boven 

aan den buitenkant, buitenwandhouder, is van zeer stevige constructie en de geheele 

kracht van den wind wordt op dien wand overgebracht. Daar deze galerij kan worden 

beschouwd als een stijve balk is diagonaal verband overbodig. Omtrent de staanders kan 

nog worden meegedeeld dat deze berekend zijn op buiging, alle andere deelen op knik

king. Voor den winddruk op dit deel is genomen 250 K.G. per M2. De rollen zijn 

volgens het tangentiale stelsel, iedere staander heeft er 2 voor elke lift. 

De bovenbedekking van de centrale ruimte der kuip is gemaakt van plaatijzer en 
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rust op 40 horizontale balken, die door even zoovele staanders gedragen worden, deze 
laatsten dienen ook om de buckle platen te stpunen en den druk van het water op de 
ringvormige ruimte over te brengen. 

Van de horizontale balken loopen schoren, die de staanders steunen en door hun 
schuifspanning een uitwendige buigspanning veroorzaken. 

FUNDEERING VAN DEN GASHOUDER. 

PLATTE. GROND. 

DOORSNEDE OVER X. Y. IN FIG. 1. 

Fig. I. 
DOORSNEDE OVER A. B. IK FIO 1, 

Z$' Cfonelwatet* 

Fig. 2. 
DOORSNEDE OVER C. D. IN n o . I . 

Fig. 3. 

De 40 horizontale balken komen samen in een centralen ring en vormen daarmede 

een. ster, de 40 stralen dezer ster zijn met scharnieren aan de balken bevestigd, waardoor 

alle deelen statisch berekend kunnen worden, hetgeen in dit geval noodig is, daar zijde-

lingsche drukkingen verwacht kunnen worden, wegens slapheid van den bodem. 
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den 

HORIZONTALE DOOBSNEDE 
VAN DEN GASHOUDER. 

IfEBTICALE DOORSNEDE VAN SEN GA8I10CDER. 

De onderste platen van den ring rusten op den steenen muur en zijn gelascht aan 

buitenwand van de kuip. Is de waterdruk aan alle zijden gelijk, dan is het geheel 

in evenwicht. 

Onregelmatige 

verzakking in den 

grond verandert 

echter den door 

het gewicht van 

het water veroor

zaakten druk op de 

centrale ruimte, 

op de buckle pla

ten en op de staan

ders, waardoor de 

inzinking en hel

ling grooter wor

den. In horizontale 

richting is daarom 

een stijve ring op 

den buitenrand der 

horizontale balken 

gelegd en door 

middel van diago

nalen aan den 

ringvormigen bo

dem verbonden. 

Zoolang de kuip 

recht staat, wordt op deze ring en diagonalen geen krachten uitgeoefend. 

De ring evenals alle overige deelen is van vloeiijzer en berekend op een maximum 

spanning van 1200 K.G. per cM2. 

Deze spanning zal echter steeds veel 

lager zijn en bieden de diagonalen 

ten halve lengte een viervoudige zeker

heid tegen knikken, wanneer het 

geheele gevaarte aan eene zijde 20 

cM. zakt. Om nu te voorkomen dat 

deze verzakking meer dan 20 cM. 

bedraagt, beginnen de 80 heftoestellen 

die onder de stijlen zijn aangebracht 

te werken nadat de kuip geledigd is. Tot meerdere verduidelijking dient fig. 8 aa zijn 

de horizontale balken tusschen de scharnieren i> de centrale ster: cc de staanders met 

O P S T A N D VAN 
C. C. IN FIG. 6. 

Fig. 6. 
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buckle platen kk; ff de dekplaten met de ring g; dd At. diagonalen en ee de schoren. 

De berekeningen voor de kuip zijn alle gevolgd naar Prof. Barkhausen van de Polytech

nische School te Hannover. 

Om eene hooge schuifspanning te verkrijgen in de schoren ee is de bedekking van 

de kuip belast met 40 cM. water. Om die bedekking en de kuipring afzonderlijk te 

kunnen vullen is een dunne cirkelvormige plaat ee van 39 cM. hoogte aangebracht. Daar 

de spanning van het gas 20 cM. is, zal het gewicht op het dek gelijk aan die van een 

kolom water van 60 cM. zijn, vermeerderd met haar eigen gewicht. 

Met daarvoor door berekening gestelde gegevens, moest dus aan het volgende worden 

voldaan: 

1. Behalve aan het gewicht van den gashouder en kuip een gelijkmatige belasting van 

60 cM. water. 

2. De kuip zinkt aan eene zijde 20 cM., terwijl het gas onder vollen druk is. In dit 

geval moet rekening gehouden worden met een gelijkmatige belasting van 50 cM. 

water en een in doorsnede wigvormige belasting aan den eenen kant •= O, aan den 

tegenovergestelden kant 20 cM. water. 

3. De kuip is gevuld, doch er is geen gas in den gashouder, en er is een gelijkmatige 

belasting van 40 cM. water op de bedekking. Dit vorderde eene afzonderlijke bere

kening, daar de schoren blootgesteld zijn aan den vollen druk van buiten, doch aan 

een veel geringer buig of schuifspanning van binnen. 

4. Gedurende de gelijktijdige vulling van de bedekking en de ringvormige ruimte moet 

gevonden worden bij welke vulling de schuifspanning, verminderd met den buitendruk, 

een maximum is, in andere woorden, moet worden gevonden de maximum buiten 

waartsche buiging van de schoren. 

Het spreekt van zelf dat al deze beschouwingen met de meeste nauwgezetheid gevolgd, 

volkomen vertrouwen wettigen in de duurzaamheid der constructie, die berekeningen willen 

wij niet gedetailleerd volgen, alleen is niet onbelangrijk nog te weten het volgende over 

de gelijktijdige vulling van het dak boven de centrale ruimte en het ringvormige gedeelte 

van de kuip. Beiden moeten op denzelfden tijd vol zijn. Daar de kuip een inhoud heeft 

van 4545 M3 en het dek 974 M3 moet bevatten moet het vullen geschieden in verhouding 

van 1 : 4.67. Daar het dek twee concentrische afdeelingen heeft, moet de vulling dezer 

beide gedeelten ook plaats hebben in verhouding harer oppervlakte, dus als 1 : 8.4. Voor 

dit doel worden speciale vulbakken met overstorting gemaakt waardoor het water en de 

vereischte hoeveelheden wordt verdeeld. Bij lediging der kuip moeten dezelfde voorzorgen 

worden genomen. Zoo ia ook de scharnier verbinding in de horizontale balken van groot 

belang. De berekeningen toonen aan, dat zij een vertikale last van 6640. K.G. te dragen 

hebben en dat er een maximum horizontale kracht werkt van 136.281 K.G. waaruit volgt 

dat de maximum belasting op den bout is 136.500 K.G. 

Wij mogen gerust onderschrijven, dat dit'alles een werkelijk belangrijken arbeid vordert 

waarvan reeds het grootste deel voltooid is. Lichtheid van constructie, met het oog op 

den grondslag, gedurige dreuning door het voorbij snellend spoorwegverkeer, beiden twee 
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hoogst gevaarlijke bezwaren die moeten onschadelijk gemaakt worden. Maar bovendien het 

op zulk grooten omvang bijeenhouden van een kolossaal gewicht, zonder draagpunten 

dan alleen die welke de buitenring aanbieden. Daartoe wezen de berekeningen den weg 

en zal de praktijk naar wij vertrouwen de juistheid hiervan bevestigen. De Heer J. van 

Rossum du Chattel verdient waardeering bij het welslagen zijner arbeid en toen dan ook op 

het Internationaal Ingenieurs congres te Glasgow, op het geheel bizondere dezer constructie 

werd gewezen, waren daar vele bekwame ingenieurs uit Engeland en Amerika aanwezig 

die met het oog juist op de hier voorkomende bezwaren daarover onverholen hunne waar

deering uitspraken. Met belangstelling zien wij daarom de geheele voltooing te gemoet. 

D e o p l e i d i n g t o t a a n n e m e r . 

In de vergadering van den aannemersbond aanvang Augustus te Groningen gehouden 
werd een niet onbelangrijk besluit over dit onderwerp in hoofdzaak aangenomen, en wel 
als volgt: 

De algemeene vergadering enz., van oordeel, dat het technisch vak-onderwijs in het 
algemeen wijziging en verbetering behoeft; spreekt als hare meening uit, dat, voor zoover 
dat onderwijs de opleiding tot aannemer betreft in hoofdzaak de volgende leergang zal 
behooren te worden gevolgd. 

a. Lager onderwijs, hetwelk op twaalf, uiterlijk dertien-jarigen leeftijd met vrucht door-
loopen kan zijn; 

b. Het uitgebreid lager of middelbaar onderwijs, loopende over een cursus van drie jaren 

met de moderne talen, lagere wiskunde, beginselen van boekhouden, physica en mecha

nica als hoofd en de geschiedenis, aardrijkskunde, scheikunde e. d. als bijvakken j 

c. Practische opleiding aan den winkel, in hoofdzaak in het timmervak, gedurende 3 ^ 4 

dagen per week of gedurende dien tijd bij de uitvoering van waterbouwwerken, ge

durende de overige dagen theoretisch vak-onderwijs, teeken- en herhalings onderwijs 

gedurende twee a drie jaren; 

d. Middelbaar technisch onderwijs, omvattende de practische kennis van de samenstelling, 
toepassing, wijze van vervaardiging en van beproeven der materialen, rechtlijnig en 
handteekenen, wiskunde, administratie en correspondentie, het maken van bestekken 
en begrootingen, alsmede de sociaal economische vraagstukken; 

e. Toepassing van het geleerde in de practijk op het bouwwerk zelf. 

Betuigt hare adhaesie met de bij de Regeering bestaande voornemens, om eene wet
telijke regeling van het technisch vak-onderwijs tot stand te brengen, en draagt het Bonds-
bestuur op om, indien en zoodra die voornemens vasteren vorm erlangen, de meening van 
den Bond in zake de oprichting van technische scholen ter kennis van de Regeering te 
brengen en er bij haar op aan te dringen dat — zoo mogelijk — met de door den Bond geuitte 
wenschen rekening worde gehouden. 

Ziet hier geformuleerd wat door de mannen van het vak, die als hoofdmannen zich daarin 

onderscheiden, wordt noodig geacht om onze toekomstige aannemers te vormen. Die aan-
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wijziging is nuttig omdat zij bij veel tot voorlichting kan dienen. Wat echter daarin ook 

doorschemert, en dat is wat het onderwijs veelal tegenwoordig bevat, het theoretische deel 

is zoo groot dat het praktische daaronder bijna wegvalt. Praktijk, daarvoor zal men den 

aankomenden wenschen aan den winkel gedurende 3 a 4 dagen per week of bij de uit

voering van waterbouwwerken. Voor het laatste is winkelwerk onmogelijk dus moet men 

de ruimte in, het terrein op, om daar van den aanvang met alles mede te leven. Juist 

dat ware ook wenschelijk voor hen die de burgerlijke zijde kozen en daarvoor het timmer

vak moeten doorloopen. Burgerlijke en waterbouwkunde, hoewel onder een vlag zeilende 

verschillen zoo hemelsbreed, dat beide studiën geheel zelfstandig moeten gehouden worden 

waardoor de mannen in beider school gevormd, ieder op zichzelf een geheel zullen blijven 

vormen zonder beiden tegelijk te kunnen dienen. Dat hebben de tijden geleerd dat goed 

was en dat zal wel zoo blijven, want wil ieder in het zijne uitmunten, dan heeft hij 

genoeg aan een van beiden. Maar juist arbeid aan den winkel is die wel gewenscht, want 

daaraan hechten sommigen nog het denkbeeld, dat alleen daaronder verstaan wordt de 

werkplaats die daar is waar de patroon gevestigd is. Of is de bedoeling aan den winkel 

op ieder terrein waar een bouwgewrocht zal verrijzen, dan echter is het niet de winkel 

maar de timmerloods. 

Op die plaats achten wij de opvoeding vooral noodzakelijk, niet timmeren alleen, 

dat hoogst nuttig is, want het is het meest ingrijpende der vakken, maar timmeren op het 

werk, wat gemaakt wordt zien plaatsen, wat gebouwd wordt zien groeien onder den arbeid, 

in die leerschool neemt men stilzwijgend alles in zich op, moet men met den geheelen gang 

van zaken bekend raken. Wat hebben wij onder onze tegenwoordige aannemers geen 

flink ontwikkelde mannen, hoe liep hun loopbaan, men zou haast kunnen zeggen : zij 

werden in de krullen gemaakt, zij groeiden daarin op, maar vooral zij kwamen verder 

dan den winkel, het werk met zijn groote verscheidenheid was hun oefenplaats en daarom 

zou het wenschelijk zijn, dat hij, die met dat doel uitging, zijn keuze dadelijk zoo deed, 

dat hij al timmerende leerde bouwen tegelijk. ledere werktijd heeft zijn vrije uren en hoe 

is het dan gewoonlijk, men besteedt ze om te zien wat er alzoo geschiedde, en alle aan

grenzende vakken, zij krijgen een beurt men volgt zoowel het een als het ander en die 

leerschool heeft succes. Wij moeten tegenwoordig spoedig aan onze roeping kunnen vol

doen, alles leeft gezwind, komen en gaan is door de versnelde pas, die wij bij alles nemen 

veel gezwinder dan voorheen, juist daarom is het zien van zooveel waarde en ia dat op 

den winkel zoo weinig te betrachten. Ook is de verdeeling van de week in 3 k 4 dagen 

praktijk, het overige in theorie wel niet zoo gewenscht. Voor praktischen arbeid, op het 

werk leenen zich de zomermaanden en het voorjaar, alleen bij voltooiing van een opge

trokken geheel kan het najaar en de winter dienst doen, dus zou het beter samenwerken 

die tijd in zijn waarde te benuttigen. Die 3 a 4 dagen arbeidt en niet lummelt, goed 

arbeidt vind voor de 5 en 6de dag niet de aangenaamste ontspanning in zijn vingers om 

met zorg zijn teekeningen te voltooien. Nu vraagt onze tijd wel geen kleinzielige lijntjes 

meer, gelukkig niet, doch ook een breede vaste lijn kan minder geschikt worden wanneer 

de hand door verrichte zwaarderen arbeid niet te hulp wil komen. Dat is dus een tweede 
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bezwaar, dat zich met het eerste vereenigt. Daarom zouden wij verdeeling van tijdperk 
hoogst wenschelijk blijven achten en het een zooveel doenlijk afgescheiden wenschen te 
houden van het andere. Juist de dagen die het timmervak kent, zijn zoo geschikt om elk 
onderdeel van het bouwvak te bestudeeren, men gaat uit de fundeering tot de kap mede 
en dat vormt een algemeene kennis, men wordt geroepen om een profiel dat geschaafd 
is, te stellen, om een uitslag of mal die gemaakt is aan den werkman voor te leggen en 
zoo wordt de leerling timmerman, metselaar, steenhouwer en constructeur tegelijk. 

Wanneer later het timmeren opzij wordt gezet, wanneer de leeftijd iets gaat klimmen, 
wanneer de chique in aantocht is, dan komt men er zoo niet meer toe om al die onder-
deelen te gaan bestudeeren en toch zijn zij noodig voor den man die ieder onderdeel 
moet kennen om over prijs en bewerking te kunnen oordeelen. Daarom vooral verlate 
men niet te veel het hoogst praktische terrein, in de lucht zit zooveel theoretische 
kennis, dat zij later wel eens te zwaar voor ons bestaan kon worden, dat te voorkomen 
en er op te wijzen is noodig. 

IPRIJS VR A GEN. 
De afdeeling Utrecht van de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst schreef 

voor het jaar 1903 als prijsvraag uit: Ontwerp van een winkelpui met gebruikmaking van 
steen en ijzer als hoofd constructiematerialen. De volgende bepalingen zijn daarbij vastge
steld. De beschikbare breedte met inbegrip van de beide zijmuren is 5.60 M- De hoogte 
van de verdieping van vloer tot plafond is 3.80 M. Verondersteld wordt dat nog 2 ver
diepingen boven den winkel zullen worden aangebracht en dus de noodige steun voor 
den gevelmuur moet aanwezig zijn. Een afzonderlijke toegang tot de bovenwoning direct 
van de straat uit moet worden aangebracht, doch mag ook van uit een met den winkel 
gemeenschappelijk, open voorportaal worden genomen. 

Verlangd worden: Een buiten aanzicht op de schaal van 1 : 20. Eene horizontale en 
eene verticale doorsnede op de schaal van 1 : 10. Voornaamste details op de helft der 
ware grootte. De behandeling der teekeningen wordt vrijgelaten. Voor het ter bekroning 
waardig gekeurd ontwerp wordt uitgeloofd het getuigschrift van de afdeeling en f 25.—. 

De deelname wordt opengesteld voor alle personen in de provincie Utrecht woonachtig 
beneden den ouderdom van 23 jaar. 

De ontwerpen moeten voor of op 1 November 1903 vrachtvrij worden ingezonden bij 
den Heer J. T. Kok, Minnebroederstraat 26 te Utrecht. Het gewone schrift op de teekening 
mag niet door den ontwerper zijn geschreven. 

De ontwerpen moeten zijn voorzien van een motto, dat herhaald is op een bij te 
voegen verzegelden brief, bevattende den naam en de woonplaats van den vervaardiger. 

Buiten op den brief moet een kenbaar teeken tot terugvordering gesteld zijn en tevens 
een correspondentie-adres worden bijgevoegd, om zoo noodig indirect met den inzender 
in briefwisseling te kunnen treden. 

De ingekomen ontwerpen worden ter beoordeeling in handen gesteld van een com
missie bestaande uit de Heeren J. N. Breebaard, W. de Jong en G. de Hoog Hz. Het 
verslag zal in een der afdeelingsvergaderingen ter kennisgeving worden neergelegd waarbij 
de ontwerpen zullen worden tentoongesteld. De ontwerpen blijven eigendom van de ver
vaardiger. Het bekroonde ontwerp mag echter, indien zulks wordt gewenscht door de 
Maatschappij worden gereproduceerd. Mocht de commissie van beoordeeling geen der inge
komen ontwerpen voor de bekroning geschikt achten, dan zal het uitgeloofd bedrag door haar 
worden toegewezen, hetzij aan het beste ontwerp of verdeeld onder meerdere ontwerpen. 

Het bestuur der afdeeling Utrecht, T. J. NiEüWENHUlS, Vovrz. S. T. KOK, Loco-Secr. 
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Bij de P l a t e n . 

O n t w e r p e e n e r v i l l a , 

door W. D E G R A A F . 

Een zeer goed geheel leveren de plannen en gevels der villa. Het plata uiterst regel

matig en goed verdeeld, de gevels efenvoudig doch afwisselend en verdienstelijk. 

De inrichting onzer woningen. 

Een ervaren vakman, die gewoon is het huis gezellig in te richten, deelt daaromtrent 

het een en ander mede dat van praktisch nut is. Ieder kamer moet zijn eigenaardigen 

en behagelijken indruk geven; te veel of te weinig meubels er in geplaatst, te donker 

of te schel licht, dat alles moet vermeden worden want dat maakt een onbevredigend 

effect. Daarom is het altijd' gewenscht dat degeen die geroepen ïs het huis van binnen 

zoogenaamd aan te kleeden, zooveel mogelijk vrijheid wordt gelaten. Hij moet de naakte 

wanden vinden en het houtwerk slechts in de grondverf gezet; om daarna alles harmonieus 

vast te stellen. Bij nieuwe gebouwen zal dat natuurlijk de bouwmeester zijn, die het best 

gerechtigd is, die harmonie te verkrijgen en dié weet wat bij zijn schepping het geschikst 

behoort, maar hoevele gevallen zijn er niet, dat oude gebouwen moeten worden gewijzigd 

en de verandering slechts over enkele vertrekken loopt bij het bestaande, dan blijve de 

vakman geheel vrij en de ruimte voor hem beschikbaar zooals aangegeven is. 
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Donkere meutels moeten ook een eenigszins donkeren achtergrond hebben, anders komen 

zij als steenkool in kalkwater fe voorschijn. De behangsels hoewel donker moeten niet 

dezelfde kleur van de meubels hebben, en waar de laatsten glad zijn voldoen de eersten het 

best mat. Notenhouten meubelen komen bijvoorbeeld tegen getemperd warm groen, of 

een bruingeel goed uit; terwijl meubels van helderder houtsoorten beter lichtrose of 

hemelsblauw kunnen verdragen. Vooral ook is het wenschelijk dat de stijl der meubels 

in de versiering van het behang is terug te vinden. Evengoed als dezelfde mensch niet 

alle modes goed staan, gaat dit met de meubels en de omgeving, die passend aaneen 

moeten sluiten. De grillige en nog al lichte barokstijl bijvoorbeeld, vereenigd zich goed 

met een behang waarop bloemen en ranken voorkomen, terwijl zware meubels zooals 

het tijdperk der renaissance oplevert met symetrische figuurteekening meer voldaan zijn. 

De vloer is in vele gevallen een hoofdzaak, deze moet bij het binnentreden den be

zoeker het eerst opvallen. Een donkere vloer maakt het vertrek donker en het door de 

ramen binnenvallend licht, wordt door die donkerheid vernietigd. Ook is het niet raad

zaam de vloer zooals bij parketten gevorderd wordt glanzend te maken, dat verblind de 

oogen en levert verkeerd effect, daarbij komt dat bij burgerlijke woningen niet te pas, zij 

zijn geen paleizen waar zulke ijsgladde vloeren een andere beteekenis hebben. Daarom 

wil men houten vloeren alleen, dat is het best dat deze gebeist worden en met olie inge

wreven. Vooral kieze men de kleuren zoo, dat de vloer geen gloedlooze kleuren bevat als 

bijvoorbeeld blauw, grauw, enz. Datzelfde geld ook van de meubels. Meubels die dezelfde 

bestemming hebben, moet men niet te dicht bij elkander plaatsen, het stemt ongezellig 

wanneer men een dames schrijftafel naast een schrijfbureau voor een heer, een sofa naast 

armstoelen ziet staan, dan overheerscht het een het ander. Ook verdeele men de meubels 

niet zoo, dat de grootere van de kleinere als afgescheiden staan, juist die afwisselende 

plaatsing door elkander geeft een passenden samenhang. De meubels moeten niet zoo geplaatst 

worden, dat daarvan gedeelten in het donker staan doordat het eene meubel het andere 

overschaduwd, ook plaatse men de meubels liefst zoo, dat het behang zijn onderling ver

band niet verliest, want het maakt altijd een zonderlinge vertooning, bloemen zonder bladen, 

of van allerlei figuren koppen achter de meubels heen te zien komen zonder eenigerlei 

verband. De gordijnen kieze men in lichte vertrekken in crème. Een vertrek dat in losse 

versiering is gestijld, geve men geen donkere gordijnen. Ook zijn al te dikke tapijten 

niet raadzaam, zij zijn stofverzamelaars, den vorm neme men in verhouding tot die van 

het vertrek, tapijten met karikaturen van mensch of dier voldoen niet, zij zijn onaesthetisch. 

Gevulde meubelstukken zooals buffetten of dergelijke plaatse men aan den meest gevulden 

wand, zij komen dan beter in overeenstemming, terwijl meer strengeren aan de stille wand-

omgeving te huis behooren. Op die kleine bizonderheden lettende, kan men zich bij 

de woninginrichting veel vergemakkelijken, het is het doel niet het huis als een bergplaats 

te beschouwen alles moet in harmonie zijn en dan is het noodig, dat gezond oordeel 

daarvoor den weg wijst. 
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H o o g e h u i z e n . 

Amerika is het land der hooge huizen. Onlangs gaf de Figaro daarvan eene 

beschrijving en wel van een huis te New-York gebouwd. Dat huis heeft 17 verdiepingen 

waarin zich bevinden 3000 vertrekken en 300 woningen. Het parterre bevat alleen zalen 

en inrichtingen ten dienste der gemeenschappelijke huurders. Daar zijn concert-, dans- en 

receptie-zalen, hotel, ontbijtzaal,' koffiehuis, bar, sigaren-, bloemen-, papier- en ijzerwinkel, 

postkantoor, apotheek, bankierskantoor en zittingzaal voor dokter en tandmeester. 

Natuurlijk zijn in alle hoeken liften die op de verschillende gangen uitkomen. Alle 

vloeren zijn met eikenhouten parkets gedekt; de wanden en gangen met marmer bekleed 

evcu^oo de trappen van marmer. De liften voor de bedienden alleen zijn reeds acht in 

getal, die voor meubelen twee. Op de binnenplaats staat een lift waarin de inhoud van 

een meubolwagen kan -geladen worden. Alle verdiepingen hebben telefoon. Op de 

zestiende verdieping is een eetzaal voor 400 personen. Het geheele gebouw heeft 12.000.000 

gulden gekost. Met het bouwen werd aangevangen in het jaar 1897 en had de voltooiing 

in igoz plaats. De huuropbrengst is per jaar 1.950 OOG gulden een niet onaanzienlijk bedrag, 

zoodat men berekent dat na aftrek van onkosten jaarlijks 1.200.000 gulden zuivere winst 

overblijft. Daar moet men voor in Amerika zijnl 

Ijzerconstructies door H. J , van der Veen. 

Aflevering 2 van deze werkelijk goede en practisch saamgestelde uitgave zag het licht, 

en bevestigt daarbij ons gunstig oordeel hierover vroeger uitgesproken. Deze aflevering 

bevat de berekening der klinkverbindingen, klinknagels in platte staven, klinknagels in 

het profielijzer ( I , C , enz.). De schroeven, schroef bouten, berekening der schroefbouten. 

scharnierverbindingen, berekening der scharnierverbindingen. Over verschillende soorten 

walsijzer, plaatijzer, staafijzer en profielijzer. Hoekverbindingen ook bij getrokken en 

gedrukte slaven. Hoek-, kruis- en eindverbindingen. Berekening der balken in het algemeen. 

Hieruit blijkt, dat de aflevering zeer veel wetenswaardigs geeft, dat op zeer gemakkelijke 

wijze worde meegedeeld, en daardoor een lectuur vormt, die gaarne wordt ter hand genomen 

om zich in dergelijke constructie te bekwamen. 

Woning en atelier voor een kunstschilder op het eiland Hiddensee bjj Rugen. 

De kunstschilder Oskar Kruse—Lietzenburg, wenschte zich een woning en atelier op 

het eiland Hiddensee. Daartoe schreef hij onder enkele voorname Duitsche bouwkundigen 

een prijsvraag uit. Het bouwterrein ongeveer 10 morgen groot, ligt in een vruchtbare 

streek, hoog ongeveer 23 Meter boven de omgeving. Op dit hoogtevlak is voor een deel 
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een tweede verhooging van 6 M. en daarop wenschte de bouwheer de woning geplaatst 

te zien. Op die wijze bleef er volkomen vrij uitzicht, westelijk lag de Oostzee, noordelijk 

het bosch, oostelijk het dorp en zuidelijk een binnenwater of meertje. Het huis werd zoo 

-^sd^^--'.'4^,.)<t— 

Atelier en woning te Hiddensee. 

geplaatst, dat de oostzijde op het hoogste punt kwam en de hoogte naar het westelijke 

verliep. Tot bescherming tegen de zeewinden moesten overal beschutte plaatsen gevonden 

worden, waar men zich in de open lucht kon neerzetten, zonder last daarvan te hebben. 

Bovendien moest het uitzicht zoo gekozen worden, dat eene schilderachtige omgeving te 

zien bleef. De geheele bouw moest hoogst eenvoudig zijn, de ingang kon op het zuiden 

komen. Er werd verder verlangd een 45 M2 groot atelier, hoog 4.5 M. op het noorden 

gelegen, met aangrenzende woonkamer zuidelijk, die 30 M2 groot moest zijn. Dit vertrek 
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moest een «breed niet te hoog raam hebben, verder een keuken 12 M2 met provisiekamer 

en een retirade, bovendien moesten op een volgende verdieping of onder gedeeltelijke kap-

verdieping gevonden worden, drie slaapkamers, bad- en dienst bodenkamer en zoo mogelijk 

nog een kleine keuken. Voor het atelier moest westelijk zich een veranda bevinden, 

geheel door glas ingesloten, terwijl bij de woonkamer aan den zuidkant een open terras 

werd gewenscht. Onder de mededingers werd het ontwerp van de bouwmeesters Spalding 

en Grenander te Berlijn als het beste gekozen. De bouwmeesters leverden een woning

inrichting die zich door hoogen eenvoud kenmerkt, waarbij echter nauwkeurig rekening is 

gehouden met de wenschen van den bouwheer. De plannen geven alles duidelijk aan 

Zu i d kjan t. O o s t k a n t 

wat de inrichting betreft; na de terrasruimte te zijn overgegaan, komt men door eene 
kleine vestibule tot het trappenruim, waaromheen zich de verschillende vertrekken scharen 
en welke ruimte aangenaam verlicht, het innerlijk groote waarde verleent. Atelier, woon-
kamer, keuken enz. zqn hieruit dadelijk te bereiken, terwijl de overige vertrekken de 
hoogere verdieping beslaan. Het valt niet te ontkennen, dat de bouwmeesters bizonder 
geslaagd zijn in gelukkige uitzichtcombinatien, zoodat van overal nieuwe gezichtspunten 
kunnen verkregen worden, en waardoor dit schijnbaar eenvoudige huis een waar gezellig 
verblijf vormt, juist voor het doel geschikt. Het eenvoudige daaraan te doen beantwoorden 
is eene kunst die gewaardeerd dient te wonjcn, en daaronder kan dit als een gelukkige 
aanwijzing dienen. 

H o o f d s t a d - B e s c h o u w i n g e n . 

Amsterdam beleeft een eigenaardigen tijd, overal wisseling, en of nu al die wisseling 

wel ten goede is zal de tijd leeren. Voorzeker .U daar veel onder, dat nuttig en noodig 
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is, waarmede men niet kon achterblijven, maar er geschiedt ook veel waarvoor veel 

nuttiger en noodiger kon gesticht zijn geworden. De Oude Beurs slinkt weg. De ruimte 

komt steeds meer open en de Nieuwe Beurs treedt voor, om later weder op de een of 

andere wijs achteraf gezet te worden door den bouw die men op het oude Beursterrein 

voorbereidt. Het is opmerkelijk zoo goed als die Oude in zijn wanden zit. Mokerslag op 

mokerslag is noodig om de muren te doen splijten, en dan blijven de deelen als onaf

scheidelijk nog aaneen. Ook kolossaal zijn de gebindten die alles hebben afgedekt, en 

het hout dat boven den ingang is afgelaten is een houtkooperij op zichzelf en van 

enorme afmeting. De geheele constructie doet zien, dat men in het overdrevene gecon

strueerd heeft, en de beurs tegen een leven niet van jaren, maar van eeuwen bestand was. 

Die vroegere luidjes wisten wel wat ze deden. Nog een korte spanne tijds en de laatste 

herinnering aan de beurs is verdwenen, dan zal de strijd opnieuw beginnen, wat wel het 

geschikst is om het terrein te verfraaien, en blijven wij bij onze opvatting dat onbebouwd 

laten en passend versieren met groen en geen drinkbakken, maar fonteinen; dat centrum 

inderdaad tot een aangenaam instpunt en verblijf voor velen zou vormen. Maar dat zal 

wel tot de droomen blijven behojren, men heeft zich zoo met alles vastgewerkt, dat de 

productiviteit aan het woord is. Wat van de oude beurs ook gezegd kan worden, dat ze 

een tegenvaller is voor hen die haar moeten doen verdwijnen, zeker niet, want heel wat 

bruikbaars wordt er van afgetakeld en gaan de stukken in schepen geladen naar heinde 

en verre om in andere vormen omgezet, opnieuw weder dienst te doen. Daaronder neemt 

de zandsteen een aanzienlijke plaats in. Ook in zijn stervensuur heeft de Beurs getoond 

nog hoedanigheden te bezitten die waardeering afvorderen. 

Een nieuw kerkgebouw is de stad rijker geworden. De Oranjekerk voor de Ned. 

Hervormde Gemeente kwam dezer dagen gereed. Zij is geplaatst op de hoek der Van der 

Helststraat en Van Ostadestraat. De bouwmeester C. B. Posthumus Meyjes heeft eer van 

zijn werk, dat door den aannemer R. Cruijff met zorg is uitgevoerd. Het uitwendige van 

het kerkgebouw als ook de werkelijk flinke toren, doen dat stadskwartier goed, waar 

eenige afwisseling tusschen de huizenrijen niet ongewenscht was. Daarbij werkt de keuze 

der materialen mede om het geheel voor het oog recht bevallig te doen zijn. Zooals de 

toren zich dan ook van overal doet zien, maakt die een gunstigen indruk. De bouwmeester 

heeft moeten woekeren met de terreinruimte. Het vierkant oppervlak drong hem in die 

verhouding, de verkregen kruisvorm is beknopt, waardoor het innerlijke niet die uitwer

king kan geven wat het uiterlijke belooft. Het is een zonderling verschijnsel dat kerk

besturen niet beter het oog vestigen op de plaats waar zij hun gebouw willen vestigen. 

Terreinruimte bepaald alles, waarom moest juist zulk een beknopte ruimte gezocht, waar 

zooveel terrein in de omgeving aanwezig is. Bij een kerkgebouw stemt de indruk, en die is 

alleen gunstig te verkrijgen waar ruimte en hoogte saam stemmen. De Westerkerk te 

Amsterdam blijft onder de Hervormde kerken altijd een model; rijzig, hoogopgaand, met 

een fraai binnenschip imponeert de kerk, dat ook valt van de Nieuwe kerk te zeggen al 



is de oorspronkelijke bestemming anders geweest Zelfs onder de kleinere kerken maakt 

de Eilandskerk zich goed, datzelfde kan niet altijd gezegd worden van de kerken die de 

laatste jaren werden daargesteld. Zij kenmerken zich door een gedrongen verhouding, die 

het geheel schade doet en die de bouwmeester niet bij machte is te verbeteren. Daarom 

vooral zij de keuze van terrein hoofdzaak, en is kapitaal besteed op ongeschikte ruimte 

grootendeels als verloren te beschouwen. Zoo is de indruk die de Oranjekerk geeft, 

vooreerst door de lage gaanderijen die drukkend op het gevoel en gezicht werken, daarbij 

door de al te beknopte indeeling, waarbij te veel op een is geschoven, en waarbij het 

onmogelijk is een gezicht op het kerkgebouw te verkrijgen, dan alleen wanneer men in het 

middendeel is geplaatst. Dat is het juist, wat al de R. K. kerken uit den laatsten tijd zoo 

waa.deerend kenmerkt, hoogte en ruimte; de bezoekers stemt het, omdat de lijnen van 

het innerlijke medewerken, verheffenden indruk maken en die waarde is voor een gebouw 

veel. Wanneer het schijnt alsof men verplaatst is in een vergaderzaal waarbij van al de 

ruimte is partij getrokken en niets samenwerkt om het kerkelijk gevoel op te wekken, dan 

toch kan men aannemen dat het doel is voorbijgestreefd en dat is alleen doordat op de 

hoofdvoorwaarde het grondvlak niet is gelet. 

Men kan er den bouwmeester geen verwijt van maken, die gaf wat mogelijk was, 
maar wenschelijk zou het zijn dat er meer gelet wordt hoe allereerst de plaatsing moet 
zijn, want dat is beslissend voor veel. Dan houde men vooral de hoogte niet onzichtbaar, 
want wanneer alles zoo laag is gedacht, zoldering, preekstoel en zitplaatsen, is het 
moeielijk het hoogere uit die omgeving te verwachten. 

De vijf jaarlijksche stedelijke tentoonsteUing kwam weder bijeen, verschillende zalen 

zijn gevuld met werkelijk hoogst verdienstelijke stukken. De bouwkunst is even als altijd 

matig opgetreden. Slechts enkele bouwmeesters gaven gehoor aan de oproeping tot 

samenwerking. Berlage's beursontwerp genoegzaam besproken en gezien, vormt ook hier 

weder het middenstuk, daarom groepeeren zich de hoogst verdienstelijke werken van de 

bouwmeesters Salm, v. Boven, Joling en anderen. Vooral het werk van den bouwmeester 

Salm in zijn villa's te Hilversum, Bloemendaal enz. en in het interieur te Zeist onderscheidt 

zich door het hoogst verdienstvoUe, altijd diens arbeid eigen. Salm gaat steeds rustig zijn 

gang zonder overdrijving, stijl-, en karaktervol, ieder der bouwwerken vormt een zeer 

bevredigend geheel zonder juist tot het al te buitensporige over te gaan, waartoe wij 

tegenwoordig zoo gemakkelijk vervallen. Ook het werk van den bouwmeester Joling heeft 

vele goede gedachten zijn magazijn Voorburgwal van de firma Smits en Mertens; chocolade

fabriek aan den Amstel van Bensdorp zijn allen bekend. De bekroonde prijsontwerpen der 

maatschappij tot bevordering der bouwkunst; Vorstelijk verblijf sluiten hierbij goed aan. De 

eigenaardige ontwerpen van Ed. Cuypers uitgegeven in zijn maandschrift, zijn inderdaad 

hoogelijk te waardeeren wegens het goede begrip dat in aUes is doorgedrongen; aUe meubels 

en huiselijke inrichting vormen daarbij een uitnemende studie die volkomen in overeen

stemming is. Van buitenlandsche inzenders zagen wij daarbij het ontwerp van een spoorweg 
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station dat in Duitsch moderne geest opgevat meer eigenaardig dan langdurig mooi zal 

blijven. De teekening was zeer verdienstelijk in een gezet. Het was dit jaar tenminste als 

het ware voor het eerst dat de bouwkunst een barer waardige plaats verkreeg, alles valt 

goed waar te nemen en het steeds goede licht dat bet stedelijk museum heeft, is daar

voor van groot gerief. Voorzeker zal deze meerdere vooropstelling medewerken, dat bij 

een volgende gelegenheid de krachten in nog grootere getale aanwezig zijn. 

Een der Amsterdamsche schouwburgen, is zoo langzamerhand geheel afgebroken, en 

niemand weet door wien. De Parkschouwburg is altijd een gruwel in architectuur geweest, 

wat uiterlijk betreft. Wij zijn, nu wij de moderne resultaten hebben leeren kennen er wel 

wat mede verzoend geraakt, en zien in het gebouw niet anders dan een voorlooper van 

dat heele moderne, maar overigens kunnen wij nut anlders vaststellen dan dat uiterlijk het 

geheel een misstond is. Innerlijk echter voldeed het gebouw best en was niet onbehagelijk. 

Bij een dergelijk gebouw past overdrijving en dat was daarin in hooge mate in het innerlijk. 

Welnu dat is alles vernield zonder dat er een enkele poging wettelijk is gedaan om het te 

beletten. Het Handelsblad wiens reporter de vernieling zag, gaf daarvan een verhaal dat 

bijna aan het ongelooflijke grenst en toch is het zoo. Alle meubels zijn vernietigd. Lood 

is van goten en daken gehaald en spiegels stukgeslagen met de verbrijzelde stukken der 

meubels. Het tooneel hangt aan flarden en het plafond dreigt benedenwaarts te komen 

door de lekken die ontstaan zijn bij het wegnemen der gootbedekkingen. Men vraagt 

zich af, hoe is het mogelijk dat zoo in de stad een dergelijk gebouw geen betere bewaring 

heeft gevonden. Het komt ons voor dat de bezitters de gemeente aansprakelijk zouden kunnen 

stellen voor dat wandalisme, want waar zou het met de veiligheid heen moeten als zoo 

iets ongestraft zou mogen geschieden. Het is gebeurt en is het zeker een ramp voor de 

betrokkene, maar is de vraag die wij stelden gewettigd, is het stedelijk beheer niet 

aansprakelijk voor de goede bewaring der eigendommen. Daarvoor toch wordt opgebracht, 

en is het moeielijk aanneembaar dat men zich zoo iets behoeft te laten welgevallen. Hoe 

ook, het is een schande voor onzen tijd, dat dit kan bestaan, want men moge al met 

het geheele gebouw niet sympathiek zijn, toch was het te goed om op dien weg tot 

puin te moeten verkeeren. Of de eigenaar tot herstel moed zal hebben is zeker de 

vraag, daar is kapitaal voor noodig want meer dan de muren staat er niet van en dan 

wettigt zich de vraag of herstel wel loonend is, daar de schouwburgen reeds zeer voltallig 

zijn, zoodat het gemis van een daarvan niet gevoeld wordt. Maar uit een oogpunt van 

stedelijk beheer verdient het waarlijk opmerking dat zulke toestanden in een bedrijvig 

stadsdeel kunnen bestaan. 
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Bij de P l a t e n . 

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

door F. O-. C. B O T H U I Z E N . 

Een flinke gevel, breed, van goede verhoudingen en gunstige verdeeling levert dit 

ontwerp. De ingang teekent zich duidelijk af, en verdeelt dit geveldeel zich aangenaam 

van het overige zonder het verband te missen. 

Prijsvraag. Permanente Hof van Arbitrage. ; 

Zooals iedere prijsvraag, heeft ook deze hoogst belangrijke reeds bij haar ontstaan 

de gedachtenwisseling aan den gang gebracht. 

De Vereeniging »Architectura et Amicitiac, zond het volgende adres aan Z.Ex. den 

Minister van Binnenlandsche Zaken: 

Amsterdam, 16 Juli ipoj. 

Aan Zijne Excellentie, den Minister van Binnenlandsche Zaken! 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen het Genootschap > Architectura et Amicitiai 

te Amsterdam, goedgekeurd bij Kon. Besluit van I Aug. 1899, dat naar aanleiding der 

schenking van den heer Andrew Carnegie voor het stichten van een gebouw ten behoeve 

van het Permanente Mof van Arbitrage te 's Gravenhage, dat het bij dezen de wenschelijk-

heid uitspreekt, dat eene commissie worde benoemd, belast met de voorbereidende 

regelingen voor het uitschrijven eener prijsvraag een en ander overeenkomstig het verzoek 

vervat in een adres, d. d. 26 Juni 1903, gericht aan Zijne Excellentie den Minister van 
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Binnenlandsche Zaken door het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst; 

dat het verder na ernstige overweging heeft gemeend als zijn meening te moeten 
uitspreken, dat het geacht mag worden in het belang der Bouwkunst in het algemeen, 
dat een monument op Nederlandschen bodem, door Nederlandsche krachten dient tot 
stand te komen, en ondergeteekenden namens bovengenoemd Genootschap derhalve Uw 
Excellentie eerbiedig verzoeken het daarheen te willen leiden dat eene Nationale prijsvraag 
zal worden uitgeschreven van bovenbedoeld gebouw; 

't Welk doende enz. 

Van Uwe Excellentie de onderdanige dienaar namens het 

Genootschap »Architectura et Amicitia te Amsterdam: 

HET BESTUUR: 

de Voorzitter, de Secretaris, 

{w.g.) H. P. BEKLAGE, {w.g) K. VAN LEEUWEN. 

Inmiddels benoemde de Minister eene commissie van voorbereiding, blijkens hier 
volgende mededeeling. 

HOF VAN ARBITRAGE. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken heeft ingesteld eene commissie, ten einde 

van advies te dienen en voorbereidende maatregelen te treffen in zake den bouw en de 

inrichting van een gebouw voor het Permanente Hof van Arbitrage met eene bibliotheek 

te 's Gravenhage. De commissie is saamgesteld uit de volgende heeren: Jhr. Mr. de 

Savornin Lohman, lid van de Tweede Kamer, lid van het Permanente Hof van Arbitrage, 

tevens voorzitter der commissie; Mr. Asser, lid van den Raad van Staten, lid van het 

Permanente Hof van Arbitrage; Mr. Ruyssenaers, secretaris-generaal van het Permanente 

Hof van Arbitrage; Dr. P. J. H. Cuypers, architect der Rijksmuseumgebouwen te Roermond; 

C. Muysken, architect, voorzitter der commissie tot restauratie der Gravelijke zalen ; A. Salm 

Gzn., architect, voorzitter der Mij. tot bevordering der Bouwkunst te Amsterdam, C. H. 

Peters, rijksbouwmeester in het ie district der landsgebouwen te 's Gravenhage ; E. C. Knuttel, 

idem in het 2e district aldaar; Jhr. Mr. Röell, ie secretaris van het Intern. Bureau van het 

Permanente Hof van Arbitrage, laatsgenoemde tevens secretaris der commissie. 

De commissie is door den Minister van Buitenlandsche Zaken in een bijeenkomst 

aan zijn departement geïnstalleerd. 

Over het besluit van den Minister, gelooven wij ons in ieder geval te moeten 

verheugen en zal het wellicht van het oordeel dier commissie afhangen, of de prijsvraag 

nationaal of internationaal zal zijn. De prijsvraag kan onzes inziens moeielijk nationaal zijn, 

de hoofdbron is het kapitaal, de gift is internationaal zonder welke niets mogelijk is. 

Maar ook de bestemming van het gebouw is internationaal. Het is een internationaal 

vredepaleis en wie zouden daar beter aan kunnen medewerken dan juist de internationale 

krachten. Wij zouden het eene grove fout achten, indien de prijsvraag zoo onder ons 

zou worden afgehandeld, daartoe bestaat geen enkele vrijheid of recht, en zouden wij 

daardoor juist de oppositie wakker maken. Nu is het wel waar, dat op Nederlandsch 
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grondgebied zich het feit eigent een gebouw in den Nederlandschen bouwstijl te stichten, 
maar welke is die stijl tegenwoordig. 

Is dat het Amerikanisme dat wij navolgen en waardoor onze gebouwen van omvang 

uit den laatsten tijd zich kenmerken, maar dan ook houdt alle bezwaar op, want dan zou 

de bouwstijl van zelt internationaal zijn, wat wij wel degelijk tegenwoordig te zien geven. 

"Onze renaissance heeft ons op een wd wat overdreven weg gevoerd, omdat wij er meer 

van hebben willen maken dan de knapste bouwmeesters uit het renaissance tijdperk deden, 

vandaar overlading, en overlading geeft spoedig een zekeren afkeer. Dat heeft de bouw

kunst bij ons moeten ondervinden ware meer sobere toepassing bij het eigenaardige, dat 

de bouwstijl bezit gevoegd, het leven was er te langduriger van geweest. Dat is nu echter 

het geval niet. En waar dat niet zoo is, waar ons heden niet anders laat zien dat wat 

in Engeland of in Amerika inheemsch is, daar zou het toch wat al te dwaas zijn op ons 

stuk zoo te blijven staan om een Nederlandschen bouwstijl te volgen die elders gefokt werd. 

Juist onder die gegevens deed de Minister een hoogst verstandige keuze, door benoeming 

dier commissie, die met de gemelde bezwaren zeker wel rekening zal houden. 

Dat een koninklijk Paleis, een Stadhuis, kortom al die gebouwen, welke tot onze 

nationale samenleving behooren, geheel gedacht en uitgevoerd worden in ons bestaan en 

opvattingen; wie zou daar tegen op kunnen komen, dat moet j.00 zijn, maar hier, waar 

het een gebouw betreft waar elke natie evenveel belang bij heeft, en dat alleen ons ten 

goede komt, een reeds zeer groot voorrecht; dat het in ons land wordt opgesteld, mag 

ons niet zoo verre voeren om alle internationale uitsluitingen te vorderen. Wij hebben 

reeds genoegzame voordeden om niet alles te mogen begeeren. Algemeen is dan ook 

door enkele dagbladen de meening opgevat dat de prijsvraag internationaal zal zijn, wij 

sluiten ons daarbij gaarne aan en vertrouwen, dat ook de meergenoemde bezwaren het 

besluit der commissie in dien geest zal regelen. Mogelijk heeft het zijn goede zijde, dat 

een goed internationaal voorbeeld ons gegeven, ons terugbrengt tot veel dat beter ware, 

verbeterd en volmaakt te hebben, dan zoo geheel te vergeten. Want waar voor vijfen

twintig jaar geleden, door ons alles in het verledene werd gezocht, daar is het nu alsof 

het verledene er nooit geweest is. Die tegenstelling is te groot geworden. 

H e t S p i n d l e r s h o f t e Ber l i jn . 

De plannen en voorgevel geven een overzicht van den inderdaad enormen bouw, die 

deze stichting vormt. Zeer fraai gelegen aan een kade, die langs de Spree loopt, heeft 

men er van overal een onbelemmerd uitzicht op. De bouw is hoogst monumentaal, flinke 

rijzige afmetingen, soliede materialen en daarbij fraaie versieringen maken een geheel, dat 

bevredigt. De bouwmeesters waren Kayser en van Grosheim. De inrichting is bestemd voor 

groote magazijnen en kantoren. Voor lichte machinale arbeid is eene machine in het 

gebouw opgesteld, waarmede de verschillende lokalen zijn aangesloten. Voor drinkwater 

is een bron aanwezig, de verlichting is door gas of electrisch. Het gevelfront is ongeveer 

loo Meter lang, terwijl de diepte 85 Meter is. De firma Spindler nam van de magazijnen 

enz. het grootste deel in gebruik. Zij heeft hier hare depots van hare tabrieksinrichting bij 
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Köpeaick De stallen voor 50 paarden behooren tot hare afdeeling. Aanvankelijk stond op 

dit terrein eene kleine winkelzaak, waarin de firma hare zwartverwerij begon en die zich 

na een tijdperk van 22 jaar tot deze hoogte uitbreidde. Zooals de gedenksteen vermeld 

bestond de wasscherij en verwerij van 1841 tot 1873 op dit terrein en werd daarna naar 

Köpenick overgebracht. Eene kleine afdeeling bleef op het terrein, waarvan nu de bouw 

het gevolg is. Ter herinnering aan een en ander staat op de binnenplaats een zeer fraaie' 

gedenknaald met springbron, waarbij aan den oorsprong der stichting wordt herinnerd. 

Om in de magazijnen 

overal een goed licht te 

behouden werden drie 

groote binnenplaatsen ge

vormd, waardoor het licht 

van daar rijkelijk binnen

treedt. Het geheele terrein 

is 5000 M2. groot, daar

van is ruim de helft be

bouwd. De bovenverdie

pingen zijn allen overeen

komstig de politievoor-

schriften door middel van 

twee trappen te bereiken, 

terwijl zes personen en 

twaalf goederenliften voor 

het verkeer en vervoer 

zijn in gebruik gesteld. Die 

voor de goederen liggen 

aan de binnenplaats en 

komen in de magazijnen 

uit, die voor personenverkeer zijn in de trappenruimen voor en achter. De retirades liggen 

op het midden bij het aldaar aanwezige trappenruim. De kelderruimte loopt ook onder 

de binnenplaatsen door, waarin de beglaasde bevloering een zeer goed licht laat vallen. 

De bouwkosten bedroegen ruim 2 miUioen gulden. In het jaar 1901 aangevangen kwam 

de bouw in 1903 gereed. Ongetwijfeld vormt deze bouw een zeer fraai geheel voor de 

stad Berlijn en doet ons zien, dat zonder in het juist zoo zware te vervallen het nog 

wel mogelijk is, iets fraais tot stand te brengen, waarop dit bouwwerk aUeszins aanspraak 

mag'maken. 

1 M t2 

P l a n b e g a n e n g r o n d . 
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O p 't D a m r a k t e A m s t e r d a m . 

Op 't hoekje van de Beurs, gehakt uit ruwen steen, 
Staat Amstel's Gijsbrecht. Zoo heelemaal alleen. 
De schepper van 't gebouw; hoe ingenieus gedacht, 
Had binnen het muurvlak juist de beeltenis gebracht 
Het is wondervol. Zoo spraken die het weten. 
Maar 't baatte niet en thans is Gijs vergeten. 

Daar moest wat opgevonden, en 't resultaat was dit, 
Dat onze Gijs in rust; werd Gijs thans in gelid. 
Op de trappen van de Beurs, en in een sterk harnas. 
Stak men toen onze Gijs zijn houterig karkas, 
Omringd van zijn getrouwen en thans niet meer alleen 
Troont hij verlicht aan 't front gezien door iedereen. 

V o o r g e v e l S p i n d l e r s h o f t e B e r l i j n . 

Veredeling van het ambacht door proeven van bekwaamheid. 

De Uitvoerende Raad der Vereeniging ter Veredeling van het Ambacht maakt bekend 
dat in December 1903 te Utrecht weder gelegenheid zal worden gegeven tot verkrijging 
van den graad van Gezel of van Meester in het Timmeren, Smeden, Meubelmaken, Huis-
schilderen, Metselen en Steenhouwen, na voldoende daarin afgelegde proeven van 
bekwaamheid. 

Deze proeven afgenomen door Commissiën van zaakkundigen, bestaan uit: 
1°. een of meer practische werkstukken, welke naar den aard van het vak één, twee 

of drie weken •tjjd vorderen ; 
3°. mondeling, schriftelijk en teekenkunstig werk, gedurende één dag voor den Gezel 

en drie dagen voor den Meester. 
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Aan hen, die voldaan hebben aan de gestelde eischen, wordt een diploma^itgerakt, 
worden reis en verblijfkosten naar een vastgesteld tarief vergoedt; terwijl aan hen, die 
geslaagd zijn, naar gelang van omstandigheden, uog een vergoeding kan worden toegekend 
voor het door hen tijdens de proefneming gemiste loon. 

De aangifte van deelnemers moet geschieden met nauwkeurige opgaaf van naam, 
woonplaats, ouderdom, beroep en tegenwoordigen werkkring, vóór 15 October a.s.aanhet 

Algem. Secretariaat der Vereeniging, Z.-O. Binnensingel 32, te 's Gravenhage, alwaar ook 
nadere inlichtingen te bekomen zijn. 

Elke aangifte moet gepaard gaan met toezending van /'2.50 per postwissel, welke som 
verbeurd wordt ingeval de opgeroepen kandidaat niet verschijnt, en teruggegeven wordt 
na deelneming aan de proefaflegging. „ ' ,„. •, n J 

De Uttvoerende Raad: 
DR. H. F. R. HUBRECHT, Alg. Voorzitter. 
H. L. BOBRSMA, Alg. Secretaris. 
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Inlichtingen geven ook Dr. P. J. H. Cuypers, architect der Rijksmuseum-gebouwen, 
Voorzitter der technische Commissie, te Roermond, 

en de leden dier Commissie : K. F. C. de Bazel, architect te Bussum ; Jan Dunselman, 
schilder te Amsterdam ; A. J. der Kinderen, schilder te Laren in het Gooi; J. A. van der 
Kloes, leeraar aan de Polytechnische School te Delft; J. J. van Nieukerken, architect te 
's Gravenhage; E. J. L. Trooster, architect te Utrecht; en de Leden van het Hoofdcomité, 
vertegenwoordigers voor de verschillende gewesten; J. Troelstra, te Leeuwarden (voor 
Friesland). Jhr. Mr. D. R. de Marees van Swinderen, te Groningen (voor Groningen). Mr. 
H. Smeenge, te Amsterdam (voor Drenthe en tijdelijk ook voor Overijsel). Jhr. Mr. D. O. 
Engelen, te Zutphen (voor Gelderland). Mr. D. Ragay, te Utrecht (voor Utrecht): Jhr- B. 
F. W. van Riemsdijk, te Amsterdam (voor N.-Holland). G. E. V. L. van Zuylen, te 's Gra
venhage (voor Z.-Holland). J. A. Frederiks, te Middelburg (voor Zeeland). J C Hezenmans, 
te 's-Hertogenbosch (voor N. Brabant). Dr. P. J. H. Cuypers, te Roermond (voor Limburg). 

In verband met het bovenstaande kunnen wij op de ons gestelde vraag om eenige toelichting over den werkkring 
der Vereeniging raededeelen, dat deze thans onder de voorloopige leiding als Voorzitter is van Dr. P. J. H. Cuypers 
en dat de Vereeniging telt 229 leden. Ook in 1902 werd te Utrecht door de technische commissie de proeven van 
bekwaamheid onderzocht, daarvoor hebben zich toen 116 candidaten aangemeld, waarvan 60 deelnamen en 39 slaagden. 
De meestergraad werd verleend aan 1 smid, 1 schilder, 2 steenhouwers, 2 meubelmakers en 6 timmerlieden, die van 
gezel aan 6 schilders, 1 steenhouwer, 8 smeden, 12 timmerlieden, 2 meubelmakers en 4 metselaars. De commissie 
voor het onderzoek bestond uit 5 leden, waarvan 3 voor de praktijk en 2 voor de theorie. De verschillende onder
werpen toen ter beantwoording gesteld waren. 

Schilders. Een deur (dan een zijde mat en aan de andere zijde glanzend geschilderd) en een klein meubel 
(naar vrije keuze te schilderen) Verder een opschrift in verschillend opgegeven lettertypen en naar vrije keuze, stalen 
wit marmer, eiken, noten en mahoniehout. De teekeningen van de proefstukken worden door de commissie verstrekt. 

Metselaars. Een gedeelte van een spiltrap op schroefvlakvorraig gewelf. 
Steenhouwers. Zuilbasement in hardsteen. 

Timmerlieden. Glasdeur, een schraag, een gedeelte trap met wrongstuk, een trapspil met uitgestoken leuning en 
draaglijst onder de treden. Van de candidaten voerden 24 de deur, 9 de schraag, 8 de wrong en 7 de spil uit. 

Meubelmakers. Penantkastje in eikenhout. 
Smeden. Gedeelte van een gesmeed hekwerk en grendelslot. 
De gezellen moesten de teekeningen op de ware grootte uitslaan. 

De meesterproef vorderde van de schilders teekeningen voor een muur- en plafondbeschildering, voor timmer
lieden, meubelmakers, smeden en steenhouwers de volgende ontwerpen: 

Timmerlieden. Huis met gevelbreedte van 6 M., dat verbouwd moet worden tot timmerwerkplaats met boven
woning. Benedenverdieping hoog 4 M. Teekeningen van den nieuwen ondergevel of pui, in hoofdzaak in hout uitge
voerd, zoodat het eigenaardige karakter van een timmerwinkel goed uitkomt. Opstand en doorsnede op Yio der 
grootte. Details ware grootte. In potlood bewerkt. Hierbij een materiaalstaat en kosten rekening met inbegrip van 
metsel-, steenhouw-, hang-, sluit-, glas- en schilderwerk, allen rubrieksgewijze. 

Meubelmakers. Teekening ee-er buffetkast voor een eetkamer van een deftig huis. Het moet zijn van blank 
wagenschot, sierlijk bewerkt, l/10 der grootte. Details onderdeelen en profielen ware grootte. In potlood geteekend. 
Opgave van benoodigd hout en kosten rekening met inbegrip hang- en sluitwerk alles afzonderlijk. 

Smeden. In een afsluithek van een tuin, hoog ongeveer 1.40 M., staande op voetingranur 0.80 M. hoog, is een 
inrijpoort wijd 2.70 M. gesloten met dubbele trekdeur ter hoogte van de voeting met plaatijzer bekleed, wordt ge
vraagd teekening inrijpoort met aansluitend hekwerk op '/IO» details der voornaamste onderdeelen, draai- en sluitwerk 
ware grootte. In potlood geteekend. Gespecifieerde kosten rekening. Steenhouwen. Huis 6 M. breed zal worden ver
bouwd tot steenhouwwerkplaats met bovenwoning, benedenverdieping hoog 4 M. Gevraagd teekening, pui, in hoofd
zaak in steenhouwwerk zoodat het eigenaardige der bestemming goed uitkomt. Opstanden en doorsneden op '/,„. 
Details onderdeelen in gehouwen steen, ware grootte. Potlood geteekend. Materiaal staat met schetsjes toegelicht 
waaruit de profilering en verschillende stukken kan blijken, kosten rekening, met inbegrip stellen, verankeren en in
metselen allen gespecifieerd. 

Metselen. Was geen candidaat voor. 

Een mondeling onderzoek vorderde dat de candidaat met krijtschetsen op het bord verschillende voorwerpen en 
constructies moest toelichten. 

In hun overzicht geven de sub. commissien te kennen dat verbetering van het practisch en theoretisch onderwijs 
van den ambachtsman buiten de ambachtsscholen noodig was, alsook verspreiding van goedkoope leerboeken. De 
steenhouwers klaagden over den aanvoer van buiten van bewerkten steen. De geestelijke ontwikkeling van den 
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werkman is over het algemeen onvoldoende, hij werkt meest zooals hij heeft zieiL werken, hlj^ volgt na. Goede voor
beelden waren zeldzaam. Het meerendeel der handwerkslieden toch wordt opgeleid in den zoogenaamden speculatie
bouw en in werkplaatsen waarin vooral voor den handel wordt gewerkt. 

Het daar gemaakte werk wordt door hen beschouwd als het standaardwerk van den ambachtsman in onzen tijd. 
terwijl juist die wijze van werken drukt op de goede en zuivere ontwikkeling. De concurrentie voert tot minder 
waardig werk en de beoefening van het ambacht verloopt waar het doel is allen arbeid uit te winnen dikwerf met 
veronachtzaming van constructie. Dat zit voornamelijk daarin dat bij de coucurrentiegeest ook de patroon dikwerf 
weinig ontwikkeld is, de zucht naar winst is het ambacht ten schade voor Meester zoowel als Gezel. Bij de proef 
voor het timmeren bleek toch dat onder al de ingeleverde teekeningen van zulk bij uitstek goed gekozen onderwerp 
er niet een was waarin dat verband naar behooren tot zijn recht kwam of de teekeningen gaven niets beteekenende 
samenstellingen te zien of wel een samenstelling van kromme lijnen in den modernen geest waarbij ge-n enkel stuk 
hout zijn volle kracht behoud en alle verbindingen als het ware verwrongen in elkander waren gezet. Dat maakt 
een treurige tegenstelling met de goede constructien uit het verleden, waarbij doel en vorm met elkander overeen
stemden. Dit wordt als gevolg beschouwd der moeielijkheid om zich de gewenschte vakbekwaamheid ei^en te maken. 
De vakopleiding in de werkplaats gaat bij de toenemende verdeeling vau den arbeid verloren en daarom moet het 
Ambachfeschoolonderwijs en leerlingstelsel deze leemte aanvullen, maar wordt hierdoor slechts in geringe mate tege
moetgekomen aan de behoefte der candidaten omdat wat de atnbachtscholen betreft, haar vakonderwijs geen algemeene 
invoering toelaat, wat het leerling stelsel betreft, omdat dat nog te weinig verspreid is en de vakopleiding slechts in 
beginselen bestaat. 

Vooral is noodig voorlichting in den dagelijkschen arbeid en aanvulling daarvan, door practisch en theoretisch 
onderwijs. Waar dit mogelijk is, geven de cursussen voor voortgezet vakonderwijs daarvoor in plaatsen van eenig 
belang, gelegenheid; waar dit niet zoo is, zou het gewenscht zijn dat vakleeraren de werkplaatsen in die gemeenten 
bezochten en daar dit onderricht aanvullen. Ook vooral practische lectuur is een hoofdvereischte. 

Door het Bestuur der Bouwkundige Vereeniging »Onderneming en Vrijheid f is uitge
schreven een prijsvraag voor het ontwerpen van een nieuw titelhoofd voor het orgaan der 
Vereeniging : »De Bouwondernemer.« 

Deze wedstrijd is opengesteld zoowel voor Leden als niet-leden der Vereeniging. 
De bepalingen van dien wedstrijd vindt men in het navolgend PROGRAMMA. 

Art. i. Tekst en grootte moeten gelijk zijn aan het bestaande voor het nummer 
gebruikte titelhoofd van >De Bouwondernemer t. 

Art. 2. Stijl en opvatting blijven geheel overgelaten aan den smaak van den ontwerper 
met dien verstande, dat rekening gehouden moet worden met de strekking van het blad 

Art. 3. De bekroonde teekeningen blijven het eigendom van de Bouwkundige Vereeniging 
>Onderneming en Vrijheid* te 's-Gravenhage. 

Art. 4. Na de bekroning worden alle ingezonden teekeningen tentoongesteld op de 
jaarvergadering der Vereeniging in het vergaderlokaal in het Z.-H0II. Koffiehuis. 

Art. 5. De niet bekroonde teekeningen worden vervolgens aan de opgegeven corres
pondentie-adressen franco toegezonden. 

Art. 6. Inzendingen moeten uiterlijk 31 December 1903 franco bezorgd bij den secre
taris der Vereeniging den heer J. van Rij, Schenkweg 112, Den Haag. Inzendingen na 
dien datum worden beslist geweigerd. 

Art. 7. Inzendingen moeten vergezeld gaan van een gesloten enveloppe met op de 
buitenzijde een motto, dat ook op de teekening vermeld moet staan. In de enveloppe 
moet het motto herhaald en naam en volledig adres van den inzender duidelijk vermeld zijn. 

Art. 8. De uitspraak der jury zal plaats vinden tusschen 2 en 10 Januari 1904. 
Art. 9. De prijzen (zijnde ie, 2e en 3e prijs) bestaan uit kunstvoorwerpen. 
Art. 10. Voor mededingers in de prijsvraag zijn op franco aanvrage bij den Secretaris 

exemplaren van »De Bouwondernemer* gratis verkrijgbaar. 
Art. 11. De jury zal bestaan uit 3 deskundigen, niet-leden der Vereeniging, wier namen 

later bekend gemaakt zullen worden. 
Het Bestuur der Bouwk. Vereen. Onderneming en Vrijheid*. 



Vaderaecmn der Bouwvakken 

18e Jaargang 1903 

Afl.20 Plaat 20 



Bij de P l a t e n . 

O n t w e r p v o o r e e n e V i l l a , 
door H. BONDA, Bouwmeester te Amsterdam. 

De beide plannen en gevels vormen een geheel, geriefelijk, aangenaam van uiterlijk 

en juist geschikt om in een landelijke streek waar het zou geplaatst worden te kunnen 

voldoen. 

Eene korte toelichting over onze platen. 

Voor zooveel mogelijk geven wij bij de platen slechts eene korte toelichting. Voor 

een deskundige zijn de lijnen de taal die hem alles begrijpelijk doet worden. 

Toch is dat altijd zooals blijkt niet het geval. Plannen en gevels alleen zijn doelmatig 

een doorsnede vult dikwerf aan wat op de beide eersten niet te zien is. Toen aflevering 19 

was verschenen, waarop eveneens twee plannen en twee gevels voorkwamen, ontvingen 

wij een plaat terug met de vraag: Waar is de keuken f De vrager had die beiden niet 

gevonden in het plan beganen grond en iste verdieping, maar evenmin als de kapgrond 

er was bijgegeven waarop zich de dienstbodenkamer enz. bevonden, evenzoo was het 

sousterrein daarbij niet opgenomen, waarin de keuken, waschplaatsen en brandstoffenbergin-

gen aanwezig zijn. Zooals de vrager moet opgemerkt hebben is van dat al niets te vinden 

op de beide plannen die daarvoor ook niet bestemd zijn. Wel is dat gedeelte in het 

sousterrein bijeengebracht, en geeft de ruime trap in de hal toegang tot dat sousterrein, 

dat door verschillende ramen die gedeeltelijk achter koekkoeken zijn geplaatst is verlicht. 

De vraag waar is de keuken? is dus niet doeltreffend en zouden wij haast vragen, 

waar is de 
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By de Teks t f iguren . 

Is lang niet fraai wat nieuw is — toch is onder het nieuwe veel goeds op te merken. 
Daaronder rekenen wij ook het ontwerp van het café-Convent van den bouwmeester Aug. 
Buxbaum — te Worms. 

Het is een breed opgevatte gevel, passend versierd en waarbij de verhoudingen goed 

aaneen sluiten. Zooals de details doen zien van schoorsteenen, ingang en pijler is alles 

met zorg doordacht en ziet ieder deel er behagelijk uit. Als zoodanig achten wij de 

kennisname niet ongeschikt. 

De Westelyke Viaduct te Amsterdam. 

Eindelijk dan zal het er toe komen. Mogelijk ontloopen wij het gevaar nog. De 

schandelijke overblijfselen van de spoorweg-viaduct zullen opgeruimd worden. Dat er geen 

ongeluk bij is gebeurd tot heden, zie dat gaat eigenlijk boven ons verstand, en wanneer 

wij nog eenige waarde aan wonderen hechten, dan is het er werkelijk een, waar wij dage

lijks zwaar beladen waggons zien rijden over eene oppervlakte die eigenlijk zwevende is 

zonder dat eenig ongeval zich aanmeldt. De praktijk hebben wij van onze jeugd af ge

volgd, wij hebben gezien hoe kalk en steen zich hechtten, wij hebben de palen in den grond 

zien vastzwellen om later den bovenbouw te dragen, en dat gaf ons vertrouwen in den 

arbeid, maar hier staat onze kennis van de praktijk stil, hier hangt het ding en draagt 

niet, omdat de standpunten krachteloos, de fundeering volkomen doelloos is waardoor de 

bovenbouw schoof en hangen bleef. Hangen met gevaar van ieder oogenblik verder te kunnen 

gaan en een ontzaggelijke ramp mede te veroorzaken, 't Geschiedde tot heden niet en het is 

een zucht van verlichting die wij slaken dat herziening is bevolen want vroeg of Iaat, de 

catastrophe komt, nu kan die wellicht bezworen worden. Maar hoe ze hangen bleef tot 

heden, het blijft ons een raadsel en er is wel een goede genius die die rotte geschiedenis 

in bescherming nam. De Minister wenscht de vernieuwing zoo spoedig mogelijk te be

ginnen, omdat waarnemingen aanwijzen dat de werking aanhoudt vooral aan de IJ-zijde 

Onze Hollatldsche ingenieurs waarvan de roem in Brazilië, Amerika, Azië, Indie over 

al spreekt, als de mannen die den bodem weten te bewerken en het water te dwingen 

zullen daarvoor wel de noodige waarborgen aan de hand doen, al zondigde een hunner 

indertijd zwaar, door zoo te construeeren, dat slaat niet op hun allen zij zullen wel weten 

een nieuwe glorie aan hunne bekendheid bij te zetten. Dat moet ook zoo zijn. 

Maar zie daar lezen wij dat Professor C. Zschokke van de Polytechnische school te 

Zurich de aangewezen man is om op pneumatische weg een vasten grondslag te verschaffen. 

Eerst dacht ik aan een drukfout, maar lezen en herlezen bevestigt het feit. Maar dat is 

in een woord, treurig dat wij, die zoo'n goeden klank op dat gebied hebben, op de 

school te Zurich moeten terecht komen. Het is te hoopen dat onze ingenieurs zich voor 

dat achteruitzetten niet onbetuigd zullen laten, of is het gedaan met ons meesterschap. 
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Zooveel mogelijk zal getracht worden zegt de meedeeling om één bouwondernemer te 

vinden. Prof. Zschokke bood aan zich daarmede te willen belasten op aannemelijke voor

waarden en onder verbinding de Nederlandsche nijverheid te steunen. Dat ontbrak er nog 

maar aan dat ook die nijverheid uit Zurich zou moeten komen, en zoo heel zeker zijn wij 

er nog niet van, waar door vreemdeliagea besloten moet worden, kan voor meer plaats worden 

gemaakt. De H. IJ. S. M., zoo staat er, ging met Prof. Zschokke reeds overeenkomst in 

dien zin aan. Inderdaad dat is treurig, en waar wij zoo fier zijn geweest op een stand, die 

Holland steeds ter eere was, vragen wij, hoe is het mogelijk, dat zoo iets kan geschieden 

zonder behoorlijk verzet. Is de zaak internationaal, is het een prijsvraag in dien zin zooals 

bij het Vredepaleis kan verwacht worden en het lot beslist, dan is 't heel iets anders, maar om 

zoo zonder eenigen drang van dien aard, onze ervarene mannen het werk, dat hun toekomt, als 

oim^ndigen af te nemen, dat gaat niet op en kunnen wij geen woorden genoeg vinden, om 

(hierover onze afkeuring uit te spreken. Zou dat de straf zijn voor de werkelijk weinig doordach

te daad, die de ingenieur v. Prehn met dien viaductaanleg pleegde, dan is het een zwaar 

vonnis. Aan de toelichting kunnen wij nog het volgende ontkenen. 

Bij het toepassen van de pneumatische fundeeringsmethode wordt, onder gebruik

making van samengeperste lucht, in een van onderen open klok volgens het beginsel der 

algemeen bekende duikerklok, den bodem ontgraven tot op den vasten ondergrond welke 

ter plaatse van het te vernieuwen kunstwerk op aanmerkelijke diepte is gelegen en worden 

vervolgens op dien vasten ondergrond uit metselwerk of uit beton samengestelde pijlers, 

reikende tot boven het grondwaterpeil, opgetrokken. 

Op den fundeeringspijler wordt vervolgens het eigenlijke bouwwerk aangelegd. 

Terwijl d door de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij ontworpen fundeering 

bestond uit eenige rijen van op zichzelf staande fundeeringspijlers zullen volgens het denk

beeld van Professor Zschokke alle fundeeringspijlers voor zooveel zij aan dezelfde zijde 

van de doo. vaart gelegen zijn, tot een geheel worden vereenigd door middel van tusschen 

den pijlers aan te brengen — mede pneumatisch te fundeeren — tusschenpijlers welke 

uit hetzelfde materieel als de eigenlijke fundeeringspijlers zullen worden samengesteld. 

Aldus zal worden verkregen, dat aan weerszijden van de doorvaart de fundeering van 

het kunstwerk zal bestaan uit één op den vasten ondergrond staand stuk metselwerk (of 

beton) lang 69 M. breed 21 M en hoog ongeveer 19 M. 

Een blok van zoodanige afmetingen zal veel beter in staat zijn weerstand te bieden 

tegen zijdelingsche krachten, dan de elk op zich zelf staande pijlers van de oorspronkelijk 

ontworpen fundeering. En op een zoo groot mogelijken weerstand tegen zijdelingsche 

krachten moet prijs worden gesteld met het oog op de werking welke in den onder-

grond te wachten is, zoowel bij het bouwen van de nieuwe viaduct als, nadat deze gereed 

zal zijn, bij h-1 dichten van de openingen der tegenwoordige viaduct. 

Wat den bovenbouw betreft, deze bestaat bij de tegenwoordige viaduct uit drie 

plaatijzeren bruggen voor dubbel spoor, welke bruggen zijn samengesteld uit hoofd- en 

dwarsleggers. terwijl de sporen gelegen zijn tusschen de hoofdleggers, welke boven de 

sporen uitsteken. 
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De bovenbouw der nieuwe viaduct zal zoodanig worden gemaakt, dat er één platform 

zal ontstaan, waarop de 

sporen en een ballast-

bed in elke gewenschte 

richting zullen kunnen 

worden gelegd en later, 

naar gelang der behoef

ten verlegd. Daar over 

zoodanige inrichting de 

bovenkant der brugleg-

gers op zekeren afstand 

onder de spoorstaven 

moet blijven, terwijl 

door de nabijheid van 

het Centraalstation de 

hoogteligging der spo

ren niet kan worden 

gewijzigd, moet, ten 

einde vermindering van 

doorvaart- en door

gangshoogte zoo moge

lijk te voorkomen, ge

tracht worden de hoogte 

der brugleggers zooveel 

mogelijk te beperken. 

Tot dat doel worden in 

plaats van ééne door

vaart opening van 25 M. 

wijdte, zooals bij de 

tegenwoordige viaduct, 

twee doorvaartopenin

gen, elk van 10 M. 

wijdte ontworpen, door 

welke vermindering van 

spanwijdte, met gerin

ge hoogte der brugleg

gers kan worden vol

staan. 

Desniettemin moet de 
Voorgevel Café Convent te Worms. , , , , 

onderkant van de brug
leggers 0.50 M. lager worden ontworpen dan in de overeenkomst van 25 April 1876 over 
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de tegenwoordige viaduct is bepaald. Het dagelijksch bestuur van Amsterdam nam hier

mede genoegen onder voorwaarde dat de wegen onder de viaduct eveneens 0.50 M. lager 

dan die onder de tegenwoordige zullen worden 
gelegd, opdat de tegenwoordige doorgangshoogte 
behouden blijve. 

Biedt de bovenbouw van de tegenwoordige 

viaduct slechts gelegenheid aan voor 6 sporen, op 

de nieuwe viaduct zal voor twaalf sporen ruimte zijn. 

L lCMtNNOLl 
OkOT C t B E H T . 
CiTTin vwcoi 
CCHMftV 

^TVP^e : 
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Detail Ingang. 

N A S C H R I F T . 

Sinds wij het vorenstaande schreven is er inder

daad een te waardeeren oppositie ontstaan. 

Het Vaderland vraagt en zeer terecht: 
Is het uitreiken in een Nederlandsche Memorie van Toelichting 

van een dergelijk brevet van onvermogen aan onze Nederlandsche 

ingenieurs en bouwondernemers gerechtvaardigd? 

Zijn «ij niet in staat dergelijke werken te ontwerpen en uit 

te voeren? 

Heeft de H. IJ. 8. M. met andere pneumatische fundeeringen 

minder goede ervaringen opgedaan. Of heeft wellicht de Minister 

onder den indruk van enkele tegenvallers bij door onze ingenieurs 

uitgevoerde Wérken zijn vertrouwen in hen verloren en werd daarom door hem drang bij de H. IJ. S. M. uitgeoefend, 

om dat zoo belangrijke werk in zijn geheel aan een buitenlander op te dragen. 

Niet tevreden met de mededeeling dezer opvatting won het 

Vaderland zelf inlichtingen in, en het resultaat i s : 

Aangaande den Zuricher hoogleeraar vernamen wij, dat deze 

zich sinds vele jaren met pneumatische fundeeringen heeft bezig 

gehouden, omdat zelfs • een bepaalde wijze om den grond uit de 

werkkamer te verwijderen naar hem genoemd wordt 

Begrijpelijk zou het dus geweest zijn wanneer onze ingenieurs 

nadat zij hun plannen voor pneumatische fundeering der viaduct 

hadden gereed gemaakt op een bespreking dienaangaande met 

den Heer Zschokke hadden prijs gesteld, als met iemand van rijpe 

ervaring, die allicht nuttige wenken kou geven. 

Maar hem het geheele ontwerp en de uitvoering in handen 

te geven, getuigt van een totaal gebrek aan nationaal zelfvertrouwen, 

is een flauwhartig pogen om zich te ontdoen van alle verant

woordelijkheid. 

Dat voor de nieuwe viaduct de pneumatische fundeeringswijze 

de aangewezen is, zou ook zonder het advies van Prof. Zschokke 

bij niemand die de fundeeringswijze kent aan eenigen twijfel 

onderhevig zijn. 

Waar de nieuwe fundamenten moeten worden gemaakt nabij 

de oude, die in een toestand van wankelbaar evenwicht verkeeren, 

moet wijziging in dien evenwichtstöestand gedurende dien bouw M . -i c i. 
e. " Detail Schoorsteen. 

natuurlijk vermeden worden. 
Diepe putten mogen hierom niet worden gegraven, sterke trillingen mogen niet worden opgewekt. Bij de 
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pneumatische fundeering laat men cylinders door hun egcn gewicht naar beneden zakken, aan den voet in de 

werkkamers, dus binnen de cylinders, grond wegnemende. 

Nimmer zal dan de bodem rondom de cylinder in beweging kunnen geraken, zoodat naburige bouwwerken geen 

gevaar kan dreigen. 

Hel gevaar bij de pneumatische fundeering beslaat in het werkej onder saamgeperste lucht, en al hetgeen daarmee 

samenhangt, doch ook dit gevaar wordt, mits de noodige oplettendhffd worde betracht, tot een minimum teruggebracht. 

Hierbij zijn intusschen juist de moeielijkheden voor een vreemdeling, die hier te lande komt werken, zeer groot, 

daar hij zeker bij de uitvoering ook Nederlandsche werkkrachten moet gebruiken, die zijn taal en die van zijn personeel 

niet of slechts half verstaan, wat groot gevaar voor degenen, die zi(jh beneden in de werkkamer bevinden met zich 

kan brengen. 

Natuurlijk moet men wat wijze van werken betreft, ook rekening houden met onzen bodemtoestand en de te 

doordringen grondsoorten, die aan onze bouwondernemers bekend zijn, maar aan vreemdelingen nog wel eens 

onaangename verrassingen kunnen bereiden. 

Bovendien hoeveel krachtiger staan onze nationale uitvoerders met hun vele materieel niet voor de uitvoering van 

het geheele .werk door de buitenlander, die slechts het noodige met zich zal brengen daar hij weet, alles ook wederom 

te moeten temgvo'ren. 

Verder vraagt het Vaderland: Heeft de 

H. IJ. S. M. met andere pneumatische fundeeringen 

minder goede ervaringen opgedaan. 

Joist het tegendeel schijnt waar te zijn en 

daarbij herinnert het Vaderland aan de Veker 

spoorbrug waar de bezwaren zeker niet minder 

waren en onze ingenieurs het werk ondernamen. 

Maar waarom dan het besluit van den Minister. 

Deze toch toonde zich aan dien kant van onze 

nijverheid en wetenschap, alleen het gevolg van 

een door toevallige omstandigheden gevormde 

samenloop, bracht de opdracht naar Zurich. 

Welke gevo'gen kunnen daaruit voortspruiten. 

Zeer grooté, onze reputatie in het buitenland 

ondergaat er een gevoeligen schok door. 

Onze Polytechnische School overvuld met 

leerlingen juist bestemd voor een groot deel om in 

het buitenland later werkzaam te zijn, en waar wij 

ook steeds veel van mogen verwachten, zij zullen de druk er van gevoelen en wij zelf. In 

de laatste jaren had men zich hier juist de pneumatische bearbeiding eigen gemaakt, 

zullen degeen, die zich na vele moeilijkheden de kennis hebben verschaft niet ontmoedigd 

worden na die beslissing. De H. IJ. S. M. is wellicht te ver gegaan, maar ware het 

wenschelijk dat de regeering geene gelden toestond dan onder uitdrukkelijk beding, dat 

de uitvoering niet dan na publieke aanbesteding zal geschieden. 

Ook het weekblad de Amsterdammer toornt over de handeling en het laat zich aanzien, 

dat daarbij meerdere zullen volgen. Het is een daad die verdient afgestraft te worden, 

want zij is voor onze mannen van ervaringen kennis, voor onze nijverheid en studie van 

groot belang. 

Detail Zaal Pijler 
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Dat men van het buitenland hierheen zal trekken met onvoldoend materiaal zoo als 

het Vaderland meent achten wij onwaarschijalijk, maar het feit zelf mag niet plaatavinden 

omdat er geen enkele billijken grond voor is. De doodkist in het IJ, want als zoodanig 

hebben wij het altijd beschouwd heeft een zwaar vonnis en ik kan mij nog best herinneren 

dat ik zelf betrokken bij dien bouw als leverancier daarbij optredende de bemerking maakte, 

dat de toegepaste constructie hoe aardig ook gedacht op dien bodem niet bestaanbaar was 

omdat ik van jongs af dien bodem kende en het te begrijpen was dat de gestorte zand-

bedding moest verloopen, maar men was toen volgens de hooger geplaatsten zoogenaamd 

onervaren, en het gevolg was dat op de waanwijze opmerkingen geen goede vergelding 

volgde. De tijd heeft het echter bevestigd, en nu is het zooals in den aanvang is gezegd 

naar mijne beschouwingen een wonder, dat, dat nagenoeg niet ondersteunde deel zoo 

zwevende blijft hangen. 

Daarom juist is het in de onmiddellijke nabijheid op groote diepten brengen van putten 

waardoor de werking van den reeds lossen bodem verhoogt wordt altijd een werk dat 

met ontzaggelijke voorzorgen zal moeten geschieden. Tusschen staan en vallen ligt hier 

een oogenblik waar anders een waarschuwend tijdperk nog voorafgaat. 

D e u r d r a n g e r . 

Op het gebied van sluiting bestaat een rijke verscheidenheid. Daaronder heeft de 
» Rixson f deurdranger zich een voorname plaats verschaft door de vele goede eigenschappen 
der constructie. Wij verwijzen op de hierbij ingelegde circulaire die alles nader toelicht 
van de firma Weinhardt & Just te Hannover waarvan de Heeren William Koch & Co., 
Keizersgracht 292 te Amsterdam, de hoofdvertegenwoordigers voor Nederland en Koloniën 
zijn, terwijl in alle winkels van ijzerwaren van eenige beteekenis1 de deurdranger voorradig 
ter aflevering is. 

FKIJSVÜAGEN. 

BOND VAN DIRECTEUREN VAN AMBACHTSSCHOLEN IN NEDERLAND. 

De Bond schrijft de navolgende prijsvraag uit waarvoor de Jury van beoordeeling 
het programma vaststelde. 

In- en uitwendige versiering van een getuigschrift in boekformaat voor Ambachtsscholen. 

ART. I . De mededinging wordt opengesteld tusschen alle leeraren aan Ambachtsdag 
en avondvakscholen in Nederland. 
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ART. 2. Het model voor formaat en redactie, benevens het programma worden op 

franco aanvrage verstrekt door den Heer G. W. Boot Bzn., Directeur der Ambachtsschool 

te Arnhem. 

ART. 3. De teekeningen moeten geschikt zijn voor reproductie, de uitvoering moet 

geschieden op ware grootte hoogstens in twee vlakke kleuren met duidelijke leesbare letter. 

ART. 4. Verlangd worden de teekeningen van: 

a. Den band (bestemd voor uitvoering in linnen); 

b. het binnenblad (getuigschrift); 

c. de iste en 4de pagina zijnde de achterzijde van het binnenblad. 

ART. 5. De in art. 3 en 4 genoemde teekeningen worden vóór of op 30 Nov. 1903 

ingewacht bij den Directeur der Ambachtsschool te Arnhem. Zij moeten vergezeld zijn 

van een correspondentie-adres. 

Elke teekening moet zijn gemerkt met een spreuk of motto en vergezeld van een 

verzegelden naambrief, waarop van buiten het motto is herhaald en van binnen de naam 

en het nauwkeurig adres van den ontwerper zijn vermeld. 

Het schrift op de teekeningen, enz. mag niet zijn van den ontwerper zelven. 

ART. 6. De prijs voor het bekroonde ontwerp bedraagt / 50, die voor het daarop 

volgende / 25. Beide ontwerpen worden het eigendom van den Bond. 

De Jury behoudt zich het recht voor eventueel het bekroonde ontwerp niet te doen 

uitvoeren of door den ontwerper zoodanige wijzigingen te doen aanbrengen als voor eene 

gewenschte uitvoering noodig mochten blijken. 

ART. 7. De Jury van beoordeeling in het vorig artikel genoemd zal bestaan uit de 

heeren: A. J. van Achterbergh, uit Leiden, G. W. Boot Bzn., uit Arnhem, L. van Essen 

Hzn., uit Utrecht, E. Jelsma, uit Amsterdam en J. W. Willemsen, uit Tiel. 

ART. 8. De bond behoudt zich het recht voor, de ingekomen ontwerpen ten toon 

te stellen. 

ART. 9. De niet bekroonde teekeningen worden na de tentoonstelling aan de opge

geven adressen franco teruggezonden. 

B E R I C H T . 

De aftevering 20, is voor een gedeelte iets later verzonden omdat bij het afdrukken 

met de plaat hiermede oponthoud kwam, die herdruk vorderde. 
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Vademecum der Bouwvakken 

18e Jaargang 1903 
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Bij de P l a t e n . 
Blok van drie woonhuizen te Noordwyk, 

door D. ZWITSER. 

De plaat en tekstfiguren geven een tweetal gevels voor hetzelfde ontwerp, en plan-

verdeeling. Het eenige verschil is dat de een met; de ander zonder uitbouwen is. Het 

V o o r g e v e l . 
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zijn eenvoudige burgerwoonhuizen. Van het gevelwerk is het plint, de strekken en kleine 

penantjes gevoegd metselwerk, al het overige gepleisterd. De treden en deurdorpels van 

hardsteen, de overige dorpels, banden en afdekkingen van rooden zandsteen. Het dakvlak 

gedekt met houtcement, de staande schilden met pannen. 

Amsterdamsche overzichten. 

De ruïne van de Oude Beurs is ongeveer vergeten nog slechts enkele gedeelten en 

dan behoort dat tot het verledene. Het feit om de grondwerken door springen op te 

ruimen, is tot nog toe niet verwezenlijkt kunnen worden, en zal moker en houweel moeten 

doen wat dynamiet wat onhandig heeft aangevat. 

Het is toch aan te nemen dat 

wanneer de hoeveelheden minder 

groot genomen waren, de rust in 

die omgeving niet gestoord ware 

geworden, en het werk rustig zijn 

gang had kunnen gaan. Juist op 

een oogenblik dat een sterke lading 

werd toegepast waren wij getuigen 

van de schrik die in de omgeving 

veroorzaakt werd, toen van een der 

hoogste perceelen een paar ruiten 

door de luchtdruk van hunne plaats 

werden gedrongen en was in om

mezien ieder geopend raam met 

nieuwsgierige bewoners bezet, die 

angstig uitzagen of eigen omgeving 

ook eenige schade had bekomen. 

Een te sterke verhouding met het 

oog op de plaats was oorzaak en 

wanneer men dat als waarschuwing 

had gewaardeerd, dan had op wel 

wat langduriger wijze het proces zijn verloop gehad. 

Nu zijn de dynamiet-mannen vertrokken en gaat het sloopingswerk op de gewone 

wijze. Nu de Beurs een open ruimte levert valt het op te merken, hoe goed gezien het was, 

om dat stille gebouw daar rustig te laten. Wat geeft de opene ruimte, een als het ware 

verkleind Damplein te zien en wat zal de nieuwe bouw geven, mogelijk een schel verlicht 

punt maar nimmermeer dat rustige dat zoo volkomen harmonieerde met van Campen's 

arbeid niet in kunstwaarde, maar het werkte mede om de kunstwaarde van het aloude 

Stadhuis te verhoogen. Dat zullen nu al die voorstanders, van de wijziging zelf ook be

ginnen in te zien. De nieuwe Beurs heeft in de laatste dagen geen geluk. Daar is werking 

V Car T3efl[. C^tu5;o. 
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in het muurwerk. Men moge over de Beursbouw van inzichten verschillen wat het uiterlijk 

de stijl betreft, dat zich dergelijke gebreken in de constructie openbaren, zullen allen 

eerlijk moeten verklaren, is te betreuren, want moet dit voor het gevoel van den bouw

meester zeer pijnlijk zijn, die volgens zijn beste overtuiging het werk behartigde. Dat 

zijn wij van den heer Berlage gewoon, dat zijn werk aan de daarvoor gestelde con

structie eischen voldoet. Hier echter is het een ongewoon geval. De bouwmeester heeft 

getracht een architectuur te verkrijgen waarbij het vlakke gevelvlak domineert. Geen 

enkele sprong die zich voordoet; doch dit zou het euvel niet aanbrengen, wel, dat juist 

de ongelijkmatige hoogtedeelen het onderling verband verbreken, de druk ongelijk 

maken. Reeds voor de Beurs gebouwd werd, is er op gewezen en was het de 

bouwmeester Laarman die streng betoogde dat de ongelijkmatige aaneensluiting zijne be

zwaren had. Dat op aangeplempten grond, een grondlaag die bestaat uit zand op een 

drijvende moddermassa altijd werking is dat weet elk Amsterdammer. 

Toen Oudshoorn zijn Amstel Hotel op die wijze bouwde, zakte het gebouw links en 

rechts dooreen, en wanneer men nu nog langs de borstwering ziet, is het alsof de gol

vende zee tot voorbeeld is genomen. Maar er kwam rust. Eindelijk is die werking bevredigd 

en er is geen gevaar meer. Dat zelfde euvel had de Oude Beurs, scheuren in den grond 

door treding, maar het bestierf en de massa bleef zonder den bovenbouw te schaden. Zit 

de treding in den grond, dan is het voor de Nieuwe Beurs wel te overkomen. Zulke 

grondscheuren melden zich gewoonlijk aan bij de straat breed en naar boven verloopend. 

De Nieuwe Beurs heeft echter andere scheuren en vooral die boven het groote raam, die 

gaat breed van boven uit en verloopt naar onderen. De druk en beweging komt dus 

van boven af. Heeft daaraan de toren schuld, ook is het niet gering te schatten, dat het 

klokgelui voortdurend dat hoog opgaande deel aan trilling bloot stelt, en zou het kunnen 

gebeuren, dat bij het vergrooten van het kwaad, de klok zijn geluid wel eens zou moeten 

doen verstommen. Wanneer men aanneemt, dat de voegen allen gelijk over het gevelvlak 

loopen, dat de druk van het hoogere deel op die voegen anders werken dan die op het 

lagere, dan ontstaat daaruit eene storing die op het bouwwerk schadelijk kan zijn, en dat 

is hier het geval. Wanneer nu vele sprongen de gevel verdeden, daarbij door constructie 

is zorg gedragen dat bij eventueele treding het onderling verband eenige speling veroor

looft, dan zou het gevaar een geheel ander en makkelijk te verhelpen gevaar hebben 

opgeleverd. De Nieuwe Beurs geeft juist door zijn aangesloten muurvlak, groote aanleiding 

om de minste storing die anders verloopt, dadelijk aan het licht te brengen, en gelooven 

wij, dat het gevaar nog pas in den aanvang nog veel grooter afmeting kan aannemen, 

waartegenover alleen een afwachtende houding kan worden aangenomen. Wij wenschen 

het tegendeel, want, blijft de Beurs altijd een bouwwerk, dat wat de stijl aanbelangt onze 

sympathie niet heeft, overigens een gebouw is, dat toch zeer groote verdienstelijke 

eigenschappen bevat. 

De Westelijke Viaduct te Amsterdam. 

Over dit onderwerp is in den laatsten tijd eenig meer licht gaan schijnen, waarvan 

wij kort het volgende nog kunnen meedeelen, zooals in de N, C. is vermeld. De werken 
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van de H. IJ. S. M. hiervoor bestemd, worden door de Maatschappij zelf uitgevoerd, doch 

de bestekken en begrootingen onderworpen aan de goedkeuring van den Minister van 

W. H. en N. Bij de overwegingen gaf de Maatschappij te kennen, dat het wenschelijk 

was door vooraf te vragen inlichtingen aan een specialiteit in het laten zakken van mijn

schachten, en zoo noodig door het maken van een proefpijler zekerheid te verkrijgen, dat 

deze fundeeringswijze zonder bezwaar in den kleibodem kan worden toegelaten. 

Dit nu werd door den Minister goedgekeurd en daarop den ingenieur C. Zschokke 

te Zurich specialiteit op dat gebied aangewezen. Uit de gevoerde onderhandelingen bleek 

de Maatschappij wel geneigd te zijn het geheele werk in handen van dien ingenieur te 

laten, doch de Minister hechtte zijne goedkeuring aan het feit, dat alleen de pneumatische 

inrichting aan hen zou worden opgedragen. In deze heeft alzoo de Minister voor onze 

nijverheid een alleszins loyale bepaling gemaakt, die nu voor den bovenbouw kan in 

aanmerking komen. 

Wat de pneumatische onderbouw betreft wordt er op gewezen dat dergelijke werken 

tot heden bij ons steeds aan vreemden werden toevertrouwd. 

Daarbij betreft het hier een constructie weder geheel nieuw van aard omdat de fun. 

deering niet uit één cylinder of koker zal bestaan maar uit verschillende gecombineerd. 

Verder wordt medegedeeld dat de ingenieurs van de H. IJ S. M. het werk onder hunne 

leiding zullen behouden en geheel van de werkwijze op de hoogte zullen geraken. 

Alhoewel, het voorbijgaan van de geheele bouw voor onze nijverheid hierdoor minder 

mogelijk is, blijft het toch een moeielijk geval te moeten erkennen dat onze aloude roem 

op het gebied der grondwerken een daling ondervindt. Reeds jaren achtereen is het 

werken op pneumatisch gebied in gebruik. De Ingenieur Zschokke zelfheeft zich daarmede 

reeds 40 jaar bezig gehouden. Is het dan voor ons onderwijs, en aan de hand van het

geen hier op dit gebied verricht is, niet een betreurenswaardig feit, dat onze ingenieurs 

zoo weinig daarvan op de hoogte zouden zijn, dat dergelijke verplaatsing van hunnen 

arbeid volkomen met hunne goedkeuring zou kunnen geschieden. 

Het is moeielijk aan te nemen, en juist het daarin berusten zouden wij niet gaarne 

zien, ook kunnen wij niet aannemen, dat na al hetgeen reeds op dit gebied zoo hier als 

elders is gedaan, hier met die wetenschap nog zoo weinigen vertrouwd zouden zijn geraakt. 

De rioleering van het bebouwde erf. 

Onder bovenstaande titel verscheen bij de firma de Erven J. J. Tijl te Zwolle een zeer be

knopte uitgave saamgesteld door den Heer F. v. Erkel, Hoofdopzichter bij het Gemeentelijke 

Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam. De prijs der uitgave is / I.—. De schrijver 

die geen onbekende is, en reeds al hetgeen voor een goede woning noodig is, op velerlei 

wijze omschreef, verrichtte daarmede een inderdaad goed werk. Het rioolstelsel laat nog 

veel te wenschen over, is men in groote steden op allerlei wijze zoekende, afdoend is er 

nog weinig gevonden en is daarom dergelijke aanwijzing hoogst nuttig om het vraagstuk 

nader tot oplossing te brengen. Maar ook vooral het platteland leeft onder volkomen 
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verwaarlozing van deze zoo voor de gezondheid hoogstnoodige vereischte; en zijn de 

wenken die de schrijver geeft van practisch nut en kunnen ook daar groote dienst 

bewijzen. De schrijver zegt in zijn voorwoord dat vooral in groote steden waar een huis 

vele verdiepingen bevat, de laagst gelegen woningen dikwerf veel last ondervinden van 

de gebrekkige samenstelling der leidingen waardoor zij van alles wat van hooger komt 

zeer veel ongerief hebben. Juist de zorg voor de inwendige leidingen is door de overheid 

zeer gering betracht, dat moet anders zijn, en daartoe kan men komen door de juiste 

oorschriften. 

De inhoud van het werkje loopt over: Bepalingen van algemeenen aard; waaronder 

de toelichting wat onder rioleeringen verstaan, hoedieafgevoeid wordt, zoowel voor hemel

en huiswater als drekstoffen, verder bedrijfswater, enz. en de verschillende leidingen. Plan 

en vergunning voor den aanleg van de rioleering; Algemeene voorwaarden voor den 

aanleg; Grondleiding; Valpijpen, verdere onderdeelen; Rioleering van stallen, slachthuizen 

huidenzouterijen, zuivelfabrieken, enz. Bepalingen van de uitvoering der rioleeringsvoor-

schriften en der plannen. Deze inhoud zonder tekstfiguren geeft inderdaad zeer veel 

weten swaardigs aan de hand en zal dit boekje dat met witte bladen doorschoten is voor te 

maken aanteekingen en aanvullingen voor velen werkelijk van pas komen. Juist dergelijke 

onderwerpen worden gewoonlijk niet veel behandeld en leverde de schrijver hierdoor een 

handleiding zooals er nog niet is, te meer daar deze met groote zaakkennis is bijeengebracht. 

Het herstellen van bouwwerken door cement met luchtdruk aangebracht. 

Spoorweg werken, men denke slechts aan die te Amsterdam, worden dikwerf verstoord 

door allerlei scheuren, die het bouwwerk gaandeweg onmogelijk maken. Tot heden maakte 

men die scheuren dicht door er cement in te gieten en het buitendeel goed vol te zetten. 

Dat is echter gebleken weinig doelmatig te zijn, daar de cement niet komt, waar die 

werkelijk noodig is. Nu heeft men in Duitschland een luchtdruktoestel in werking 

gebracht, dat bij zulken arbeid met goed gevolg dienst doet. Het is een toestel, dat 

verschuifbaar is en op rollen geplaatst. Op het benedendeel staat de luchtdrukmachine, op 

het bovendeel de ketel, waarin de cement Een trechter staat boven deze laatste, waardoor 

vulling gemakkelijk is. Is de ketel vol, dan wordt het luchtdruktoestel in beweging gebracht 

dat de cement perst uit de ketel door de vooraf op verschillende punten ingeboorde buizen 

Op die wijze komt de cement daar, waar die noodig is. Wanden en tunnels, waarvan de 

gewelven geheel verbroken waren, werden zoo van een huid voorzien en geheel als nieuw 

versterkt. Belangrijke bouwwerken zijn daardoor behouden. In dezen zomer werd onder 

anderen te Gummersbach in de Rijnprovincie een brugpijler voorzien. Er werden gaten 

geboord en daarin de cementmortel met sodaoplossing vermengd gespoten en had de 

bewerking alle succes, de pijler, die het water doorliet werd hiervan geheel bevrijd, even

zoo werden gewelven, die doorsyperden gedicht en hersteld, zoodat de bewerking om de 

goede resultaten een menigvuldige toepassing vindt. 
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Bismarck's gedenkteeken te Keulen. 

Er zijn weinig plaatsen ia Duitschland waar geen monument is opgericht, dat aan 

Bismarck herinnert. Vooral de oproeping indertijd door de studenten gedaan om overal 

zuilen voor dit doel te stichten, had groote deelname. Reeds meer dan 140 van die zuilen 

verrezen. Een der merkwaardigste en meest monumentale is zeker die, thans te Keulen 

opgesteld. Al die zuilen zijn bestemd om op de herinneringsdag op het bovenvlak vreugde

vuren te branden, waardoor over het geheele land dit zichtbare feestbetoon zou opgemerkt 

worden. De zuil te Keulen is geheel uit steen vervaardigd tot zelfs de krachtige Bismarck-

figuur, die tegen den onderbouw is opgesteld en 15 Meter hoog als met de zuil een 

geheel uitmaakt. Het is een inderdaad zeer monumentaal geheel, dat als uit een massa 

gehouwen schijnt te zijn. De zuil is totaal hoog 30 Meter, op het bovendeel bevindt zich 

een groote gesmeede ijzeren schaal waarin de olie, die voor verbranding moet dienen 

gegoten moet worden. Het beeldhouw»verk is vervaardigd door den beeldhouwer 

A. Berchem te Keulen. Onder de zuilen van dien aard, neemt deze zeker wel de eerste 

plaats in. De zuil wordt half cirkelgewijze ingesloten door een even monumentale galerij

bouw waarin de verschillende nissen gelegenheid bieden tot het plaatsen van gedenksteenen. 

De Electrische Centrale en remise te Leidschendam. 

Ter gelegenheid van de vergadering van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 24 

dezer gehouden in het Hotel Wijckerbrug te Voorburg brachten de leden een bezoek aan 

de Electrische Centrale en remise te Leidschendam. De heer Bourdrez gaf daarbij alle 

mogelijke toelichtingen en is het ook voor bouwkundigen niet onbelangrijk wat wij daar

van in het verslag opgenomen vinden, dat in het Algemeen Handelsblad zeer uitvoerig 

voorkomt. 

Bij het ontwerpen van de centrale is zorg gedragen, dat aan de gewenschte groeikracht 

der Z.-H. E. S. M. zonder storing van het bedrijf zal kunnen worden voldaan. Wat den 

bouw van deze centrale van vele anderen onderscheidt, is o. m. dat de schakelkamers zich 

bevinden op de verdieping van den voorbouw der machinekamer. Terwijl de schakelruimte 

meestal gelijkvloers is en daardoor feitelijk een afgeschoten gedeelte van de machinekamer, 

is zij hier geheel afzonderlijk veel veiliger en slechts te bereiken door de bevoegden. Ook 

het hooge sousterrein onderscheidt deze centrale van vele anderen ; hier trekken de ieder 

250 kub. M. groote bijna massieve blokken stampbeton de aandacht. Deze geweldige, 

500 ton zware monoliet is onmisbaar voor de machine, wil zij zonder trillen haar werk 

doen. In verband met den wisselvalligen, maar in het algemeen ongunstigen fundeerings-

bodem is er toen naar gestreefd, machine, blok en fundeering één te maken. Ook in de 

ketelruimte rusten vijf ketels op reusachtige blokken stampbeton. 

Een architectonische bijzonderheid van imposanten aard zijn de groote spaarbogen in 

de achtergevels van machinezaal en ketelruimte, waardoor het mogelijk zal zijn, dat het 

bedrijf van nieuwe aanbouwen geen hinder hoegenaamd kan ondervinden. In de bedoeling 
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ligt voorts in het sousterrein der centrale een prise d'eau te maken, bestaande uit eeü 
vijftal Nortonpompen, waarvan er reeds een is aangebouwd, die water geeft uitmuntend 
voor ketelwater geschikt. 

Onder herinnering aan de voornaamste eischen, waaraan elke remise moet voldoen 

en waardoor de aanleg daarvan altijd een lastig en ingewikkeld vraagstuk is, en welke 

eischen zijn: minimum rangeeren en ieder deel van de remise en van de motorrijtuigen 

moeten bij zoo min mogelijk lijfsgevaar 200 gemakkelijk mogelijk te bereiken zijn, deelt 

spreker mede, dat bij den aanleg hier tevens heeft voorgezeten het denkbeeld om de 

patiënten bijeen te brengen ieder in de barak, die hunne gebreken vereischen. Daarom 

zijn twee lange kuilen bestemd voor het amoveeren van motoren, terwijl de overige kuilen 

alleen zijn gemaakt voor inspectie en om gelegenheid te geven die kleine voorzieningen 

aan te brengen, die men anders verzuimt, maar waardoor onder de reis menigmaal hin

der wordt ondervonden of die kostbare reparaties ten gevolge hebben. 

Bij dezen bouw is het gewapend beton toegepast op een schaal, die nergens in ons 

land, en in een verscheidenheid, die zelfs buitenlands nog niet overtroffen is, hetgeen 

voorzeker gereede aanleiding is om voor spoorwegexploitatie zeker niet het minst belangrijke 

eigenschappen van dit materiaal te releveeren. Bij het zich bedienen van dit materiaal in 

zoo ruime mate heeft dit denkbeeld voorgezeten, dat bij zijn groote soliditeit, onbrand

baarheid, geringe gevoeligheid voor temperatuursinvloeden, groote sterkte bij geringe 

afmeting, de kosten mogen dan al zooveel bedragen als die bij het gebruik van ander 

materiaal, het onderhoud zoo goed als nihil is : waarbij bovendien nog tal van neven-

argumenten zijn aan te wijzen. Hierbij kan echter, met uitzondering van de bekapping 

over het ketelhuis, van alle werken worden geconstateerd, dat de kosten gebleven zijn 

beneden de raming van constructies in ander materiaal. 

Veredeling van het ambacht door proeven van bekwaamheid. 

Wij waren in de gelegenheid in aflevering 20 breedvoerig op te nemen de condition 

waarop in December 1903 gelegenheid wordt gegeven den graad van gezel of van Meester 

in verschillende bouwbedrijven te verkrijgen. Daarbij namen wij op een overzicht van wat 

in 1902 gevraagd werd, opdat de zich aanmeldenden daarin eene voorlichting zouden 

vinden. Onder hetgeen in 1902 voorkwam trok het onze aandacht dat aan de steenhouwers 

was opgegeven een ontwerp te maken van een huis 6 M. breed, dat zal verbouwd worden 

tot steenhouwerswerkplaats met bovenwoning, benedenverdieping hoog 4 M. Gevraagd, 

teekening eener pui in hoofdzaak in steenhouwwerk, zoodat het eigenaardige der bestemming 

goed uitkomt. Die vraag, hoe eenvoudig ook gesteld, kwam ons voor toch hier niet geheel 

op zijn plaats te zijn. Men vordert hier dat de steenhouwer ontwerper wordt, en dus een 

ander gebied dan het zijne betreedt en hoewel het dien vakman tot eer strekt, wanneer 

hij zich die bekwaamheid heeft eigen gemaakt, zouden wij het toch geschikter achten dat 

dergelijke vraag niet ware gesteld. De steenhouwer moet een goed begrip hebben van 

wat anderen hebben gedacht, daarin moet hij zich inwerken en de noodige uitslagen van 
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toalcen en waar ieder bouwkuüdige zijne eigenaardige opvatting heeft, zal die studie 

voor den steenhouwer reeds zeer omvangrijk zijn. Het zelf-ontwerpen achten wij alzoo in 

dit geval een vraag, die inderdaad wel in rust kan blijven, beter zou vervangen kunnen 

worden door een andere, maakt de noodig uitslagen van de voorgelegde teekening eener 

pui voor een werkplaats van dien aard ontworpen door bouwmeester a of 6. Juist het te 

veel afdalen tot wat minder bij de zaak behoort maakt dat het werkelijk noodige niet 

beantwoord wordt, en zonder nu juist den steenhouwer als ontwerper aan den dijk te 

zetten is toch het vooropstellen van die werkzaamheid een feit, dat wel, wanneer de man 

het kan, gewaardeerd moet worden, niet een beginsel mag zijn. Wanneer ieder op zijne 

wijze wordt afgericht tot het maken van ontwerpen, dan zal de bouwmeester hoe langer 

hoe minder noodig blijken en is het vak meer op hoogte te houden in dergelijke geijkte 

handen dan bij zulke versnippering. Ook is de concurentiestrijd om ons bestaan al sterk 

genoeg om niet op die wijze te moeten worden aangewakkerd. Dringt de weg door het 

leven er heen, en de omstandigheden vorderen het, dat is geheel iets anders, maar voorop 

gesteld zouden wij het niet wenschen wat door dergelijke vraag geschiedt. Het zou kunnen 

zijn dat de zich aanmeldende steenhouwer iemand was, volkomen op de hoogte om het werk te 

begrijpen en uit te voeren, die juist de geschiktheid bezit, waar HH. Bouwmeesters denken; 

dat op de steen terug te kunnen brengen. Iemand, die om het zoo eens te noemen 

werktuigelijk weet te volgen, zonder daarom zelf inventief te zijn. Zou hij, die de 

rechte man op de rechte plaats is, nu moeten achteruit gezet worden, waar hij zwak in 

het ontwerpen blijkt. Daarom juist verdient dit zeker wel overweging. 

D i p l o m a B o u w k u n d i g - O p z i c h t e r . 

In No. 43, Bouwkundig Weekblad is weder opgenomen het programma van eischen 

voor het examen tot het verkrijgen van bovenvermeld diploma. Als nadere bijzonderheid 

verwijst het Hoofdbestuur der Maatschappij tot bevordering der bouwkunst er nadrukkelijk op: 

dat de candidaten den leeftijd van 21 jaren moeten hebben bereikt om tot het examen 

te worden toegelaten; 

dat zij gedurende minstens twee jaren met vrucht op bouwwerken practisch moeten 

zijn werkzaam geweest. Wat den laatsten eisch betreft zal zoo noodig, naar de bewijzen 

die van deze bekwaamheid moeten worden overgelegd, een nauwkeurig onderzoek worden 

ingesteld, een twee of meerjarig practisch werken op inrichtingen van ambachtsonderwijs 

wordt niet geacht gelijk te zijn aan het bedoeld practisch tweejarig werkzaam zijn op 

bouwwerken. 

Naar aanleiding der ons dikwerf gestelde vragen omtrent dit examen, vermeenen wij, 

vooral op de laatste bepalingen te moeten wijzen. 
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Bij de P l a t e n . 

G e v e l , 
door Th. v. d. BERG Cz., Bouwmeester te Overschie. 

De plaat geeft een gevel voor een heerenhuis in metselsteen uitgevoerd. 

De Westelijke Viaduct te Amsterdam. 

Het Algemeen Handelsblad nam dezer dagen een zeer uitvoerig stuk hierover op, 

gesteld door den Heer Leonard Kooyker te Zurich, die over de pneumatische fundeeriog 

belangrijke mededeelingen doet. Uit een en ander, waaraan wij kortelijk een deel ondeenen, 

blijkt dat de bouw der westelijke viaduct geheel in handen berust van Prof. Zschokfce en 

wij den tijd beleven, dat onze waterwerken, van eenig aanbelang, door vreemdelingen 

zullen worden uitgevoerd. Hoe men dit ook tracht te verdedigen, het komt ons voor, 

dat wij op die wijze onze ingenieurs-wetenschap, overal zoo hoog gewaardeerd, zeer in 

waarde doen dalen, en bovendien dat er in het onderwijs groote leemten zijn, wanneer 

de constructies, waar een menschelijke leeftijd aanbesteed geworden is, tot toepassing 

en verbetering, nog zoo weinig tot ons doorgedrongen zijn. Het wil er bij ons niet in 

dat dat waarheid is, en blijft onze meening dat de werkzaamheden even goed onder beheer 

van eigen landgenooten te voltooien ïijn, dat er bovendien landgenooten genoeg in den 

vreemde gevonden worden, die op dat gebied hunne kennis hebben opgedaan, zooals de 

mededeelingen in het Handelsblad reeds aangaven is de Heer Kooyker waarschijnlijk een 

Hollander, tenminste de naam doet dat vermoeden. Wij lazen alzoo: 
Fundeeren op palen of zinkputten was vroeger bijna algemeen in gebroik. In ver-
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schillende landen paste men bij den bouw der havenwerken samengeperste lucht toe, 

doch die nieuwe wijze van fundeeren vond in Nederland weinig toepassing. Daar hield 

men vast aan het stelsel dat een paalfundeering den bodem toekwam. Pneumatisch fun

deeren heeft toch zeer vele voordeelen. Palen kunnen verrotten *) of door paalworm door-

gevreten worden in dat geval zakt den bovenbouw. "Daarbij is voor een paalfundeering 

de put een kostbare zaak, die niet alleen droog gemaakt, maar gehouden moet worden. 

Zelfs wanneer dat water volkomen geweerd is, bleef het niet altijd mogelijk het funda

ment op vasten bodem aan te brengen, en kan men de diepte van de bouwgroeven toch 

maar niet naar willekeur regelen want bij grootere diepte wordt de aandrang van het 

water sterker. Dan fundeerde men op zoogenaamde zinkputten waarbij een ringvormige 

put langzaam zakt, terwijl men van binnen en van onderen aldoor den grond weggraaft. 

Is men diep genoeg gekomen, somtijds tot hoogstens 20 Meter, dan wordt de put met 

beton of metselwerk gevuld, wat bij de sterken wateraandrang hoogst moeielijk is en de 

fundeering is gereed. 

Die wijze van werken volgde men tot heden, doch deden zich daarbij gebreken op. 

De Heer Kooyker wijst dan op de viaduct, waar zich dat ook doet gevoelen. 

(Onzes inziens is dit echter een buitengewone toestand, ware de viaduct voldoende onderheid 

met palen, op lengte en die in de klei beter vastgrepen, dan waren die gebreken nooit voor

gekomen maar juist het toepassen van eene constructie waarvan men de bruikbaarheid 

niet kende, was oorzaak van het verval, het uitdiepen en aanvullen met zand en daarin 

brengen van de paalfundeering met betonstorting is een fout geweest, en veel gezonder 

ware het geweest zich meer bij het oude te houden en op een op den bestaanden bodem 

aangelegde fundeering aan te vangen. Om nu die gebreken op onze paalfundeeringen te 

schuiven, is niet alleen onjuist, maar heeft daarmede niets uit te staan.) 

De Heer Kooyker zegt het water wordt eenvoudig weggeperst bij den pneumatischen 

aanleg. Daartoe wordt gebezigd een cirkelvormige ijzeren kast zonder bodem doch van 

boven gesloten en waarvan de wanden binnenwaarts schuin, buitenwaarts rechtstandig 

loopen, dus geneigd zijn in den grond te dringen. In het bovenvlak staat op het midden een 

koker. 0.80 M. over diam., waarin de saamgeperste lucht wordt gedrongen naar de ijzeren 

kast die daardoor zonder water komt. Is de kast tot op zijn hoogte gezakt dan wordt 

er een gelijke hoogte opgezet en de binnenruimte met metselwerk aangevuld. Die bewer

king wordt vervolgd en hangt daartoe de ijzeren kast tusschen schepen of palen tot deze 

den vasten bodem bereikt. Is dat zoo, dan wordt bovenop een luchtkamer of sluis 

geplaatst, en is daarin een opening waardoor de werklieden kunnen binnentreden en door 

den koker of buis afdalen. 

Zij gaan daardoor naar binnen, deze wordt dan gesloten evenals de toevoerkraan, 

en wordt de toegang tot den koker opengesteld waardoor de samengeperste lucht 

•) Dit is moeielijk voor ons te begrijpen, palen onder grond verrotten zelden, wel het gedeelte dat aan natte 

en drooge omgeving is blootgesteld, de bovengedeelten waarvan het water soms wegzakt, maar het gedeelte in den 

vochtigen bodem blijft pittig zooals vele onzer gebouwen kunnen aanwijzen, die aan geenerlei zakking zijn blootge

steld omdat de ondergrond onveranderd bljjft. 
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kan binnentreden en de werklieden kunnen afdalen Hierbij moeten natuurlijk de noodige 

voorzorgsmaatregelen genomen worden en bestaan daarvoor zelfs wettelijke bepalingen, 

daar het binnentreden van de saamgeperste lucht zich merkbaar op de ooren doet gelden. 

De werklieden graven de grond uit, die door den koker opgevoerd en buitenwaarts gebracht 

wordt. Thans heeft men reeds afzonderlijke kanalen voor het binnentreden en afvoeren der 

grond, de afvoer geschiedt door emmers, inhoudende 400 liter, die zich op rollen voort

bewegen en bij het uit- en ingaan de afsluitingen openen en sluiten. Op een diepte van 

40 M. gekomen, wordt de arbeid door de groote overdruk thans 4 atm. voor het werkvolk 

moeielijk. Werklieden die aan de longen lijden of hartkwalen hebben kunnen dan ook hiervoor 

niet dienen. In de put, dat is de holle ruimte, wordt met electrisch licht gewerkt, op de 

diepte van 40 M. gekomen is het bijna niet mogelijk elkander iets verstaanbaar te maken. 

Ook het verlaten van den koker moet met voorzorg geschieden, daar men verhit in de 

luchtkamer komende, door de dan sterke afkoeling, hiervan veel uitwerking heeft op de 

bloedvaten. Ook klagen de werklieden over pijn in de gewrichten die echter van zelf na 

rust verdwijnt. 

Uit alles blijkt, dat dergelijke constructiën kostbaar zijn, vooral met het oog op de 

ijzeren bemanteling. Daarom werden er al gemetselde en ook pijlers van beton gemaakt, 

waaruit het ijzer na de plaatsing werd weggenomen, doch dergelijke constructies zijn alleen 

bij ondiep water gemakkelijk te maken. Dit nu vermeent de Heer Kooyker in Amsterdam 

het geval waar een onderzoek aanwees, dat de bodem uit weeke lagen bestaat, en zou het 

gewapend beton hierbij groote dienst moeten doen. De geheele bewerking had voor groote 

uitgestrektheden zijne bezwaren. Caissons van 30 X 40 M. werden tot heden gemaakt, 

dan echter ging Prof. Zschokke er toe over de caissons op eenige kleine afstand van 

elkander te plaatsen en wanneer die gesteld werden in de opene ruimte af te dalen op 

gelijke wijze, en die ruimte aan te vullen met beton en ijzer, waardoor onderling verband 

verkregen werd. Ook zoo denkt men in Amsterdam te werken. 

(Wij wenschen de leiding hiervoor, zeker in ervarene handen, hierbij goed succes of 

echter die weeke bodem rustig zal blijven om de bovenmassa zonder treding te dragen, 

zal de tijd moeten leeren, een mastbosch van palen dat de grond heeft gemaakt tot een 

onverbreekbare band zou ons meer vertrouwen geven, doch zal de toekomst hierin recht doen 

wedervaren. Want alle werken door Prof. Zschokke uitgevoerd zijn meestal op bodems 

die eindigden met een vasten grondslag te geven en dat heeft men op dat punt in het 

geheel niet.) 
De Heer Kooyker zegt, de breedte van de viaduct is te groot dan dat het mogelijk 

zou zijn met een caisson uit te komen. Toen Prof. Zschokke het project onder oogen 

kreeg, waren er door de Hollandsche Ingenieurs eenvoudig paralelle muren van gemaakt 

zonder eenige verbinding gefundeerd op ijzeren caissons, zoodat vooral de linksche muur, 

waarachter aangevuld wordt, door den druk dier aanvulling licht weer scheef zou komen 

te staan en over een paar jaren dezelfde geschiedenis met de scheuren zich herhaald zou 

hebben. Daarom werd voorgesteld de beide muren door dwarsmuren te verbinden. Het 

is zelfs voor leeken niet moeielijk het practische van dezen raad in te zien, wel stijgen 
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daardoor de kosten, doch de aanwending van gewapend beton caissons inplaats van ijzeren 

zon hierin tegemoet komen en het is juist het bezwaar dat men in Holland nog nooit 

dergeKjJce caissons heeft gemaakt, die de H. IJ. S, M. deed besluiten dit werk in handen te 

laten van Prof. Zschokke. 

( H e t » mogelijk, maar haast moetelijk denkbaar, dat dat neergeschreven oordeel van 

onze ingenieuïs. jirist is. Zouden die zoo geheel en al die bezwaren hebben licht geacht, 

hut is moeielijk aan te nemen, en is er in deze beoordeeling eene beschouwing over onze 

kennis, die waarlijk door de mannen die het aangaat wel grondiger mag weerlegd worden. 

De tijd zal leeren hebben wij reeds gezegd, en hoewel de vinding van Prof. Zschokke 

van groote beteekenis is, en wij niets zouden willen afdingen op de groote verdiensten, 

komt het ons echter voor, dat op dien bewegelijken bouw, want dat is een spoorwegbouw 

steeds, en op dien slappen bodem er op die wijze weinig overeenstemming zal worden 

gevonden. Want steeds zal de gedurige druk het inwerken bevorderen en dat moge nu 

gelijkmatig gaan het zal niet uitblijven, dan zou ophoogen alleen voldoende zijn, maar kan 

ook de minst ongelijkmatige druk meer opleveien, en is ons vertrouwen in het uitblijven 

daarop zeer gering. Ook kunnen wij, hoe de zaak ook beschouwd wordt, maar niet tot 

de overtuiging komen, dat dergelijke constructies geheel aan vreemde handen moeten 

worden toevertrouwd, zoowel wat de constructie-regeling als de uitvoering betreft.) 
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Een zeer fraai geheel vormt de nijverheidsschool te Krefeld waarvan de inrichtings
kosten ongeveer 3 ton bedragen. 

De school bestaat uit drie verdiepingen die 

ter beganen grond is voor jongens, die zich in de 

laatste schooljaren bevinden en nu teekenonderwijs 

verlangen. Op de tweede verdieping zijn die 

leerlingen die op werkplaatsen verbonden, daar 

geen onderwijs krijgen in hetgeen ter aanvulling 

hier wordt geleerd. Terwijl op de bovenste ver

diepingen alle nijverheid in teekenen en toelich

ting wordt onderwezen. De school staat op een 

hoek van twee straten en in de Duitsche vroeg 

renaissance opgetrokken maakt zij een inder

daad gunstigen indruk, terwijl een hoogst aange

name afwisseling alles verdeelt, Bij den ingang is Beganen grond. 

de woning voor de concierge en de directie

kamer tevens de bibliotheek, laboratorium, pho-

tografische inrichting, werkplaatsen voor hout

bewerking, machinaal en handarbeid, enz. In 

het sousterrein liggen de lokalen voor verwar

ming, smidswerkplaats en die voor bewerking 

van fijne metalen. Op de bovenverdiepingen 

zijn de ateliers voor steen en boekdruk. In het 

gebouw bevindt zich ook een Aquarium met 

hoogst zeldzame dieren en waterplanten. De 

1300 leerlingen kunnen zich op 92 beroepen 

toeliggen. Alle lokalen zijn goed verlicht en 

1 r 

Tweede verdieping. 

vormt deze school inderdaad een modelinrichting 
onder die van dezen aard. 

B u r g e r i y k e b o u w k u n d e . 

Onder deze titel verschijnt bij de uitgevers 

Van Mantgem en De Does te Amsterdam een werk 

over houtconstructies saimgesteld door L. Zwiers. 

De prijs der uitgave in 40 afleveringen 4 / 0 . 3 0 = 

/ 1 3 . — . De druk is net, de tekstfiguren met 

zorg gekozen en heeft de schrijver dit reeds 

meermalen behandelde onderwerp een nieuwheid 

weten te geven, die daardoor het bezit gewenscht maakt. Daar komt ontzaggelijk veel in 

voor, goed en met zaakkennis omschreven. Het loopt over houtverbindingen. Fundeeringen, 

Kapverdieping. 
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Balklagen, Plafonds, Lichtkozijnea, Jalouzë i, Sluiting, Daken, Trappen, Erkers, Loodsen 

Keeten en moderne constructiën. Kortom het is een op dat gebied zeer volledige 

uitgave, die om de beknopte wijze waarop het behandeld wordt gaarne gelezen en inge

studeerd wordt. Daarbij zijn de tekstfiguren zeer juist en heeft het boek wanneer het 

compleet is, practische waarde. Als zoodanig kunnen wij het gaarne vermelden. 

B r a n d v r y h o u t . 

Hout dat niet brand is moeilijk te vinden, toch zou in vele gevallen minder brand

baar hout veel kunnen meewerken tot behoud der gebouwen, als ook tot voorkoming van 

ongelukken Wanneer bij het laatste spoorweg ongeluk te Parijs, de waggons der onder-

aardschen wegen waren samengesteld geworden uit een houtsoort dat minder brandbaar 

was, welk groot ongeluk zou hierdoor niet voorkomen of ten minste meer beperkt zijn. 

De waggons worden gewoonlijk van licht hout vervaardigd, dat juist een groote kracht 

voor brandgevaar oplevert. Nu zijn die kostbare houtsoorten wel veel hooger in prijs 

maar staat daar tegenover hun langeren duur. Zoo hebben wij het teakhout, het Australisch 

Eukalyptushout maar vooral het Jarrahout dat een groote tegenweer aan het vuur biedt. 

Een aantal spoorwaggons daarmede beladen, geraakten in brand, de wagens waren geheel 

vergaan, het ijzerwerk doorgegloeid en verbogen, de lading was echter aan de buiten

kanten beschadigd, het innerlijke was nog geheel goed. Op een werf Victoria Dok te 

Londen had op 18 September 1902 een zware brand plaats, er lag een kolossale hout 

voorraad opgestapeld. De schade was groot, maar zou nog aanzienlijker zijn geweest zoo 

niet een groote partij opgestapeld Jarrahhout de vlammen hadden afgesloten en de brand 

daardoor beperkt. Het hout had uitwendig geleden, maar al het daarachter opgestapelde 

was bewaard gebleven. 

In Juli van dit jaar, werd te Londen op het brandweer congres proeven genomen 

met Jarrahhout. 

Een balklaag van 10 x 10 Eng. duim was met hetzelfde hout bevloerd en daarop 

een gewicht 7000 kilo steen, Het hout werd aan een hitte van 1100 "C blootgesteld. 

Na blussching was de vloer nog onverbrand en waren de balken in staat de vracht te 

blijven dragen. Men heeft ervaren dat pijlers uit dit hout langer weerstand bieden dan die 

van ijzer, daar deze slechts aan het buitendeel beschadigd, innerlijk goed bleven. Het 

verdient dus wel in overweging genomen om tot de toepassing van die houtsoorten in 

vele gevallen over te gaan. 

PRIJS VR, A O KN. 

Op de door de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam uitgeschreven 

prijsvraag zijn 32 antwoorden ingekomen als; 

Gebouw voor eene vacantie-kolonie, 26 onder de motto's: Kinderheim, Duin, Dordt, 

Ceres, Duinroosje, Sanitas, Santé, Voor jong Holland, J. c. B.j Home for children. Programma 
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Sanitas (2), No time, Philantropie, Weddenschap, Licht en Lucht, Sanitas ergo, Cirkel (ge-
teekend), Debora, Rust roest, Strand, Drie cirkels door een (geteekend) Rust, Zonneschijn, 
Jonni en Pro Juventute. 

Traphal, 2 onder de motto's: Escalier en H. F. H. 

Electrische Trampaal, 4 onder de motto's : Mon reve, Noch einmal, ioos en ijzer. 

De Jury bestaat uit de Heeren Prof. Henri Evers te Delft, W. Kromhout Czn. en 
H. Walenkamp architecten te Amsterdam en A. Ie Comte Hoofdleeraar aan de Akademie 
te Rotterdam. 

Bond van Directeuren van Ambachtsscholen in Nederland. 

Het volgende adres is door den Bond verzonden: 
AMSTERDAM, 1 

LEEUWARDEN, | 2 9 0 c t o b e r 1 9 0 3 -

Aan Zijne Exell. den Minister van Binnenlandse he Zaken en' aan 
Zijne Exell. den Minister van Financien. 

Geeft met verschnldigden eerbied te kennen, 

de Bond van directeuren van Ambachtsscholen in Nederland, goedgekeurd bij Kon. Besluit van 1 Februari 1893 
No. 26: 

dat hij de belangstelling der Regeering in zake het Ambachtsonderwijs ten zeerste waardeert; 

dat de Regeering in 1863 bij het ontwerp der wet, regelende het middelbaar onderwijs, reeds dadelijk wenrclite 

te voorzien in doeltreffend voorbereidend onderwijs voor den ambachtsman en landbouwer; 

dat van de, voor dit onderwijs bestemde Burgerdag- en avondscholen, eerstgenoemde inrichtingen bleken niet 
aan de bestemming te kunnen voldoen: 

dat als gevolg van deze omstandigheid het ontstaan der ambachts- en landbouwscholen is te beschouwen; 

dat de groote behoefte aan een voldoend voorbereid onderwijs aan ambachtslieden vele belanghebbenden en 

belangstellenden heeft geïnspireerd tot het zoeken van een meer tot het doel in verband staand onderwijs • 

dat vele particulieren en vereenigingen zich tal van jaren veel zorg, moeite en belangrijke geldelijke opofferingen 

hebben getroost om de Ambachlsschool te stichten en tot den meest gewenschten vorm te brengen • 

dat, na een dertig jaren streven en werken de Regeering het belang dezer'beweging in 1891 heeft erkend, toen 

voor het eerst een post als subsidie voor Ambachtsscholen op de Staatsbegrooting is gebracht-

de voornamelijk daaraan te danken zeer krachtige verdere omwikkeling van dat onderwijs mag inderdaad zelfs 

voor den groolsten optimist verrassend' worden genoemd; 

dat toch sedeit dien tijd alle bestaande Ambachtsscholen moesten worden uitgebreid, en in vele gemeenten door 

particulieren, aangemoedigd door den steun der Regeering, nieuwe Ambachtsscholen opgericht; 

dat de invloed van het ambachtsonderwijs op de bevordering der volkswelvaart, thans meer en meer word 
gevoeld en erkend; 

dat de tijd van algemeene proefneming inzake dit vakonderwijs kan worden beschouwd als te zijn doorloopen-

dat Zijne Excellentie de Minister van Binnenlandsche Zaken, in het Ontwerp van Wet tot wijziging en aanvulling 

der Wet tot regeling- van het Middelbaar Onderwijs, ook de Ambachtsscholen heeft opgenomen • 

dat dit zeker kan worden beschouwd als eene officieele erkenning van de waarde van dit onderwijs, en als eene 

bekroning van alles wat in dezen door het particulier initiatief werd tot stand gebracht; 

dat de Ambachtsscholen en andere inrichtingen van vakonderwijs zijn te beschouwen als gevende het onderwijs, 

waarvoor door de Regeering in 1863 de Burgerdagscholen in de Wet werden opgenomen; 

dat het landbouwonderwijs, van af den beginne, voor het voornaamste deel, door het Rijk wordt verstrekt' 

dat, nu door de Ambachlsschool 'het doel der Burgerdagschool wordt bereikt, en de laatste Burgerdagschool tot 

opheffing staat opgeschreven, de Bond rich had gevleid, dat Uwe Excellentie's in de Ontwerpen van Wet tot regeling 
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van de pensioenen van het onderwijzend personeel aan Gemeente hoogere burgerscholen, onverplichte Gemeente 

Burgerscholen en gymnasia, gemeentelijke middelbare scholen voor meisjes, gemeentelijke kweekscholen voor onder

wijzers en onderwijzeressen, en tot regeling van bet pensioen voor weduwen en weezen, ook het onderwijs-personeel 

der Ambachtsscholen zouden hebben opgenomen; 

dat het vergrooten en uitbreiden der Ambachtsschole-2 de besturen steeds opnieuw in linaucieele moeilijkheden brengt; 

dat toch van elke nieuwe uitgaaf niet minder dan 60 pCt. moet worden gevonden bij de weldenkeilden in de 

directe omgeving der school; 

dat de toekomst van het personeel onder deze omstandigheden door de bestureu niet kan worden verzekerd; 

dat wel aan eenige scholen op lofwaardrge wijze een pensioenregeling werd getroffen, maar dat deze slechts aan 

een enkele school eenigszins — en dan nog slechts ten deele — bevredigend kan worden genoemd; 

dat, nu trots de rijkssubsidiën de persoonlijke pensioneering der onderwijzers voor de besturen der Ambachtsscholen 

reeds te zwaar blijkt te zijn, aan eene pensioeoregeliag voor weduwen en weezen niet kan worden gedacht; 

dat door Uwe Excellentie's in de Memorie van Toelichting, vooral nadruk wordt gelegd op het, voor het onderwijs 

zoo groote belang, dat de Staat voor een deel de zorg voor de toekomst van den leeraar en zijn gezin op zich neme; 

dat, waar dat dus geldt voor alle onderwijs, dat der Ambachtsscholen — als van erkend nuttige en volksver-

heffende strekking — daarvan zeker niet behoort te worden uitgesloten, opdat ook daarbij de leeraren zonder zorg 

voor de toekomst, zich met opgewektheid aan hunne taak kunnen wijden; 

dat reeds eenige jaren geleden, Z,Exc. de Minister Pierson, aan eene Commissie uit het bestuur der Vereeniging 

voor Vakopleiding, bestaande uit de H.H. Mr. H. Smeenge en C. Zander, op hunne vraag of ook het Ambachtsschool-

personeel tot burgerlijk Ambtenaar kon worden gemaakt, antwoordde, dat Z. Exc. hier in beginsel niets tegen had. 

Z. Exc. verzekerde echter dat zulks moeilijk zou gaan, zoolang er geen wettelijke band bestond tusschen het 

Rijk en de Ambachtsscholen; 

dat deze wettelijke band zal zijn gelegd, zoodra het door Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche 

Zaken ingediende Ontwerp van Wet tot wijziging en aanvulling der Wet tot regeling van het middelbaar onderwijs, 

zal zijn aangenomen; 

dat de Bond van Directeuren van Ambachtsscholen in Nederland met allen eerbied thans tot Uwe Excellentie's 

komt met de vraag: kan het personeel der Ambachtsscholen, nu deze na zooveel jaren van harden strijd zoo schit

terend op den voorgrond treden, niet tot burgerlijk ambtenaar worden gemaakt? 

dat indien het personeel der ambachtsscholen, in de nu door de Regeering ingediende Ontwerpen van Wet 

eventueel niet mocht worden opgenomen, deze onderwijsinrichtingen door die ontwerpen gevoelig zullen worden 

getroffen; 

dat het verlangen van het onderwijzend personeel naar de verzekering van een pensioen ook voor weduwen en 

weezen zóó bijzonder sterk is dat het in 't vervolg moeilijk, ja schier onmogelijk zal blijken, zonder een gunstige 

bepaling dienaangaande, goede leerkrachten aan de scholen te verbinden; 

dat bij geen enkel onderwijs, maar bij dat der ambachtsscholen allerminst, eminente leeraars kunnen worden 

gemist, in de eerste plaats wel daarom, dat het hier geldt, de jongens handenarbeid met bijbehoorende vaktheorie 

te leeren en dus dadelijk tastbare resultaten van het onderwijs worden gevraagd, waardoor het zich geheel geven van 

den persoon des leeraars, het met de meest mogelijke toewijding werkzaam zijn, het geheel opgaan in zijne taak, 

gebiedend noodzakelijk i s ; 

dat het derhalve in de hoogste mate zou zijn te betreuren, wanneer de gezonde kern, die nu aan onderwijs

krachten bestaat niet meer met gelijkvaardige elementen zou kunnen worden aangevuld, in welk geval de opvoedende 

kracht en verdere goede resultaten van het ambachtsonderwijs zouden verminderen, wat bij het gemis aan eene vol

doende pensioenregeling niet kan uitblijven ; 

redenen waarom de Bond van Directeuren van Ambachtsscholen Uwe Excellentie's met den meesten aandrang 

verzoekt ook het personeel der Ambachtsscholen, in de thans door de Regeering ingediende Ontwerpen van T/V et, te 

willen opnemen. 

't Welk doende enz. Namens den Bond voornoemd: 

(w-g.) E. JKLSMA, Voorzitter. 

( » ) S. BARON, Secretaris. 
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Bij de P l a t e n . 

Ontwerp van een parkwachterswoning, 
door M. J. SACKMAN. 

Een regelmatige planverdeeling, een goed uiterlijk maken de parkwachterswoning tot 
een aantrekkelijk geheel. De plaat geeff daarvan alle mogelijke toelichting. 

H o o f d s t a d b e s c h o u w i n g e n . 

Wanneer men dezer dagen des avonds zijn weg over het Damplein kiest, dan ziet 

men drommen wandelaars in het min gunstige weer van Kalverstraat naar Nieuwendijk 

oversteken. Alles doet vermoeden dat er iets bizonders in de omgeving te doen is. Dat 

is er dan ook in zekeren zin. De Nieuwendijk, die lang zich bij het oude hield, is als 

herboren en de herbouwingsziekte is er zoo aanstekelijk, dat er bijna geen perceel' over 

blijft of het krijgt een beurt. Nauwelijks is de groote winkel het Keizershof van Schade 

en Oldekott gereed, één glas van onder tot boven, maar uitstekend geschikt voor etalering 

of die van Brenningkmeijer in het gebouw der Algemeene volgt, in tegenstelling met de 

vorige een donker en al, waar overdag aan de straatzijde zoo goed als niets te zien is, 

men des avonds alleen wat kan vertoonen. Nu volgt het magazijn grand bazar de la 

Bourse. Echt Fransch zooals wij dat in Brussel en Parijs gewoon zijn, en dat niet zal 

nalaten op de groote massa en hunne respectievelijke geldbeurzen in te werken. Wat te 
zeggcn van de architectuur. Het is zoo als voor dergelijke inrichting noodig is, en wat veel 

gewicht in de schaal legt is, dat het in een kleine spanne tijds gereed is geweest. Uiterlijk 

laat de gevel niets zien, en innerlijk is de ruimte groot en hol maar en dat zegt veel, 't is 

praktisch voor de bestemming. Wie zou hebben kunnen denken dat waar vader Dr. J. 
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Cuijpers 200 vurig predikte tegen alle surrogaten, die streed voor ons materiaal op een 

wijze, zooals niemand dit nog ooit heeft nagevolgd, dat zoon Jos. Cuijpers in vereeniging 

met Joh. Stuijt een gevel zou optrekken geheel onder surrogaten bedekt, van onder tot 

boven besmeerd. Wat rollen de gedachten toch zonderling om en om. Toch heeft die 

heldere witte tint dat voor, dat zij licht brengt waar gewoonlijk duisternis hing. Maar 

architectuur het is er weinig in terug te vinden, en hebben de oude winkels van Sinkel, zij 

mogen al uit den tijd geraakt zijn dat voor, dat zij meer waardigheid bezaten, dan het 

industrieele denkbeeld, dat er nu verwezenlijkt is. Wij leven echter in een tijd, dat alles 

mag, de strenge kritiek die vroeger ons zoo sterk geesselde bij eiken misstap, die wij 

deden, schijnt naar een ander werelddeel verhuist en wie tegenwoordig een bokje schiet 

in zijn werk, wordt verheven tot den schepper van het nieuwste moderne. Wij leven wel 

in een tijdperk van al te groote overdrijving, een tijdperk, waarin het ontzag voor wat 

weleer goed was, verdwijnt om plaats te maken voor velerlei nieuwigheden, die inderdaad 

weinig beteekenen. Wat nu de inrichting van de bazar de la Bourse aanbelangt, die is 

in overeenstemming met het doel, en hebben de bouwmeesters dat uitstekend begrepen. 

Jammer maar dat een meer blijvend of monumentaal geheel aan de nakomelingschap niet 

kan doen zien, hoe wij in onze dagen wisten te bouwen want al is het doeltreffend en 

praktisch- de kunst is er niet op verbeterd. 

Wanneer nu eenmaal de Passage zal zijn voltooid, waarmede men met den bouw 

aanvangt, dan belooft dat stadsgedeelte een ontzaggelijk groot verkeer te meer daar het 

Damrak door den bouw van de Algemeene zeer in aanzien won. Jammer dat de fraaie 

magazijnverdeeling van het Damrak, die hoogopgaande ramen door den bouwmeester 

Berlage ook niet op de Nieuwendijk zijn doorgevoerd, wat had het monumentale er door 

gewonnen,, want blijven de gevels aan de Damrakzijde altijd hoogst te waardeeren opvat

tingen van Berlage die dit stadsgedeelte indeidaad tot waarde brengen. 

Zonderling is het met de Oude Beurs gesteld. Het is of die niet scheiden kan van 

zijn plaats want of men den een of anderen dag de ruïae beschouwt, het blijft bij het 

oude. Het is of de aannemers van de slooping er op eens genoeg van hebben, en wordt 

het tijd dat die rommel want anders vertoont die ongelukkige herinnering niet, spoedig 

verdwijnt. Dat hoekje is er niet beter op geworden en mag er wel wat op gevonden om, den 

verkregen misstand weder tot rust te brengen. Een der Amsterdamsche huizen heeft een 

zonderlinge gedaante verwisseling ondergaan waarin wij ons echter verheugen omdat dit 

op zulke gunstige wijze is tot stand gebracht. Het kapitale huis van den heer Insinger 

die indertijd de hooge stoep deed wegnemen, en door een beneden ingang vervangen 

waardoor het perceel zijn geheele karakter verloor, kwam nu in handen van den heer 

Langerhuizen om voor de kunst bestemd te worden. En ziet, de hooge stoep keerde 

weder, het huis trad in zijn oude traditie waardoor dit stadsgedeelte een werkelijk fraai 

geheel rijker werd. Zoo sloopt de een en bouwt den ander, blijven wij per slot van rekening 

even ver en zal dat met veel nieuws uit onzen tegenwoordigen tijd ook wel het geval zijn 

de reactie komt en dan herleeft weder veel van het oude dat verdienstelijk, en goed is en 

vervangen wordt door wat thans dikwerf vlak, vergeten en onvoltooid is. 
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Zoo zijn er vele zaken die in de hoofdstad de aandacht trekken en waarbij wij, steeds 
met verrassing toezien. 

B e t o n b o u w w e r k e n . 

Zelden heeft een materiaal spoediger zich het burgerrecht verworven dan het beton, 

dat op allerlei wijzen gebezigd overal nuttig blijkt. In Amerika heeft de betonbouw een 

zeer grooten omvang aangenomen. Voor bruggen, pijlers, fundeeringen, kortom voor alles, 

wat draagkracht noodig heeft en op dikwerf vochtige plaatsen opgesteld, duurzaamheid 

vorderde. Eene toepassing van de betonwerken op onze wandelwegen, ook daar veelal 

gebruikelijk, verdient navolging. Gewoonlijk gaan in onze parken de grasranden onder den 

voet of spoelen bij piasregens geheel en al weg, wanneer die randen ingesloten worden door 

een beton rand, waaronder tevens gelegenheid bestaat dat het regenwater zich in kolken 

verspreidt, dan blijven de wegen beter en het aanzien van de grasperken blijft verhoogd. 

Wij zouden dergelijke toepassing vooral noodig in ons vochtig klimaat zeer toejuichen, 

daar het een ordelijke netheid aan de wegen geeft, die het fraaie verbetert. 

Nu hebben de Russische ingenieurs N. Pjatnitzky en A. Baryschnikow een vuurtoren 

gebouwd geheel van beton en ijzer Dit ranke lichaam is van af den beganen grond tot 

de lantaarnkamer 36 M., terwijl de geheele hoogte is 40.30 M. De wanden zijn voor den 

sokkel 0.20, de opgaande schaft 0.15 M., de lantaarnwand 0.10 M. dikte. De vorm is zeer 

rijzig en heeft de vuurtoren een voeting geheel met beton gevuld, om wederstand te 

kunnen bieden aan den winddruk. Het is zeker voor het eerst dat zulke kapitale arbeid 

uit beton is saamgesteld, en is het een bewijs dat dit materiaal veel toelaat, waar 

anders niet dan op zeer kostbare wijze een geheel kan verkregen worden dat aan weer 

en wind kan weerstand bieden. 

H e t V r e d e - P a l e i s i n w o r d i n g . 

Met waardeering mogen wij wijzen op het feit, dat op de afgeloopene week te Am

sterdam gehouden kunstveiling een plafond geschilderd door Gerard de Lairesse en voor

stellend Ie Triomphe de la Paix is verkocht voor de som van / 8300.—. De kooper zou 

zijn de Minister van Binnenlandsche Zaken, die voor de regeering dien aankoop deed, om 

te kunnen dienen voor het gebouw van het Hof van Arbitrage. Dat is een zaak, die niet 

genoeg op prijs gesteld kan worden, daardoor toch blijft dat kunststuk hier te lande en 

is het gebouw van een sieraad voorzien, dat niet alleen blijvende waarde heeft, maar 

bovendien een passende omgeving waarborgt, die iets goeds in de toekomst belooft. 

Moge dergelijke aankoopen meer navolging vinden. 

Stalgebouw te Liebenstein (Thuringen.) 

Liebenstein is een badplaats in Thuringen, het is tevens de residentieplaats van den 

Hertog van Saksen Meiningen van wien bekend is, dat hij een groot beoefenaar der 

architektuur, ook niet zelden zijne critieken spaart over hetgeen in zijne omgeving tot 



feimL« 



19» 

stand komt. Zelf in die omgeving drie lustsloten bezittend, die door zeer verdienstelijke 

architectuur uitmunten, ziet hij ongaarne iets daaromheen verrijzen wat daarmede niet in 

overeenstemming is, waardoor hij door scherpe critiek dat tracht te weerhouden. Twee 
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van die lustsloten zijn door Engelsche bouwmeesters in het laatste tijdperk der vorige 

eeuw .gesticht, het derde is in Tyroler stijl en heeft veel navolgers gevonden, waardoor 

vele woningen in Liebenstein 
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ook in dat karakter, en leent 
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gelegenheid het gebouw van 

dan aan de voorzijde. Dit 

tenkas en verwarmingslokaal 

voor twee paarden, met 

uitwendig zooals dat bij den 

gebruik is, en neemt daar

in. De wanden der stalling 

bezet. De schoorsteen is te-

tot ventilator ingedeeld. De 

geveer / 6.500. De bouw-
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een Zwitzersch type hebben, 
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de weg waaraan het gebouw 

helling is gelegen, gaf dit 

achteren lager aan te leggen 
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Tyrolerbouw algemeen in 

door inwendig geen plaats 

zijn met verglaasde tegels 

vens door afzonderlijk kanaal 

bouwkosten bedroegen on

meester is T. Rud, Vogel, 

genaam geheel dat in ieder 

De houtuitvoer van Noord-Amerika. 

Naar loopende geruchten laat zich een belangrijke verhooging der houtprijzen in 

Amerika verwachten. Een gevolg daarvan zal zijn, dat op het meer inlandsche zal worden 

acht geslagen. Alle groote bosschen worden door de houthandelaren opgekocht. In 
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Califoraië, Washington en Oregon zijn reeds 56 pCt. der groote wouden in handen van 

opkoopers overgegaan in Missisippi een derde, in Louisiana twee derde, en in vele andere 

streken het grootste deel. Die opkoopers zijn van meening, dat zij de prijzen kunnen 

dwingen en de markt voor Europa regelen, waar over het algemeen veel Amerikaansch 

hout gebezigd wordt. Dat vooruitzicht .is nu juist niet zoo aangenaam, daar het ongetwijfeld 

terugwerkt op de nijverheid en het niet mogelijk is in eigen omgeving zooveel te kunnen 

vinden, dat wij het gemis kunnen vergoeden. 

D e L o u v r e . 

Een zeer eigenaardig geval heeft zich met dit alom bekende gebouw voorgedaan. 

De architect Reclon heeft hieromtrent ontdekkingen gedaan, die het gebouw in een geheel 

ander licht plaatsen. Bij zich zelf had hij menigmaal de opmerking gemaakt dat komende 

van de Rue de Rivoli en de kerk St. Germain l'Auxerrois, dat aan het gebouw een deel 

gemist werd. Het had iets gedrukt, even alsof het gebouw in den grond was weggezakt. 

Aan "het opgraven begonnen kwam hij tot de ontdekking dat zijne zienswijze juist was, 

en wel dat er een benedendeel van zeven meter hoogte in den grond was weggeborgen. 

Er had namelijk een gracht voor het gebouw geloopen, waardoor dit op een walmuur 

stond' van die hoogte, en was die muur met festoenen voorzien en aan de hoeken met 

fraaie beeldhouwwerken. De richting was eenigszins hellend. De kosten om tot geheel 

ontgraving en herstelling over te gaan zullen nog al hoog loopen, toch ware het te 

wenschen dat dit fraaie bouwkundige geheel op die wijze tot zijn vroegeren luister werd 

teruggebracht, waardoor alles zeer in waarde zou winnen. 

S t o f o p d e w e g e n . 

Om de stof op de wegen tegen te gaan heeft men allerlei hulpmiddelen te baat 

genomen. Eene besproeiing met ruwe petroleum heeft over het algeheel voldaan, nu raad 

men voor de wegen in de groote steden van Duitschland aan besproeing met eene oplos

sing van teer en pek. Moeilijk is het aan te nemen dat dit middel op den duur zal 

bevredigen. De kleverige massa zal zich toch hechten aan het schoeisel en in menige 

bevolkte wijk inderdaad een hinderlijk hulpmiddel blijken te zijn. Daarbij zal de ophooping 

der stoffen en het moeielijk verwijderen door liet aankleven eerder het vuil doen blijven, 

dan verminderen. Een geregelde straatreiniging achten wij wij wat Leter en goede water

besproeiing, alles zooveel mogelijk naar gracht of riool, de Oud-Hollandsche methode is 

hier voorzeker van de meeste waarde. 
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Wij ontkenen het volgende aan »De Aannemer» : 

In > Het Volkt komt voor over den bouw te Scheveningen. 

»De heeren Elshout alhier zijn aannemers van twee enorme werken: het Palace-hotel 

en de Electrische Centrale. Om hieraan niet te weinig te verdienen, hebben zij een nieuw 

stelsel van controle ingevoerd. Niet zooals gewoonlijk is deze aan een of twee onderbazen 

toevertrouwd, maar er zijn een veertien a zestien slavendrijvers aangesteld, die, met een 

zakboekje en potlood gewapend, alle »misdaden c der arbeiders opteekenen. Verleden 

Zaterdag werden 21 man ontslagen en gedeeltelijk vervangen door andere die beneden 

den loonstandaard aan het werk gingen. Op deze werken wordt soms door dezelfde 

timmerlieden dag en nacht doorgewerkt; zij maken werktijden van twee dagen en een 

nacht, dat is te zamen ongeveer 34 a 35 uren 1 f 

Naar aanleiding van dit bericht meldt mij de Haagsche correspondent: 

Het stelsel dat door den aannemer van den bouw van het Palace-hotel en de Elec

trische Cenirale, de v. d. Elshout, te Scheveningen niet eerst nu, maar in den regel wordt 

toegepast, vooral wanneer de aard van het werk zulks vordert, is het z g. ploegenstelsel, 

waarbij iedere ploeg zijn eigen ploegbaas aanwijst in overleg met wien de ploeg de arbeid 

doet en regelt. Waar honderden arbeiders aan den gang zijn gelijk hier, zijn er uiteraard 

meerdere van die ploegen. 

Noord-Brabantsche arbeiders worden steeds door den heer v d. Elshaut gebezigd, niet 

om de hoegrootheid van het loon, want daarin is geen verschil, als wel om den aard 

van het werk en hunne degelijkheid. Wanneer de heer v. d. Elshout werklieden ontslaat, 

dan is het wegens hun ongeschiktheid voor de arbeiderstaak, onverschillig of het Noord-

Brabantsche dan wel werklieden uit andere deelen des lands zijn. Is ongeschiktheid reeds 

in het algemeen een onhoudbaar iets, ongetwijfeld is dit het geval bij werken van dien 

omvang en aan bepaalden tijd gebonden. Onder ongeschiktheid ten deze echter heeft men 

helaas te verstaan de nadeelige werking van den drank. 

Van algemeene bekendheid is het overigens, dat de heer van den Elshout hooge 

loonen uitbetaalt, maar dan ook op geëvenredigd dienstvertoon aanspraak maakt. Over

werk en nachtarbeid worden door de honderden werklieden, welke aan beide werken wor

den gebezigd, zelfs zeer op prijs gesteld, juist wegens de flinke loonen. Het weekloon kan 

dan ook gerust daglicht velen. 

Bovendien is het werk zoo geregeld, dat men de rusttijden volstrekt niet te veel van 

de krachten van het personeel wordt gevorderd en de groote meerderheid van de arbei

ders verblijft in de onmiddellijke nabijheid van het werk. Van schandelijke uitbuiting kan 

dus geen sprake zijn. De arbeidsvoorwaarden en toestanden laten integendeel niets te 

wenschen over. 

Naar men thans verneemt heeft de heer Van den Elshout een aanklacht bij de justitie 
ingediend tegen het dagblad Het Volk, te Amsterdam, naar aanleiding van het in het 
laatst van October in dat blad opgenomen bericht over uitbuiterij van werklieden op zijn 
werken te Scheveningen. 
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Gaarne voldoen wij aan het verzoek onderstaande ons door den^heer M. Kuijper Cz# 

te 's Gravenhage toegezonden op te nemen. Waarlijk het zou er niet opgewekt uit gaan 
zien voor onze prijsbeoefenaars wanneer zij dergelijke uitkomsten meer verkregen. Wij 
vertrouwen dan ook dat de Vereeniging hier bedoeld, zich in deze spoedig zal verklaren 
en dat toevallige oorzaken tot dit in gebreke blijven hebben aanleiding gegeven. 

's Gravenhage, 17 November 1903. 

Indertijd viel mij »ondergeteekende« de eer te beurt mede te mogen dingen, naarde 
bekroning eener Prijsvraag voor bebouwing van een stuk grond met arbeiderswoningen, 
met berekening van kosten, enz. enz, uitgeschreven door de Vereeniging de Friesche 

Bouwkring te Leeuwarden. Ik werd toen niet bekroond, en hield mij zelve dientengevolge 
overtuigd, evenals bij alle andere prijsvragen, dat mij volgens het programma de teeke-
ningen op tijd zouden worden teruggezonden. Zulks is in den eersten plaats niet geschied, 
maar dat nog daar gelaten. Ik schrijf evenwel een briefkaart aan den Secretaris der Ver
eeniging en vraag beleeldelijk de redenen, waarom aan het Programma niet is voldaan, 
wat terugzending betreft, geen antwoord, nogmaals een brief, weder geen antwoord. Nu 
doet het geval zich voor dat ik die teekeningen voor een ander doeleinde zou kunnen 
gebruiken, ik stuur direct een aangeteekende brief, met de bovengemelde redenen, maar 
krijg helaas tot nog toe, na ongeveer 3 weken wachtens, geen antwoord, dus nogmaals 
geen antwoord. De schade, die daaruit voor mij kan voortvloeien, is hoogst onredelijk, en 
dat geheel en al door de willekeur van eene Vereeniging, die zoo onfatsoenlijk blijkt te 
zijn, gewoonweg geen notitie te nemen van ingekomen stukken, of althans ongemerkt ter 
zijde schuift en niet verder er zich over bekommert. 

Ik vraag hier in gemoede aan mijne collega's is zulks te verdedigen voor eene Bouw
kundige Vereeniging, die in hare statuten toch wellicht ook zal hebben opgenomen. 
Zooveel mogelijk het wel en wee harer vakgenooten te behartigen, wat door eene dergelijke 
handelwijze al zeer miniem blijkt te zijn, 

Ik meen van neen. Of is dit altijd de manier van onze Friesche vakgenooten om 

onbekroonden te behandelen. 

In de hoop dat ook de leden en begunstigers dezer bovengenoemde bouwkundige 

vereeniging, dit artikel mogen ter harte nemen. 
Achtend de inzender van Motto «Gloria Victis* 

M. KUIJPER CZN., bouwk. Den Haag. 
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Bij de P l a t e n . 

O n t w e r p v o o r e e n e V i l l a , 

door H. EVEBS te Haarlem. 

Een goed landelijk uiterlijk en een gezellige binnenverdeeling geeft dit ontwerp. Juist 

wat de woning buiten dikwerf zoo aangenaam afteekent, de kap; is hier een hoofdelement 

en daarvan is op goede wijze partij getrokken. 

O v e r h e t m e t s e l e n i n d e n w i n t e r . 

Is het goed in den winter te metselen is steeds een vraag geweest waarop het antwoord 

aarzelend werd gegeven. Zekerheidshalve ging men er dan ook op werken van eenig 

aanbelang toe over te bepalen, dat het verstandiger was gedurende de winterdagen het 

werk in rust te laten. Het onderwerp is in de vergadering van Noorweegsche architecten 

en ingenieurs ter sprake gebracht. Men was van oordeel, dat metselen met 6 tot 8° onder 

R. zonder bezwaar kan geschieden en dat zelfs bij 12—150 dit kan worden volgehouden 

wanneer het werk tenminste naar den eisch geschiedt. Hydraulisch onderzoek wees hier 

voor geenerlei gebrek aan. Het komt echter vooral op de werklieden aan, die door de 

koude zelf grootendeels worden belet te werken en wat voor de kalkbereiding in het 

bizonder van belang is. Nu is het in Noorwegen zooveel kouder als hier, zoodat de 

moeielijkheden die zich daar voordoen nog grooter zijn, wij weinig en dan slechts voor 

korten tijd in dien winter leven. Men voegt daar niets aan de kalk bij, maar en hierin 

zit de kracht, terwijl wij met gebluschte kalk werken, wordt de kalk bij hun dooreen 

gemengd en terwijl deze werkt reeds gebezigd, zoodat de warmte die zich bij die werking 

ontwikkelt ten goede komt aan den bouw, want deze «luit den vorst buiten. 
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In het gebruik van ongebluschte kalk bestaat dus de macht om in den winter te kunnen 

doormetselen. De kalk moet in kleine hoeveelheden worden gemaakt en dadelijk voor 

het metselen worden gebruikt, en al naar de koude toeneemt moet de hoeveelheid kalk 

vergroot. Het spreekt van zelf, dat de kalk gebezigd moet worden voor er van afkoeling 

sprake is, in de hitteperiode moet deze verwerkt. 

De steenen zelf moeten zoo droog mogelijk gehouden worden, daarna afgedekt of 

binnenshuis opgeborgen zijn. Die steenen welke in regen of vorst gestaan hebben zijn 

niet geschikt. Op deze wijze kan gedurende den geheelen winter doorgewerkt en is zelfs 

het afdekken gedurende den nacht niet noodig. Alleen dan is dit gewenscht, wanneer het 

werk voor eenigen tijd stil ligt, want de gedurige regens en daarop volgende vorst oefenen 

dan een schadelijken invloed uit. 

Is het metselwerk niet afgedekt geweest en daarop sneeuw of regen gevallen, dan 

moét dit eerst volkomen van de laag worden verwijderd voor het werk wordt vervolgd, 

want zonder goede verwijdering is het werk ondoelmatig. Evenzoo kunnen muurwerken 

zoowel in- als uitwendig worden bepleisterd, mits men hetzelfde systeem volgt, alleen 

waar het uitspringende gedeelten betreft als lijsten of dergelijke is het onraadzaam, hier 

toch heeft het verbinden langeren tijd noodig en gaat dat moeielijker bij vriezend weder, 

voor vlak werk echter heeft het geenerlei bezwaar. Men is in Noorwegen tot de ervaring 

gekomen dat muren in den winter opgetrokken drooger zijn dan die in den zomer, en 

dat de metselaars daardoor als spreekwoord hebben sde muur is droog gevroren<. Bij alles 

komt het echter hier op aan, dat met de meeste zorg het werk gedaan worde, daar pas 

opgeloste kalk natuurlijk grooter bindkracht heeft, dan die welke lang gestaan heeft, zoo 

laat het zich begrijpen, dat bij kleine hoeveelheden gemaakt en dadelijk verwerkt, het 

werk steviger is dan des zomers zelfs kan worden verwacht. 

Uit deze mededeelingen die wel eenig vertrouwen verdienen, valt dus af te leiden, 

dat metselen in den winter geenerlei bezwaren meer oplevert en wanneer dit op dergelijke 

gemakkelijke wijze kan worden verkregen, zal het toepassen wel meer algemeen worden. 

L i c h t t o r e n u i t b e t o n o p g e t r o k k e n . 

In onze vorige aflevering vonden wij gelegenheid er op te wijzen hoe belangrijk de 

betonbouw is vooruitgegaan, en in ons bouw wezen eene groote wijziging heeft gebracht. 

Wij stipten daarbij aan, hoe in Zuid-Rusland, gouvernement Cherson te Nikolajew aan de 

Bug, een lichttoren is gevormd waarvan de constructie eene nadere beschouwing waardig 

is, en waarvan wij nu verkort kunnen mededeelen wat een der buitenlandsche vakbladen 

hiervan zegt. De toren dient tot verlichting van het nieuwe kanaal dat de Zwarte Zee 

met genoemde plaats verbindt. Zoowel om het materiaal, als om den ranken bouw, en de 

weinige kosten is dit bouwwerk belangrijk. De bouwmeesters van den toren zijn de 

Russische regeerings ingenieurs N. Pjatnizky en A. Baryschnikow, die getracht hebben bij 

nieuwe constructie ook tegelijkertijd goede vormen toe te passen; wat in Rusland meer 

en meer werd nagelaten, en wat toch zooals zij beweren te verkrijgen is zonder juist 
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meer versieringen te behoeven en wei alleen door de gunstig gekozen hoofdlijnen. 

De toren stelt een rijzige naar boven verdunnende buis voor van onderen verbonden aan 

een ruimte geheel met grind gevuld, welke ruimte ingegraven is en op den vasten bodem rust. 

Het bovendeel der buis bestaat uit 2 ruimten, waarvan de on

derste tot berging van de brandmaterialen en gereedschappen 

is ingericht en de bovenste voor het lichtvuur is bestemd. 

De afmetingen van den toren zijn: hoogte toren van 

het aardoppervlak tot aan den vloer van de lantarenkamer 

36 M. en de gezamenlijke hoogte 40.30 M. De dikte van 

de beton-ommanteling is voor de sokkel 0.20 M. 12 M. 

boven het aardoppervlak 0.15 M. en dan tot de vloer van 

de onderste kamer o. 10 M. De kamer zelf heeft een wand

dikte van 0.10 M. en de lantarenkamer en de overdekking 

daarvan 0075 M. Voor het verband is het volgende in acht 

genomen. 

1. De lichttoren is te beschouwen als een buis, hecht aan 

het voetstuk verbonden die den winddruk kan weerstaan. 

2. Het raamwerk van den toren moet uit rondijzeren staven 

gevormd worden die op gelijke afstanden, regelmatig 

opwaarts gaan, en zoodanig geconstrueerd zijn dat het 

uit zichzelf zonder hulp van beton in staat is te kunnen 

blijven weerstand bieden. 

3. Moet het ondereinde van den toren goed opgesloten 

worden in den omringenden bodem, om daardoor stevig

heid te erlangen. 

4. Is het noodig dat de inhoud in verbinding van de voeting 

een winddruk kan weerstaan die minstens 3^ maal sterker is. 

5. Moet elk deel der trap, be vloering, omlijsting, of wat 

ook op zichzelf gehouden worden. 

De winddruk is bij de berekening op 275 K. G./qm 

aangenomen. De torenhoogte is door 10 ringen gelijkmatig 

verdeelt die onderling verbonden zijn door staven van 0 2 3 

m. m. diameter. 

I Het weerstandsvermogen bedraagt 492.COO m. k. g. 

P" Neemt men het gewicht van het ijzeren geraamte op 

2400 k. g/c b m dat van het beton op 45 c b m dan 

verkrijgt men 145. 2400 — 348.000 k. g. Hierbij komt het 

gewicht van de kiezelvulling in de voeting — 1 ir.906 k. g. dan wordt dit 459-9o6 k.g. 

De diameter der voeting is 8.60 M. Daaruit verkrijgt men de grootte voor het weerstands

vermogen = 459.906 -4.30 ^ 1.977 595 m k g en is de verhouding tegen het omwerpen 

1.877.696 

No. 1. 
Oj stand lichttoren. 

492.000 = 4.02. 
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De ommanteling van den toren is uit verschillend aantal staafverhoudingen geconstrueerd. 

Tot de hoogte van 11.30 M. boven den sokkel heeft deze 71 staven vandaar tot de hoogte 

van 16.50 c.M. 65 en verder tot 22.30 M. hoogte 47 en vervolgens tot den onderkant 

komen 32 stuks. Deze 

staven zijn op afstanden 

van 0.03 M. van de buiten

wand der mantel opgesteld. 

De dwarsverbindingen moe

ten afwisselend voor en 

achter de staven geplaatst 

No. 8. niet opvolgend, ook moeten 

de voor elke afdeeling noo-

dige staven bij het versprin

gen van het getal nog on

geveer 1 meter lengte door

schieten. Verder wordt een 

dwarsregel tot versterking 

daaraan vastgekoppeld die 

de lange staven onderling 

verbind en welker uiteinden 

zwaluwsgewijze in de beton 

grijpen. De dwarsverhou-

dingen worden alleen met 

gegloeid draad verbonden 

aan de staven. Tot verster

king zijn . bovendien buiten 

de reeds genoemden nog 

andere dwarsverhoudingen 

aangebracht. Deze bestaan 

uit 2 rijen ringen van ijzer, 

dik 0.01 M. De binnen

ringen zijn 0.25 M. de bui

tenste 0.50 M. van elkander 

verwijdert. De afbeelding 

geeft dat te zien. Bovendien 

is om de staven bij het aan

vullen der beton op hunne 

plaats te houden nog een aantal klemhaken aangebracht waardoor de beweging voorkomen 

is, en dienen deze tevens tot versterking daar waar lichtramen zijn ingedeeld. 

Het moeilijkst is natuuilijk de verbinding aan de voeting. De bevloering waarop de 

toren verbinding rust, even boven den beganen grond is 0.25_ M. dik in tttcnp]aUn,Ui*ijl 

No. 4. 

No. 2. 
No. 2. Doorsnede. No. 8. Opgaande slaven. No. 4. Dwarsverbindingen. 
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daarom heen twee, ieder uit drie rondstaven bestaande ringen van ijiér, dik 0.04 M. 

loopen, waaraan de opgaande staven haakvormig worden omgebogen. De saamstelling der 

Lovenkamer, de lijst en traptreden blijkt uit de overige tekstfiguren. Bij den bouw die 

geheel ter plaatse werd gevormd, werd het omhulsel des torens, in- en uitwendig tusschen 

hout gevat en nadat het ijzerwerk daarin opgesteld was, de ruimte met beton aangevuld 

en aangestampt. Natuurlijk moeten de aansluitingen goed gedicht worden waarvoor men 

gips bezigde. Om het beton goed vast te stampen werden daarvoor ijzeren stampers 

gebruikt. 

i J 1 ? ? 1 ? ? ? ?-

No. 7. No. 8. 
No. 6. Sokkel. No. 6. Grondplan. No. 7. Lautaarnkamer. No. 8. Kroonlijst. 

Voor beton is de volgende gehalte gekozen, 300 K.G. Portland-cement, 0.40 Ms. 

grof zand, 0.80 M3. kiezel of 1 deel cement; 1.7 zand, ^7 kiezel in het groote bergruim 

aan den voet. Zand en kiezel moeten goed zuiver zijn. Het grind moet gezift door een 

zeef met mazen van 2.5 c.M. grootte, terwijl het zand middelmatig van korrel moet zijn. 

Langzaam moet het cement binden. De beton mag niet te droog verwerkt en moet het 

iĵ er van het geraamte vooraf met een dunne brei van cement worden bestreken. Het 

ijzer van het geraamte moet een sterkte hebben van 42 tot 45 k.g./qmro. Het ombuigen 

enz. geschiedt in gloeienden staat. Voor de trappen worden de draagijzers gelijktijdig mede 

ingewerkt en, wanneer de buitenmuur geheel voltooid is gaat men over tot aanvulling 
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der treden. De kosten van dit kapiule bouwwdk bedroegen ongeveer 16 duizend gulden 

Vooral nu er weder sprake is tot oprichten van een lichttoren in de wateren van Atjeh, 

zou het aanbeveling verdienen dit bij uitstek gunstig verkregen resultaat daarvoor na te 

volgen. 

S t r e k k e n b o v e n de r a m e n . 

No. 9. 

No. 10. 

No. 11. 

Als een streven van onzen tegenwoordigen 

tijd kenmerkt zich het zoeken naar vormen die 

ons tot heden tenminste zoo toegepast onbekend 

waren. Wel doet de dikwerf terugkeerende 

booghjn daarbij veel op elkander gelijken zelfs 

iets eentoonigs ontstaan, maar alles bijeen geeft 

het iets, dat vroeger er niet was, en kan bij 

gedurige verfijning en verbetering daaruit nog 

veel geboren worden. Bij enkele bouwwerken, 

die hoogst verdienstelijk zijn ineengezet, gaat 

men daarbij over, de strekken boven de ramen 

te doen vervallen, en die door natuurlijke 

steenen leggers te vervangen. Ook aan het 

nieuwe Beursgebouw valt dat op te merken. 

Hiertegen zijn nog al eenige bezwaren in te 

brengen. Hetzij van ^blauwe of van zandsteen, 

het gevaar blijft gelijk, die leggers boven de 

ramen aangebracht hebben voortdurend bij het 

op- en nederschuiven wat niet altijd even zacht

moedig gaat, veel te verduren. Zij dreunen en 

die gedurige dreuning doet breuk ontstaan. Het 

is volstrekt niet onmogelijk, dat na een tiental 

jaren velen dier leggers zijn doorgebarsten, 

omdat het materiaal te rank van verhouding 

niet in staat was de drukking daarop en de trilling 

daaronder te kunnen weerstaan. Dan zullen die 

breuken zich vermeerderen en het gevolg is, 

dat de legger in gedeelten loslaat en gevaar 

oplevert voor de voorbijgangers. Wanneer men jaren lang het stecnmateriaal heeft leeren 

behandelen, dan krijgt men voor zulke raamoverdekkingen ontzag, want men weet wat 

er te wachten is bij weinig zorgvuldige behandeling, breuk, en is die breuk er, dan gaat 

die omdat de steun verloren is al hooger en hooger en sloopt het geheel. Toch treden 

die overdekkingen onzer kozijnen meer en meer op den voorgrond, in zeker opzicht 

r — — ^ - 7 — ^ 
•'s 

1 A 
m 

SI 

,.,. No. 12. 

No 9 en 10 Trapverdeeling. No 11 Draag-
balktraptreden. No. 12', Betonstamper. 
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jammer voor ons altijd fraaie metselwerk, waarbij de in vorm afwisselende strek zich 

altijd heeft doen gelden. Zoowel in het belang daarvan als in dat der goede constructie 

zou het wenschelijk zijn, dat die toepassing eer meer af- dan toenam, daar het materiaal 

zoo geplaatst op den duur weinig vertrouwen geeft. En mocht eventueel de bovendorpel 

van het kozijn gaan verstikken of vermolmen zooals zoo menigmaal geschiedt, dan gaat 

het draagpunt ook veiloren, komt alles op de beide uiteinden aan en bij de broosheid 

van het materiaal is dan alle waarborg geweken. Zoo kan het zoeken naar het nieuwe 

of eigenaardige ook zijne bezwaren opleveren en door den tijd gevaarlijk worden, waaraan 

niet altijd gedacht wordt, wanneer de leekenstift aan den arbeid is. 

In de Tweede Kamer. 

In een der laatste zittingen was de heer De Steurs aan het woord. Daarbij kreeg de 

architectuur eene herinnering aan haar bestaan. Spreker dringt aan op bescherming van 

het auteursrecht bij werken der beeldende kunst. Schilders, graveurs en beeldhouwers 

staan bloot aan het maken van photographien en afgietsels zonder schadeloosstelling. 

Zelfs architecten moeten ervaren, dat hun projecten worden uitgevoerd zonder hunne voor

kennis. Zoo heeft men in Woerden een Stadhuis gebouwd waarvan het project gecopieerd 

is omdat een ander architect dit voor lageren prijs wilde doen. Zulke feiten ter sprake 

te brengen kan niet anders dan het vak ten goede komen, voor dergelijke eigendom is 

geenerlei bescherming, en gaat het toch niet aan om wat anderen dachten, buiten hun om 

tot uitvoering te brengen. Gelukkig zijn de feiten niet talrijk, maar geeft dergelijke vinger

wijzing aanleiding dat zij nog zeldzamer zullen worden wat de waarde van ons vak 

verhoogt. Dat het navolgen van vormen, geschiedt wanneer de gedachten van den bouw

meester is uitgevoerd in ijzer of gebakken steen en daardoor een handelsartikel is 

geworden, is dit in zooverre goed dat velen daardoor een fraaie versiering bezigen 

waar zij anders gebrekkig werk zouden leveren, toch moest ook zulke industrieele ver

menigvuldiging niet mogen plaats vinden dan met bizondere toestemming van den 

ontwerper, en juist dat is een groot kwaad, in onze nijverheid gebeurt dit te weinig. Op 

die industrieele kunsteigendom moet meer gelet worden. Men behoeft die niet aan banden 

te leggen, maar om wat de een denkt nu maar klakkeloos den ander te laten toestaan dit 

als eigen werk te doen bezigen, moest toch onmogelijk zijn, en is het goed dat dit 

bezwaar bij de regeering ter sprake kwam. 
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W e r k t u i g k u n d e v o o r a m b a c h t s l i e d e n . 

Een tweede druk k / 0 . 75 van dit beknopte werkje zag het licht. Uitgave van D. Mijs 

te Tiel en saamgesteld door den heer G. A. Scholten, Architect en Leeraar M. O. te 

Tiel. — Het is dan ook een geriefelijk boekje, een overzicht gevende over de eenvoudige 

praktische werktuigkunde, zooals die in de bouwambachten voorkomt en waarvan wij 

het noodige moeten weten, willen wij die werktuigen kunnen toepassen. Daarom is het 

werkje goed en nuttig en zal de tweede druk de eerste spoedig navolgen. 

H a n d b o e k v o o r s m e d e n . 

Nog een ander in Tiel gevormd handboek, dat door de firma Van Mantgem en 

De Does te Amsterdam wordt uitgegeven, valt te vermelden. Het is het handboek voor 

smeden, geïllustreerd met 12 afbeeldingen en verschijnend in 25 afleveringen k 30 cents 

per aflevering. Zooals de eerste aflevering doet zien, is het een goede, flinke uitgave, 

de omschrijving begrijpelijk en zijn de illustratiën duidelijk. De heer R. van der Wal, 

Leeraar in het smeden aan de Ambachtsschool te Tiel is er de saamsteller van en dat 

waarborgt dat ook al het overige de eerste aflevering zal gelijk blijven. Op dit gebied 

is nog niet zoo veel gesproken, en heeft daardoor de uitgave veel voor waardoor de vraag 

er na mogelijk is. 

FRIJSVI^AOEN. 

Bij de prijsvraag uitgeschreven door de afdeeling Utrecht van de Maatschappij tot 

bevordering der bouwkunst, bestaande uit ontwerp voor een winkelpui met gebruikmaking 

van steen en ijzer als hoofdconstructie-materiaal, waren drie antwoorden ingekomen. De 

motto's daarvan waren Arbeid adelt, met 3 teekeningen; geteekeud schild van het Utrechtsch 

wapen met 3 teekeningen; Nul bien sans peine met 2 teekeningen. Geen der ontwerpen 

werd bekroond, doch de jury gaf in overweging de uitgeloofde prijs onder de inzenders 

gelijk te verdeelen. Bij opening der naambriefjes bleek, verwaardigers van het ontwerp 

Nul bien sans peine te zijn de heer N. Vlasman, en van het Utrechtsch wapen de beer 

A. Mulder Jhzn. beiden wonende te Utrecht. De jury bestond uit de heeren J. N. Breebaart, 

W. de Jong en G. de Hoog. 
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Bij de P l a t e n . 

V o o r g e v e l v o o r e e n W i s s e l k a n t o o r , 

d o o r H. VAN ES J r . 

Bankgebouwen hebben zoo hun eigenaardig karakter, dat hen van den gewonen woon
huisbouw onderscheidt. Dat valt ook van dezen gevel te zeggen, die met den tijd mee
gaande een zeer doelmatig en flink geheel te zien geeft. 

E i n d g o e d , a l g o e d , 

Zoo bij het einde van het jaar is het een oude en tevens goede gewoonte elkander 

het goede als slot toe te wenschen, en tevens moed voor het nieuwe in te spreken. 

Ontvangt geachte lezers dan ook onze groette en blijft met vertrouwen den nieuwen 

jaarkiing tegen treden. Wanneer zoo 'n jaar sluit en men blijft over, dan mag een woord 

van dank wel van de lippen komen, want er gaat zoo veel, en al is ons bestaan hoogst 

moeielijk, toch is het blijven hoe dan ook altijd een voorrecht. Dit jaar is voor veel 

belangrijk geweest, groote bouwwerken kwamen gereed en daarmede werd de moderne 

bouwkunst gelegenheid gegeven, zich aan het publiek te doen kennen, en een welkom of 

onwelkom over haar bestaan te doen uitspreken. Daar is heel wat over geredekaveld en 

naar de schijnbaar sterke helft te oordeelen, is het te wachten, dat de soberen weg die 

wij zijn ingeslagen wel wat verlaten zal worden. Armoede verveelt spoedig. Dat nu zal 

daar een groot woord mede spreken, overlading deugt niet, maar als het dan moet, zijn 

velen liever overladen dan vergeten. Toch moeten wij de bouwmeesters dankbaar zijn, 

die ons die armoede dagelijks doen aanschouwen, op die wijze zullen wij er van afge

houden worden, maar tevens leverden zij ons een beeld, dat ons deed aien, hoe overdreven 
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onzen arbeid dikwerf was, en al moge de lof die het hoogst moderne verkreeg niet 

uitbundig zijn, toch komt er die lof aan toe, dat het een middel was voor ons om tot 

beter te geraken. Dat zal gebeuren. 1904 zal het moderne pad niet verlaten en zal door 

die voorbeelden geleerd veel goeds everen, zooals reeds zoo duidelijk nu in alles te 

bespeuren is. Daar is ontzaggelijk veel te loven, kalmte, kleur, gerief, afwisseling, zij 

traden voor in het moderne en zij blijven, is onze wensch voortleven onder ons, want zij 

brachten zeer veel dat waardeering verdient tot stand. Ook onder de jongeren in het vak 

is dit jaar eenig leven ontstaan. De positie van hen laat veel te wenschen over. Waar de 

maatschappelijke ladder den werkman maar doet klimmen en deze overal zijn voorvechters 

vindt, daar is dit voor hen die iets hooger geplaatst zijn een zeldzaamheid. Juist dat 

hooger geplaatste stelt zoovele eischen en zij bleven die zij waren, met een loon zoo 

karig, als dat waar de werkman tegen opkomt. Het was naar aanleiding daarvan dat wij 

hierop wezen, dat wij het waagden een beroep te doen tot verbetering van het lot van 

velen die daarop aanspraak hebben. Die roep vond bijval en schaarden zich enkelen om 

ons heen, die wij in bevoegde handen overdroegen, de eerste steen was gelegd, en waren 

rappe handen wachtende om den arbeid over te nemen en te voltooien. Thans is het 

denkbeeld tot vereeniging geworden, en hoewel nog jong, kleintjes hebben nog niet 

veel in te brengen en bezitten niet veel zeggingskracht wordt echter het kinderen 

stemmetje gehoord en oudere zusters letten er op. 

De vereeniging van technici, die anders dit punt wellicht op de eeuwigdurende 

agenda zou gehouden hebben, nam ander front aan eu zie bij het sluiten van het jaar, 

trok zij zich het onderwerp meer openlijk aan. Die weg moet het uit, dat is geen oppo

sitiegeest, maar dat is een billijken eisch, en brengt ons in overeenstemming met de andere 

vakken, met onze verdiensten, met de waarde die wij voor het maatschappelijk leven 

hebben. Houd moed gij jongeren en er zullen niet zoovele maanden meer verloopen 

als er nu jaren gingen die uwe positie ongewijzigd lieten, treedt aan in de gelederen, maar 

een enkel waarschuwend woord dat mag, omdat wij de voorgangers waren, houdt uw 

toon bezadigd, laat uw kleur niet groen, rood of geel voor de oogen zijn, want er zijn er 

zooveel die kleurenblind zijn, dat als zij daarop ai moeten gaan er wel eens misvatting 

kan komen. Laat het een streven zijn om het goede en daarbij heeft kleur niet te maken 

daarbij hebben allen hetzelfde belang, het goede alleen. 

Dat alzoo 1904, voor den aangevangen arbeid loonend moge zijn, ook wij zouden ons 

daarin verheugen, omdat wij zelf aan zoo weinig goeds gewoon, het ontvangen daarvan 

of het zien genieten van anderen daarvan zoo'n gelukkig verschijnsel vinden. Laat 1904 

ook uwe medewerking ons niet ontvallen, brengt ons nieuwe krachten aan, zendt ons 

onderwerpen ter opname, waar wij kunnen ; maar onze macht is het niet altijd vrij te 

doen en laten want deze wil, zullen wij trachten te voldoen, aan de belangen die die 

samenwerking ons oplegt. Daarom neemt onzen dank aan voor het vele goede dat deze 

onderling mochten vormen, en schenkt ons dat bij vernieuwing. 
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Bii d e t e k s t f i g u u r . 

Wij geven een tekstfiguur, gevel van een woonhuis, ontworpen door den heer 

J. J. Hellendoorn, Bouwmeester te Hengelo (O.), die zich door goede vormen onderscheidt. 

V o o r g e v e l W o o n h u i s . 



206 

Nieuwe Ui tgaven . 

Zooals gewoonlijk ieder jaar verscheen ook nu van Gendt's Bouwkalender. Vermeerderd 

en omgewerkt door Th. G. Schlll en D H. Haverkamp. Dat is dus de 34ste Jaargang. 

Of een uitgave goed is, kan wel uit den leeftijd blijken. Die reeds 34 jaar lang zijn 

nuttig bestaan deed gevoelen mag daarop wel aanspraak maken. 

De bouwkalender heeft dan ook voor veel zijn nuttige zijde, en zal waar hierin veel 

voorkomt van practisch nut dan ook dit jaar wel weder zijn weg naar overal vinden. De 

uitgever is de heer L. J. Veen te Amsterdam. 

De heer S. L. van Looy gaf een wandkalender uit vervaardigd door den heer 

Georg Rueter. In een modern pakje gestoken is er veel behagelijks in, de kleuren zijn 

sprekend, en de uitvoering nog al breed opgevat zoodat de wand daardoor een zeer 

passende versiering verkrijgt en voor het gebruik alles doelmatig is ingericht. 

De firma Heineken Stoom-Jaloezieënfabriek te Amsterdam, gaf een album uit, dat voor 

hare afnemers verkrijgbaar is en waarin verschillende modellen van in olieverf geschilderde 

gordijnen voor winkels, kantoren, serres enz. voorkomen De keuze van de versieringen is daarbij 

met groote zorg gedaan en wat het album aangeeft verdient waardeerende kennisname. 

Daarbij zijn enkele pagina's bestemd voor de verschillende jaloezieënvormen, rolluiken, 

marquisen enz., en blijkt uit alles dat deze firma op flinke schaal die industrie opvat. 

Wij raden een ieder die bij voltooiing van zijn bouwwerk noodig heeft gordijnen voor 

winkel of magazijn te moeten aanschaffen dit album te raadplegen. Het zal ongetwijfeld 

een bevredigend resultaat geven. 

De firma Jan Hamer en Co., Frederiksplein 6 en 8 Amsterdam, vestigt er onze aan

dacht op, dat de firma Bechem en Post te Hagen i. W., op vriendschappelijke wijze hare 

overeenkomst met de firma D. S. M. Kalker ontbond en de vertegenwoordiging voor 

Nederland aan haar opdroeg. Genoegzaam is het bekend, dat dit de centrale verwarming 

ventilatie enz. betreft in den uitgebreidsten zin. Doordien de firma Gebrs. Poensgen te 

Dusseldorf hare geheele "afdeeling centraal verwarming aan de firma Bechem en Post 

overdroeg is dit natuurlijk ook onder de vertegenwoordiging begrepen. 

Hierdoor kunnen alle erkend beste systemen van verwarming, zoo wel voor hooge 

als lage druk-, stoom , warmwater enz., met of zonder ventilatie worden uitgevoerd. Dat 

de fabrikaten in Nederland bekend zijn, getuigen de talrijke aanwijzingen waar deze 

geplaatst zijn die de daarvan verspreide circulaire en brochure opgeeft. 

V e r w a r m i n g , v e r l i c h t i n g e n z . 

De volgende vraag werd ons ter opname gezonden: Wie levert een ontwerp met 

prijsopgaaf voor centrale verwarming, keukeninrichting, electrische verlichting en schel

inrichting, voor een te stichten verplegingsgebouw pi. m. 200 M2. met een verdieping ? 

Brieven franco onder letter K. D. N. Alg. Adv. Bureau Nijgh & van Ditmar, Rotterdam. 
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