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Bij de P l a t e n . 

L a n d h u i s t e S t a v e n i s s e , 

door C. BOESCHOTEN. 

Een landhuis dat door goede indeeling zoo in- als uitwendig voldoet, geeft de 
plaat zeer volledig aan. De ingang eenigszins terug geplaatst, geeft toegang tot een 
ruime vestibule en gang waarin aan het eind goed verlicht, de trap is aangebracht. 
Rechts de suite met uitbouw aan den voorgevel. Links kantoor, badkamer, keuken, 
bergplaatsen enz. Op de bovenverdieping drie slaapkamers, een zit- en een logeerkamer, 
daarboven de zolder waarop kamers voor het dienstpersoneel. De gevels bevredigen en 
passen in de landelijke omgeving. 

Lips' Fabrieken, 1870—1910. 

1 Januari 1910 was een belangrijke dag voor de algemeen bekende fabrieks-
inrichting voor brandkasten, kluisbouw enz. van den heer J. Lips Bzn. te Dordrecht. 
Het was toen 40 jaar dat deze inrichting bestaat. Als wij zeggen algemeen bekend, 
dan betreft dat niet alleen ons land maar ver daar buiten, de geheele wereld, want de 
deugdzaamheid van het fabrikaat heeft zich overal naam gemaakt. 

Bij deze gelegenheid gaf de firma een album uit, waarin de vorming van het 
bedrijf en den geheelen omvang er van is meegedeeld. Op bijzonder fraaie wijze uit
gevoerd, geven de afbeeldingen een duidelijke voorstelling van alles, en zullen er velen 
in ons land zijn die bij de kennisname er van met bewondering opzien, naar de op zoo 
breede schaal ingerichte fabriek, waarvan ons wel het uitstekende werk, niet zoo zeer 
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de plaats der fabrikatie bekend is. Bedenken wij daarbij dat voor 40 jaar geleden de 
heer J. Lips Bzn. op zeer nederige schaal zijn werkkring begon in de Botgenstraat te 
Dordrecht, dan krijgen wij eerbied voor den man die met zoo groote stale volharding 
wist vol te houden dat uit die kleine winkelzaak en smederij, voortkwam de groote 
fabritks-inrichting, die in al hare afdeelingen het album vult, en waar het personeel in 
den aanvang uit slechts een werkman en jongen bestond, dit thans tusschen de 350 
k 400 werklieden telt. Daarbij had de oprichter het voorrecht in de laatste jaren den 
steun te mogen ondervinden van zijn schoonzoon den heer V. J, M. Eras en zijn zoon 
den heer I. P. M. Lips. Moge de 40 jaren door een eeuwfeest gevolgd worden. 

Een korte beschouwing by den aanvang van 1910. 

Lezers, heil, bij den pas aangevangen ja.irkring. 't Ga u allen goed in den werkkring. 
Inderdaad dat mag wel, want de laatste jaren brachten aan velen groote bezwaren en 
weinig voorspoed. Dat 1910 een keerpunt zij, 1909 ligt achter den rug. 't Was een jaar 
waarin de vrede aan het woord was, zuivering van toestand hier en overal. Op bouw
kundig gebied werden er heel wat beloften, in de verschillende schakeeringen door Ver-
eeniging oi Bond gevormd, afgelegd en zullen al die beloften werkelijkheid worden, dan gaan 
de jongere bouwmeesters geen kwaad tijdperk tegemoet. Elkaar verdringen of concur
rentie aandoen of onder de markt werken, 't is geweest. Het is te hopen, want dat kwaad 
heeft de ouderen dikwerf ten onder gebracht. Leveranciers, die met hooge provisie de 
leveranties kochten, kunnen de provisie nu wel naar »Liefdadigheid naar Vermogen* 
zenden, want de kracht die er van uitging is te niet gedaan. Erkend moet worden dat 
er ernstige verbeteringen zijn ondernomen, daaronder rekenen wij datgene wat van de 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst uitging niet gering, die in weekblad en 
tijdschrift in 1909 ontzaggelijk veel te genieten gaf. Vergeten wij ook niet wat de 
Aannemersbond voor het onderwijs deed. De bouw, die langen tijd onderdrukt was, 
begon iets te herleven en nog grootere vrijgevigheid in 1910, zal het euvel, dat nog 
bestaat, steeds minder doen worden. 

Er is meer vooruitzicht. Amsterdam ziet in 1910 naar zijn Dam-hervorming uit. 
't Is dan toch eindelijk er toe gekomen. Het schetsplan, hierbij gevoegd, wijst aan 
hoe. Dat is nu het resultaat van zooveel strijd. Een plan, dat een plattelands-timmerman 
waardig is. Straten die tegen de huizen aanloopen en het raadhuis voor het oog 
opbergen, om dit als verrassing, bij het bereiken van het Damplein, voor te tooveren. 
Heel aardig, maar waarvan het nieuwe spoedig af zal zijn. Hoe had een ruime pers
pectief heel wat anders kunnen leveren. Daar is nu een prijsvraag voor uitgeschreven, 
is over getwist en geredekaveld, om te komen tot het meest sobere resultaat. Een 
naargeestig buurtje voor kroegen enz., terwijl juist ruime toegangswegen daar nu voor 
goed dit stadsdeel eens hadden kunnen bevoorrechten. Als men daar mede rekening 
houdt, wat zijn wij dan nog van een tobbersgeslacht. 

De bouwkunst over het algeheel loopt weder in meer sierlijker banen. Het blok-
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systeem, of het bouwen op den grondslag van den driehoek of cirkel, of hoe ge het maar 
noemen wilt om de aandacht te trekken, schijnt nu in ruste te gaan en weder meer verfijnde 
opvattingen treden voor. Zeker voor Amsterdam de gelukkigste verbetering is de 
herstelling van de Nieuwe Kerk. Dat pronkt daar als een goede daad, den bouwmeester 
ter eer. Uitbreidingsplannen wordt van gemompeld. Amsterdam zelf heeft voor de 
grootsche plannen die het ondernemen wilde een stokje gestoken en de op touw gezette 
onderneming zit nu wel wat dwars in de voordeel-rekening. In de aansluitende gemeenten 
beraamt men alle middelen, door eigenaardige indeelingen, dè lust tot bouwen daarheen 

Behoort by de voordracht van Burgemeester on 

Wcthoudere vim dun 10l,u" December 1909. N0. 1236 

t/d Stcrttariê, 

J. A. BAKZA 

af te leiden en de hoofdstad te laten zitten. Den Haag heeft een uitnemend uitbreidings
plan en met de energie die daar leeft, zal dit in de toekomst Den Haag omhoog 
brengen en daardoor deze stad een groote aantrekkelijkheid verleenen. 

Zoo ook hebben de wijzigingen in de staat der woningen aan velen verplichtingen 

opgelegd, die in menige plaats het bouwvak bevorderen. 
Moge dat alles zoo blijven, want er wordt door zoo velen op gewacht. 

Iets over Acoustiek. 

Een goede acoustiek te verkrijgen, blijft altijd een moeielijk op te lossen vraagstuk 
voor den bouwmeester, geroepen tot het daarstellen van concert-zalen, kerkgebouwen enz. 
Prof. Sabine van de Harvard Universiteit heeft dit onderwerp voor zich tot een speciale 
studie gemaakt, en zijne bevindingen daarover nu en dan meegedeeld. Tot resultaat is 
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hij echter nog niet gekomen, 't fclijft bij enkele waarnemingen, zonder bepaalde vast
stelling van regelen waaraan men zich houden kan. Om goed te kunnen hooren neemt 
hij aan, moet aan drie gegevens voldaan worden: i0. moet het geluid helder zijn; 
2°. vrij van weerkaatsing; 30. moet de uitspraak of klank duidelijk zijn. 

Het is toch bekend dat het geluid door den spreker voortgebracht, zich in alle 
richtingen verspreidt, totdat dit tegen de wanden stoot en daardoor gereflecteerd wordt, 
waardoor van de kracht verloren gaat, eindelijk dit zelfs geheel wegsterft. Het geluid 
toch legt 1100 Eng. voet per seconde af. waarvan het gevolg is, dat een zaal van 
gewone afmeting spoedig daarmede overvuld is. Brengt de weerkaatsing soms het geluid tot 
grootere helderheid, grooter nadeel is, dat de ontmoeting van een naderende geluidsgolf 
met een geweerkaatste botsing veroorzaakt en daardoor het geluid dempt. De onder
vinding door hoorders hiervan in zalen opgedaan, doet hen veelal het hoofd in ver
schillende richtingen bewegen op dat ontmoeting der geluidsgolven zooveel mogelijk 
voorkomen wordt. 

De weerkaatsing maakt dus de woorden van den spreker onduidelijk. Zit de toe
hoorder vooraan, dan kan hij dikwerf eerst het geluid, een oogenblik later de weer
kaatsing opmerken, is er een tiende seconde tusschenruimte dan verneemt hij zelfs een 
echo, en kan daardoor den spreker moeielijk verstaan. 

Voor een kamer nam Prof. Sabine twee veranderingen voor het geluid aan, eerst 
den vorm van het vertrek, tweedens de meubileering. Nu gaat het niet aan, den vorm 
die door den bouwmeester aan het vertrek is gegeven te wijzigen, daardoor zou de 
geheele planverdeeling van het gebouw veranderen, alleen door de meubileering en 
stoffeering kan dus de kwaal verholpen worden. 

Vele onderzoekingen brachten hem tot de volgende stelling: 

t = o.i64'\7 -H a 
waarin t de tijd in seconden is, van het bestaan van het geluid V i s d e volume van 
het vertrek in M3 terwijl a de opzuigende kracht is van de ruimte, terwijl tot eenheid 
van die kracht een vierkante meter geopende venster ruimte is genomen. Voor een 
goed gehoor in het vertrek, is kleine kamerruimte zaak, waarin vele tapijten, 
draperiën enz. die het geluid in zich opnemen, doch niet weerkaatsen. 

Een open venster nu neemt het geluid op, laat dit doorgaan en geeft het niet 
terug. Nu werd er verhouding gezocht tusschen die geopende ruimte en de verschillende 
artikelen die in een vertrek het geluid tot zich nemen. Zoo kwam men tot verschillende 
verhoudingen, om enkele te noemen als: 

houten bekleeding tegenover 1 RJ2 open raam . . . . 0.061 
pleisterwerk op tengels 0.34 
gks 0.27 
tapijten 0 < 2 0 

linoleum 0A2 e i j Z # 

Zoo stelde hij ook vast de verhoudingen voor geluidopname door de personen, 
meubelen enz. Met deze bepalingen toegerust kan de bouwmeester zich eenigszins 
waarborgen een goede acoustiek te verkrijgen, doch de onderzoekingen zijn nog in de 
eerste periode, wel hebben voorname geleerden hunne instemming er mede betoogd, 
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maar er zal op dien weg nog veel onderzoek en studie taoeten gedaan worden, alvorens 
vastgestelde regelen kunnen gevolgd worden. Doch de weg is gebaand. 

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

Een landgoed waarvan in ons land het aantal steeds geringer wordt, blijft toch 
altijd iets bekoorlijks eigen, en is het jammer dat die zoo echt romantieke gebouwen 

1 
zoo gaande weg verdwijnen. Om de herinnering daaraanglevendig te|houden, ontwierp 
de heer A. Graafland de schets die de tekstfiguur aanbiedt en die zoo geheel de op
vatting van een landgoed uit vroeger dagen weergeeft. Wij zouden er niets tegen hebben 
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als de herinnering het navolgen opwekte, en die fraaie punten weder in ons land 
herrezen zooals Dr. Cuypers met het kasteel Haar-Zuilen op zulke gelukkige wijze 
wist te verkrijgen. Zulke punten te midden van uitgestrekte bosschen of landerijen 
blijven altijd een groote aantrekkelijkheid bezitten. 

V e r l i c h t i n g . 

Er is in de laatste jaren op het gebied der verlichting heel wat veranderd. De 
machtige electriciteit trad op en dit bracht een ommekeer te weeg in lampen, kronen 
enz., een echte revolutie, 't Was echter een revolutie, die ontzaggelijk velen ten goede 
kwam en niet het minst aan de nijverheid. Wanneer wij denken aan het artikel ver
lichting, dan moeten wij even gewagen van het feit, dat de firma W. J. Stokvis te 
Arnhem ons dezer dagen een welverzorgd album zond met ruim 150 platen, waarop 
aangegeven is wat de firma kan leveren in kronen, lampen en onderdeelen, geschikt 
voor electrische belichting onzer kerken en woonhuizen. De kerkkronen, genomen naar 
modellen in het Rijks-Museum te Amsterdam aanwezig, vormen de eerste pagina's en 
de meer kleine deelen, de ballons, de laatsten. Maar wat bovenal te waardeeren is in 
deze zoo uitgebreide collectie, dat is de stijlvolle versiering van elke afbeelding. 

Daar vindt een elk zijn gading, kan menig bouwmeester ter markt gaan, want 
die vormen kunnen bij zijn werk zich aansluiten, de keuze is zoo groot, dat hij tot 
de overtuiging moet komen: dat licht past mij. Wij raden dan ook een ieder aan, die 
met zijn tijd mee wil gaan en die in de woning of bij groote bouwwerken de ver
lichting moet verzorgen, raadpleeg dit album, 't geeft gerief en succes. 

Een merkwaardige Water toren. 

In een schilderachtig gedeelte van de San Bernardino keten, zesduizend voet 
boven de oppervlakte der zee gelegen, en een scheiding vormend tusschen het brandend 
zand der Mojave woestijn en de vruchtbare streken rijk aan sinaasappelen in Zuid-
Californië gelegen, heeft men een reusachtig plan in bewerking. Door 50 vierkante 
mijlen grondgebied droog te leggen en de wateren af te leiden naar een meer dat 
880 acres groot is wil men door tunnels ter lengte van 19 mijl die vruchtbare streken 
van water trachten te voorzien. Aan het lagere einde is een groot bassin gebouwd, 
waarbij een watertoren die wellicht eenig in zijn soort is. De toren is geheel van beton 
gebouwd en 195 Eng. voet hoog, de wanden zijn 2 Eng. voet dik tot de hoogte van 
125 Eng. voet en verdunnen dan tot een dikte van 15 Eng. duim. De diameter is 13 
Eng. voet. De wanden zijn versteikt met 8/4 Eng. duim ineengevlochten stangen. Men 
had in den beginne groote bezwaren. De zuiging was zoo groot, dat het onmogelijk 
was het water van puin vrij te houden, waardoor opeenhooping en afsluiting ontstond. 
Ter voorkoming daarvan werd de watertoren gebouwd. De toren is voorzien van 
spiraalvormende scheppen die het water tot iedere hoogte kunnen opvoeren. Deze 
scheppen worden van uit den top gecontroleerd. Bij den toegang van het water is de 



buitenwand van draadwerken voorzien die het puin tegenhouden en dit in bakken op-

vangen, die wanneer zij vol zijn omhoog worden gebracht en leeg gestort. Op die 

wijze was het mogelijk het water gezuiverd door te voeren. Men rekent 15 jaarnoodig 

te hebben alvorens het geheele kanaal gereed is dat millioenen dollars vereischt doch 

Californië zeer ten goede komt. 

P r y s v r a a g . 

In Afl. 26, 1909 mochten wij kort verwijzen op de prijsvraag betreffende: 

»Het maken van een ontwerp voor de verdeeling in bouwterreinen van de bouw-

»blokken, die door de uitbreidingsplannen zijn aangegeven op de gronden der Exploitatie-

.Maatschappij gelegen ten deele onder de gemeente Haarlem, ten deele onder de 

> gemeente Bloemendaal«. 

P R O G R A M M A . 
Art. i.Doel. Wordt eenerzijds met het uitschrijven van deze prijsvraag door de Exploitatie-

Maatschappij beoogd, te trachten een ontwerp voor de verdeeling der bouwblokken in bouw
terreinen te verknjgen, dat, bij uitvoering uit aesthetisch oogpunt beschouwd, een goed geheel 
zal doen ontstaan, anderzijds is het hare bedoeling, dat de voorgestelde indeeling en bebouwing 
zoo zij, dat een gunstige exploitatie daardoor zal worden bevorderd. 

Het zijn dus deze punten, die bij de beoordeeling van de te verwachten inzendingen van 
overwegenden invloed zullen zijn. 

Art. 2. Gegevens. Op de bij dit programma behoorende teekeningen (schaal r k 12*0) ziin 
de gronden van de Maatschappij en de bestaande, in uitvoering zijnde en vastgestelde wegen 
aangegeven. 0 6 

Een situatieteekening (schaal 1 è 5000) geeft een overzicht van de aansluiting van deze 
terreinen aan de omgeving. 

Art. 3. Minimum huurwaarde. Gemiddelde verkoopprijs van den grond. Bij de ontwerpen 
dient er rekening mede gehouden te worden, dat de huurwaarde van elk te bouwen perceel in 
geen geval lager mag zijn dan / 400. - , en dat geen perceelen gebouwd mogen worden met 
woningen, bestemd voor meer dan twee gezinnen. 

De gemiddelde verkoopsprijs van den grond bedraagt / 10.— per M*. 
Art. 4. Wat wordt verlangd. Van de inzenders wordt verlangd: 

a. Eèn teekening op de schaal 1 è 1250 van de gronden, onder de gemeente Haarlem gelegen 
op welke teekening de indeeling van de bouwblokken in bouwterreinen, de wijze van 
bebouwing dier terreinen en de vermoedelijke verkoopsprijs per M^ bouwterrein zijn aangegeven. 

b. Een gelijksoortige teekening van de gronden, voor zoover deze onder Bloemendaal zijn gelegen 
c. Van elk der teekeningen a en b een vogelvlucht perspectief, voorstellende de terreinen na 

bebouwing. 

Onder het aangeven van de wijze van bebouwing sub a en b bedoeld, wordt verstaan het 
aangeven m omtrek van de gebouwen, op te richten op de ingedeelde bouwterreinen. 

De bladen papier, waarop de perspectieven geteekend worden, mogen hoogstens 0.80 V j . — M 
zijn. Alle teekeningen moeten in kleuren zijn uitgevoerd. 

De teekeningen moeten vergezeld gaan van een memorie van toelichting. 
Art. 5. Motto. Correspondentie-adres. Teneinde zoo noodig met den inzender te kunnen 

correspondeeren, zonder diens naam te weten, moet elke inzending vergezeld gaan van een 
gesloten naambnef, van binnen vermeldende den naam van den ontwerper en voorzien aan de 
buitenzijde van een correspondentie-adres en een motto, welk motto tevens moet vermeld staan 
op de teekeningen, de memorie en de verpakking. 

Art. 6 Jury. De Jury bestaat uit drie leden, t.w. de Heeren: H. P. Berlage Nzn., Architect 
te Amsterdam; A. Salm G.Bzn., Architect te Amsterdam en J. Verheul Dzn., Architect te Rotterdam. 
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. j Door dé aanvaarding van de opdracht hebben de leden der Jury zich ten volle vereenigd 
met alle bepalingen van dit programma. 

Art. 7. Prijzen. De volgende prijzen worden uitgeloofd: 
Een eerste prijs van f 1000.—. Een tweede prijs van ƒ 500. — . 

De Jury heeft de bevoegdheid, om, wanneer naar haar oordeel geen der inzendingen voor 
eene volledige bekroning in aanmerking kan komen, het voor prijzen bestemde bedrag als premiën 
onder de beste inzendingen te verdeelen. 

In dit laatste geval is, voor het openen van den naambrief, de schriftelijke toestemming van 
den inzender noodig. Deze geeft door het verkenen van die toestemming tevens te kennen, dat 
hij de hem toegekende premie aanvaardt. 

Art. 8, Inlichtingen, Inlichtingen deze prijsvraag betreffende, moeten schriftelijk gevraagd 
worden aan den Secretaris der Jury, den Heer J. Verheul Dzn., Mauritsweg 46, Rotterdam. 

Deze vragen en de daarop gegeven antwoorden zullen worden opgenomen in het Bouwkundig 
Weekblad, Orgaan van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. 

Geen inlichtingen worden meer gegeven veertien dagen vóór de in art. 9 aan te geven 
datum van inzending. 

Art. 9. Tijd van inzending. De inzendingen moeten uiterlijk vier maanden na de dagtee-
kening van dit programma, franco ingezonden zijn bij den Secretaris van de afdeeling Haarlem 
en Omstreken van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, den Heer J. W. G. Droste, 
Gedempte Oude Gracht 16, te Haarlem. 

Zoo spoedig mogelijk daarna zullen het aantal en de motto's der ontvangen inzendingen 
worden bekend gemaakt in het Bouwkundig Weekblad. 

Art. 10. 1 erzijdesielling. Inzendingen, niet voldoende aan de bepalingen van dit programma, 
worden ter zijde gesteld en niet beoordeeld. 

Mede worden ter zijde gesteld de inzendingen van ontwerpers, die, vóórdat de uitspraak 
der Jury heeft plaats gehad, hun naam bekend maken. 

Art. 11. Eigendom bekroonde ontwerpen. De volledig bekroonde en die, waarvan de ont
werpers de hun toegekende premie hebben aanvaard worden het eigendom van de Binnenlandsche 
Exploitatie-Maatschappij van Onroerende Goederen. 

Deze heeft het recht van de ontwerpen, welke haar eigendom zijn geworden, reproducties 
te doen maken, met vermelding van den naam van den ontwerper, en deze reproductie op 
zoodanige wijze te gebruiken als haar zal goeddunken. 

Art. 12. Uitvoering. De Maatschappij neemt niet de verplichting op zich, dat het ontwerp, 
hetwelk eventueel met den eersten prijs bekroond wordt, door haar geheel zal worden gevolgd. 

Art. 13. Tentoonstelling. Terugzending. Gedurende een maand, nadat de uitspraak van de 
Jury in het Bouwkundig Weekblad bekend gemaakt zal zijn, blijven alle inzendingen onder 
berusting, van de Afdeeling Haarlem en Omstreken van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst. Deze heeft het recht, de ingezonden ontwerpen publiek ten toon te stellen ter plaatse, 
als dan in het Bouwkundig Weekblad .nader bekend gemaakt zal worden. 

Na afloop van die tentoonstelling zullen de ontwerpen, welke niet in eigendom aan de 
Binnenlandsche Exploitatie-Maatschappij zijn overgegaan, vrachtvrij toegezonden worden aan de 
opgegeven correspondentie-adressen. 

Het Bestuur der Afdeeling Haarlem en Omstreken van de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst, 

L. C. DUMONT, Voorzitter. 
J. W. G. DROSTE, Secretaris. 



Vademecum der Bouwvakken 
25e Jaargang 1910. 

Afl.l. Plaat 1. 
6 Januari 1910 



Bij de P l a t e n . 

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

door J. KOETLANG. 

Een beknopt woonhuis waarvan de bouwkosten ongeveer f 4000 bedroegen, bevat 
de plaat. De toegang is zeer geschikt onder de boogopening achteruit gesteld. 

De beide aangrenzende ruimten hebben door een raam en deur een goed 
overzicht en toegang daarop, dat geeft iets gezelligs aan het geheel. Rechts van den gang 
is de huis-, daarachter de slaapkamer; aan het eind der gang een goed trappenxuim. 
Links is de winkel met keuken en bijkeuken. Op de verdieping onder de kap zijn nog 
3 verschillende vertrekken afgeschoten. De gevel is flink en praktisch; en gemetseld 
van grijs hardgrauw. Het dak is met rood en groen verglaasde platte pannen gedekt. 

Amsterdamsche toestanden. 

Gewoonlijk doet een strengen winter den arbeid staken, den bouw stil leggen tot 
schade voor velen. Wij menschén houden nu eenmaal niet van die regelmaat, en hebben 
er nu iets anders opgevonden, en wel om te staken nu de winter zacht is; dat is ten-
min?te een tegenstelling, en waar wij steeds naar het ongewone zoeken, iets ongewoons, 
de clou van onzen tijd. Toch is hel maar voor alles te wenschen, nu er jwist wat 
opbeuring in de toestanden kwam, dat het nieuwe van dat ongewone maar spoedig af 
mag zijn, en geregelde arbeid weder den zoo noodigen gang in alles wat het bouwvak 
betreft, mag brengen. Het wordt een lijdzaam doodvechten, waarbij de siagvaardigen 
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weinig overwinning uit den strijd zullen meedragen, omdat de grondslag van alles niet 
op noodzaak berust, 't Is anders op vele punten in onze stad, of op de werken in 
aanbouw de Zondag gevierd wordt. Geen opwekkend schouwspel. Nu de strijd in het 
tijdperk van afwachten is, zou een kentering van den toestand hoogst welkom zijn. 

Ook in het Rijksmuseum is gestaakt, en wel de toegang tot de Rembrandtzaal. 
Wat zal nu weder het resultaat der eeuwigdurende proefneming zijn, Rembrandt's 
meesterstuk is weder in de lijn gehangen en naar de Regentenzaal versjouwd. Daar 
staat de schilderij op de plaats waar deze indertijd ook tijdelijk stond. Die het ziet, 
zegt onwillekeurig V staat hier beter dan in dien uitbouw. Wat doet het licht, al komt 
het van boven, het werk goed; en aan de stille bewondering waarmede zeer velen 
voor Rembrandt's arbeid verwijlen, kan men het aanzien, dat de plaatsing daar er een 
geheel anderen kijk opgeeft, dat het daar goed doet. Als dat eens begrepen was, wat 
zou er een massa bespaard of op andere wijze aan het Museum ten goede besteed 

kunnen zijn. 
Amsterdam ziet een zijner voornaamste bouwmeesters gaan. Nu het onderwijs de 

Heer W. Kromhout Cz. naar Rotterdam heeft geroepen, verliest Amsterdam veel, omdat 
hij de man is, die het nieuwe betrachtte, daarbij dat deed op eene steeds smaakvolle 
wijze; die kleur in het geheel, speling in de lijnen der architectuur weet te brengen, 
waardoor zijn werken een groote bekoorlijkheid hebben. Wie herinnert zich niet uit de 
feestvolle dagen de rijke versieringen langs straat en gracht door Kromhout gedacht 
en die hem bovenaan plaatsten in de rij van hen, geroepen om een welbestudeerd en 
fraai decoratief te scheppen. Zoo ook in zijn gebouwen als American-Hotel, en zijn 
breed opgevutte illusiën tot vorming van een nieuw Damplein-omgeving. Waarlijk wij 
zij a jaloersch op Rotterdam, dat zulk een uitnemende kracht heeft aangeworven, die, 
de laatste ontwerpen over de Brusselsche tentoonstelling deden het zien, naast het 
moderne, ook evengoed tehuis is, waar het de geschiedenis onzer kunst betreft. Dat de 
nieuwe werkkring den steeds onvermoeiden denker moge bevredigen. 

O n z e w e g e n . 

In de laatste dagen van het afgeloopen jaar, vullen velerlei brochures de schrijf
tafel, en het was moeilijk waar de ruimte beperkt was, die toen allen te kunnen ver
melden. Wij zouden echter onbillijk zijn, wanneer wij niet op één daarvan in het 
bizonder de aandacht vestigden, en nu ons daarvoor de gelegenheid vrij is, willen wij 
dat doen, overtuigd velen naar een goed werk te kunnen verwijzen. 

Het betreft de brochure »Onze wegen <, uitgaande van de A. N. W. B. Toertsten-
bond voor Nederland, samengesteld door den inspecteur van de Wegen commissie 
J. H. Janson. De bij de brochure gevoegde missive vraagt er de aandacht op te 

vestigen en zegt: 
>Door den A. N. W. B., Toeristenbond voor Nederland, wordt uitgegeven een 

brochure, waarin verschillende methoden van weg-aanleg, voor ons land van belang, 
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zijn beschreven, in verband met hetgeen werd behandeld op het in October 1908 te 
Parijs gehouden Wegencongres. 

In verband met het inleidend woord van den HoogEdelGestrengen Heer T. W. 
Welcker, Hoofdinspecteur-Generaal van den Rijks-waterstaat, in zijne hoedanigheid van 
de Permanente Internationale Commissie voor Wegencongressen, wordt deze brochure 
gezonden aan de Raden van alle Gemeenten en aan alle Polder- en Waterschaps-
besturen in Nederland, aan alle leden der Provinciale Staten, aan de ingenieurs en 
opzichters van Rijks- en Provinciale Waterstaat en aan de Directeuren van Gemeente
werken, terwijl nog een gedeelte der oplaag beschikbaar blijft voor eventueele verdere 
aanvragen van hen, die belang hebben bij aanleg of onderhoud van wegen. 

De verspreiding van deze vrij kostbare uitgave, waarin de Wegencommissie meent 
dat gegevens zijn vastgelegd, die voor velen van nut kunnen zijn, geschiedt evenals 
vroegere dergelijke uitgaven van den Bond over stofbestrijding, over onderhoud van 
grintwegen, over leggen van klinker-paardenpaden, over het voorkomen van het ver
nielen der wegen e. d. g., geheel en al gratis c 

Voegen wij aan deze mededeeling toe, dat de Voorzitter van de Wegen-commissie 
is de Heer L. C. Steffelaar, Kannenmarkt 17, Nijmegen, en een ieder die nader met de 
brochure wenscht kennis te maken, weet nu waar deze aan te vragen is. 

Dat raden wij allen aan, die geroepen zijn, den weg onder zijn zorgen te hebben 
want zelden verscheen er een boekje zoo nuttig en praktisch met afbeeldingen toege
licht over dit onderwerp, waarin de weg in al zijn onderdeelen is behandeld; richting, 
onderlaag, profiel, deklaag, vulstof, walsen, toepassingen, steenslag wegen, grintwegen, idem 
met paardenspoor, sintelwegen, teersteenslag, plaveisels in keien, kunststeenen en klinkeis, 
hout- en asphaltbestrating, rijwielpaden enz. 

't Is de geschiedenis van den weg, in al zijn constructies vormen en eischen. Zelfs 
met de kosten bij elke wegsoort begroot. 

De saamsteller heeft eer van zijn werk, want 't vormt een onmisbaar geheel voor 
velen, en zoo iets den slechten toestand onzer wegen kan verbeteren, dan voorzeker is 
het de oordeelkundige wijze waarop dit hier in brochurevorm bijeen gebracht is. Waar 
de bond zich vele kosten getroost om de daarbij ontwikkelde denkbeelden tot algemeen 
domein te maken, daar is het loonend wanneer kennisname brengt tot studie, om 
wanneer de arbeid ons roept, met kennis vermeerdert, dan te kunnen zorgdragen, dat 
de wegen aan die eischen voldoen. Dat velen de aanbieding uit dit oogpunt mogen 
waardeeren, die ruime kennisname verdient. 

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

Twee verschillende bouwwerken geven de tekstfiguren weer. 
De reus is het ontwerp van de bouwmeesters Howell en Stokes te New-York. Wat 

een onderneming, 't Is of de aarde er onder te pletter moet gaan. Toch is het geen 
hersenschim maar werkelijkheid. Dit gebouw wordt te New-York opgesteld. 
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Ter beganen grond magazijnen, daarboven tot in het oneindige kantoren. 
Zijn die reuzengebouwen over het algemeen hoog, overigens ontbreekt alles er 

aan wat den naam van goed gedachten vorm verdient. Dat is dezen reus minder eigen. 
Bij de hoogte is er gezorgd voor een zelfs sierlijke benedenverdeeling, terwijl de 

bekroning uitmunt door een groote afwisseling, die op verren afstand nog voldoet. 
De gothick leende hierbij hare hulp, de vormen herinneren er aan, en geven aan die 
reus iets meer verfijnds, er zelfs [zeer fraaie gedeelten van te zien. Maar wat een 
opvatting. Zal dat de kosten loonen, ^aar het schijnt wel, want al die kantoop 
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pakhuizen, die van gemakkelijke lifts zijn voorzien, zijn meestal spoedig betrokken. Onder 

die groote gebouwen vraagt dit ontwerp, door den goed gekozen vorm, de aandacht 

en moet men respect hebben voor de bouwmeesters, die zulk een kolossus in verband 

wisten te brengen, zonder dat onmiddellijk gevaar uit hun bestaan voortspruit. — 
Kleiner van omvang is de andere figuur, een woning die tevens als uitspanning 

dienst doet. 
Een ruime hal, terzijde woonvertrek enz., ter andere zijde zaal met aangrenzende 

overdekte doorrid, en alles zoo verdeeld, dat het een aardige pleisterplaats vormt in 

een landelqke streek, is het ontwerp van den bouwmeester J. J. Hellendoorn. 
Wel is de een hoog de ander laag bij den grond, en er zullen nog heel wat 

jaren moeten verloopen voor die Amerikaansche reuzenbouw bij ons navolging zal vinden. 

H e t k a s t e e l D o o r w e r t h . 

Zoo is dan tot behoud van dit kasteel eene gunstige beslissing dezer dagen 

genomen. De vereeniging Doorwerth heeft het kasteel van den Heer Scheffer overge

nomen en zal met i Februari de zorg voor het behoud op zich nemen. Die daad ver

dient erkenning; 't is zoo'n echt romantisch gedeelte in Gelre's dreven, dat ongaarne 

door velen gemist wordt, en dat nu onder bekwame leiding voor verder verval zal 

worden gevrijwaard. 

Boekaanbieding. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné. 

Algemeen is de * Dictionnaire raisonné de ?architecture francaise du XI au XVI 

siècle par Viollet Ie Duc< bekend als een der beste werken, over de geschiedenis der 
architectuur. De prijs van het werk bleef dan ook onveranderbaar, zelfs liep de prijs 
der exemplaren, die daarvan op boekenveilingen voorkwamen, bijna tot de uitgave 
prijs op. Thans echter wordt een billijke aanbieding gedaan en wel de 10 deelen 

gebonden in linnen band en verguld op snee / 7 5 — ^ gewone band / 6 o . - . Die zich 
een exemplaar wenscht aan te schaffen en de som op eens te groot is, kan in nader 
overleg de afdoening regelen, / 2 0 . - bij ontvangst, en het overige in 3 gelijke termijnen 
elke termijn twee maanden op elkander volgend. Gaarne verwijzen wij hierna en mocht 
voor onderwijs-inrichtingen of eigen bezit een dergelijk exemplaar verlangd worden, 
waarvan de voorraad zeer klein is, zoo verzoeken wij daarvan spoedige opgave daar 
de aanbieding geschiedt onder dit voorbehoud. DE REDACTIE. 

De Nederlandsche Centrale Commissie voor de Algemeene en Internationale 
Tentoonstelling te Brussel in 1910. 

NEDERLANDSCHE AFDEELING VAN SCHOONE^UNSTEN GROEP II, KLASSE 7, 8, 9. EN 10. 

M. M. 
In 'aansluiting met de circulaire. den Nederlandschen Kunstenaars in Juli gezonden heeft 

de Bijzondere Commissie voor Groep II, Klasse 7, 8, 9 en 10, de eer U hierbij te doen toekomen 
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de bepalingen, die zij in overleg met den Commissaris,-Generaal voor de inzending in de?e groep 
heeft vastgesteld. 

Zij meent er de aandacht op te moeten vestigen, dat, in verband met de beschikbare ruimte, 
de bijeen te brengen verzameling slechts uit een beperkt aantal Kunstwerken zal kunnen bestaan. 

Het ligt in de bedoeling der Commissie afzonderlijke zalen voor aquarellen, grafische kunst 
en werken van bouwkunst in te richten, terwijl door de zorgen van de Belgisch-Nederlandsche 
Vereeniging „Les Amis de la Médaille", de inzendingen op het gebied der medailleerkunst, in 
twee zalen vereenigd, zullen worden tentoongesteld. 

Het zal van het hoogste belang wezen, de tentoongestelde werken van uitstekende hoedanig
heid te doen zijn. 

Slechts op deze wijze zal de Nederlandsche Kunst, op deze tentoonstelling naast die der 
andere landen een waardige plaats kunnen innemen. 

De Commissaris-Generaal: E. R. H . REGOUT. 

De Bijzondere Commissie voor Groep II, Klasse 7, 8, 9 en 10: 

WILM STEELINK, Kunstschilder, Voorzitter. W. KROMHOUT CZN., Architekt. 

A. M. GORTER, Kunstschilder, 2 e Voorzitter. A. SALM, G.BZN., Architekt. 

H. J. HAVERMAN, Kunstschilder. A. F. REICHER, Kunstschilder, 

Prof. BART VAN HOVE, Beeldhouwer. Secretaris-Penningmeester. 

B E P A L I N G E N : 
Tentoongestelde werken. 

Art. 1. De Nederlandsche afdeeling van Schoone Kunsten zal bestaan uit 4 klassen: Klasse 7. 
Schilderijen, Aquarellen, Zwart- en Wit-Teekeningen. Klasse 8. Werken van Grafische Kunst. 
Klasse 9. Beeldhouwwerken en Medailles. Klasse 10. Werken van Bouwkunst. 

(Bij voorkeur teekeningen en modellen, zoowel van uitgevoerde als van niet uitgevoerde 
bouwwerken, restauraties, intérieurs, enz. en slechts bij uitzondering foto's. 

Met het oog op de beperkte plaatsruimte de plattegronden op kleine schaal). 

Art. 2. De werken der Klassen 7 en 8 moeten van lijsten zijn voorzien waarvan de buiten
kant een rechthoekigen vorm moet hebben; aquarellen, zwart- en wit-teekeningen en werken van 
grafische kunst bovendien achter glas zijn geplaatst. De teekeningen van Klasse 10 evenzoo in lijst 
en naar verkiezing al of niet achter glas. 

Art. 3. De inzending voor elk kunstenaar is beperkt tot twee werken voor Klasse 7, 8 en 9 
en tot drie onderwerpen voor Klasse 10. 

Tijd van inzending. 

Art. 4. De werken moeten ter beoordeeling worden ingezonden van 21 l / a a r / t o t 26 Maart 
aan het adres van de Commissie, gebouw„PulchriStudio",HoogeISiieuwstraaiit,''s-Gravenhage. 

Omtrent de toelating van beeldhouwwerken, waarvan de grootste afmeting meer. dan 1 M. 
bedraagt, zal door de jury ten huize des vervaardigers worden beslist. 

Inzendingsbiljetten. 
Art. 5. De inzendingsbiljetten moeten behoorlijk leesbaar ingevuld en door de vervaardigers 

der Kunstwerken onderteekend vóór of op 21 Maart, aan het adres van den Secretaris-Penning
meester der Commissie, den Heer A. F . REICHER, Maatschappij „Arti et Amicitiae" Spui, hoek 
Rokin, Amsterdam, worden ingezonden. Voor beeldhouwwerken van afmetingen grooter dan 1 M. 
moeten de afmetingen op het inzendingsbiljet worden vermeld. 

Transport. 
Art. 6. De werken moeten vrachtvrij worden ingezonden; ongefrankeerde inzendingen 

worden niet aangenomen. Na terugkomst te 's-Gravenhage zullen zij zoo spoedig mogelijk, niet 
vrachtvrij, aan de opgegeven adressen worden teruggezonden. Verdere transportkosten zijn niet 
voor rekening der inzenders. 

De niet toegelaten werken worden — onmiddellijk na de beslissing der Jury — voor reke
ning der inzenders, onder geheimhouding teruggezonden. 



to 

Verpakking* VlK; , , , 4* , i. 
Ar t 7. m. kunstwerk moet zijn verpakt in solide kist, waarvan het deksel met schroeven 

is dichtgemaakt. 
Inzendingen uii 's-Gravenhage afkomstig. 

Werken van inzenders, te 's-Gravenhage woonachtig, moeten zonder kist worden ingezonden, 

indien de terugzending daar ter plaatse moet geschieden. 
Formulieren. . 
De bijgaande papieren moeten op de daarvoor aangewezen plaatsen behoorlijk worden geplakt. 

Toelatings-Commissie. u „r o 
Art 8 De Toelatings-Commissie zal bestaan, voor Klasse 7, uit de H H . WILM bTEifUNK, 

Voorzitter, G. H. BREITNER, A M. GORTER, H. J. HAVERMAN, WILLEM MARIS, F. P. TER MEULEN 

en A. F . REICHER, Secretaris. 

Voor Klasse 8, uit de H H . Prof. P. DUPONT en H. J . HAVERMAN. 
Voor Klasse o, uit de H H . Prof. BART VAN HOVE, C H . VAN WIJK en J. C. WIENKCKE. 

Voor Klasse 10, uit de H H . H. P. BERLAGE N Z N , Prof. H. EVERS, J. JLIMBURG, W. KROM

HOUT CZN. en A. SALM G.Bzn. 

Assurantie. 
Art 9. De Commisse ial behoorlijk zorg dragen voor de ingezonden werken. 
Het Tentoonstellingsbestuur, de Centrale Commissie, noch de Bijzondere Commissie zullen 

evenwel aansprakelijk zijn voor schade van welken aard ook, evenmin als voor gemis of voor 

vertraging in de expeditie. •) 
De Commissie belast zich niet met het sluiten van assurantie. 
Toegang tot de Tentoonstelling, 
Art. 10. Een persoonlijke toegangslcaart, geldig voor het bezoeken van de afdeeling „Schoone 

Kunsten" wordt ter beschi^ing van iederen tentoonstelier gesteld. Op vertoon van deze kaart 
zal een vermindering van 50 o/0 op den entreeprijs voor de andere afdeeUngen der Tentoonstelling 
kunnen worden verkregen. (Art. 19 van het Belgisch Algemeen Reglement voor de ajdeeltn? 
Schoone Kunsten). Verdere gegevens hieromtrent zullen te zijner tijd worden verstrekt. 

Bekroningen, 
Art. 11. De beoordeeling der tentoongestelde werken zal geschieden door een internationale 

jury uit de vertegenwoordigde landen. 
Ter beschikking van deze jury zullen worden gesteld 5 groote gouden medailles ter waarde 

van 2000 francs ieder. 
Behalve deze kunnen diploma's of medailles in alver en brons den inzenders worden toegekend. 

Bezwaren. . . 
Art. 12. Alle bezwaren moeten schriftelijk worden gericht tot de Bijzondere Commtsste, 

adres: Maatschappij „Arti et Amicitiae", Spui, hoek Rokin, te Amsterdam. 

Bezwaren, later dan 2 weken na terugzending der kunstwerken ontvangen, worden met 

meer overwogen. 

Slotbepalingen, «, u - J J 

Art. 13. De Commissie behoudt zich het recht voor, om, indien de belangrijkheid der 

Nederlandsche afdeeling h. i. er door zal worden verhoogd, af te wijken van het bij art. 3 

bepaalde, en in het algemeen die maatregelen te nemen, welke zij nuttig oordeelt tot het ver

krijgen van een waardige vertegenwoordiging der Nederlandsche Kunst op de Tentoonstelling. 

Art. 14. Door het feit der inzending onderwerpt ieder inzender zich aan bovenstaande 

bepalingen. 

•) In verband hieimede verwijst de Commissie naar art. 1 van de Voorwaarden voor deelneming, in de Neder-
landsche afdeeUnSen. (Vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van 30 Juni 1.909), naar art. 4 
van het Reglement tot regeling der werkzaamheden der Centrale Commissie en der Bijzondere Commissien en naar 

art. 24 van het Belgisch Algemeen Reglement voor de afdeeling Schoone Kunsten, 
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Bij de P l a t e n . 
Ontwerp van een Dorpsschool met Onderw^jzerswoning, 

door G. VAN DEN BEEG. 

Zeer volledig geeft de plaat school en onderwijzerswoning aan. Woning en school 
hebben beiden een zeer goed uiterlijk, ook is de inwendige verdeeling zeer regelmatig, 
't Is een welbestudeerd geheel. 

D a m - b e s c h o u w i n g . 

Terwijl wij deze schrijven is de Dara-kwestie mogelijk al door den Raad der 
Gemeente Amsterdam beslist. 

De kwestie zelf riep heel wat mannen van het vak bijeen, gaf tot velerlei beschou
wingen aanleiding. Waar wij in de vorige aflevering ook onze opvatting mededeelden, 
is het doel dezes slechts even te verwijzen, op hetgeen de laatste dagen nog deden 
vernemen. De Dam-kwestie zal wel altijd blijven voorfleven, want de opvattingen 
zijn te velerlei. De bouwmeester W. Kromhout Cz. deed echter in het Weekblad 
> Architectura < een paar gegevens aan den hand, die, wanneer de kosten niet geteld 
behoeven te worden, zeker wel de schoonste oplossingen zouden vormen. 

Het een geeft een raadhuis van icoo M2 oppervlak, tegenover het Paleis en evenwijdig 
daarmede, doet echter de beide Damzijden sloopen en herbouwen en er ontstaat op die 
manier een werkelijk fraai Damplein. Mocht de toekomst zoo iets opleveren, dan was een 
fraai geheel verkregen. Het ander geeft voor het grondvlak van het Stadhuis eene 
andere oplossing met een doorgang op het midden, wat echter een minder wenschelijk 
geheel te zien geeft en bij het eerste plan afvalt. De hoofdzaak echter is wie zal dat 
betalen? en nu achten wij den toestand op dit oogenblik zoo, dat het uitvoeren van 
dergelijk geheel een overtollige daad is. Er moet zuinigheid betracht worden in het 
beheer en op die wijze raken wij uit den koers. Zeker wanneer ooit gedreven wordt 
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Ha dergelijke uitvoering, dan verdient het plan Kromhout zeker de voorkeur, als het 
fraaiste wat tot nog toe aan de hand is gedaan. Maar de besprekingen in Architectura's 
vergaderingen hebben het aangetoond, zoover zijn wij nog niet. 

De noodzaak twee raadhuizen tegenover elkander te stellen, is nog lang niet 
gebleken en het zal nog heel wat voeten in de aard hebben, voor dat wij de Dambebou-
wing algemeen zien toegejuicht. Men zoekt al een kwart eeuw te vergeefs, 't zal nog 
wel wat langer duren De prijsvraag heeft de zorg niet weggenomen, dat het raadsel 
opgelost is, integendeel, daar zullen in de toekomst nog heel wat stemmen opgaan, 
wanneer de afsluiting van den Dam wordt vastgesteld, men zal inzien dat onze tijd 
met zijn snel verkeer, met zijn gebas en getoeter van auto's, met zijn geklingel van 
trams ruimte vraagt en dat wordt door afsluiting niet verkregen. De menschen uit het 
heden zijn lang die niet meer van vroeger, en nu mag zulk een bebouwing in de 
middeneeuwen typisch geweest zijn, wij zijn anders en omdat het Paleis zoo'n monu
mentaal stuk is durven wij het niet aan. 

Maar voor de andere herinneringen uit het verleden zijn wij volkomen koud gebleven, 
wij lieten ze sloopen en gaan, 't was of een oud huis geen merkwaardige herinneringen 
meer had, want er is nooit zooveel opgeruimd als in de laatste twintig jaar. Dat komt, 
het publiek dringt een anderen weg op en dan hebben die oudheden, hoe verdienstelijk 
ook, in veler oog weinig waarde, zij moeten gemoderniseerd en wat er van het oude 
overblijft, 't gaat knapjes in verval. Krijgt datzelfde reusachtige gebouw, dat zoo het 
Damplein domineert, zijn eischen wel, is niet steen door hout vervangen en zoo al 
meer. 't Ware beter dat wij dat eerst voorzagen, dat beschermden alvorens een concurrent 
te gaan scheppen. Wil men dan algemeen een Dam-hervorming, komen de lasten 
daarvan ons niet te zwaar drukken, dan zeker geeft Kromhout met zijn laatste plannen 
een aanwijzing die de meest idealen toestand nabij komt. 

Een nieuw aannemerswerktuig. 

In de Aannemer van 15 Februari 11. treffen wij de volgende mededeeling aan van 
een nieuw aannemerswerktuig, dat geleverd wordt door de firma P. H. Hörmann, 
Stoom- en Grofsmederij te Utrecht. 

Dezer dagen waren wij in de gelegenheid, een voor ons vaderland nieuw en zeer 
practisch werktuig te zien. Het was namelijk in de Dapperstraat, alhier, waar men 
bezig was met eene rioleering te maken met de ons bekende eivormige buizen. Ging 
dit werk tot nu toe bijna uitsluitend met handenarbeid, thans zagen wij dit moeilijke 
en kostbare werk met behulp van een dubbele draaikraan merk «Duplex c uitvoeren. 
Deze kraan, gedreven door een benzinemotor, kan met 2 hijschkranenwerken,waardoor 
het werk reeds dubbel zoo snel gaat als met een gewone kraan. De kraan kan van 
uit de plaats van den man die haar bedient, met eene eenvoudige handelbeweging ook 
voor- of achteruit bewogen worden, zoodat met het plaatsen der stempels geen rekening 
behoeft gehouden te worden met de machine zelf. De bediening is hoogst eenvoudig, 
zoodat een eenvoudige oplettende werkman in één of twee dagen de geheele bediening 
ia de hand heeft. Dat het van den heer De Vilder, aannemer van dat werk, zeer goed 
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gezien was, zich zulk een werktuig aan te schaffen, blijkt wel uit de resultaten. Naar 
men ons mededeelde, kan bij eene diepte van 4 ^ 5 meter, met acht mm in de put 
en één man op de kraan, ruim ao tot 25 M8. grond per uur boven gebracht worden. 
Ook het plaatsen der eivormige cementbuizen, met een stuk gewicht van 12 —14C0K.G., 
geschiedt met het meeste succes met deze kraan. Waar volgens de oude methode 
14 a 16 stuks per dag geplaatst worden, plaatst men met de »Duplexkraan«, minstens 
40 k 45 stuks. Het verdient zeker aanbeveling voor vaklieden, eens een kijkje te nemen. 

Dat hier in een reeds lang gevoelde behoefte wordt voorzien, zal ieder vakman 
met ons eens zijn, te meer als men bedenkt dat dit werktuig met evenveel succes te 
gebruiken is voor het verladen en lossen van schepen, spoorwagons, enz. als ook door 
de practische inrichting der motor als locomobiel tot drijven van een centrifugaalpomp 
tot 15 cM. pijp wijdte en dergelijke werkzaamheden. 

K l e i . 

Klei, het orgaan der Vereeniging van Nederlandsche baksteenfabrikanten, wijst in 
het nummer van 15 Februari op een belangrijk bouwwerk in Indië voltooid. Het admi
nistratiegebouw der Nederlandsch-Indische Spoorweg-Mij te Semarang. Met talrijke 
tekstfiguren toegelicht, die den aanleg van de fundeering en den opbouw verduidelijken, 
daarbij zeer duidelijke afbeeldingen van het geheel geven, hebben deze mededeelingen 
waarde en maken die inderdaad belangrijk. 

Het geheele gebouw is uit metselsteen opgetrokken, die in Indië vervaardigd is 

en behoort zeker tot een der voornaamste bouwwerken van dien aard, van dat materiaal 

opgetrokken. Het gebouw door de bouwmeesters Prof. Klinkhamer en B. J. Ouëndag 

ontworpen, is daarbij van hoogst fraaie architectuur. 

Lips' Slotenfabriek Dordrecht. 

Mochten wij kort geleden wijzen op de belangrijke fabrieksinrichting van Lips te 
Dordrecht, die ook dezer dagen met vorstelijk bezoek vereerd werd, een thans ver
schenen catalogus, vraagt er opnieuw de aandacht voor. In 72 pagina's geeft de firma 
de verschillende sloten aan, die op de fabriek vervaardigd worden en die als eerste 
klas werk zich altijd doen gelden. Welk een groote verscheidenheid in buitendeur-, 
kamerdeur-, schuifdeur-, hang- en meubelsloten is er toch; alles zoo kantig mogelijk 
voltooid en van zulk deugdelijk binnenwerk voorzien. 

Gewoonlijk hapert er wel wat aan onze woningsloten. Velen zijn reeds levensmoe, 
wanneer het huis pas voltooid is, omdat de concurrentie te veel van de materialen 
vordert en een uiterlijk mooi aangeeft met een innerlijk zonder kracht. Dat missen 
deze sloten, die als hoofdvoorwaarde zich stellen aan deugdzaamheid te beantwoorden. 
Daarom is zulk een voorstelling in woord en beeld, want de firma omschrijft elk 
huisslot, een welkome handleiding bij den bouw. Ongetwijfeld zal nadere kennis
making er mede, toepassing doen volgen, omdat men overtuigd is, dat het werk aan 
alle eischen voldoet. 
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By de tekstfiguren. 

Onze tekstfiguren geven een Raadhuis-gevel voor een kleine*stad. Ontwerp van 
den bouwmeester A. Graafland. Menig plaatsje zou ia dergelijke woning gaarne het 
Raadsbestuur gevestigd zien, het gebouw, met zijn eigenaardige entree, bekapping en 
torenspits, doet zich aangenaam voor. De overige tekstfiguren vormen plannen en 

gevels met interieur van twee villa's, in de omgeving van Geneve gebouwd, door den 
bouwmeester E. Wenger. Deze villa's zijn in natuursteen, in die omgeving aanwezig, 
opgetrokken. Wat vooral hierbij de aandacht trekt, is het typische karakter dezer 
kleine villa's, die bij een aangenaam uiterlijk een zeer fraaie en regelmatige plan-
verdeeling hebben. Eén dezer villa's is geheel ter bewoning ingericht, de andere eveneens 
en dient tevens tot atelier voor den bewoner die kunstschilder ia. Het zijn karaktervolle 
woningtjes. Hoe aan het inwendige groote zorg besteed is doet het stijlvolle interieur 
zien. Alle vertrekken hebben een aangenamen vorm met goed gekozen uitzichtspunten. 
Op de bovenverdieping bevindt zich bij den éen slaap-, logeer- en badkamers, bij den 
ander tegelijk het atelier, i 
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Examen Bouwkundig Opzichter en Teekenaar 1910. 

Door het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst zijn 
benoemd, onder goedkeuring van den Minister van Binnenlandsche Zaken, tot leden 
van de commissie, belast met het afnemen van de in Februari en April a.s. te houden 
examens voor Bouwkundig-Opzichter en voor Bouwkundig-Teekenaar, de heeren: 

B. J. Ouëndag, architect te Amsterdam, voorzitter; H. v. Dam, consul van Italië 

Villa's in de omgeving van Geneve. Bouwmeester E. Wenger. 

te idem; Joseph Herman, architect te idem; J, Molenschot, id. te idem; mr. E. H. P. 
Rosenboom, id. te idem; J. A. van der Sluys Veer, id. te idem; P. A. Timmers, idem 
te idem; L. Zwiers, id. te idem; G. Versteeg, adjunct-directeur der gemeentewerken te 
Arnhem; J. D. Gantvoort, architect te Deventer; W. de Vrind jr., bouwkundig-ingenieur 
te 'sGravenhage; J. J. van Noppen, architect te Haarlem; P. A. Weeldenburg, idem te 
Rotterdam; Hem. van der Kloot Meyburg, id. te id.; W. F. Overeynder, id. te idem; 
J. van Wijngaarden, id. te id.; W. de Jong, id. te Utrecht; H. Bletz, id. te Weesp en 
J. Gratama, bouwkundig-ingenieur te Amsterdam, secretaris. 
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Het voor dit examen ook voorgeschreven punt 17: kennis van het verstrekke* van 

de eerste hulp bij ongelukken en van de maatregelen ter voorkoming van beroeps

ziekten- vervalt ditmaal daar het desbetreffende studieboekje op verzoek van de Maat

schappij door de heeren: L. Heyermans, Arts en Dr. C. J. Mijalieff geschreven, te laat 

verschijnt om nog door de candidaten gebruikt te kunnen worden. 

Prijsvraag Orgaan „Middenstander". 

Men bericht ons: 
Omtrent het uitschrijven eener prijsvraag door de Nederlandsche Kiosken Maatsch. 

voor het leveren van een ontwerp voor een nieuw hoofd voor ^De Middenstander«, 
officieel orgaan van de Handelsvereeniging «Rotterdam», waarvoor als Juryleden hadden 

zitting genomen de Heeren: 
A. LE COMTB, Directeur van het Museum »Huis Lambert van Meertenc te Delft, 

JAC. VAN GiLS, Architect te Rotterdam, 
J. H. HBNKES, Directeur der Rotterdamsche Boek- en Kunstdrukkerij, 
CORNS. IMMIG, Eigenaar der Koninklijke Boek- en Steendrukkerij, Rotterdam, 

K. DE BAZEL, Architect te Bussum, 

is de uitslag als volgt: 

De eerste prijs ad / 100— is toegewezen aan den Heer Matthieu Wiegran, 

teekenaar, ie Helmersstraat 44. Amsterdam, die had ingezonden onder motto >Dood<. 

De tweede prijs a d / S C - aan den Heer A. C. A. Rotgans, Bouwkundig Opzichter-

teekenaar te Zandvoort, Haltestraat 50, onder motto »Eenvoudf. 
De derde prijs ad ƒ 3 0 . - aan den Heer H. van den Oever, Tolstraat 72, Amsterdam, 

onder motto iMercuriusc 

P r i j s v r a a g . 
Schoorsteenmantel in verglaasde steen met ingebouwden open haard. 

Op deze prijsvraag, uitgeschreven door de N.V. Bouwstoffen voorheen A.E.Braat 
te Rotterdam, kwamen 25 antwoorden in. Het bestuur der Vereeniging .Bouwkunst en 
Vriendschap* belastte zich met de regeling dezer prijsvraag. De motto's waren:«Labor., 
»Verglaasd*, »Verwarming<, tEenvoud», »Arbeid», »R.R«, A, B, C, D, E, F, H, 
»Baksteen«, .Crème*, Vierkant (geteekend), .Paris*, .D*, .Glazuur*, .T«, .Matblauw*, 
,In dit Jaar*, .Only Bricks*, .Open Haard* en .Vesta*. De Jury, bestaande uit de 
heeren A. Spoon Jzn., leeraar-voor kunstnijverheid aan de Academie, H. van der Kloot 
Meyburg en W. F. Overeijnder architecten, allen te Rotterdam, kende den eersten 
prijs, / 5 0 . - , toe aan het ontwerp motto .Open Haard*, ingezonden door den heer 
J. J.'Gort, architect te 's-Gravenhage, den tweeden prijs, / 2 5 . - . aan het ontwerp 
motto .T*. ingezonden door den heer G. Albers, te Rotterdam, en beval tot aankoop 
aan. de ontwerpen motto's . In dit jaar* en .Only Bricks*, respectievelijk ingezonden 
door de heeren J. F. van Hoytema te 's-Graveahage en Paul J. Biesta, architect 

te Rotterdam. 
De tentoonstelling der antwoorden zal plaats hebben gedurende de maand Februari 

in de monsterzalen van de firma Braat, Van Oldenbarneyeldtstraat 3 te Rotterdam, 
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N- B. Bij motto arbeid ontbreekt een correspondentieadres. De inzender wordt 
verzocht een zoodanig adres op te geven. 

Het Jury-rapport luidt: 
Ondergeteekenden, als Jury aangewezen ter beoordeeling van de ingekomen 25 

ontwerpen voor een schoorsteenmantel, hebben de eer U in onderstaand hunne beoor
deeling aan te bieden. 

De Jury, bijeengekomen op Zaterdag 23 Januari en Vrijdag 28 Januari, was van 
meening, dat in antwoord op de uitgeschreven prijsvraag, serieus werk is geleverd, 
doch dat slechts weinig inzenders voldoende rekening hebben gehouden met den aard 
van het materiaal, n.I. de baksteen, welke toch in hoofdzaak volgens het program 
moest worden gebezigd. Verscheidene ontwerpen toch waren om hun vorm gemak
kelijker uit te voeren in marmer, dan in het gevraagde materiaal. Na bestudeering van 
de antwoorden, werd besloten drie schiftingen te doen plaats hebben, zoodat het eerst 
die ontwerpen werden ter zijde gelegd, welke, zoowel wat ontwerp als constructie 
betreft, bij de andere antwoorden ten achter stonden. 

Dit waren de ontwerpen, ingezonden onder de motto's Ht Labor, verglaasd, ver
warming, eenvoud, arbeid, R. K. 

Bij de 2e schifting werden terzijde gelegd de antwoorden met de motto's A, B, 
C, D, E, F, baksteen, crème, [ ^ ] , paris, D. 

Zoodat in de laatste groep overbleven de ontwerpen met de motto's glazuur, T, 
matblauw, in dit jaar, only bricks, open haard, vesta. 

Hieronder volgen eenige opmerkingen, welke de Jury bij hare bestudeering der 
ontwerpen noteerde. 

Motto Crème is een goed geteekend ontwerp, is fijn van kleur en maakt een 
aangenamen indruk. De toepassing van het materiaal is echter niet gunstig. De rijke 
bronsversiering op de baksteen, zal riet tot zijn recht komen. Het ontwerp eenigszins 
empire, is beter in marmer dan in baksteen uit te voeren. 

Motto D. Hier heeft de ontwerper meer werk gemaakt van de entourage, dan van 
den schoorsteen zelf. De betimmering enz. is ook te zwaar voor een kamerinterieur. 
Alhoewel de toepassing van het materiaal bij den schoorsteen goed is, zijn toch daarbij 
geen belangrijke details aan te wijzen. 

Motto Baksteen. Beter was dit ontwerp geschikt voor een groote zaal, alhoewel de 
architectuur zeer droog is. 

Motto \ ^] en motto Paris. Deze ontwerpen zijn handig geteekend en smakelijk 
voorgesteld, doch niet voldoende constructief. 

Motto's A, B, C, D, E, F, H. Al deze ontwerpen • zijn waarschijnlijk van dezelfde 
hand. Jammer dat de qualiteit van het werk niet evenredig is aan de geleverde 
quantiteit. Bij deze ontwerpen wordt meer de aandacht gevestigd op het koperwerk, 
dan op den schoorsteen zelf; het met B gemerkte ontwerp is echter het meest 
geslaagde te noemen, ook zijn enkele teekeningen handig gekleurd. 

Motto Glasuur. Goed geteekend ontwerp; het karakter van den gewonen schoorsteen
mantel is hier niet onverdienstelijk in baksteen weergegeven. 

Motto Matblauw maakt wel een aangenamen indruk en knap geteekend, de ver-
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houding is echter niet mooi, het ontwerp past ook beter in een hal of kantoor. 
Motto Vesta. De schoorsteen is wel goed in baksteen uit te voeren, ook de be

timmering sluit goed aan. Het ontwerp is echter nuchter, klaarblijkelijk maakte de 
ontwerper nog weinig studie van interieurs. 

Motto Only bricks, maakt een goeden indruk en is juist van verhouding Ook de 

omlijsting boven den vuurhaard zal aardig doen. De dunne baksteen kolomtnen zijn 

niet logisch en doen afbreuk aan het ontwerp. 
Motto In dit Jaar. Ook dit ontwerp is te groot voor een woonkamer of salon. 

De constructies zijn echter goed bestudeerd, de bijgevoegde perspectiefteekening geeft 
niet denzelfden indruk als de projectieteekening. Het teekenwerk is artistiek. 

Motto T, Betimmeringen en schoorsteen vormen een goed geheel, de schoorsteen 
is zeer goed in baksteen uit te voeren. In zij-aanzicht had de schoorsteen beter vlak 
kunnen zijn. Het teekenwerk is correct. 

Motto Open Haard. Een zeer beschaafd en aantrekkelijk ontwerp, dat goed in een 
woonkamer zal voldoen. Ook in zijaanzicht is dit ontwerp goed bestudeerd. De 
lambriseering sluit echter niet mooi aan. Het geheel is frisch en krachtig geteekend. 

Eenparig was de Jury van oordeel, dat aan het ontwerp, ingezonden onder het 
motto »Open Haard*, de eerste prijs moest worden toegekend en aan het ontwerp, 
ingezonden onder het motto T, de tweede prijs, terwijl de Jury in overweging geeft, 
in verband met de bepaling van het program, de ontwerpen met de motto's In dit 
jaar en Only Bricks, aan te koopen. 

ROTTERDAM, Januari 1910. De jury: 

HERM v. D. KLOOT MEIJBURG. 

A. SPOON J.ZN. 
W. OVEREINDER. 

Prtfsvraag 
van do Afdoeling Amsterdam van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst. 

Bewaarplaats van zuigelingen en kinderen onder drie jaar (crèche) benevens eetkamer 
ten behoeve van schoolgaande kleine kinderen. 

Ingekomen zijn 35 ontwerpen onder de volgende motto's. (Het cijfer vermeldt het 

aantal teekeningen). 

1. Rust Roest (2); 2. Melk is de bron des levens (3); 3. Prille Jeugd (4); 4.>S.M. 
Eenvoud c (5); 5. Avond arbeid (3); 6. Philantrophie {2); 7. Verzorging {3); 8. Kind (5); 
9. Kinderzorg (3); 10. Studie (1); n . »Wimcor. (2); 12. Beter laat dan nooit (2); 
13. Jong Holland (1); 14. Immer Strevend {3); 15. Voor het kind v/h. volk (2); 16. 
>Nil sine laboret (2); 17. »Time is upt (6); 18. (argere dich nicht) (4); 20. Kringloop 
(2); a i . Quot hominus tot Sententiae (3); 22. Kinderhuis (3); 23. B—B (4); 24. Fortes 
fortuna adjuvat (4); 25. Rust Roest (3); 26. Loon naar werken (2); 27. Nooit voor 
niets (2); 28. Tweeling (2); 29. Eenvoud (2); 30. Rust en Verzorging (4); 3*- Kinder-
land (3); 32. Baby (2); 33. Remi (2); 34- Jeugd (4) ** 35- Geen motto. (2). 
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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 k e r k , 

door GK MIDDBNDOIIP. 

Plaat en tekstfiguren geven een kerkgebouw. Het kerkruim is geschikt voor 
503 zitplaatsen, terwijl de gaanderij alleen voor het orgel is bestemd. De ruimte 
onder den opgang naar het orgel dient voor stoven-bergplaats. De kerkmuren zijn 
033 cM. dik, alleen die van den toren zijn 0.44 cM. dik. De kap is gedekt met Echtsche 
kruispannen, de beide torens zijn gedekt met leien, zoo ook de afdekking boven den 
hoofdingang. 

Raadhuisplannen. 

Zoo is er dan in de zenuwachtige gejaagdheid rust gekomen en het plan om maar 
zoo opeens een tweede Raadhuis te stichten, heeft bij eenig nadenken velen doen inzien 
dat hoe idealistisch ook, dit in de praktijk weinig waarde heeft. De raad kwam tot het 
volgende besluit, men weet er waren de volgende moties: 

Motie Boissevain, om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid, om het 
tei rein aan de Oostzijde van het nieuwe Damplein te bestemmen voor een nieuw Raadhuis. 

Voorstel B. en W. om te doen onderzoeken op welke wijze een voor den zetel 
van het bestuur waardig en geschikt gebouw kan worden verkregen, en of op het aan 
den Dam vrijkomende terrein een nieuw Stadhuis kan worden gesticht 

Motie Wibaut tot onteigening van het blok Vijgendam-Vischsteeg, en een nader 
plan van indeeling en bebouwing door architecten te doen ontwerpen, en intusschen 
niet te onderhandelen over verkoop van een bij de Damplannen betrokken terrein. 

MOtie Vliegen, de medewerking van de Regeering te vragen om het Paleis weder 
ter beschikking van Amsterdam te doen komen. 
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Motie Ter Haar, om geen beslissing over de indeeling te nemen voor de mogelijkheid 
onderzocht is om aan het Koninklijk Paleis zijn oorspronkelijke bestemming terug te geven. 

Het voorstel van B. en W. werd aangenomen en nu zal als gevolg daarvan een 
zoo omvangrijk mogelijk onderzoek worden ingesteld door een commissie van drie 
architecten, een archeoloog en den directeur van P. W.: 1°. naar de mogelijkheid om 
op den Dam een nieuw Stadhuis te stichten; 2°. hoe in verband daarmede het bestaande 

Raadhuis in het Prinsenhof moet 
verbouwd worden; 30. of het 
Koninklijk Paleis weder in het 
bezit der stad zal kunnen komen 
en dan tot Stadhuis kan worden 
ingericht. 

Intusschen hebben de verschil
lende vereenigingen op bouw
kundig gebied, zich geuit voor 
het wenschelijke om het Paleis 
in Stadhuis te doen wijzigen, en 
zal wel indien zich nog meer
dere combinaties hierover uit
spreken, blijken dat de spraak
verwarring oneindig groot is te 
noemen. 

Het Paleis weder Stadhuis, dat 
moge vooral voor ons bouwkun
digen, die in dat gebouw juist 
de waarde van de bestemming 
zien, veel voor zich hebben het 
heeft ook ontzaggelijk veel tegen, 
en is dat tegen haast krachtiger 
dan het voor te beschouwen. 

Van Campen's bouwwerk blijft ongeëvenaard, 't is een meesterstuk, door meesters 
van alle kunsten voltooid. Beeldhouwwerken, schilderstukken enz., zij sluiten zich bij 
alles aan tot een uitnemend geheel en men moet de kunstzin der vroede voorvaderen 
en de kennis der kunstenaars bewonderen, die zoo iets daarstelden. Maar het Raadhuis 
van voorheen is het Raadhuis van heden niet, dat vraagt geheel andere inrichtingen, 
men kan toch niet aannemen dat alleen de vertegenwoordiging van den Raad daar 
noodig is. In de onmiddelijke nabijheid van een Raadhuis wordt voor ons toch heel 
wat meer gevorderd dan voorheen, daarbij alle nieuwe vindingen, telephoon, electriciteit, 
verwarming, kortom alles wat tot onzen modernen tijd behoort moet er zijn intrede 
doen tot schade van het geheel. De Vierschaar, zoo'n meesterlijk werk, had beteekenis 
in vroegere dagen, thans niet meer nu er geheel anders geoordeeld en gehandeld wordt 
en zoo is er zooveel dat onpas is en dat ia het Paleis dat eigenlijk meer tot museum 
dan tot bewoning dient, van waarde blijft. 
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Heeft de bewoning het gebouw niet in de inrichting gewijzigd bovendien; waardoor 
veel van de vroegere bestemming verloren ging — wij hebben den deskundigen 
Weismann, zoo volkomen op de hoogte van het Raadhuis gebouw, dit eveneens hooren 
beweren — wat alles het gevolg zal geven, dat men een geheel verkrijgt, dat bij groote 
wijzigingen niet voldoen zal aan de eischen die onzen tijd zich stelt. Daatbij de kwestie 
van een Koninklijk verblijf voor enkele dagen van het jaar te stichten is ook niet zoo 
spoedig opgeheven. Zoo zijn er talrijke bezwaren en waar nu de Raad in beginsel heeft 
vastgesteld, door gedurige verbouwing het tegenwoordige Raadhuis steeds meer volledig 
te maken, daar zegt kalm nadenken, dat dit laatste behoorlijke overweging verdient. 

Het Raadhuis, wij hebben het reeds meermalen gezegd, heeft slechte toegangs
wegen, dat kan met niet te groote kosten en in het belang der gemeente, die daardoor 
fraaiere wegen verkrijgt, verholpen worden. Wat de verbouwing aan de Agnietenstraat 

reeds een wijziging in toestanden bracht, valt het best op te merken wanneer de 
gebruikelijke trouwdagen er zijn. Die wijziging bracht een geheele verandering in de 
richting die het vervoer kan nemen. Daar moet meer na getracht. Wat men aan het 
Koningsplein deed, doe men ook aan de Voorburgwal en door breede overbrugging 
monumentaal van opvatting geve men een anderen toegang tot het Prinsenhof en de 
tijd zal leeren dat het onhuiselijke Prinsenhof, na al die met oordeel aangebrachte 
wijzigingen nog lang zulk een slecht te huis voor het Raadsbestuur niet is, beter dan 
het aloude Stadhuis, dat meer monument dan vergaderplaats is; talrijke wijzigingen 
eischt, voor dat het aan de hedendaagsche eischen kan voldoen, wellicht daaronder in 
karakter verloren gaat, wat nu de hoogste waarde is. 

Zoo komt het ons voor, dat kalm overleg veel zal bijdragen om de tegenwoordige 
verblijfplaats te bestendigen en kan het zijn, tevens bij te dragen dat de wegen naar 
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den'Dam niet door Beurspoortjes moeten bereikt worden, open frissche wegen moeten 
daar komen, die het hartje van de oude stad eens ontlasten van die smakelooze kroegen 
waar het daar vol van zit en die op luchtige wegen zich niet te huis gevoelen en van 
zelf verdwijnen omdat de meesten lichtschuw zijn en wat wij bestendigen, als wij door 
afsluiting die omgeving als het ware aan het oog onttrekken en daarvoor verborgen hoe
ken scheppen. Dat aardige kijkje door zulk een afsluiting gevormd, dat verrassende om 
het oude Stadhuis alle perspectief te benemen weegt niet op tegen het ongezellige dat door 
dergelijke bebouwing geschapen wordt. Mogelijk geeft nader onderzoek der bebouwings-
plannen ook hierop ruimer gezichtskring. Het stadsleven van heden is niet dat meer 
van vroegere eeuwen, hoe hoogen eerbied wij als vakmannen ook voor die vele eigen

aardige en historische opvattingen hebben, ons heden vraagt ruimte en dat wordt op 
die wijze niet verkregen, de gezichtseinder wordt belemmert op eene wijze die verre 
van fraai is, ware dat als bij de Reguliersbreestraat waar de Munttoren een bizonder 
fraaie afsluiting vormt, dan zou het oordeel geheel anders zijn, maar een kijkje op de 
Hajenius winkel kan daarmede niet in concurrentie treden. Toch wordt het ons in de 
toekomst aangeboden, dan geeft een breede weg met toezicht op het oude Stadhuis 
geheel wat anders te zien en zal op den duur ons meer bevredigen. Moge het daartoe 
nog eens komen. Dan bracht kalm overleg nog te loven resultaat. 

Ondertusschen heeft de Raad de commissie benoemd en wel de heeren: Dr. P. J. 
H Cuypers, C. Muysken en H. P. Berlage Nz., architecten, Prof. dr. H. Brugmans, 
boogleeraar in de geschiedenis, benevens den directeur van P. W., de heer A. W. Bos. 
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De werken aan het: WesteUJk Viaduct op het Centraal-Station te Amsterdam. 

Eett der belangrijkste werken uit den laatsten tijd dat in Amsterdam lot uitvoering 
kwam, is het bovengenoemde. Nu de voltooiing die zoo ongemerkt voortliep tot stand 
is gekomen, valt de groote arbeid en verbetering van alles eerst recht op te merken. 

In de onlangs gehouden vergadering der afdeeling voor Spoorwegbouw en Spoor
weg-exploitatie van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, hield de heer J. A. Nier-
strasz eene voordracht de laatste werkzaamheden betreffende en wel de dichting van 
de oude Westelijke Viaduct. Wij ontleenen aan dit verslag voorkomende in het A. H. 
het volgende wel belangrijk voor kennisname. 

Nadat door de Gemeente Amsterdam een doorvaart was gegraven onder de nieuwe 
viaduct en deze door een draaibrug aan de IJ-zijde was overbrugd, bleef in 1909 van 
het omvangrijke werk slechts over het gedeeltelijk sloopen en door baanlicliaam ver
vangen van het oude kunstwerk. Oogenschijnlijk een weinig beteekenend onderdeel, 
dat echter bij nadere beschouwing niet zoo eenvoudig was en door hen die de verant
woordelijkheid voor den goeden gang van zaken droegen, kennende den toestand en 
de geschiedenis van het bouwwerk, met zekere ongerustheid werd tegemoet gezien. 
Het gold toch het opbrengen tijdens een zeer druk spoorwegverkeer van eens—10M. 
hooge zandbelasting op een doorgaanden betonvloer, rustende op palen die blijkens de 
plaats gehad hebbende zakkingen en schuivingen voor het grootste deel gekraakt of 
verschoven moesten zijn, en dat alles in een .onbetrouwbaren, beweeglijken onder
grond van klei. 

Het plan van dichting, waarvoor de beweeglijkheid van den bodem een groote 
moeilijkheid opleverde, ging uit van de overweging dat aan den ondergrond de noodige 
draagkracht moest gegeven worden om de 10 M. hooge zandbelasting te weerstaan. 
Daar uitdrijven der klei en vervangen door zand onder den betonvloer niet wel uitvoer
baar was, bleef als eenige mogelijkheid den aanwezigen ondergrond zoodanig aan alle 
zijden op te sluiten, dat hij naar geen zijde kon uitwijken. Aan twee zijden was de 
gevorderde weerstand reeds aanwezig in den vorm van de stationseilanden. Voor de 
opsluiting aan de Noord- en Zuidzijde werden nu zware zanddammen ontworpen, welker 
druk de onderliggende lagen zou inklemmen en een tegenwicht vormen tegen de op 
den betonvloer te brengen massa. Men ging echter nog verder. De grondlagen waarop 
de dammen werden gestort zouden op dezelfde wijze naar buiten kunnen schuiven als 
was geschied met de buitensteunen van het middeneiland. Men moest dus zorg dragen 
dat de dammen een vasten voet door de beweeglijke kleilagen heen in de vastere 
lagen, en zoo mogelijk op den vasten zandbodem zouden verkrijgen. Kon men dit 
bereiken dan ontstond, in aanmerking genomen het groote gewicht van den dam, 
zoodanige weerstand en zoodanige wrijving, dat althans in den betrekkelijk korten tijd 
welke gevorderd werd om het baanlichaam op hoogte te brengen, voor schuivingen 
geen vrees behoefde te bestaan. Gemakkelijk was het niet. Zoo slap waren ook de 
bovenste kleilagen niet dat door zijn eigen gewicht de dam tot groote diepte zou door
zakken; er bleef dus niets anders over dan het baggeren van putten ter plaatse 
waar de dammen zouden gestort worden. 
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In den breede behandelde spreker de uitvoering van dit plan, welks uitvoering 
buiten veler verwachting voorspoedig van stapel is geloopen. Aannemer was de heer 
Ch. de Vilder te Amsterdam, terwijl de spoorwerken en de werken ter beveiliging in 
eigen beheer werden uitgevoerd. Hierbij besprak de heer Nierstrasz de tijdens de 
werken genomen veiligheidsmaatregelen, de aansluiting der sporen, welke in December 

j.l. tot stand kwam, enz. 
Met de beëindiging dezer werken voor de dichting van de viaduct, de voltooiïng 

van de sporencomplexen en van de daarmede gepaard gaande veiligheidsinrichtingen, 

zijn thans de werken tot vernieuwing der westelijke viaduct afgeloopen. 

K l e i . 

Het tijdschrift »Kleit geeft ditmaal tekstfiguren van het onlangs gebouwde Café 

Restaurant De Nieuwe Karsenboom te Amsterdam dat in crème kleurige steen opge

trokken op den hoek van de Amstelstraat een groote verbetering van de vormlooze 

opstallen geeft die daar ter plaatse bestendig een misstand vormden. Het is de bouw

meesters P. Vorkink en Jac. Ph. Wormser gelukt daar een goed hoekje te maken dat 

de aandacht trekt. Wat meer kleur in de witte vlakken had dat echter alles wel wat 

kunnen verlevendigen. In verschillende goed geslaagde foto's geeft »KleU dit eigen

aardige bouwwerk te zien. 

De Leidsche Studentenfeesten. 

De feesten van dien aard nemen in belangrijkheid toe, die te Leiden te houden 
geven ook een groot aandeel aan de architectuur. Onder de bekwame zorgen van de 
bouwmeesters Jesse en Fontein te Leiden, wordt op het feestterrein ditmaal geen -tent 
of loods of iets van dien aard opgetrokken, maar een gebouw in stijl, volkomen 
passend bij de voorgestelde maskeraden, dat aan de architectuur uit de dagen van Frederik 
Hendrik herinnert. Er is dus een goede harmonie aan costuums en omgeving, die aan 
het geheel waarde geeft, wat wel eens te veel uit het oog verloren werd. 

In het »Bouwkundig Weekblad« komt een afdruk der teekening voor, die de 

architectuur verlevendigt toen onze meest bekwame bouwmeesters uit dat tijdperk 

werkzaam waren, in vormen waarvoor het Mauritshuis te 's Gravenhage en zoovele 

Amsterdamsche woningen nog heden onze aandacht vragen. Het belooft een luisterrijk 

feest te worden. 

De S t e e n h o u w e r s z i e k t e . 

Het inderdaad zeer belangrijke rapport, waarop wij reeds in een vo.ige aflevering 
verwezen, vindt geen onverdeelden bijval. En niet ten onrechte. Men acht het kwaad te 
veel op een kant geschoven, waardoor dit den zandsteen achteruit stelt in vergelijk met 
andere steensoorten, zonder dat daarvoor de juiste bezwaren zijn aangevoerd. Dan 
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krijgt het onwillekeurig den schijn van protectie voor enkele materialen en daarvan 
moet het oordeel vrij blijven. Wij mogen ons gelukkig rekenen dat deze zaak ter 
hand is genomen en zoo in vele opzichten onderzocht, dat zal het komend geslacht 
tot zegen zijn. 

Wanneer men een twintig tal jaren terug ziet, en daarvoor vallen nu de slachtoffers, 
dan zag het er toen zeer treurig in de werkplaatsen uit. Velen waren ondergebracht 
in onderstukken onder pakhuizen, hadden nagenoeg geen ventilatie, dan wanneer des 
daags de deuren aan de straatzijde open stonden en de tocht de stof naar buiten joeg. 

Waren het beter ingerichte werkplaatsen, loodsen met vele deuren naar buiten 
openslaande, dan hadden zij het euvel veel te laag te zijn, maar kwam het gerief, dat 
die talrijke deuren aan het opslagterrein uitkwamen, hierin ten goede. De stof toch vond 
spoedig gelegenheid zich te verspreiden. Was het koud of avond en de deuren gingen 
dicht, dan was de stoflucht zoo, dat de gaspitjes een rood schijnsel afgaven en konden 
aangebrachte luchtkokers niet dan zeer gebiekkig de stoflaag afvoeren. Na dien tijd 
begon men het euvel in te zien, werd aan de werkplaatsen meer zorg besteed. Maar 
er zijn er nog velen die onder de oude gebreken gebukt gaan en daarom is een 
ingrijpen zoo hoogelijk te waardeeren. Nu heeft de hardsteen uit den aard der zaak 
niet zoozeer het kwaad als de zandsteen, de laatste komt veelal bruto, de eerste 
meestal op maat gezaagd naar hier. Daarbij hebben de verbeterde werktuigen het 
mogelijk gemaakt, dat elke steenhouwerij van eenig aanbelang zijn eigen door stoom 
gedreven zagerij heeft. Dat spaart steen en maakt twee vlakken, die gezaagd zijn, 
dadelijk tot werkkant gereed, wat vroeger uit bruto steen moest gehaald worden en 
door de bouchardhamer tot plicht gebracht. Die bewerking geeft de meeste stofproductie. 
Dat is alles thans veel veranderd en kan, waar de kosten daarvoor minder loonend 
zijn, een dergelijke bewerking den zandsteen niet baten, die altijd uit ruwen vorm 
genomen, tot vorm gebracht moet worden. 

Daardoor alleen vermindert het gevaar van de hardsteenbewerking in vergelijk 
met die der zandsteenen. 

Maar wanneer de werkplaatsen hunne eischen krijgen, wanneer de ons ten dienste 
staande inrichtingen tot stof-afvoer worden toegepast, wanneer een zooveel mogelijk 
vochtige bewerking van den steen wordt voorgeschreven, dan zal er ontzaggelijk veel in de 
toekomst verbeterd worden, dat nu werkelijk dringende behoeften heeft aan verbetering. 
Want hij die geroepen is geweest in zijn loopbaan die werkkring te leeren kennen, die 
met vele werklieden in dat vak van gelijken leeftijd opgroeide, hij vind het een droevig 
aandenken wanneer hij al die oude bekenden te vergeefs zoekt, een enkele slechts 
herinnert aan zoovelen. En wat deed alles gaan eenerlei bezwaar de uitoefening van 
het vak. Daarom is het van zulk een hooge en onschatbare waarde dat is ingegrepen 
en zou het te betreuren zijn, dat niet juiste vergelijkingen het goede van die daad 
zouden achteruit zetten. Nu de weg is afgebakend, hopen wij dat met ernst het onder
zoek worde voortgezet. Men denke dan aan geen Bentheimer, Bremer, Savonniere of 
Escausijnschen steen, men stelle op den voorgrond alle steenbewerkingen hebben bewezen 
hoogst schadelijk te zijn, sorteering van soort is niet mogelijk; en daarom is het plicht 
dat nauwlettend toegezien worde dat alle werkplaatsen, waar steenbewerking voorkomt, 
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onder strenge controle zullen staan van voortdurende luchtzuivering. En al zal het 

gevaar want dat zal er altijd aan verbonden blijven, dan niet geheel weggenomen 

worden, het zal worden beperkt en tot geringe afmetingen worden teruggebracht, tot 

heil onzer werklieden. 

Cement-soorten. 

Onder de nieuwere Cement-soorten willen wij gaarne verwijzen op de Witte .Ster «-

Cement die door de firma de Lint & Co. te Rotterdam geleverd wordt. Die Cement 

heeft zooals de naam reeds aanduidt, een witte kleur, wat voor vele doeleinden de 

toepassing bevredigender maakt. Portland-Cement heeft veelal een grijsgroene kleur, 

als kleur niet aangenaam, daarbij niet geschikt natuursteen-nabootsingen, die geheel 

wit moeten zijn, daarvan te vervaardigen. Nu is er lang gezocht na een Cement-soort 

die wit van kleur blijft, dat biedt de Witte , Ster c-Cement aan Bij de verwerkmg 

zorge men dat toevoeging van zand of kiezel ook wit van kleur zij, daar dit van 

invloed is om de Cementkleur te behouden. 

De laatst genomen proeven 16 Februari 1909 gaven als trek- en drukvastheid de 

volgende verhoudingen aan: 
Onder water na 3 dagen. Trek 17.7 KG. druk 115-3 KG. 

22.3 » » 162.0 » 

> 

Boven 

» 7 
» 28 

» 3 

7 
28 

Lucht gemengd > 28 

31.2 > » 240.7 

i 9 .8 > » I44'8 

28.3 » » I7I-3 

36.2 » » 262.0 

40.7 » » SH-o 

Tegen vorst en weers-invloeden is het Cement bestand, het resultaat van gedane 

proefnemingen is daarvan ter inzage. 

Voor vele doeleinden als voor versieringen, tegels enz., kan die Cement groote 

toepassing vinden, daar de kleur hiertoe de gelegenheid geeft. 

Prijsvraag. Olympische spelen. 

Ter verkrijging van een goed geheel van gebouwen, arena's enz. schrijft het 

Comité International Olympique te Parijs een prijsvraag uit, waarvan de mededinging 

internationaal is. 
Die aan deze prijsvraag wil mededingen, moet zich zooveel mogelijk laten inschrijven 

vóór 1 Mei 1910. De lijst der inschrijvingen wordt 1 October gesloten, terwijl de ont

werpen moeten worden toegezonden vóór 15 November 1910 aan M. Gaston Trélat, 

directeur de l'ecole speciale d'architecture, Commissaire General du Concours 254. 

Boulevard Raspail, Paris. Die geeft evenzoo alle verlangd wordende inlichtingen. Alle 

inzenders ontvangen een diploma, hunne ontwerpen worden publiek tentoongesteld. De 

medaille olympique die sinds 1899 17 maal werd toegekend, is voor den eerst bekroonden. 

Vijf Juryleden zullen het rapport saamstellen. 
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Bij de P l a t e n . 

Ontwerp Boerderij Paddenburg 
door J. J. VAN STBAALEN. 

Deze boerderij te Baambrugge gebouwd onder beheer van den bouwmeester 
J. J. van Straalen te Zeist bevat rechts van den ingang de voorkamer, links de huis
kamer, terwijl de jjang uit komt op den gang die de stalling van den woning afscheidt. 
Naast de huiskamer ligt de trap naar de zolderverdieping en twee slaapkamers, hier
onder ligt de kelder. De stalling rechts is voor de koeien, links voor de paarden, 
tevens een wagenhuis, bergplaats, keuken en waschplaats. 

Over het geheel loopen flinke zolders. Alles is ruim opgevat en geeft den indruk 
van een welvarende boerenplaats. 

H e t D a m p l e i n . 

De verbetering van den Dam-toestand heeft in den Raad der gemeente Amsterdam 
weinig bijval gevonden. Het plan is in behandeling uitgesteld, en wij hebben het meer
malen bijgewoond, op uitstel kon wel eens volkomen wijziging volgen. — Het is een 
opmerkelijk feit, dat men zoo homogeen denkt ten opzichte van de Dam-afsluiting, dat 
een plan waarbij het aloud Stadhuis als in een koker wordt opgeborgen, zoo algemeen 
bijval ondervindt, want weinig stemmen verhieven zich tegen die afsluiting. 

Was het er om te doen zooals te Brussel waar het Stadhuis met omgrenzende 
perceelen een volledig geheel uit het verleden vormen, wij zouden die afsluiting ook 
hier toejuichen, maar 't is hier geheel anders, 't is een gebouw uit het verleden, met 
een omgeving die niet de minste waarde heeft. Hier komen open wegen meer tot hun 
recht en al' staan wij mogelijk alleen met onze zienswijze het ideale van een dergelijke 
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afsluiting wil er maar niet bij ons in. - Thans doet zich echter een eigenaard.g geval 
voor - De voorstanders van een raadhuis op het Damplein benutten den rustt.jd om 
hun lievelingsdenkbeeld aan de orde te brengen. - 't Is een gevaarlijke onderneming. 
Tegenover dien machtigen reus die Jacob van Campen voor ons heeft gesticht zal, waar 
de afmeting zoo veel geringer is. veel weg vallen, en daardoor staat een nieuw raadhu.s 
het lot te wachten dat de architectuur niet bevredigt, men komt tot vergehjk, en de 
kans tot overwicht is dan zuinig. - - Maar is dan tevens het oppervlak dat het plan 
aangeeft voldoende? Zal een raadhuis daar ter plaatse moeten verrijzen, dan toch zal 
het noodig zijn minstens het door te trekken tot aan de Warmoesstraat en het geheele 
blok huizen te amoveeren. want een raadhuis waarin alleen de vergaderzaal voor de 
Raadsleden zal aangetroffen worden kan toch het doel niet zijn, op die wijze alleen kan 
eenige ruimte worden verkregen. Nu staan daar twee zaken tegenover. Eerstens, zijn 
dergelijke groote uitgaven, waar nog zoo vele toestanden in onze gemeente dringende 
verandering eischen, wel gebillijkt. Tweedens, is men niet aangevangen het thans in 
gebruik zijnde raadhuis te hervormen en is daarvan niet reeds een gedeelte voltooid 
dat tegenover het Rusland een werkelijke verbetering gaf. Is het plan voor de algeheele 
verbouwing goed bestudeerd, en nu weder door aankoop van perceelen. meer mogelijk 
gemaakt dan niet instaat ons door den tijd een raadhuis te leveren dat wat ruimte en 
vorm betreft voldoet en past in de architectuur der omgeving. Moet dan al dat voor-
bereidende werk weer ongedaan worden gemaakt, en de uitgaven onnoodig vermeer
deren, en ten laste der burgerij worden gebracht? 

Het komt ons voor. dat zulks ernstige overweging verdient. Wij hebben nog wel 
zooveel vertrouwen in de technische kennis onzer gemeente-ambtenaren, dat wij een 
behoorlijke ombouwing en wijziging van het tegenwoordige raadhuis mogelijk achten. 
Moet dan de aangevangen verbouwing maar weder worden gestaakt en daardoor het 
geheel steeds ondoelmatiger worden? Hoe idealistisch zoo'n raadhuis aan de Dam ook 
moge toeschijnen, als architectonisch geheel zal het in de minderheid gaan en tegen
over den toestand waarin ons gemeentelijk beheer op finantieel gebied berust, is een der-
gelijke uitgave alterminst toe te juichen ofwel te rechtvaardigen. Men kome liever zoo velen 
te gemoet die hunne spaarpenningen verloren zagen omdat zij aan een billijke eisch 
om onbewoonbare woningen te sluiten moesten voldoen, welke eisch echter onbillijk 
wordt omdat de eischer geen vergoeding geeft voor zijn vraag en daardoor menigeen 
tot armoede bracht. Zoo zijn er nog zoo vele zaken noodiger dan een fraaie zetel om 
te regeeren. dat lang niet allen aantrekt, daar zijn eischen waar het algemeen meer aan 
heeft, die den voorkeur verdienen, wat wel eens in overweging mag genomen worden. 
Dergelijke plannen, nu er eenmaal aangenomen is het thans in gebruik zijnde raadhuis 
door gedurige verbouwing te maken tot een waardig geheel, zijn op dit oogenblik lang 
niet de algemeen gewenschte. Men make, nu de gelegenheid daar voor bestaat, naar 
het tegenwoordige raadhuis betere toegangen, slooge de krotten op het Rokin en in de 
Nes. verplaatse de drukkerij en de nu verkregen verkeersweg zal eenmaal den thans 
bestaanden toestand op min kostbare wijze tot den meest bevredigenden herscheppen. Want 
de toegangen tot het raadhuis zijn ongelukkig, een breede overbrugging zou direct naar het 
Rokin voeren en daarmede was veel verkregen. Wanneer op het Damrak de winkelgevels 
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zich aansluiten bij die van het Rokin, zal het nog de vraag zijn, of zulk een verstoorde 
rustige plek daar tusschen al die bedrijvigheid wel bevredigen zal, of dan niet zal blijken 
dat aansluiting meer met de eischen van het publiek van onzen tegeowoordigen tijd 
overeenstemt dat liever daar gezellig zich begeeft langs de winkelramen dan voorbij de 
zwijgende stadhuismuren. Andere tijden, andere zeden, en waar wij de omgeving trachten 
in te richten naar het groot steedsche verkeer van onzen tijd, daar is het noodig dit 
niet ten halve te doen en dat wacht ons, wanneer wij aan die ideale toestanden ons 
overgeven zonder de rekening op te maken. 

G e s c h i l d e r d e B e t o n h u i z e n . 

Nu de toepassing van beton geheele huizen van dit materiaal doet saamstellen, 
omdat het weinig onderhoud vereischt, komt de zorg van het beschilderen aan de orde. 
Vooral aan de zeekusten blijken dergelijke huizen te voldoen, omdat de zeelucht, die 
gewoonlijk alles uitbijt of doet verteren hierop van weinig invloed is. Nu heeft het 
materiaal een zeer eentonige kleur en men kan dit wijzigen, door in de betonmeaging 
een gewenschte kleur bij te voegen of wel de betonvlakken te schilderen. Dit laatste 
heeft echter zijn bezwaren, de in het materiaal aanwezige vochtdeelen stooten de verf 
af, men moet dus trachten een kleurstof te vinden die met het materiaal een geheel 
vormt. Dat kan kleur in cement zijn, die op de oppervlakte gestreken, in de poriën 
van het materiaal dringt en daarmede onafscheidenlijk verbonden wordt. Dat is met 
beschildering niet te verkrijgen, de olie in de verf aanwezg verdwijil door den tijd en 
maakt de verflaag los en doet deze afschilferen, zijn de huizen geheel droog dan 
wordt dat gevaar minder maar wil men direct genieten van een goed gekozen kleur 
wanneer het gebouw voltooid is, dan is niets beter dan met kleur en cement alles te 
overtrekken zoo dat het er goed van doordrongen is, en men heeft een min kostbaar 
en blijvend resultaat. Vooral in Engeland waar aan de zeeplaatsen de betonbouw veel 
toepassing vindt, heeft dergelijke bewerking een bevredigend succes gevonden. Om de 
gebouwen met een verflaag te kunnen dekken bestrijkt men dan de betonlaag vooraf 
met zink-sulfaat vermengd met gelijke deelen water, is dit voldoende ingetrokken 
dan blijft de verf bij het aanbrengen beter dekken. Ook bestrijkt men het oppervlak 
wel met een mengsel van 10 pond ammonia op 200 liter water, wat eveneens voldoet. 

Diploma Bouwkundig Opzichter en Teekenaar. 

De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, stelt de gelegenheid tot het ver
krijgen van diploma weder open. Maandag 28 Februari 1910 en volgende dagen, zal 
daartoe in het gebouw der Maatschappij Marnixstraat 402 het examen worden afge
nomen voor Bouwkundig Opzichter en op Maandag 4 April 1910 voor Bouwkundig 
teekenaar. 

By de tekstfiguren. 

De prijsvraag Arbeiderswoningen van de Maatschappij tot bevordering der Bouw* 
kunst had door de vele inzendingen een bevredigend resultaat. 
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Onder de ingezonden ontwerpen waarop daarbij de aandacht gevestigd werd, 
behoorde ook het ontwerp van den bouwmeester D. V. Bergen, dat wij als tekstfiguren 

hierbij opnemen. — Een karakteristiek voor-aanzicht met een aardig interieur valt 
daarbij jop te merken, de verdeeling van elke woning vaa het viertal is daarbij eveneens 
duidelijk na te gaan. 
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Steenhouwersarbeid en Steenhouwersziekte. 

Op dit onderwerp hebben wij in vorige jaren meermalen gewezen. Thans is in dit 
opzicht eenig resultaat verkregen en ontleenen wij aan het rapport daarvan opgesteld 
het volgende: 

Na een uitvoerig historisch overzicht betreffende de steenhouwersziekte, geeft het 
rapport een beschrijving van het steenhouwersbedrijf, zooals dat£in ons land wordt uit
geoefend en van de arbeidsvoorwaarden waaronder de steenhouwer werkt. Het hoofdstuk 
betreffende den gezondheidstoestand der steenhouwers is bewerkt door den arts 
L. Heyermans, privaat-docent in de beroepshygiëne en de bedrijfsziekten aan de Uni

versiteit te Amsterdam. De beschouwingen over de steenhouwersziekte en de vermoede
lijke oorzaken daarvan zijn gebaseerd op een door de commissie georganiseerd onder
zoek van een 356 tal steenhouwers in verschillende plaatsen van ons land door aldaar 
gevestigde artsen (o.a. dr. J. H. W. Scheltema, te 's-Gravenhage en L. Heyermans, te 
Amsterdam), van welk onderzoek de resultaten in overzichtelijke tabellen zijn samen
gevat. Van deze 356 steenhouwers bleken niet minder dan 52 lijdend aan tuberculose, 
terwijl 62 als verdacht op tuberculose moesten worden aangemerkt. Opvallend is het 
dat de meeste tuberculose-patiënten worden gevonden onder de oudere steenhouwers: 
van de steenhouwers tusschen 15 en 35 jaar waren 8.3 0/0 tuberculeus, van die ouder 
dan 35 jaar echter 25.8 0/Q, Ook^ bet materiaalgebruik bleek een grooten invloed te 
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hebben: onder de voornamelijk hardsteen bewerkende steenhouwers waren 13.5 % 
tuberculose-patiënten, onder de voornamelijk zandsteen-bewerkenden 21.9%. 

Het ongunstig beeld van den gezondheidstoestand der Nederlandsche steenhouwers 
vindt bevestiging in de groote sterfte onder de steenhouwers zoo hier te lande als elders, 

Achtergevel. 

waarover een volgend hoofdstuk handelt. Ten slotte worden de maatregelen tot verbe

tering der gebleken misstanden besproken. Aan het rapport is een I2tal bijlagen toe

gevoegd, waaronder een onderzoek naar het stofgehalte der lucht in steenhouwerijen 

door den inspecteur van den arbeid J. H. Scholte te Breda. 

De conclusies, waartoe de commissie komt, 
luiden als volgt: 

1. De gezondheidstoestand der steenhouwers 
in Nederland is zeer ongunstig, de sterfte onder hen 
abnormaal groot in verhouding tot die onder andere 
arbeidsgroepen. De ziekten der ademhalingsorganen, 
in het bijzonder de tuberculose, maken de meeste 
slachtoffers onder hen. 

2. Aangezien deze slechtere gezondheidstoestand 
niet te verklaren is uit de sociale omstandigheden. 

Huiskamer. 

waaronder de steenhouwer leeft, noch uit abnormaal 
groot drankmisbruik, moet worden aangenomen dat 
de nadeelig werkende factoren schuilen in het beroep, 
zoodat de tuberculose is te beschouwen als »beroeps
ziekte c. 

3. Als meest waarschijnlijke primaire oorzaak 
van deze abnormale morbiteit en mortaliteit is te 
beschouwen de aan het beroep inhaerente inademing 
Van steenstof. Andere factoren, nl. te lange arbeids
tijd, de meestal slecht ingerichte werkplaatsen, enz. Huiskamer. 
bevorderen de ontwikkeling en het snel verloop der steenhouwersziekte. 
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4. Tal van gegevens wijzen er op, dat het bewerken van vele zandsteensoorten 
in meerdere mate nadeelig voor de gezondheid is dan de bewerking van hardsteen, 
marmer en andere kalksteensoorten. Aan een verbod van bewerking van bedoelde 
zandsteensoorten staan geen overwegende bezwaren van technischen of economischen 
aard in den weg. 

5. Het tot stand komen van een wet tot bestrijding en voorkoming der steen-
houwersziekte is urgent. 

6. Als maatregelen tot bescherming komen in de eerste plaats in aanmerking: 
a. Toelating tot het beroep niet vóór den i6-jarigen leeftijd en niet dan na 

voorafgaande medische keuring. Verbetering der vakopleiding. 

b. Periodieke herkeuring. Verwijdering van de steenhouwers met beginnende 
tuberculose uit het beroep, mits met gelijktijdige gelijkstelling van deze beroepsziekte 
met een beroepsongeval. 

c. Beperking van den arbeidsdag op 8 uur; nauwkeurige regeling der rusttijden. 
d. Kunstmatige ventilatie van de werkplaatsen, in welke over een krachtwerktuig 

wordt beschikt, of gemakkelijke aansluiting aan een electrische centrale kan worden 
verkregen.; verplichting van het nat doen bewerken van de steensoorten, welke daarvoor 
in aanmerking komen. 

e. Strenge voorschriften betreffende de inrichting en het gebruik der werkplaatsen. 
f. Verbod van het gebruik van den grendel. 
g. Verbod van de bewerking van de bij algemeenen maatregel van bestuur aan te 

wijzen zandsteensoorten, gepaard met een verbod van het invoeren dier steenen. 
De Commissie die dat rapport samenstelde bestaat uit de Heeren: Jos. Th. J. Cuypers, 

c. b. i. (Architectura et Amicitia), H. A. van IJsselsteijn, c. i. (Vereeniging van Delftsche 
Ingenieurs), D. A. N. Margadant, architect (Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst), 
F. M. L. Kerkhoff, c.'b. i. (Vakafdeeling Bouw- en Waterbouwkunde van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs), P. Bakker Schut, c. i. (Sociaal-Technische ^Vereeniging van 
Democratische Ingenieurs en Architecten). 

De Heer v. IJsselsteijn bedankte in 1908 wegens zijne benoeming tot directeur-
generaal van den arbeid en werd vervangen door den Heer J. H. W. Leliman, b. i., 
terwijl de Heer Kerkhoff eenigen tijd geleden overleed. 

V e r g l a a s d e t e g e l s . 

Een onzer buitenlandsche vakbladen wees er op, dat in de laatste jaren het 
gebruik der verglaasde tegels weder meer en meer is ingeburgerd. Hadden onze oude 
woningen de wanden soms geheel bedekt, de haardsteden evenzoo met wit en blauw, 
toen volgde een tijdperk van opruiming en de overblijfsels trokken naar museums of 
oudheidliefhebbers. Onze tijd keert weder op den ouden weg terug. De wandtegel 
thans is herboren in tegel met velerlei kleuren, heeft daarbij een prijs verkregen die 
toepassing meer algemeen maakt, zoowel in- als buitenshuis, waar de veelkleurige tegels 
tusschen gemetselde of geportlande vakken een gelukkige breking opleveren. Toch is 
het jammer, dat het gebruik niet meer algemeen is. Daar wordt nog te veel gepleisterd 
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6n gewit en daardoor de gezondheid weinig bevorderd. In die pleister blijft de stof 
hangen en zijn er ziekten in het huis aan de orde geweest, de wanden behouden er 
de sporen van. Zoo ook schoollokalen of inrichtingen waar veel personen bijeenkomen. 
De niet altijd gunstige uitwasemingen, zij zetten zich neer op het zoo gretig aannemend 
muurvlak en het worden bronnen voor de grootste besmetting. Nu de tegel ze o billijk 
in prijs is geworden, ware het te wenschen, dat bij den bouw van alle school- en 
vergaderlokalen ware voorgeschreven, de wanden met tegels te bekleeden. Zij zijn niet 
ontvankelijk voor dat kwaad en de reiniging is voor velen mogelijk. Wat is dikwerf 
het grootste bezwaar, wanneer de een een woning verlaat, de ander daarin trekt de 
wanden te witten. Men verlangt spoedig op streek te komen en veelal trekt; de bewoner 
in de niet altijd gezonde atmospheer die zich op de muur vastgezet heeft, door den 
vorigen bewoner daarin achtergelaten. Waren de wanden met tegels bezet, een flinke 
beurt met de boender en het muurvlak zou van alles wat er niet op behoort ontdaan 
zijn. Zoo kan de tegel véél meer praktisch nut opleveren. 

Maar ook voor de kunstzin is de tegel bevorderend. Het doode muurvlak wordt 
er door herboren en tot een aantrekkingspunt gevormd. Dit schijnen, velen onzer 
nieuwere woningen bewijzen het, velen te begrijpen maar wat daarbij wel eens uit het 
oog verloren wordt dat is de kleurenkeus. Met ziet schrille harde kleuren tusschen 
stille steenkleur opgesloten en daartegen in opstand komen, de harmonie is verbroken 
en op die wijze aangebracht is de tegelversiering eerder afstootend dan bevallig, men 
houde rekening met de verhouding en waar dat geschiedt vormt de tegel een welkom 
hulpmiddel om het fraaie onzer architectuur te verhoogen. Gaat van den bouwmeeeter 
dat begrip uit, wordt de tegel al meer en meer toegepast, daar waar daarvoor nuttige 
en passende plaats is, ongetwijfeld zullen onze fabrikanten, reeds zoo goed tot levering 
ingericht, zich dan nog met meer liefde toeleggen op verbetering van vorm en kleur, 
waaraan somtijds wel iets hapert. 

R u s t ' s V i t r e o u s M o s a i c . 

Het Sanitair Techüisch Bureau Th. van Heemstede Obelt, DeRuyterkade 104—108, 
Amsterdam, filiaal te 's Gravenhage, Mauritskade 38, levert een tegelsoort die de 
aandacht verdient, van Engelsch fabrikaat is en daar op verschillende groote werken 
wordt toegepast, 't Is de Rust's Vitreous Mosiac, tegels die decoratief werken, de 
oppervlakte is niet glad, doch ruw en met kristallen, 't heeft wel iets zooals wij 
waarnemen bij doorgezaagd suikerbrood, wat er een levendig aanzien aan geeft. Het 
is harder dan marmer, omdat het glas is, de kleuren zijn standhoudend en in groote 
verscheidenheid. Vloeren worden door de firma hiervan gelegd, ook worden de tegels 
los geleverd en geplaatst, een groote hoeveelheid materiaal is aan de magazijnen aanwezig 
wat de keuze vergemakkelijkt, en zijn er belangrijke hoeveelheden noodig, dan is 
spoedige toevoer uit Londen mogelijk. 

Het is wel zaak zich omtrent dit nieuwe materiaal op de hoogte te stellen, waartoe 
bij de firma ruimschoots gelegenheid bestaat. 



Bij de P l a t e n . 
B i b l i o t h e e k g e b o u w , 

door D. VAN BERGEN, Bouwmeester. 

De plaat geeft de gevels, de tekstfiguur de plannen van het ontwerp voor een 

bibliotheekgebouw. De bestemming der lokalen zijn in de plannen aangegeven. De 

gevels kenmerken zich door een nieuwheid van opvatting die voldoet en de aandacht 

vraagt. ' 

Beroepshygiene en eerste hulp bjj ongelukken voor de bouwvakken. 

Een hoogst belangrijk werkje is dezer dagen bij de uitgevers W. L. en J. Brusse 
te Rotterdam verschenen, handelende over bovenstaand onderwerp en geschreven door 
de heeren L. Heyermans, Arts en Dr. E. J. Mijnlieff. — Was de uitgave reeds eenigen 
tijd in uitzicht gesteld met het doel nog van dienst te kunnen zijn bij de af te leggen 
examens van Bouwkundig Opzichter, dat was niet het geval. — Het werd iets later 
maar wij mogen er op wijzen nu eene samenstelling verkregen te hebben die hoogst 
nuttige en heilzame gevolgen zal hebben. Wij weten het bij ondervinding wanneer 
onder den arbeid het een of ander ongeluk treft, dat volkomen onwetendheid, hoe te 
moeten handelen, de omstanders het geval eer doen verergeren dan verkleinen, door op 
den patiënt volkomen verkeerde hulp toe te passen, die eindigt met de zorg somtijds 
te laat aan de gasthuis-inrichting te moeten opdragen. Had men er eenige kennis 
van gehad hoe dadelijk te moeten handelen hoe had het geval dan een geheel ander 
beloop verkregen. De kennisname met dit zoo begrijpelijk gesteld werkje met talrijke 
illustraties toegelicht, zal veel gebreken doen verdwijnen, veel voorkomen wat tot 
heden door verzuim het ongeval deed vergrooten. 

Ook de verschillende kwalen die ieder ambacht, de een in zittende, de andere in 
dragende arbeid opdoet, ook die welke door steen- of lood-houdende stoffen veroorzaakt 
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worden, zija hieria op hoogst praktische wijze aangetoond en geven vertrouwen dat aan 
den arbeid veel van die gebreken ontnomen zullen worden. De eerste hulp bij onge
lukken 't vormt een voornaam deel, het oog, been, schouders en zoovele ledematen 
vorderen allen een bizondere bewerking bij beschadiging, dit wordt met de juiste 

afbeeldingen daarin zeer be
grijpelijk gemaakt en maakt 
van den werkman die lust 
tot leeren heeft een halven 
dokter. Ook het vervoer bij 

ongevallen vindt ruime 
bespreking. Kortom de uit-, 
gave is een werk onmisbaar 
voor allen die eenig bedrijf 
uitoefenen. Reeds zeer lang 
is er naar uitgezien, dat een 
beknopte aanwijzing hoe te 

handelen bij ongevallen 
mocht verschijnen, wat thans 
verscheen is zeker het meest 
loonende en vertrouwen wij 
dat de uitgave spoedig in 
ieders bezit zal zijn. 
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De stichting van een 
Stad in Australië. 

De volkeren van Nieuw-
Zuidwales, Victoria, Zuid-

Australië, Tasmanië en 
West-Australië hebben zich 
overeenkomstig 't besluit 
van 't Parlement in 1900 tot 
een Statenbond vereenigd 
onder bescherming van de 
Engelsche kroon. Het ligt 
in de bedoeling van den 
bond een hoofdstad op een 
geschikte plaats te stichten. 
Voor dit doel heeft men een 

terrein aan de spoorbaan tusschen Sydney en Melbourne uitgekozen, van Sydney 
ongeveer 300, van Melbourne 600 K. M. verwijderd. Het klimaat is gunstig en de 
watervoorziening is zonder moeilijkheid te verkrijgen, ook kunnen geschikte bouw-
steenen in de nabijheid gewonnen worden. Een commissie van bouwkundigen heeft 

, Sf lWTlRMllnU - ZflDOSERVEISMEPIIttg : 

Plannen. Bibliotheekgebouw. 
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reeds de grondplannen voor de nieuwe stad uitgewerkt, een Parlementsgebouw, een 

Regeeringsgebouw, een Gouvernementspaleis en een Nationaal Museum zijn allereerst 

vereischt en voor deze gebouwen zijn circa 18 millioen gulden bijeen. Voor stratenbouw 

en kleinere openbare gebouwen zijn ongeveer 4,2 millioen gulden bestemd. 

Reeds sedert jaren houden de techniciens van de Austral. Staten zich met de 

bijzonderheden van de plannen bezig en men maakt gebruik van den gunstigsten vorm 

voor het beloop van den stratenbouw. Na een voordracht, die de leider van de Technische 

School in Australië G. H. Knibbe over dit onderwerp hield, schijnt men daarbij ook 

van tamelijk Academische grondbegrippen uit te gaan, daar men onderzoekt of de 

kringvormige platte grond met 3 of 4 radiaal loopende hoofdstraten of de quadratische 

platte grond gunstiger is. Het is te hopen dat bij de eindbesluiten omtrent 't bebouwings-

plan moderne grond-verdeelingsbegrippen aangewend worden, die niet enkel en alleen 

van een plan op het teekenbord uitgaan. Zulk een nieuwe aanleg kon voor onze steden-

bouwkunst een leerzaam voorbeeld worden, als hier eens de eischen en ervaringen van 

den modernen stadsbouw rationeel aangewend werden. 

By de t e k s t f i g u r e n . 

De tekstfiguur geeft in plannen en gevels het ontwerp eener villa van den bouw

meester F . Kufner te Munchen. Het plan is geriefelijk ingedeeld, de gevels zijn zeer 

eenvoudig doch karakteristiek. De opgang is ter zijde, door eene kleine vestibule 

komt men in de hal, waarin de trap onder gunstig licht is geplaatst. Uit die hal 

komt men tot de verschillende vertrekken die zich daaromheen groepeeren. De keuken, 

bij de vestibule tegenover de woonkamer gelegen, heeft een ingang die door een 

portaal is afgesloten. Tusschen de trapruimte en keuken zijn de W. C 

Ter andere zijde is de werkkamer, terwijl verder nog twee vertrekken aan de hal 

zich aansluiten, benevens een serre met toegang naar den tuin. Aan de woonkamer 

is een halfronde uitbouw als serre ingericht. Op de bovenverdieping zijn de bad- en 

logeerkamers, terwijl op de zolderverdieping de vertrekken voor dienstpersoneel en in 

het sousterrein de ruimten voor brandstoffen en provisie zijn aangebracht. 

Met de verschillende uitbouwingen bieden de gevels zeer fraaie uitzichtspunten. 

P r j j S T r a a g DOOR DE AFDEELING AMSTERDAM VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 

BOUWKUNST UITGESCHREVEN IN 1909. 

Ontwerp voor eene bewaarplaats voor zuigelingen en kinderen onder drie jaar (crèche) 
benevens eetkamer ten behoeve van schoolgaande kleine kinderen. 

Happort der Jury. 
In handen der Jury werden gesteld 35 ontwerpen onder de navolgende motto's: 

1 Rust Roest. 
2 Melk is de bron des 

levens. 
3 Prille jeugd. 
4 S. M. Eenvoud. 
5 Avond arbeid. 
6 Philantrophie. 
7 Verzorging. 
8 Kind. 
9 Kinderzorg. 

10 Studie. 
11 Winscor. 
12 Beter later dan 

nooit. 
13 Jong Holland. 
14 Immer strevend. 
15 Voor het kind van 

het volk. 
16 Nil sine labore. 
17 Time is up. 

18 Argere dich nicht. 
19 Geteekende uil. 
20 Kringloop. 
2i Quo hominis tot 

scutentiae. 
22 Kinderhuis. 
23 B—B. 
24 Forter fortuna ad-

juvat. 
25 Rust roest. 

26 Loon naar werken. 
27 Nooit voor niets. 
28 Tweeling. 
29 Eenvoud. 
30 Rust en verzorging. 
31 Kinderland. 
32 Baby. 
33 Remi. 
34 Jeugd. 
35 Geen motto. 
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De Jury wenscht, yoor over het resultaat harer besprekingen te rapporteeren te constateeren, 
dat deze prijsvraag aanleiding heeft gegeven tot eene zeer serieuse mededinging, blijkend niet 
alleen uit de hoeveelheid, maar niet minder uit de hoedanigheid der ingeleverde ontwerpen. 
Deze getuigen ervan, dat de deelnemers zich met ijver en toewijding, hebben toegelegd op de 
beantwoording der prijsvraag. Hun komt daarvoor zonder uitzondering een woord van hulde toe, 
ook aan hen, die naar het oordeel der Jury, in de oplossing te kort schoten. 

Onbegrijpelijk is het den Jury, dat bij verschillende inzendingen een veel te groote opzet 
is gehuldigd, zoowel in de architectuur, als in de plan-oplossing van inrichting en woningen. 
De vervaardigers dier ontwerpen hebben zich niet voldoende rekenschap gegeven van den aard 
van het vraagstuk. 

Villa. T. Kufher, Munchen, Bouwmeester. 

De eenvoudigste, rationeelste plannen, met onpretentieuze architektuur verdienen de voorkeur» 
Praktische verdeeling is hoofdzaak, ook opdat het bedrijf op de meest economische wijze kan 
worden uitgeoefend met weinig personeel. Dit, zoo ergens, dan in eene inrichting van dezen aard 
de ruime toetreding van licht en lucht eerste vereischten zijn, schijnt meerderen mededingers 
ontgaan te zijn. Zij verspilden vaak op onnoodige wijze ruimte, zoodat te weinig oppervlak 
beschikbaar bleef, of wel zij versnipperden dit in kleine binnenplaatsjes. 

Bij de aandachtige bestudeering van het programma, zal den mededinger blijken, dat er 
twee groepen van lokalen te onderscheiden zijn. De eerste omvat het gedeelte waarmede ook 



het publiek, de moeders te doen hebben, het tweede is de inrichting in engeren zin. Dit laatste 
moet, zoowel in het belang der zindelijkheid, als voor den dienst en ter voorkoming van besmet
tingsgevaren zooveel mogelijk geïsoleerd zijn van het eerste. 

Dit eerstbedoelde gedeelte omvat de bergplaats voor de kinderwagens, de wachtkamer, het 
kantoor, de dokterkamers e a. Ook de eetkamer voor de schoolgaande kinderen, moet, het ligt 
voor den hand, bereikbaar zijn, zonder dat de crèche gepasseerd wordt. Dezelfde opmerking 
geldt het vertrek voor de uitgifte der melk. 

Voor in detail de ontwerpen te toetsen aan de eischen neergelegd in het prijsvraagprogramma, 
zooals het aangevuld werd door de, in de bouwkundige vakbladen gepubliceerde antwoorden op 
op dertig ingekomen vragen, wenscht de Jury aan te geven eenige punten, waarop zij bij de 
beoordeeling meer in het bijzonder heeft gelet. 

I. Wenschelijk met het oog op het gebruik is, dat dicht bij den hoofdingang zich bevinden: 
bergplaats voor kinderwagens, wachtkamer, kantoor, kleerenkamer, voedingkamer. Immers, dan 
wordt eene scheiding bereikt tusschen de eigenlijke inrichting en het meer algemeen toeganke
lijke gedeelte. 

IL Evenzeer is het wenschelijk, dat het lokaal voor de uitgifte van melk en de eetkamer 
voor schoolgaande kinderen dicht bij een ingang zijn gelegen, opdat de personen die melk 
afhalen en van de straat komende kinderen, zoo min mogelijk in aanraking komen met de 
inrichting. Wenschelijk is dan ook, dat bij de eetkamer zich een afzonderlijke waschplaats met 
privaten bevindt. 

III. Voorts is gewenscht, dat kort bij de ingang zich bevindt de dokterskamer, de onderzoek-
kamer en mede de isoleerkamer, opdat het besmettingsgevaar voor zieke kinderen zoo gering 
mogelijk zij. 

IV. Althans de groote zalen dienen zooveel mogelijk lucht en direct zonlicht te hebben. 
De ligging in verband met de hemelstreken moet dus wel met zorg zijn nagegaan. 

V. Het is als een eisch te beschouwen, dat de gebouwen zoo laag mogelijk worden gehouden, 
opdat aan de sub IV genoemde eischen kan worden voldaan. Wanneer gebouwen met verdiepingen 
zijn ontworpen dienen deze in verband met de ligging ten opzichte der hemelstreken zöó te zijn 
gesitueerd, dat zij den licht-inval niet schaden. 

VI. De woningen van het personeel, zoowel directrice als helpsters moeten geheel gescheiden 
zijn, 'tgeen duidelijk volgt uit de antwoorden op vraag 4 en 24. 

De beoordeeling der ontwerpen leidt tot de volgende opmerkingen. 
O n t w e r p 1 komt te kort in I II IV VI. 
Teeken werk matig, architectuur slap. 
O n t w e r p 2 komt te kort in I II IV VI. 
De compositie heeft verdienste, maar de architectuur is niet evenwichtig en het teekenwerk ' 

niet verzorgd. 
O n t w e r p 3 komt te kort in I II en V. 
Goede architectuur, vaardig teekenwerk, doch het landelijke karakter past niet in een dicht 

bevolkt stadgedeelte, als in het programma genoemd. 
O n t w e r p 4 komt te kort in I II en VI. 
De plattegrond is versnipperd. Het karakter der architectuur is goed begrepen. 
O n t w e r p 5 komt te kort in I, II, IV, V, VI. 
Het streven naar regelmaat van den plattegrond is te loven. Het architectonisch type is — 

hoewel op zich zelf beschouwd niet zonder verdienste — toch niet gepast. 
O n t w e r p 6 komt te kort in I, II, IV, V, VI. 
De plattegrond is onpraktisch van indeeling. „De architectuur vertoont een slecht begrepen 

Oud-Hollandsch". 
O n t w e r p 7 komt te kort in I, II, IV, VI. 
Het plan is versnipperd. De gevels toonen geen samenhang. Het teekenwerk is netjes. 
O n t w e r p 8 komt te kort in I, II, IV, VI. 
Het plan is te nauw en verward. Het geheel is droog; maar correct. 
O n t w e r p 9 komt te kort in I, II, IU, IV, VI. 
De plattegrond-indeeling is onpraktisch. De architectuur is pittig, het teekenwerk goed. 
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O n t w e r p io komt te kort in I, II, VI. 
VerschiUende lokalen zijn te klein. Het plan is slecht van groepeering. Het teekenwerk en 

de architectuur zijn zeer zwak. 
O n t w e r p n komt te kort in I, II, IV, VI. 
Is het plan evenwichtelijk, de gevels zijn te zwaarwichtig en is te groot van opzet. 
O n t w e r p 12 komt te kort in I, II, IV. 
De plattegrond vertoont groote fouten, de architectuur is zeer middelmatig. 
O n t w e r p 13 komt te kort in I, II, III, IV, V, VI, 
Het geheel verraadt onmiskenbaar, dat den ontwerper deze taak te machtig was. 
O n t w e r p 14 komt te kort in II, IV, V, VI, 
Dit ontwerp onderscheidt zich door een karakteristieke architektuur. Meerdere kardinale 

fouten in het plan maken het voor de praktijk onbruikbaar. 
O n t w e r p 15 komt te kort in I, VI. 
De verbinding der zalen is af te keuren. Het teekenwerk is niet mooi. De gevels hebben 

weinig pretentie; maar ook weinig karakter. 
O n t w e r p 16 komt te kort in I, III, VI. 
De gevels hebben verdienste; maar zijn ongepast van karakter en het plan is aardig opge

bouwd, maar te veel verbrokkeld. 
O n t w e r p 17 komt te kort in VI. 
Het plan is zeer verbrokkeld en verward, zoodat te weinig aaneengesloten open ruimte over

blijft en het architektonisch karakter is niet gepast. 
O n t w e r p 18 komt te kort in I, IT, IV, VI. 
De geïsoleerde ligging der overdekte speelplaats is verkeerd. De verdeeling is onpraktisch. 

De gevelarchitektuur is in zijn eenvoud niet onaardig. Het teekenwerk is kloek. 
O n t w e r p 19 komt te kort in I, II, IV, V. 
Het plan is versnipperd. De architektuur niet geëigend voor de bestemming en plaats. 
O n t w e r p 20 komt te kort in I, II, IV, V, VI. 
Het plan is zeer ingewikkeld en onoverzichtelijk. De gevels vertoonen een slecht begrepen 

„Oud-Hollandsch". Het teekenwerk is netjes. 
O n t w e r p 21 komt te kort in I, II, IV, 
Het plan is versnipperd, de gevels zijn niet kwaad; maar zonder verband. 
O n t w e r p 22 komt te kort in II, IV, VI. 
Het plan is niet kompakt, de gevels zijn goed van karakter. 
O n t w e r p 23 komt te kort in I, II, VI. 
Het plan is niet zonder verdienste, de gevels zijn middelmatig. 
O n t w e r p 24 komt te kort in I, II. 
Het geheel is te grootsch opgevat. 
O n t w e r p 25 komt te kort in I, II, IV, VI, 
De gevels vertoonen geen gepast karakter. 
O n t w e r p 26 komt te kort in VI, 
Het plan is met zorg bestudeerd en vertoont eene groepeering, die in vele opzichten alleszins 

praktisch is. De architektuur is van gepaste soberheid, maar staat niet op gelijke hoogte als het plan. 
O n t w e r p 27 komt te kort in VI, V (gedeeltelijk). 
Een overigens goed doordacht plan. De gevels zeer eenvoudig, een weinig "dor. 
O n t w e r p 28 komt te kort in II, IV, VI. 
Het plan is veel te ingebouwd. De gevels niet slecht, maar niet geheel in karakter. 
O n t w e r p 29 komt te kort in I, II, IV, VI. 
Het plan is slecht verdeeld en de architektuur geheel niet in 't karakter en matig. 
O n t w e r p 30 komt te kort in I, II, IV, VI. 
Het plan is slecht van verdeeling. De monumentaliteit der architectuur is absoluut misplaatst, 

het teekenwerk verdient allen lof. 
O n t w e r p 31 komt te kort in I, III, IV, V, VI. 
Het beschikbare terrein is te volbouwd. De gevels zijn niet geslaagd en te pretentieus. 
O n t w e r p 32 komt te kort in I, III, IV, V, VI. 
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Het teekenwerk is vlot. De gevels zijn te weids De te grootsche opzet van het plan doet 
het gemis eener vestibule te meer uitkomen. 

O n t w e r p 33 komt te kort in I, II, IV. 
De architectuur is zeer matig. 
O n t w e r p 34 komt te kort in I, II, V, VI. 
Ook de overdekte speelplaats is niet gelukkig gesitueerd. Zeer slecht is de keuken. De 

gevels zijn niet kwaad. Het teekenwerk is keurig. 
O n t w e r p 35, 
Doordien de bestemming der vertrekken niet is ingeschreven is beoordeeling niet mogelijk. 

De Jury heeft bij hare beoordeeling mitsdien niet één ontwerp mogen ontmoeten, dat in 
allen deele geacht kon worden aan de te stellen eischen en wenschen te beantwoorden. Wanneer 
zij niettemin in waardeering voor den geleverden arbeid voorstelt de uitgeloofde bedragen ten 
volle uit te keeren en bovendien ook prijzen en geen premies te geven, dan knoopt zij daaraan 
toch uitdrukkelijk vast de opmerking, dat een ideaal plan geenszins is bereikt. 

Na ernstige overweging van den aard der in de plannen aangetoonde tekortkomingen, is 
de Jury tot de konklusie gekomen de eerste prijs f75.— toe te kennen aan het ontwerp N". 26, 
motto „Loon naar Werken", dat nog de meeste praktische bruikbaarheid vertoont. 

Bij de overige ontwerpen vond der Jury niet één, dat zóó boven de andere uitstak, dat het 
voor den aden prijs in aanmerking kwam. Er waren echter eenige ontwerpen van gelijke waarde. 
De Jury besloot derhalve aan de ontwerpen N". 3, motto „Prille Jeugd", N». 4, motto „S. M. 
Eenvoud" en N0. 27, motto „Nooit voor niets" elk een zte prijs met £25 toe te kennen. 

Bij opening der naambrieven bleken ontwerpers: 
van motto ,;Loon naar Werken" (ie prijs) gebroeders WIJKER (Amsterdam); 
van motto „Prille jeugd" (2e prijs) J. G. VAN ESSEN (Amsterdam); 
van motto „S. M. Eenvoud" (2e prijs) A. BAART ('S Hagej; 
van motto „Nooit voor niets" (ae prijs) G. P. WIJKER (Amsterdam). 
Een woord van oprechten dank wordt hierbij gebracht aan den heer DR. SIMONS, die op 

verzoek welwillend zijne medewerking heeft verleend. 
Amsterdam 24 Februari 1910. D e J u r y : 

J. H. W. LELIMAN. E. M. ROOD. JAN STUIJT. 

Jury-Rapport betreffende de prijsvraag voor een „hoofd" voor het 
weekblad „De Middenstander". 

Ondergeteekenden, als Jury aangewezen ter beoordeeling van de 107 antwoorden op de 
prijsvraag voor een nieuw hoofd voor het Weekblad „De Middens/ander", hebben de eer U 
hierbij hun oordeel hieromtrent mede te deelen. 

De Jury, bijeengekomen op Zaterdag 12 Februari constateerde bij het overzicht van het 
ingeleverde werk, dat de gestelde opgaaf voor een duidelijk en in het oog loopend hoofd eener 
courant, desverlangd eenigszins symboliseerend het karakter van het Weekblad, in beknopte 
ruimte en samenhangend met de geheele pagina, voor velen niet gemakkelijk is, hoe eenvoudig 
dit ook bij eersten aanblik mag schijnen. 

De meeste inzenders hebben te véél willen geven, zoodat het karakter van een hoofd verviel 
en men meer aan een bladversiering ging denken. 

Niet ontkend kan worden, dat er mooi werk is geleverd, getuigend van veel arbeid en 
kennis, ofschoon de overgroote meerderheid niet boven het middelmatige gestegen is. 

Na bestudeering en na het herzien der verschillende ontwerpen werd besloten deze te 
schiften, en werden eerst die ontwerpen ter zijde gelegd, die óf te slecht geteekend waren, óf 
niet beantwoordden aan het programma, óf te ver van het gevraagde doel afweken. 

Na deze schifting werden in de tweede plaats ter zijde gelegd de ontwerpen, die, meestal 
goed geteekend, met zorg waren uitgevoerd, enkele getuigend van onmiskenbaar talent, doch 
somtijds wegens te groote ruimte, somtijds door te veel symbolen, welke, óf moeilijk te raden, 
óf meer de aandacht vroegen dan het eigenlijke hoofd van het blad, niet in aanmerking konden 
komen. 
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De ontwerpen der tweede schifting waren: Motto's: Juliana, Merciiiir Laboremiis, 
Eenvoud, Tijd baart rozen, Handel en Nijverheid, Struggle for life. Systeem, Johanna, Simplex, 
Zwart, Z, CCCXCVII, Pers, Bmiire, Taraxatum, Roek van Rolland, R-nl, Loe, Greet, M. 

Met den besten wil is het de Jurv niet mogelijk van elk ontwerp iets te zeggen; over het 
algemeen hebben de teekeningen ongeveer dezelfde gebreken, zoodat men in een eindelooze 
herhaling derzelfde bemerkingen zoude moeten vervallen. 

Zie hier echter een beknopte kritiek over enkele ontwerpen uit de laatste schifting. 
Motto: Mercuur. Het geheel is onrustig verdeeld, de hoofdletter is niet fraai. 
Motto: In medio virtus. Het ontwerp is handig geteekend, het mist echter het karakter 

van vlak ornament. 
Motto: Kosmos. De compositie is erg onsamenhangend. 
Motto: Arbeid adelt. Het vignet is te belangrijk en de hoofdzaak komt te veel op den 

achtergrond. 
Motto: D. M. Het opschrift hangt niet goed aaneen. Tusschen „De" en „Middenstander" 

is een te groote ledige ruimte, die hindert. 
Motto: H. N. De hoofdletters zijn goed, doch het ornament is ongevoelig van vorm en 

weinig aaneensluitend. 
Motto: Uiltje. Dit ontwerp is vlot geteekend; ook het ornament is goed, doch het bovenste 

gedeelte is te belangrijk in verband met het opschrift, wat hoofdzaak zijn moet. 
Motto: Boekdruk. Voldoet niet aan het programma, overigens prijzenswaardig. 
Motto: Marjou. Het geheel rammelt, doch is overigens goed geteekend. 
Motto: J. De versiering is wel wat peuterig, en geeft een te gedetailleerd fond ornament 

te zien. Dit is jammer, want het is overigens een verdienstelijk stuk werk. 
Motto: Op Roop van Zegen. Het opschrift is te veel opeengedrongen en niet van onrust 

vrij te pleiten. 
Motto: Semper. De los er onder- en bovengeplaatste randjes zijn overbodig en schaden 

het geheel. De wapens en de schildhouder zijn niet fraai gevormd. Overigens is dit een goed 
en bruikbaar ontwerp. 

Motto: Gos, De verhouding van het geheel is niet fraai. 
Motto: Mercurius. Het ontwerp is geen hoofd voor deze courant, het is een te veel 

willekeurig decoratief motief. Overigens goed en met zorg geteekend. 
Motto: H. v. JR. Een hoofd van een courant vraagt niet, zooals hier, een perspectivisch 

geteekend landschap bij een opschrift, hoe goed ook overigens geteekend. 
Motto: Gelria. Het teekenwerk is goed en correct, doch een èn relief geteekende Mercurius-

kop vraagt hier te veel aandacht en snijdt het opschrift daarbij middendoor. 
Motto: Land en Water. Is niet slecht geteekend, doch heeft te veel het karakter van een diploma. 
Motto: Zwart op Wit, Het ontwerp gelijkt veel op een rouwband en de kleurverdeeling 

sluit bij nadere beschouwing niet aan bij het drukwerk van de courant. 
Motto: Mercurius. De „D" van De is niet fraai geplaatst, het geheele opschrift staat wat 

hoog in de zwarte fond. Overigens is dit opschrift, in verband met het geheele blad, goed 
verdeeld en met zorg bestudeerd. 

Motto: Eenvoud. Het bijschrift „Weekblad van de Handelsvereeniging, enz." staat te dicht 
tegen het woord „Middenstander". Overigens is de compositie in al zijn eenvoud verdienstelijk 
en goed van verhouding. 

Motto: Dood. De „D's" uit het opschrift konden fraaier gevormd zijn. Overigens is het een 
goed en nobel opgevat opschrift, dat bij lange beschouwing nog wint; — een niet geringe eigenschap. 

Velen der laatst genoemde ontwerpen, waarvan wij hier de voornaamste gebreken opsomden, 
bezitten tal van goede eigenschappen. Toch bleek het bij langdurige beschouwing, dat eenvoud 
en duidelijkheid, voor de bij deze prijsvraag gestelde eischen, op de eerste plaats dienen te komen. 

Daarom besloot de Jury met algemeene stemmen aan het ontwerp „Dood" het leven te 
geven en het den i'teB prijs toe te kennen. 

Aan het ontwerp „Eenvoud" met 4 tegen 1 stem den 2aon prijs. 
Aan het ontwerp „Mercurius" met algemeene stemmen den 3den prijs. 

De Jury, K. DE BAZEL. A. LE COMTK. JAC v. GILS. JAN H. HENKES. CORN». IMMIO JR. 



Vademecum der Bouwvakken 
25e Jaargang 1910. Bibliotheekgebouw-gevels. 

Afl.6. Plaats. 
17 Maart 1910 



Bij de P l a t e n . 
W i n k e l h u i s m e t B o v e n h u i s , 

door M. KUYPBB. Oz., Bouwmeester. 

Het winkelhuis is gebouwd te 's-Gravenhage, aan de Anna Paulownastraat no. 8$. 
Gedeeltelijk is daarvoor gebruikt gemaakt van reeds bestaande muurwerken, zooals de 
teekening aangeeft, en is het dus meer als een verbouwing dan als een geheel nieuw 
ontwerp te beschouwen, 't Is een karakteristieken voorgevel, met een flinke winkelpui, 
terwijl de bovenverdiepingen zich zeer eigenaardig afdeelen, waarbij de erkers en 
balcons groote afwisseling verleenen. Het is weer een van die gevels waarin de ont
werper zooiets eigenaardigs weet bijeen te brengen, waardoor zij steeds de aandacht 
blijven vragen. De tekstfiguren geven de platte grond en doorsneden aan. 

S t a d s t u i n e n . 

Er wordt in den laatsten tijd veel betracht ten bate van het algemeen. Daaronder 
behoort de zorg voor de stadstuinen. Hebben de bewoners der burgerwoningen en wel 
die in het huis gevestigd zijn meestal een mmte die geschikt voor tuinaanleg is, zij 
die op de bovenwoningen moeten verblijven kennen het genot van dat bezit niet dan 
uit de verte. Om dat daaronder velen zijn die gaarne planten kweeken, die ook gaarne 
tuingenot wenschen te genieten, vormde zich te Amsterdam eene vereeniging, die een 
terrein in huur nam, dat in kleine stukken verkavelde en voor geringe prijs in huur 
gaf aan de liefhebbende aanvragers. En die waren velen, zoo zelfs dat aan alle aan
vragen niet kon voldaan wordejo. 

De terreingrootte is zoowat op een flinke IOC Meter voor ieder bepaald. In 
de Liönaeusstraat wordt de eerste proef genomen en daar ziet men velen van die 
plekjes reeds van zitjes voorzien, eigen knutselwerkjes die getuigen dat de lust voor 
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tuinieren en het genot van zulk bezit lang bij de minder bedeelde stadgenooten er niet 

uit is. Jammer maar dat de proef zoo kort onder de rook van de stad genomen is. 

Zoo als dit eerste gedeelte gekozen is, ligt het in aansluiting van de daar geplaatste 

woonhuizen, tusschen die bebouwing en die van de gasfabriek. Dat voorspelt geen 

langen duur, want de stadsuitbreiding zal ook spoedig daarop van toepassing zijn en 

dan is al de moeite te betreuren die velen op die terreinen zich hebben getroost, die 

toch eerst goed worden na een bezit van drie of vier jaren, wanneer het geplante een 

weinig tot groei komt. 

Men zal tot een tweede proefname overgaan omdat er nog zoovele aanvragers 

wachten en wel aan het andere einde der stad. Wenschelijk is het dat er dan mede 

rekening gehouden wordt, dit niet te dicht onder de stadsomgeving te brengen, opdat 

langer bezit mogelijk wordt. Dat was in vroegere jaren een bezwaar dat niet woog. 

Toen waren de steden allen door vestingmuren ingesloten, was uitbreiding moeielijk en 

wat even buiten de muren lag, kon jaren lang mede. Dat is thans anders, de uitbreiding 

gaat snel en met het oog daarop is het bij den aanleg van dergelijke zoo welkome 

ondernemingen vooral wenschelijk dat hiermede rekening gehouden worden, 't zal het 

doel zeker bevorderen. 

D e K o n i n l y k e S t a l l e n . 

Nu de stallen de voltooiirg genaderd zijn, is het wellicht niet ondienstig mee te 

deelen wat wij daarvan vinden aangegeven, als door den Hoofdopzichter S. Koldijk op 

eene bijeenkomst van vakgenooten ter algemeene kennisse gebracht. 

De stallen beslaan een vierkant, lang 116 M., diep 88 M. Oorspronkelijk was het gebouw 
ruimer ontworpen en was tevens de bouw eener manege bedoeld, maar tengevolge van de noodig 
geachte bezuinigingen is de manege/vervallen en alles bescheidener opgevat. De indeeling is hoogst 
eenvoudig: 2 groote stalvleugels, met bureau's en woningen in de eindpayiljoens, door de groote 
waschplaatsen, gescheiden van de tuigen- en poetskamers, en uitkomende op de ruime aanspan-
plaats, waarlangs de koetshuizen en in het midden de waschplaats voor rijtuigen gelegen zijn. 
De verdieping der beide hoekpaviljoens is ingericht tot logies voor de ongehuwden met de 
noodige accessoires, en die van het middenpaviljoen onder de uurwerkstoren voor cmtines enz. 

Bij de eigenlijke stallen zijn de volgende eischen in het oog gehouden: 1. brandvrijheid, 
verkregen door zware ijzeren balken met beton gewelven, die om het gewicht te verminderen van 
lavagrind zijn uitgevoerd, waarop een vloer van tegels; om voorts in de stallen de vorming van 
roestig condensatiewater te voorkomen, zijn de onderflenzen der balken met stroken opengeslagen 
plaatijzer bekleed en vervolgens beraapt en afgepleisterd; ventilatie is verkregen door het maken 
van spouwmuren, welker holle ruimte zoowel door de binnenmuren als door roosters de staldampen 
opnemen die door ventilators worden afgevoerd; 3. de kribben zijn massief en alle gemaakt van 
marmerharde Treuchtlinger steen, welke zich laat schuren; 4. de vloer is van asfalt en heeft 
binnen alle standen 3 cM. helling; spoelkranen boven de langsgoten dienen om deze geregeld te 
kunnen doorspoelen. 

Voor de koetshuizen was de eisch één groote vrije ruimte, zonder eenige kolom of andere 
ondersteuning, met betrekkelijk weinig licht en centrale verwarming. De waschplaatsen zijn 
voorzien van betegelde wanden. De aan span plaats, lang 93 M. breed 10.5 verbindt de stalvleugels 
en dient voor het aan- en uitspannen der paarden, desgewenscht ook tot rijplaats; vandaar de 
bevloering van geoliede grenen houtblokken in een zandbed. 

Het regen- en spoelwater stroomt door ondergrondsche riolen door het park tot achter het 
paleis, waar het verderop in een beek uitmondt. 
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In de stallen is plaats voor 88 paarden, waarvan 32 in boxen en 56 in standen worden 
geplaatst. De ziekenstal bevat stal voor 8 paarden, benevens dokterskamer en apotheek. Eveneens 
liggen achter het hoofdgebouw de smederij en de autogarage, plaats hebbende voor 5 auto's. 

De gebouwen zijn gebouwd door Gebr. Ooiman te Leeuwarden voor ƒ 326,855, de 
stalinrichting door Sint Pancras te Londen voor ƒ 22,293, door tusschenkomst van de firma 
Staal en Haalmeijer te Amsterdam. De bouw is begonnen in Januari 1908 en is voltooid 
31 Maart 1910. 

De wereldstad en het electrische snelverkeer. 

Dit is de titel van een studieboek, in 't licht gegeven door den bouwkundige 

P. Wittig en hetwelk interessante mededeelingen over de verhouding van de tegen 

woordige wereldstad, tot de moderne vormen van 't snelverkeer bevat. Er zijn vier 

steden in de oude en evenzoo-

veel in de nieuwe wereld, n.l. 

Londen, Parijs, Berlijn en Ham

burg; New-York, Boston, 

Chicago en Philadelphia, die 

hier in aanmerking komen. 

Vergelijkt men de tegenwoor

dige omvang van 't electrische 

snelspoorverkeer van de ver

schillende plaatsen met elkaar, 

dan ziet men dat 't hoogste 

getal gemiddelde ritten van 

alle stedelijke verkeersmiddelen 

tezamen genomen op de be

volking van Groot-Boston valt, 

waar de doorsnede 494 ritten 

per jaar bedraagt. Daarentegen 

bedraagt 't voor de Parijzenaar 

slechts 268 ritten per jaar. Over 

't geheel loopt 't getal over deze 

7 steden genomen, tusschen 

270 en 500 ritten. 

Londen heeft nu in 't geheel 

60 KM. dubbelspoor tunnel-

banen, die gezamenlijk op de 

diepste plaatsen, 20 tot 50 M. 

diep onder den grond liggen. 

Voegt men daarbij nog verscheidene in electrisch bedrijf omgezette trajecten van andere 

Londensche spoorwegmaatschappijen, dan bezit de Engelsche hoofdstad een electrisch 

gedreven baannet van ruim ico KM. lang. In Parijs zijn reeds 63 KM. electrisch spoor, 

terwijl het te voorzien is, dat 't gezamelijke eindnet van 1910 ioo KM. dubbelspoor trajecten 

omvatten zal. Zeer uitgebreid is het boven- en ondergrondsche baannet van New-York, 
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dal i7o KM. bedraagt. Boston beschikt over io. Chicago over 73 KM lange ttajecten, 
de laatste voor 't grootste deel bovengronds. Philadelphia staat met 12 KM. snelspoor
banen nog verre ten achter. Wat de Duitsche wereldsteden aangaat, het snelspoornet 
van Berlijn is in een tijdperk van de grootste ontwikkeling, na het gereed komen der 
gezamelijke lijnen zal dit tot 76 KM. uitgebreid zijn. In Hamburg wordt thans 't 
26 KM lange traject Blankenese-Ohlsdorf door electriciteit bediend en de stad Hamburg 
zal zijn gebied met een 28 KM. lang net van stad- en voorstedenlijnen, waarvan de 

eerste lijn in 1911 geopend zal worden en waarvan 't voltooien in 1914 afgeloopen is, 
uitbreiden. Zeer talrijk zijn de steden die snelspoorbanen op "t program hebben. Weenen, 
Budapest, Milaan, Petersburg spreken van dergelijke plannen. In de Vereenigde Staten 
en Canada zijn St. Louis, Cincinnati, Pittsburg en Toronto in den jongsten t.jd met 
snelspoor-plannen voor den dag gekomen. In Buenos-Airos is onlangs een electnsche 
stad- en voorstadlijn geopend en zelfs in Bombay en Sydney wordt tot aanleggen van 
moderne snelsporen reeds ernstig overwogen. 

Men ziet dat het lievelingskind van het 20-eeuwsche verkeersleven zich snel en 

krachtig ontwikkelt. 

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

Ontwerp voor een boschwachterswoning door den bouwmeester A. Graafland Het 
plan geeft ter beganen grond een stalling, benevens twee kamers, keuken en de noodige 
bergplaatsen. Op de bovenverdieping drie kamers en opgang naar den uitzichttoren, 
^ulk een houtvesterswoning geplaatst op een punt waar heinde en ver een mooi wt-
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zicht te genieten valt moet voldoen, 't Is een karaktervol gebouwtje dat op de teekening 

reeds bevredigt, in de werkelijkheid zeker een ieders aandacht vragen zal. 

De Tentoonstelling te Brussel. 

De Tentoonstelling heeft al aanleiding gegeven tot velerlei gedachtenwisseliüg. De 
stijl waarin het gebouw afdeeling Nederland wordt opgetrokken, vond geen algemeenen 
bijval. Toch is het opmerkelijk, in tegenstelling daarmede, te vernemen hoe reeds nu, 
terwijl dit gebouw nog in aanbouw is, daarvan de Belgische en ook Nederlandsche 

dagbladen reeds het een en ander opnemen en zeggen dat dit gebouw, door zijn 
eigenaardige oud-Nederlandsche architectuur, bizonder de aandacht trekt. Sommigen 
beweren zelfs, dat zij het om de groote verdiensten, onder het beste op het tentoon
stellingsterrein aanwezig, rangschikken. Dat zou voor den bouwmeester, wanneer die 
feiten zich bevestigen, zeker een groote genoegdoening zijn. Het is tenminste alleszins 
beter dat wij onder een verdienstelijken ouden vorm die de aandacht vraagt optreden, 
dan onder een nieuwe die geen aandacht vordert, en hebben wij van den aanvang af 
het als onze meening meegedeeld, dat ditgebouw niet ongezien zal worden voorbij 
gegaan. De tijd zal hierin wel recht doen wedervaren. In het Orgaan van de Nederi. 
Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst van de maand Januari, lezen wij het 
volgende over 4e tentoonstelling, wat ons voorloopig doet zien op welke waardige 
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wijze Nederland door de inzendingen zal worden vertegenwoordigd, en waar het gebouw 

ook niet waardeerend in wordt beoordeeld. 

Zooals bekend wordt het paviljoen door den Heer Kromhout gebouwd, helaas in 
Hollandsch-renaissance stijl, d. w. dus zeggen in een saamgeflanste verzameling van 
topgeveltjes, torentjes enz. enz., overgenomen van de vleeschhal te Haarlem, Raadhuis 
hier, Raadhuis daar, gebouw dit, gebouw dat uit ons glorievol verleden, als wilde men 
er mede symboliseeren dat ons heden een uitgeblust kratertje vertoont en wij futloos 
volk zijn. Kortom het is voor onze moderne kunst een klap in 't gezicht die tot 
revanche schreeuwtl Wij zullen het dus niet hebben over het uitwendige van het 
gebouw, hoewel de ligging prachtig is te noemen, men ziet het van alle kanten van 
het terrein tot al onze schMe boven alles uitsteken, doch over de inwendige indeeling. 
Doordat de situatie van het terrein hoog en laag is, ligt ons gebouwd, o, typisch 
Hollandsche eigenschap l tegen een dijk aangebouwd, zoodat het als van zelf aangewezen 
was dat het een gebouw uit twee verdiepingen bestaande, moest worden. De hoofd-
entrée, ten minste die het meeste als zoodanig gebruikt zal worden, ligt aan den 
bovenkant van den dijk, zoodat dus die entree ligt op de galerij van het gebouw. 
Gaat men over deze galerij tot het midden daarvan, dan is daar aan weerszijden een 
breede trap, welke eerst op een bordes, waarover zoo meteen meer, uitkomt en ver-
volgens tot op het parterre doorloopt. Hier is weer een groote entree, of uitgang, 
waardoor men gaat of komt; hierdoor naar buiten tredende komt men in den grooten 
tuinaanleg, van onze Nederlandsche tuinbouwers, die daar ook flink collectief uitkomen. 
Keeren wij echter tot onze entree boven aan den dijk terug, dan zien wij daar op de 
galerij dadelijk onze aardewerkkunst vertegenwoordigd door Willem C. Brouwer, Amstel-
hoek. Amphora, met het werk van Van der Hoeff en andere, De Distel, met werk van 
Jansen en Nienhuis, Lanoy, met zijn mooie aardewerk. En buiten onze collectieve 
inzending bovendien de pas opgerichte Utrechtsche fabriek en de fayence-fabriek 
,Rembrandt». Door Amphora en De Distel worden twee monumentale aardewerken 
voor vuistukken tusschen doorgangen gemaakt. Volgen wij de galerij rechts, dan komen 
wij in een vertrek waar Dr. Cuypers, Ellens, Smits en Eisenloeffel, met hunne ver
schillende inzendingen zullen worden ondergebracht. Vervolgens komen wij in een 
kamer van Penaat, daarna een kleine zijgalerij waar werken van De Vries, Van Dieden-
hoven, Bourgonjon, Brom, Rensen en Kuit, zullen tentoongesteld worden, verder in 
't vervolg daarvan Pels, Ed. Cuypers en Mevr. Midderich-Bokhorst. Dan zijn wij 
aangekomen in een vertrek dat ingericht zal worden met een ameublement van 
Van den Bosch, welk vertrek in verbinding staat met een kleine vergaderzaal naar 
ontwerp van Berlage, waarin het mooie goudieder van Mensing zal aangebracht worden. 
Dan komen wij in een grooten hoogen hal. waar vitrines komen te staan met textiel 
werk van de dames Van Reesema en Nierstrasz. Verwey, Ymker, Duys, Neefjes, Bake, 
Oliemans en de Heer Jessurum de Mesquita. Hierna volgt een vertrek dat gemeubeld 
zal worden door Walenkamp en een inzending van Oscar Haberer, dien daarmede 
voor dit gedeelte het slot vormen der collectieve inzending, en rest ons nog in 't vervolg 
op deze wandeltocht te noemen, een vertrek waar de inzendingen van de Friesche 
Kunstnijverheid en werken van Jan Kuyper en komen wij aan een vertrek dat gemeubeld 
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zal worden door de firma Jansen uit Amsterdam. Door deze wandelingen zijn wij steeds 
binnen de eigenlijke galerij gebleven, en treden pas door het vertrek van iaatsgenoemden 
inzender daarop. 

Tegen de ruggen van de wanden die de kamers, zoo even genoemd vormen, vinden 
wij bijna over de geheele galerij stoffen geëtalleerd, ten eerste door een inzending van 
de Hengelosche trypfabriek, die daarna onderbroken wordt door een inzending van 
koperwerk van de firma Stokvis, waarvoor een vitrine niet figuurtjes van Van der Hoeff 
of Altorf komt te staan, vervolgens de inzending van de tapijtfabriek tWerklust*. 
Daarna volgt de hoofdingang voor onze collectieve inzending gelegen vlak tegenover 
de groote . trap met bordes, waarover wij het zoo even hadden. Het middengedeelte 
dezer hoofdingang zal prijken met een monumentaal aardewerk van de fabriek »De 
Distelf naar een ontwerp van Walenkamp. 

Vervolgens komt een wand met tapijten uit de Deventer tapijtfabriek en daarna 
een terug-springend gedeelte, dat een deel van de zijgalerij vormt waarover wij het 
reeds hadden, waar de tapijtteekeningen van Kuit en Rensen en naar wij hopen ook 
van Bouhuijs zullen gehangen worden. Voor deze open ruimte komt een vitrine met 
werk van Altorf of van der Hoeff, ter flankeering van de vitrine die wij zooeven noemden. 
Dan krijgen wij een wand (van de kamer Penaat d. w. z. de rug- of buitenzijde) met de 
Hengelosche tryp, en zijn wij daarmede weer aan het begin van de galerij gekomen, 
die wij zooeven bij de aardewerkinzendingen begonnen te beschrijven. Gaan wij terug, 
echter nu met ons gelaat gewend naar het schip van het gebouw, dan vinden wij over 
de balustrade van de galerij rondom tapijten hangen van de fabrieken Werklust en 
Deventer, afgewisseld met enkele mooie stukken van onze beste aardewerkinzendingen, 
terwijl van af het plafond allerlei lichtkronen hangen. Langs deze galerij zijn hier en 
daar rustbanken aangebracht, die aan den vermoeiden bezoeker gelegenheid tot aan
genaam verpoozen en een kijkje over de balustrade zullen verschaffen, hetwelk een 
aardig en afwisselend gezicht zal opleveren. Komen wij bij de reeds meer genoemde 
groote trap die naar de benedenzaal voert, dan vinden wij daar een groote vitrine met 
émail-werk van Eisenloeffel, terwijl aan den anderen kant van deze trap eene vitrine 
met juweelen van de firma Hoeting zal geplaatst worden. 

De groote trap afgaande komen wij op het groote bordes, dat halverwege de 
hoogte van de benedenzaal ligt, en waar onze grootmeesters der edele metaalkunst 
met hun werk uitkomen. Daar vinden wij groote vitrines van onzen Jan Brom, Begeer, 
Eisenloeffel en Voet, en kleinere van Zwollo en Nienhuis, waar tal van kostelijke en 
begeerenswaardige zaken het oog van den bezoeker tot een ongekend genot zullen zijn. 

De Algemeene Stedenbouw-tentoonstelling te Berlijn in 1910. 

De tentoonstelling zal in de Academie van Beeldende Kunsten gehouden worden. 
De vraag op welke wijze groote steden uitgebreid moeten worden, zal hier door talrijke 
voorbeelden uit binnen- en buitenland opgehelderd worden. Van Hollandsche bouw
meesters zullen werken van Berlage over Amsterdam en Den Haag vertegenwoordigd 
zijn, terwijl stadsuitbreidingen van Engelsche steden als Liverpool ook ingezonden 
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vooruitstrevende plannen omtrent de stadsuitbreiding in overweging genomen hebben, 
zullen waardevol materieel verschaffen. Kopenhagen zal een voorbeeld geven van 
verscheidene interessante tegenstellingen in stadsuitbreiding. Natuurlijk zal behalve de 
opgenoemde onderwerpen een groot aantal ontwerpen van Duitsche bouwmeesters op 
de tentoonstelling zijn. — Het programma omvat de volgende onderwerpen : 

iste Verkeers- en transportmiddelen. 
2de Woudgordels, plantsoenen, parkwegen, speel- en sportplaatsen. 
3de Straten, pleinen, bruggen, kunst langs de straten (bronnen, gedenkteekens). 

4<ie Historische ontwikkeling van groote steden. 
5de De hedendaagsche binnenstad, zakenkwartier, verhouding van de woning, 

stratendoorbreking. 
6de Uitbreidingsplannen, bebouwing, voorsteden, tuinsteden, arbeiders-stichtingen. 

7de Stichten van steden. 
gste Leeszalen. (Stadsbouwkunde-lectuur). 
Men ziet dat de tentoonstelling dus zeer belangrijk kan worden. 

„B o u w k u n s t". 
TWEEMAANBELIJKSCH TIJDSCHRIFT VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEV. DER BOUWKUNST. 

De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst geeft veel aan hare leden, en het 
belangrijkst daaronder is wel het tijdschrift >Bouwkun3t«. dat ieder jaar een compact 
deel vormt dat een sieraad voor de bibliotheek is. Thans verscheen aflevering twee, 
waarin keurig geïllustreerd het Huis Duin en Kruitberg bij Santpoort is opgenomen, 
gebouwd naar de plannen van de bouwmeesters M. A. en J. van Nieukerken. Van den 
aanvang der negentiende eeuw is die plaats bekend, doch met het klimmen der jaren 
verouderde het gebouw dat op weinig architectonisch schoon zich kon beroemen. Dat 
hebben de bouwmeesters voor den eigenaar den heer Cremer omgetooverd en met de 
fraaie waterpartij staat het nieuwe gebouw daar en maakt op den beschouwer indruk 
omdat de partijen smaakvol gekozen zijn; de geheele architectuur in stijl en verdeeling 
bevredigt. Is het bouwen voor een ruim gestelde beurs een voorrecht, niet altijd ver-
wezenlijkt dat in onzen tijd succes. Dat valt echter van Duin en Kruitberg niet te zeggen 
dat een in alle deelen bestudeerd en fraai geheel te zien geeft, inderdaad een succes 
onder onze gebouwen uit den laatsten tijd kan gerekend worden. 

Daarom was het voor de Maatschappij een dankbaar werk, dit in woord en beeld 

te mogen brengen en zij deed dit op te loven wijze. 
Het tweede gedeelte geeft een kijkje op de moderne Duitsche Architectuur, mede

gedeeld door Joh. D. Looyen, eveneens een beschouwing die ons op Duitsche architectuur 
een goede blik geeft en doet zien hoe onze naburen met bewonderens waardige durf 
de architectuur weten te verdeden. Alles bijeen, is aflevering twee van de Maatschappij 
alweder een hoogst belangrijke bij de voorgaande, waarvoor de redactie op veler waar
deering kan aanspraak maken. 
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Bij de P l a t e n . 

NïicMT Woah 

Ontwerp van vier arbeiderswoningen, 
door G. C. BOTHUIZEÏT, Bouwmeester. 

Plaat en tekstfiguren geven plannen, gevels en 
interieur van een viertal aaneengekoppelde arbei
derswoningen. 

Bij een karakteristiek uiterlijk hebben zij een 
ruime planverdeeling: twee kamers, keuken en 
op het achtergelegen terrein schuurtje, privaat enz. 
Op de bovenverdieping twee slaapkamers en 
zolder. Aan het geheel is een kleine kelder 
toegevoegd. 

R a a d h u i s D a m . 

yeVff i , fcfrt/yfiDh 
Het goedwillige men weet 

reeds allerlei mee tedeelen, 
wat betrekking heeft op het 
besluit door de Commissie 
genomen, om een voorstel 
inzake de raadhuis kwestie 
te doen. — Daarin was de 
hoofdzaak geen nieuw raad
huis doch het oude raadhuis 
weder voor de gemeente
dienst in te richten. Om nu aan alle »men's? een einde te maken, gaat het 
volgende verzoek van de Commissie uit; wel een wat laat genomen besluit, maar 



5S 

dat toch zijn nut kan hebben. Want niets is storender voor het onderzoek dan die 

talrijke ongevraagde voorlichtingen. — De Raadhuis Commissie bericht: 

i0. dat zij tot heden nog geen definitieve besluiten in eenig deel van haren arbeid had genomen; 
2°. dat hare leden als zoodanig zich onderling tot geheimhouding hebben verbonden; 
3°. dat het personeel, hetwelk de Commissie ten dienste staat, geheimhouding is opgelegd. 

De Commissie vertrouwt, dat door bovenstaande verklaring wordt voorkomen het maken 
van onjuiste gevolgtrekkingen, vóórdat het eindrapport der Commissie aan Burgemeester en 
Wethouders is ingediend en door dit College aan de orde ?al worden gesteld. 

De ontsiering van stad en land. 

Ia het Bouwkundig Weekblad werd voor eenigen tijd geleden door den bouwmeester 

I. H. W. Leliman er op gewezen, hoe fraaie stadsgedeelten, door onoordeelkundigen 

bouw, in discrediet worden gebracht. De met bizondere zaakkennis bijeen gebrachte 

onderwerpen, werden tegenover elkander geplaatst, de goede en de minder goede en 

daaruit viel op te merken, hoe het minder goede stad en land uitermate ontsiert en 

hoe wenschelijk het is dat de aandacht hierop gevestigd wordt. De met zoo veel zorg 

gegeven wenken, zullen ongetwijfeld nut stichten. Maar zoo rijst dan onwillekeurig de 

vraag: wat verstaat men eigenlijk in onzen tijd onder het werkelijke goede en wat 

onder het minder goede. De meeningen zijn hierover zoo verdeelt, dat het blijkt dat 

wat de een goed, de ander afschuwelijk vindt. Zoolang er zich niet meer eenstemmig

heid van gedachten gevormd heeft, zal die vraag wel onbeantwoord blijven en als een 

staaltje hoe de opinies verschillen kunnen, willen wij uit twee onzer voornaamste bouw

kundige bladen twee onderwerpen kiezen en die ook tegenover elkander stellen. Wij 

laten voor het oogenblik eigen opvatting buiten beschouwing, ieder onzer lezers kan 

lezen en zien en voor zichzelf oordeelen, maar zoolang de gezichtspunten op die wijze 

uiteen loopen, wordt het moeielijk een grenslijn tusschen het mooi en leelijk te trekken. 

Wij nemen daartoe over wat de critiek over beide gebouwen zegt. 

Het weekblad Architectura van 5 Maart 1910 geeft een beschrijving, door den 

heer Theo Rueter, van het buitenverblijf van den heer Bunge te Aerdenhout bij 

Haarlem. Dit gebouw zou het werk zijn van den bouwmeester Sven Silow, later 

A. Lundberg en toen het gedeeltelijk voltooid was, werd het afgemaakt door Prof. 

Max Laüger, allen Duitsche bouwmeesters, terwijl voor de praktische leiding de bouw

meester Foeke Kuipers optrad. Over dit gebouw zegt de schrijver het navolgende, dat 

wij in zijn geheel overnemen, daar brokstukken de zin zouden schaden. 

Het geheel grootsch van opvatting, met fijn gevoel, groote eenvoud en fiere moed 

uitgedacht en verwerkelijkt. Geen zoeken naar kleine effecten, schilderachtigheden, en 

met dies zij; geen navolging van een of andere stijl, uit conventie, uit traditie, of op 

bevel van den bouwheer; geen geïnspireerd zijn door werk onzer voorgangers en dit 

trachten te verbeteren; ook was het geen werk, tengevolge van getrouw zijn aan een 

»principe<, doch het werk van een vrij mensch, die ««/^materialen, kleuren en vormen 

uitkoos als hem goeddacht; een gansch los zijn van alle, tot heden toegepaste bouw

vormen, zuiver oorspronkelijk en . . . . in hooge mate beschaafd, edel van lijnen, rein 

van kleur, en rijk door sobere toepassing van tegelversieringen in tegenstelling met de 

groote, vlakke muren, die alleen bekoren door schoone verhoudingen. 
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Villa te Aerdenhout. 

Het geheel stond 

daar als een machtige, 

kloeke massa, strak 

afstekend tegen de 

lucht, zuiver van com

positie, gansch vol

maakt, en goddelijk 

rein! 

Stel u voor het hoofd

gebouw, regelmatig 

van indeeling, forsch, 

massief tot u sprekend, 

vierkant in planvorm; 

met aan alle zijden 

een stijle dakschuinte, 

met dofzwarte leien 

gedekt en aan alle 

gevels een hoogere middenpartij, met een fijne schuinte, als van een fronton, gedekt. 

Rechts van het gebouw een lage, ver zich uitstrekkende galerij, geheel met glas 

voorzien, denkelijk voor oranjerie bestemd. Links van het hoofdgebouw op eenige 

afstand een kleiner gebouw (waarschijnlijk een zaal voor muziek uitvoeringen) met een 

bijzonder mooi, stijl dak bekroond, en van een fijn, rank, zeer hoog c ploopend venster 

voorzien, tot boven de dakgoot opschietend en in een topgevel eindigend. Deze muziekzaal 

verbonden door een overdekte gang met het hoofdgebouw. Beaeden in de gang een 

poortvormige doorgang, voor doorrit naar deze tuin en als entree naar de zaal. 

En op de plaats waar deze gang verbonden is met de muziekzaal, steekt de zeer 

mooie, slanke, fijne toren met prachtig koepeltje bekroond, een 30 a 35 Meter hoog 

de lucht in. 

Deze toren lijkt mij het mooiste van het geheel toe. Hij is vierkant, loopt heel 

weinig spits toe, heeft even boven de halve hoogte aan alle zijden een balcon voor 

uitzicht over het landschap, en wordt zooals reeds gezegd is, bekroond door 'n zeer 

gelukkig gevonden koepel, rustend op zuiltjes en van balustrade voorzien. 

Dit torentje is zoo uiterst fijn en sUnk, van zoo'n prachtig silhouet en woidt op 

zulk een edele wijze versierd door de balcons, klok, tegelversiering als balustrade en 

de mooie afdekking, dat dit mij daarom het mooiste van den geheelen bouw toeschijnt. 

De plaatsing van den toren is ook zeer gelukkig; een eind ver van het hoofd

gebouw, waardoor dit door zijn forsche, complete gedaante, ongestoord tot u spreekt. 

Aan alle zijden rondloopend (het was ons helaas 1 niet vergund het inwendige te 

zien) trof ons de mooie groepeering, raak neergezet, zonder aarzeling, een bijzonder 

mooi complex, van voorname, rustige indrukwekkendheid. 

De twee pijlers waarop het balcon rust boven de hoofdingang; het groote, slanke 

venster met topgevel-bekroning in de muziekzaal; een zeer mooi, fijn rond erkertje op 

den boek van muziekzaal en gang; de groote forsche middenpartijen ia het hoofd-
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gebouw; het kloeke, strakke dak; de eenvoudig gevormde ramen met kleine ruiten, 
als 't ware een fijn netwerk leggende over de raamopeningen, en deze verband gevend 
daardoor met de muurvlakken. Dit alles en nog meer, wat ik na één beschouwing niet 
onthouden kon, vormt zoo'n statig, rijk geheel, dat het oordeel van een aandachtig 
beschouwer moet zijn ten gunste van den stichter van dit schoone monument. 

De muren zijn van baksteen, alle gepleisterd met grove portland specie, welke in 
sommige vakken glad geschuurd is, overal in een fijne geel-grijze tint gesausd, met 
als basement gelijkkleurige natuursteen. 

Dit gebouw had, dunkt mij, van gewapend beton gemaakt kunnen zijn; zoo'n 
indruk maakt het, omdat alle baksteen zorgvuldig is verborgen onder de cement-laag. 
Alleen enkele boogvormige openingen en de zeer dikke tuinmuren verraden, dat onder 
deze bepleistering baksteenconstructies verborgen zijn. 

Alle houtwerk is zeer weinig geprofileerd, bijzonder vlak en alles wit geschilderd. 
En als eenige versiering hier en daar om ramen en op groote muurvlakken (alle licht
openingen zijn bijzonder klein in het groote geheel, waardoor het grootsche effect van 
de vele vlakke muren zeer gelukkig tot u spreekt] en ook in de geveleinden, onder 
de fronton-schuinte, enkele of meerdere tot 'a tableau saamgevoegd, en ook als randen, 
horizontaal of vertikaal, van verglaasde relief tegels in zeer mooie kleuren aangebracht. 
Deze tegels zijn ter juiste plaatse ingemetseld en doen zeer goed in de groote, vlakke 
muren, zij lijken als mozaïk; in de toren schitterden zij als goud, toen de middagzon 
er even langs streek. Dit alles is zeer oorspronkelijk. De geheele compacte massa 
overweldigt u door zijn groote lijnen, schoone proporties, mooi silhouet; door de groote, 
strakke eenvoud en weinige details pakt het geheel u terstond. Het doet denken aaq 
een oostersch paleis. Alles zeer vlak en eenvoudig, doch raak; het werk van een 
groote geest en bovenal van een fijn gemoed. 

Het deed mij denken aan het bekende ontwerp voor 'n Volksgebouw van Willem 
Bauer; ik stel mij voor hoe hij hiervan genoten zou hebben 1 

Ook gelijkt het op het ontwerp Vredespaleis van Saarinen. 
Waarlijk, dit werk is modern, is rijk door zijn schoone eenvoud — wat men niet 

van alle modern werk kan getuigen — het is 'n compositie, van een volmaaktheid, 
die het klassieke nabij komt. 

Toen wij het paleis van den heer Bunge verlieten en rondliepen in den Aerdenhout, 
trof het ons hoe bijzonder grof, boersch en ongevoelig alle overige huizen en villa's 
ons aandeden; het was alsof men na muziek van Beethoven, draaiorgel-geluid te 
hooren krijgt 1 

Bij ons verzoek om het inwendige te mogen zien, kregen wij ten antwoord, dat dit 
eerst zou worden toegestaan over een paar maanden, als het geheel gebouw voltooid is. 

Zou het Bestuur van Architectura niet het initiatief willen nemen om er dezen 
zomer een excursie heen te maken ? 

Tot slot nog eenige woorden van waardeering van den heer Bunge die den stichter 
van zijn paleis in gelegenheid stelde op zoo'n onbekrompen wijze zijn idealen te kunnen 
verwezenlijken. Waarlijk, zulke gelegenheden zijn zeldzaam IQ ons landje, toch waarlijk 
niet misdeeld met kapitaal | 
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Ook moet ik mija 
verbazing uitspreken, 
dat niemand vóór mij op 
ditschoone monument 
de aandacht vestigde! 

Is het nog zóó wei
nig bekend? 

Dit over het buiten
verblijf Bunge. 

Daartegenover stel
len wij het huis Duin 

en Kruidberg, ge
bouwd bij Santpoort, 
voor rekening van den 
heer I P. Cremer door 
de bouwmeesters M. A. Huis, Duin, en Kruidberg te Sandpoort. 

enj. van Nieukerken en waarvan de afbeeldingen en nauwkeurige omschrijving is opge
nomen in het Tijdschrift Bouwkunst van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst. 
In eene beschouwing hierover zegt A. A. H. in Architectura van 12 Maart 1910. 

Het Maartnummer laat ons allereerst zien, hoe mooi het Kennemerland thans weer 
opgeknapt is met het nieuwe huis Duin en Kruidberg. Het schilderachtige der buiten 
ordonnantie in deze schoone natuur en den rijkdom der interieurs worden ons hier in 
een serie mooie afbeeldingen getoond en verder, welk een rijkdom van beeldhouwwerk 
zoowel in marmer als in hout in verschillende kunststijlen vinden we hier en welk een 
genot is het hierbij te denken dat dit voor een groot deel Hollandsche ambachtskunst is. 

Deze kritiek gaf aanleiding tot nieuwe kritiek en 19 Maart 1910 schrijft R. in 
Architectura het volgende: 

Boekbeoordeeling heet een zekere rubriek in ons orgaan en daaruit zou men con-
cludeeren, dat in de regelen onder dat hoofd wel eens een hartig woordje >kritiek€ 
zou worden gesproken. Het frappeert, dat de schrijver dier weinige regels, A. A. H , 
alles »mooie, zonder uitzondering »prachtig< vindt. ^.v-

Veilig is 't misschien wèl, zoo'n beoordeeling, althans van auteurszijde zult ge, 
schrijver, niet worden aangevallen. Bedenk echter dat ge niet door den auteur alléén 
gelezen wordt. Ge schrijft voor óns, leden van A. et A., en wij verwachten dat ge 
schrijft om ons op mooie dingen opmerkzaam te maken, die ons anders mochten ont
gaan; doch ook om. ons op het minder mooie te wijzen. 

Voelt ge, »beoordeelaar*, het gewicht uwer positie? Beseft ge, dat ge een deel der 
opvoeding onzer jongere leden op u naamt, toen ge aan het •«beoordeelenc sloegt? 
Wat erger is, is 't wel alles >juist en waar. wat ge in uw oordeel zegt? 

Vergun mij voor ditmaal een paar vragen; misschien kom ik dan later nog eens 
infornïeeren. 't Gaat over »Bouwkunstf en 't geldt de »Duin en Kruidberg« bij Sandpoort, 
daarin afgebeeld ea beschreven. 
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.Mooi Kennemerland ü weer opgeknapt met het nieuzve huisu Hoe moet ik dit 

begrrpen? Verleden week vroeg ik iemands meening omtrent het bekende art.kel m 

de >Gr0ene< over de Damkwestie en Wethouder van den Bergh. ,Nouc. was ' t antwoord. 

»die is opgeknapt*. Is 't zóó? 

, Welk een rijkdom van beeldhouwwerk, zonvd in marmer als in hout, m ver

schillende kunststijlen vinden we hier en welk een genot is 't hierbij te denken, dat M 

voor het grootste deel Hollandsche ambachtskunst is*. 

Is 't waarlijk zóó mooi en allemaal kunst? In marmer, in hout, in verschalende 

kunststijlen 1 Maar zeg, dan is 't namaak, virtuosenwerk; herinner u maar wat de heer 

Nijhoff 1.1. Zaterdag in zijne lezing hierover zeide. - en geen kunst, dus ook geen 

Hollandsche Ambachtskunst, waarover ge u zoo genottelijk voelt. Een doode musch? 
Of begrijp ik 't verkeerd? 

De meerderheid der Redactie is het met de meening van den heer R. volkomen eens. 

Wanneer men die beschouwingen tegenover elkander stelt en ziet hoe de een 

aanbidt wat de andere verguist, dan wordt het moeielijk uit te maken wat werkelijk 

tot het schoone en goede mag gerekend worden, want waar uitheemsche producten 

met zulke lofzangen worden bezongen, integenstelling met opvattingen die aan eender 

beste tijdperken onzer Nederlandsche architectuur herinneren, daar raakt men de kluts 

kwijt en 't is daarom maar het best dat een ieder zijn eigen oordeel maar vormt bij 

het zien van deze contrasten. Mogelijk zijn er nog velen die het met de conclusie met 

eens zijn, 't zijn in ieder geval een paar eigenaardige tegenstellingen. 

De toestand in de bouwvakken. 

In de hoofdstad staat het met de b o m ^ k e n critiek. De beide partijen staan langdurig 
sterk tegenover elkander, en liep nu de kwestie zooals in vroegere jaren over de vermeerdenng 
van het loon alleen, daar zou een middenweg te vinden zijn, zooals ztch zoo dikwerf daarvoor 
Zgeboden heeft. M L * het betreft hier een opvatting een vermeend recht en dan is zoods z o 
dikwerf blijkt bemiddeling van weinig invloed. Het ware te wenschen dat zich de ^rklieden 
meer enpirig en krachtiger uitspraken, thans zijn alleen zij aan het woord die de str?d aan-
S e n en wanneer uit eigen boezem een meer beredeneerd verzet kwam hoe zou veel onheil 
kunnen wordln voorkomen. Zooals het nu gaat groeit de bitterheid. Het is daarom te waardeeren 
d a t o p de vraag om den strijd tot meerdere vakken voort te zetten daartegen een stem opging 
u t de gunstig bekende timmerlieden vereeniging Concordia Inter Nos. Zoo moest zich nu mee 
k acht vormen en men zou veel beter resultaat verkrijgen, uit eigen kring moet deweggeweze 
worden en het zou velen bemoedigen, die zich nu uit drang of vrees zien teruggehouden. Wi, 
S n haast Mei en wanneer het gLdwerk dan niet met kracht wordt ^ ^ ^ ^ ^ 
toestand niet beslist spoedig wordt gekeerd, dan loopt i 9 . o voorbij ^ ^ \ ^ l ^ Z 
belang voltooid komt, of in aanbouw ondernomen, als dan de winter i 9 io afshnt. zuUen zich de 
gevolgen in alle gesttengheid doen gevoelen, want het jaar gaf bij geen arbeid, geen vooruitzicht 

om dien winter werkende te kunnen doorbrengen. -, .. , „,. 
Hoe eerder wij het jaar ingaan, en dat gaat snel, hoe zorgvoller het oog op de toekomst 

dient gericht Het komt ons voorfdat van de patroons en van de werklieden " tegenover 
e e n d e r gesteld hebben, weinig toenadering te wachten is; de eersten mogen hun goed recht 
nfet pr j sgevSin dit bi oudere geval, en de tweeden willen hun vermeend recht met opgeven. 
B e l d d S n g van hooger hand. hoe wenschelijk ook in vele gevallen, achten WIJ hier ondoelmatig 
S t T w o ' r d e n maniien gekozen, buiten het vak staande, wier beoordeelingen met zuiver en 
aan te veel indrukken onderworpen zijn. 



63 

Uit de kern van onze werklieden, die getoond hebben in zoovele gevallen • bezadigd en met 
oordeel hun stand hoog te kunnen houden, wars van alle opdrijverij, verwachten wij de eenige 
oplossing en daarom is het zoo te waardeeren, wanneer zich op dien weg stemmen beginnen te 
verheffen, om de strijd te beperken, die, zoo voortgaande, strekt tot schade van de geheelq 
maatschappij, welke door de bouwvakken, zoowel door minderen als meerderen, is gevormd 
't Wordt hoog tijd, dat het oordeel niet van een kant meer opgedrongen wordt; beslissingen, 
als door de timmerheden-vereeniging gedaan, leiden daarin ten goede. Op die wijze voortgaande^ 
is het een gevaarlijk spel, dat geen steun verdient. 

Prysvragen. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA. EEREPRIJSVRAAG 1910. 
Ontwerp voor: Een kopstation met verhoogd spoor voor eene gemeente als Amsterdam. 
Het gebouw bestaat uit een gebouw aan het voorplein en twee vleugelgebouwen ter weers

zijden van de statiousoverkapping gelegen. 
De vleugelgebouwen staan aan straten, breed 25.— M. 
De stationsoverkapping, die uit een of meer spanningen kan bestaan, is breed tusschen de 

achtergevels der vleugelgebouwen + 160.— M. en is ongeveer lang 218.— M. 
Het hoofdperron langs het gebouw aan het voorplein is breed 18.— M., de breedte der 

overige perrons is volgens de situatie. 

De vloer van den beganen grond ligt gelijk met het trottoir aan het voorplein en der 
zijstraten, de vloer van de ie verdieping is gelijk met de personenperr ms en ligt 4.40 M. boven 
den vloer van den beganen grond. De goederenperrons liggen 3 80 M. boven laatstgenoemden vloer. 

Het laden en lossen van bagage, bestelgoederen en de post geschiedt uitsluitend op de 
goederenperrons, die met liften en trappen in verbinding zijn met tunnels. De tunnels verbinden 
de lokalen voor ontvangst en afgifte van bagage, de lokalen voor bestelgoederen en de post met 
genoemde perrons. Voor de noodige trappen naar de verdieping (perronhoogte) is te zorgen. 

Het gebouw moet bevatten, behalve de noodige bergplaatsen: 
a. het gebouw aan het voorplein. 
Op den beganen grond: 

1 ruime vestibule, waarin: trappen naar de verdieping (perronhoogte), 1 plaats-kantoor ter 
oppervlakte van 225 M .̂, met minstens 10 loketten, 1 verblijf voor den portier, 1 kantoortje 
voor wielen van geld, tochtportalen, lokaaltjes voor den verkoop van dagbladen, bloemen, enz. 

In aansluiting met de vestibule moeten zijn: 
1 lokaal tot afgifte van bagage met een kantoortje, oppervlakte 900 M3.; 1 reisbureau met 

wachtruimte, oppervlakte 200 Ms. 
Voorts bevat de begane grond: 

den ingang naar het Koningspaviljoen, hierbij kunnen zijn gelegen 2 ^ 3 kamers voor de 
Directie en voor kleine vergaderingen; lokalen voor de post met een ingang aan het Voorplein 
voor het publiek, ter oppervlakte van 600 M*.; 2 lokalen met portaal voor de politie; keukens, 
bergplaatsen en kamers voor den kastelein. 

Op de verdieping (perronhoogte): 

1 wachtkamer ie klasse, ter oppervUkte van .180 M*.; 1 wachtkamer ie en se klasse 
(restauratie), ter oppervlakte van 300 M*.; 1 eetzaal voor ie en 2e klasse, ter oppervlakte van 
200 M*.; 1 of 2 kleine salons nabij de eetzaal; 1 wachtkamer 3e klasse niet rooken ter opper
vlakte van 180 UK; 1 wachtkamer 3e klasse ter oppervlakte van 450 M3.; toiletkamers voor 
heeren en dames, die voor de heeren kunnen ook zijn gelegen op den beganen grond, onder-
of op een insteek boven de dames-toiletkamers; buffetten, kamers voor den kastelein, services, 
enz.; 1 Koningspaviljoen, bevattende trappenhuis, salons, kamers voor het gevolg en toiletkamers, 
oppervlakte 500 M3.; lokalen voor de post met een toegang voor het publiek vanaf het perron, 
oppervlakte 600 M3.; minstens 4 lokalen ter gezamenlijke oppervlakte van 200 M». voor den 
stationschef, de onderchefs en hunne bureaux; hierboven op de tweede verdieping een sein-
kamer en eenige kantoorlokalen voor den stationsdienst; 1 trappenhuis naar laatstgenoemde 
lokalen en een lokaaltje voor telefoons. 
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• De kuMgenoamde lokakn mo«en „ , . c e l W ^ P W h " « * " • » f S * " " " 1 « C " 

' " S " . " X b o u w e n , , .n g onge.e., ,00 M, g e r a e t e n uU de . . d u ^ v d v . . „ « g a b o „ 

aan het Voorplein, moeten ieder bevatten : 

2 ^ 3 woningen voor den stationschef,. de onderchefs, kastelein enz. 
Op de verdieping (P^onhoogte)^ ^ ^ ^ ^ ^ c o n d u c t e u r S ) 

oppe::;r\:oM^-er
hr r ^ l - ̂ , . w*mi ^ M . 

en I ' t n ^ l ^ Z o v e r v o e r , met hunne bureaux, vo.r eiken vleugel ter opper-

^ Vo'onsrvauen de verdiepingen woningen, genoemd bij den beganeu grond. 
m de toiletkamers en retirades moeten lokaaltjes zijn voor de bewaaksters. 
L e n t m d v lugelgebouw moeten aansluiten, aan de eene zijde van de stationsover-

k a p p t " E T V O ^ bestelgoederen met de noodige kantoorlokalen en aan de andere z.de 

lokalen voor den postpakketdienst. 

D
D: s r ctrr=ir.r^rreL.ging,« ^.«^o^. 

Teekeningen. 
G e Vd ae a!cdha7i er2oo- een platte grond van den beganen grond met de tunnels; een platte 

g r o n r v t t t r d i e U g i p e - n W l - t de perrons; een P ^ ^ a n t - ^ v ^ 

ieping r^JlJ^r^Z^™ SotXS êlevL aan 
r ^ r r ^ ^ t e f d ^ ^ Z ^ en wacMkamê  deze kunnen ver^n . oz e 

reeds voorkomen op de vorengenoemde teekeningen; op de schaal i ^ 50 • een of meer g 
rijke détails van de gevels en een of meer idem van het mteneur. 

De behandeling der teekeningen wordt vrijgelaten. 

ê e ^ e i r g i ^ Z ^ o p e r v ^ o r alle Nederlanders, die hun Nederlanderschap hebben be
houden. Se o n t f ^ n moeten'xs September I 9 ro , uiterlijk des * ^ \ ^ ™ ^ P 
^gekomen aan het adres van den xsten Secretaris van het Genootschap, aan het lokaal „Parkzicht , 

* 0 h T ^ ™ ^ * ^voegd zijn een verzegelde naambrief en een correspondentie-adres. 

om zoo noodig met den ontwerper in briefwisseling te kunnen treden. 
M e Tekeningen of stukken, die bij' de inzending behooren. moeten voorzien zip van. 
10. een motto, waaronder het ontwerp is ingezonden; 
,0 PPTip ongave van den datum van inzending. , 
D ; naam ^ T e n ontwerper mag op de teekeningen ofbijgevoegde stukken niet voorkomen. 
De teekenineen moeten plat, zonder houten lijsten, verpakt zijn. , , J , , . w 

„ I d e r f d e «.Men m de Smu.en .« het H. R. v» het Gen. me. ,s vold»„, to.en 

" l ^ V T ^ ^ W ^ ^ r r ^ d o ^ e ^ e ^ 
D e J u t y : K. P. C. DE BAZEL; H. P. EEEIAGE N » . ; D. A. N. MARGADANT. 
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Vademecum der Bouwvakken 
25e Jaargang 1910. 

Afl. 8. PlaatS, 
14 April 1910 



Bij de P l a t e n . 

D u b b e l e V i l l a t e L a r e n , 

door H. D. TABAK, Bouwmeester. 

Een goede combinatie vormt de dubbele villa 
gebouwd te Laren. De oostelijk liggende is de 
grootste. Een ruime vestibule geeft toegang tot 
de hal, waarop alle vertrekken uitkomen. Deze 
zijn salon met serre, huiskamer, keuken enz. Op 
de bovenverdieping bevinden zich logeer- en slaap
kamers. De andere heeft een ruimen gang, waarop 
ter eenre salon en huiskamer, ter andere de 
keuken uitkomt. De trap is achteraan gelegen en 
heeft de bovenverdieping twee slaapkamers. 

De velerlei sprongen in de gevels, geven aan 
het geheel een afwisselend aanzien. 

In die landelijke omgeving moet alles beslist 

voldoen. 

Het bouwvak in de hoofdstad. 

Het is een zonderling schouwspel, wanneer 
men de nieuwe wijken bezoekt en daar de werken, 
die maanden achtereen stil liggen, aanschouwt. 
De putten zijn vol water geloopen, de profielen 
zijn aan het spelevaren en is er jeugd in de buurt 

KAT-T-i^An.— 
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èn de wachter zoek, dan drijven al die profielen, die nog kort geleden elkander treurend 
stonden aan te staren, in het smerige grondwater rond. Wat boven den grond is, vergrijsd 
van misnoegen; de steenen zien er uit alsof zij aan ruïaes behooren, het hout vaal en smerig, 
of het jaren lang aan weer en wind is blootgesteld en waar de cementsteen gebruikt 
wordt, daar schijnt zich op enkele punten zoo iets van saamgevloeide pap te vormen, 
want hoe sterk het materiaal ook wezen moge, tegen zulk een toestand is het niet 
bestand en die het ziet betreurt het, dat zoo de welvaart met voeten vertreden wordt. 
In den besten tijd ligt alles te versterven en-menig bouwer zal 1910 onderzijn 
ongelukkigste jaren van den werkkring rekenen, 't Is waar, er is een weinig kentering 

ten goede, maar dat is alles nog 
zoo gering, dat de daden daar
van niet op te merken zijn. Ver
dient eigenlijk het scheppen van 
zulke toestanden niet afgestraft 
te worden en wanneer de schade 
zich meer en meer uitbreidt, 
het te laat over zooveel zich 
zal uitspreken, dan zal die straf 
in den komenden winter ook niet 
uitblijven. Vreemde menschen 
toch. Terwijl de arbeid rust, 
heeft men des te beter gele
genheid te kunnen nadenken 
over wat gebouwd zal worden. 

Dat nam het gemeentebestuur ter harte, die de reeds vastgestelde plannen: verbouwing 
Hoofdbureau van Politie, nader in overweging nam en nu aan Dr. Cuypers opdroeg, 
bij den bestaanden gevel een passende aansluiting te maken. Zoo iemand, dan is 
zeker wel Dr. Cuypers de man die deze taak serieus en met kennis zal ten uitvoer 
brengen, maar is het daarentegen weer een spijtig geval, dat zooveel voorlichting 
van anderen zoo doelloos wordt op zij gezet. Op die wijze zou men de moed verliezen, 
om met goede wenken het gemeentebestuur van dienst te zijn. Ook de Beurs, die van 
zijn geboorte af een sukkel is geweest, zal nu door vergrooting der effectenbeurs 
uitbreiding erlangen, die het gebouw nog onmogelijker, zoo niet geheel onmogelijk 
zal maken. Het hangt zoo in de lucht, dat de dobbelende heeren nog eens uit den 
dobbelsteen gedobbeld worden en er toe over zullen gaan, hun eigen lokaliteit te 
stichten. Wat zal er dan met de open te komen ruimte gedaan moeten worden? En 
dat velen er over denken is zeker, omdat zij overtuigd zijn, op de aldus zich 
wijzigende manier toch nooit tot iets goeds te zullen komen. Als het daartoe komt, 
dan ziet het er voor dat groote gebouw op het Damrak slecht uit. 

De Kliniek in aanbouw op het terrein achter de Johannes Verhulststraat, volgens 
de plannen van den bouwmeester H. Bonda gebouwd, vordert goed. De kappen zijn 
gedekt en vertoonen de bovendeden der gevels reeds een bewijs van voltooiing, 
't Zal — wanneer de loodsen en keeten opgeruimd zijn en het hek voor het gebouw 
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komt — een fraai geheel vormen, want nu reeds trekt het veler aandacht door de 
afwisselende verdeeling en gepaste versiering. Wanneer het gebouw in het volgend 
jaar geheel afkomt, is de hoofdstad een belangrijk bouwwerk rijker, waarop de bouw
meester met voldoening kan terug zien. 

't Is eigenaardig om te zien, hoe de Doelenstraat in hervorming is. De vroegere 
kunstzalen van Frederik Muller verkregen een andere bestemming en werd daarbij het 
gebouw niet weinig in anderen vorm omgezet. Het verkoopingspaleis zou men het 
haast noemen van Frederik Muller is weder vergroot met bovenzalen met uitnemend 
licht en bizonder sierlijke verdeeling. Wat gaat van daar een bekoring uit, wat een 
schatten van kunst passeeren daar de revue, als de oude Heer Muller eens kon zien 
hoe hoogst begaafde 
kennis, van zijn zaak 
reeds door hem zoo 
hoog opgevoerd, wisten 
te maken een onge
ëvenaarde inrichting hij 
zou versteld staan, want 
Amsterdam heeft daar 
een lokaliteit op vei
lingsgebied, zooals wei
nig wordt aangetroffen 
en die groote welvaart 
mede brengt. De Heer 
A. W. M. Mensing heeft 
daarvoor alle kennis 
en gaven. 

Ook deze week kwamen daar tal van gobelins, porcelein en schilderstukken onder 
den hamer die kapitalen vormen en die het een voorrecht is, zoo gunstig verlicht nog 
eens op de beste wijze te kunnen zien, voordat zij zich heinde en verre verspreiden. 

Op dit punt is de hoofdstad ontzaggelijk veel vooruitgegaan. 
Ook bij de aanstaande feesten die het bezoek der koninklijke familie betreffen, 

zullen onder de versieringen verdienstelijke voorkomen, daar de verschillende buurt-
combinatiëa zich daarbij door bekwame vakmannen laten voorlichten. 

Ook het waterfeest belooft veel. De Vereeniging Architectura et Amicitia heeft 
reeds haar toezegging gedaan te zullen medewerken en zullen nog andere kunst-
vereenigingen volgen, waardoor pan dit vertoon een kunstvol karakter zal worden gegeven. 

-ACHTE"Pl&E,VKa.-

By de t e k s t f i g u u r . 

In het vaktijdschrift »De Deutsche Bauhuttec komt een villa voor, gebouwd 
volgens de plannen van den bouwmeester W. Ley te Cassel. 

Is het uiterlijk eenvoudig het voldoet niettemin door den eigenaardigen uitbouw, den 
Overdekten toegang, verschillende raatnverdeeling- enz, Het plan is zeer regelmatig en 



68 

door de geriefelijke indeeling aangenaam ter bewoning. De ingang geeft door een kleine 
vestibule toegang tot de hal. Goed verlicht biedt deze een zeer gunstig gelegen ruimte 
aan, waarin de trap goed voorkomt. Om de hal groepeeren zich het salon, woonkamer, 

eetzaal met verandah, aanrechtkeuken, waardoor de toegang naar de keuken en deze 
geheel is afgesloten. De keuken heeft aan den zijdevel een afzonderlijken ingang. In 
het sousterrein liggen de kelder en brandstoffenbergplaatsen. Op de bovenverdieping 
de slaap- en logeerkamers. 
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D e R e m b r a n d t z a a l . 

De Nachtwacht weder verhuisd naar eigene woning de aangebouwde zaal. 't Was 
of er geen rust kon komen voor het eminente schilderstuk. En waar men het ook 
bracht 't voldeed dan nog het best ia de regentenzaal waar het 't laatst tijdelijk 
vertoefde. Hoe ook er bleef altijd te wenschen over, daar was weder te veel afleiding. 
Toen indertijd de zware lijst om het meesterstuk werd gebracht, hebben wij er reeds aan 
herinnerd, hoe donker het geheel slecht omsloot. Het is een schilderstuk waarvan een 
gouden gloed uitgaat; wanneer omgeving, lijst en wanden ook die gloed in zich op 
konden nemen, zou er meer overeenstemming komen. Dat hebben de gedurige proef
nemingen bewezen. Thans is de arbeid weder opgehangen op de oude plaats en door 
goud omsloten. De lijst verguld, de nevenstaande pilasters en het plafond eveneens en 
dat smelt alles ineen tot een geheel, dat bewondering afdwingt. Daar is harmonie, 
zoolang gezocht eindelijk en met uitnemend succes gevonden. 

De zijwand met de betimmering is thans een rustige vlakte, die geenerlei hinder 
doet en het licht van de ramen is door donkergroene schermen zoo ondervangen, dat 
het zich geheel op de Nachtwacht vereenigt en den binnenkomenden bezoeker in een 
duister laat. Die tegenstelling brengt een groote bekoring, want de aandacht wordt nu 
alleen gevraagd voor datgene waarvoor de plaats bestemd is. Het lastige voorbijloopen 
is opgeheven en men kan de commissie niet genoeg lof toebrengen voor de onvermoeide 
pogingen om eindelijk doel te treffen en wij zouden voor het oogenblik niet weten wat 
er beter in den toestand te maken zou zijn. Wanneer de tijd het nog nieuwe van de 
gulden beschildering wat tempert, komt alles nog meer tot zijn recht en wij gelooven, 
dat eindelijk de rust in de Rembrandtzaal is gaan huisvesten, en dat het moeielijke 
vraagstuk zijne oplossing gevonden heeft, 't Is thans een genot daar een oogenblik in 
bewondering te verwijlen en het welgeslaagde antwoord op zoo velerlei vragen te beoordeelen. 

Prijsvraag, Coöperatieve Bouwvereeniging „Rochdale" te Amsterdam. 

Ontwerp voor de verkaveling en de Bebouwing met Arbeiderswoningen van een Bouw
terrein, gelegen aan de Kostverlorenvaart, Borgerstraat en Jacob van Lennepstraat te 

Amsterdam Prijzen: f600.—, f 300.— en f200.—. 

PROGRAMMA. DOEL. 
Ds Coöperatieve Bouwvereeniging „Rochdale" stelt zich voor, arbeiderswoningen te laten 

bouwen nadat haar van Gemeentewege, krachtens de Woningwet, de gelden voor den bouw 
zullen zijn toegestaan. 

Voor bouwgrond is aangewezen een terrein, gelegen aan de Kostverlorenvaart, Borgerstraat 
en Jacob van Lennepstraat te Amsterdam, over welk terrein de Vereeniging, wanneer definitief 
tot bouwen besloten wordt, kan beschikken. 

Het doel der prijsvraag is een indeeling en bebouwing te verkrijgen, die voldoen aan de 
hierna volgende gegevens en bepalingen (waarbij de jaarlijksche onkosten de uitgaven moeten 
dekken) en die in pnctischen, hygienischen en aesthetischen zin waardevol zijn. 

GEGEVEN IS: 
1"; h e t P ,an v a n het bouwterrein (op de bijgaande schets aangeduid" met C. D. E. F.(; 2». dat 

de. prijs per M3 bouwterrein /21.50 (rente en overdrachtskosten inbegrepen) bedraagt; 30. dat 
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der Amsterdamsche Bouwverordening voor de nieuwe stad bij den bouw van 
dit woonhuizencomplex geldend; 40. dat het maken van dwarsstraten of ^ ^ ^ ^ ^ P 6 -
lijken tuin geoorloofd k De kosten zijn ten laste van den bouw; 50. dat de bovenkanten van 
straat en tuin beiden zijn gelegen op o,7o M. boven A.P. en de bovenkant van de fungdeenngspla en 
op o 80 M onder A. P.; ó". dat de woningen bedoeld zijn voor de arberdsklasse en de genuddelde 
huur'van alle woningen /a - 'S P - week bedraagt, terwijl de m a ; L m u m ; w e e k h u ; r

h { 4 " "^^^^^^ 
te boven gaan; 7». dat het aantal verdiepingen (met de benedenverd.epmg inbegrepen), twee, 
drie of vier mag bedragen; 8». dat de woningen moeten bevatten: a. een woonvertrek groot ten 
minste 15 M .̂ en waarvan de kleinste lengte-afmeting niet minder dan 3,70 M. mag bedragen; 
b. een keuken; c. I. voor een klein aantal woningen: één slaapvertrek; 
• - E. voor een aantal woningen: twee slaapvertrekken; 

EI. voor een aanzienlijk aantal woningen: drie slaapvertrekken; 
IV. voor een aanzienlijk aantal woningen: een tweede woonvertrek en twee slaapvertrekken 
In de gevallen IH en IV mag de keuken desnoods minder dan 4 | « zijn, mits ingericht 

^ r ï n privaat met waterdoorspoeling; e. eene zolderruimte; / . kasten e.d.; en voorts mogen 

E 

niet meer dan drie woningen toegankelijk zijn door één straatdeur; 90. dat op zolder skapver-
trekjes mogen ontworpen worden, doch slechts behoorende bij de woning op de hoogste verdieping, 
10O het Lolgende voor het opmaken van de exploitatie-rekening; a. de jaarlijksche onkosten 
moeten de uitgaven dekken; b. een hieronder volgend model der exploitatie-rekening: 

I Annuïteit voor rente en aflossing 4,t7 % van de totale bouwsom; 
II. Grondbelasting en straatgeld, zijnde te zamen 9 % der huuropbrengst per jaar; 
III. Waterleiding ƒ13.50 per woning per jaar; 
IV. Brandassurantie o,6 0/00 te rekenen over % der bouwkosten; 
V. Onderhoud en schoonmaak, zijnde i2<V0 der huuropbrengst per jaar; 
VI. Administratie enz. ƒ7.50 per woning per jaar; ^ . „ „ w ™ • 
ii« dat onder de totale bouwsom wordt begrepen: a. koopprijs grond; b bouwkosten, 

c hononmum architect te rekenen volgens de eerste klasse van de honoranumregelen, vastgesteld 
door de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, en wel als volgt: ™^™™™™* 
de bouwkosten van één perceel van elk type, en verder honoranum voor hoofdleidmg, toezicht 
en afrekening te rekenen over de geheele bouwkosten; d. salaris opzichters;..renteverhestijdens 
den bouw, te rekenen 2 ,5% per jaar gedurende ^ jaren; en zoo nood.g /. aanleg gemeen-
schappelijken tuin; g. aanleg zijstraten, pleintjes e.d. 

GEVRAAGD WORDT: 

x\ eene situat*eteekening van het bouwterrein met verkaveling der perceelen en .indeeling 
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naar de diverse woningtypen op schaal i op 200, met ingeschreven maten; 20. platte-gronden 
op schaal 1 op 100; 3°. hoogte-doorsneden op schaal 1 op 100; 4». hoofdgevels op schaal 1 op 
100; 5°. eene perspectivische schets, te nemen uit een punt, waaruit het in werkelijkheid te zien 
zou zijn, bij voorkeur vanaf een der omgevende straten genomen; 6». eene begrooting, waaronder 
bedoeld wordt het kubiek der diverse perceelen, buitenwerks gemeten en genomen den totalen 
inhoud vanaf bovenkant vloer beganen grond, en de bouwkosten per M3. voor elke type afzonder
lijk, daarenboven moet, op verzoek der Jury, de inzender binnen een week zijne uitgewerkte be
grooting overleggen; 7°. eene exploitatie-rekening. 

Van elk type worden verlangd de plattegronden, de gevels en doorsneden in zwarte inkt-
hjnenj in de behandeling der overige teekeningen, is de ontwerper geheel vrij. 

BEPALINGEN. 

Art. 1. De mededinging staat aan een ieder open. 
Art. 2. Vanaf -den dag van ontvangst tot den dag van terugzending zuUen alle ingekomen 

ontwerpen voor ƒ200 door de Vereeniging „Rochdale" tegen alle risico worden verzekerd. 
Art. 3. De Jury bestaat uit: H. P. BEKLAGE Nzn., Voorzitter, J GRATAMA, KA. Rapporteur 

J. E. VAN DER PEK, Architecten; J. M. A. ZOETMULDER, C. I. Inspecteur v. d. Volksgezondheid; 
CH. KOSTER, P. ROELAND, A. KEPPLER, C. I. Bestuursleden „Rochdale". 

Art. 4. Daar de Jury-leden de benoeming aanvaard hebben, verklaren zij, dat zij noch 
middellijk noch onmiddellijk materieel belang bij den uitslag van den wedstrijd hebben, en dat 
zij zich ten volle vereenigen met de bepalingen van dit program. 

Art. s. Uitgeloofd worden: een eerste prijs van j^oo.—, een tweede van /300.— en een 
derde van /200.—. 

Als de Jury van oordeel is, dat geen der ingekomen ontwerpen voor bekroning in aan
merking kan komen, kan zij de voor prijzen beschikbaar gestelde som geheel of ten deele onder 
de beste ontwerpen verdeelen tot een minimum van ƒ200.—of bij gering gehalte geheel inhouden. 
In het eerste geval is voor het openen van den naambrief de schriftelijke toestemming van den 
inzender noodig. Deze geeft door het verleenen van die toestemming tevens te kennen, dat hij 
de toegekende premie aanvaardt. 

Ontwerpen, welke niet aan alle eischen van het programma voldoen, worden ter zijde gelegd 
en komen niet voor verdere beoordeeling in aanmerking. 

De bekroonde ontwerpen, evenals de ontwerpen waaraan een premie is toegekend, blijven 
het eigendom van de Vereeniging „Rochdale", die daardoor het recht heeft de daarin vervatte 
oplossingen te verwerken en te gebruiken op de wijze, die haar dienstig voorkomt. Ditzelfde recht 
verkrijgt de Vereeniging over die ontwerpen, welke zij tot een minimum bedrag van /200 — 
wi! aankoopen. In beginsel wordt aangenomen, dat het eerstbekrooude ontwerp wordt uitgevoerd 
en de uitvoering wordt opgedragen aan den ontwerper, onder de bepalingen van de Honorarium 
Regelen, vastgesteld door de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, en zooals die hiervoor 
onder 11 c nader omschreven zijn. 

Het bedrag van den prijs zal niet in aanmerking komen voor het verschuldigde honorarium; 
wanneer tot de uitvoering van het ontwerp wordt besloten. 

Indien op goede gronden aan de ervarenheid van den ontwerper mag worden getwijfeld, 
moet deze zich in de uitvoering van zijn ontwerp door een door hem, onder goedkeuring van 
de Vereeniging „Rochdale", gekozen medewerker op nader te steUen voorwaarden doen bijstaan. 

De Vereeniging heeft het recht de in eigendom verkregen ontwerpen te reproduceeren (met 
vermelding van den naam van den ontwerper) op de wijze die haar goeddunkt. 

Art. 6. De Jury zal over zooveel mogelijk alle, doch in elk geval over de ontwerpen der 
laatste schifting gedetailleerde beschouwingen leveren. Voor het vaststellen der eindconclusie zal 
de jury voltallig aanwezig zijn. Bij ontstentenis yan langen duur van een lid der jury, waardoor 
de afwikkeUng der prijsvraag aanzienlijk zou worden vertraagd, kan een plaatsvervangend lid door 
de Vereeniging „Rochdale" worden benoemd in overleg met de jury. Voor een plaatsvervangend 
lid gelden dezelfde bepalingen als voor de gewone juryleden. 

De jury neemt al hare besluiten met gewone meerderheid van stemmen. Na de uitspraak ?al 
de verzegelde naambrief, behoorende bij het eerstbekrooude ontwerp, door de prijsvraaguitschrijfster 
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in tegenwoordigheid van de jury worden geopend. Voo, het opene. van de naatnbneven der 
overige bekroonde ontwerpen wordt de toestemming van de mzenders vere.scht 
^ T r t 7 De inZendinTen worden ingewacht tot en net 30 Juli ^o aan het adres van den 

T ^ „f*™, hnrpan Mii tot bev, der Bouwk., Marnixstraat 402, Amsterdam, 
^ i i s d l ^ a n T n ^ beschouwd L dagteekening van het bewijs der verzendmg. 

^ S t / e n ^ r d T ^ T p ^ f d a g voor de sluiting der prijsvraag in het p r o g r ™ 
vastgesteld! is verzonden, zal buiten beschouwing blijven, en vóór de mtspraak der jury aan het 

- l ^ ^ l ^ S T ^ t L . , die niet door het programma zijn voorgeschreven, 

- " r ^ n 1 ^ ^ ^rrrSftgezonden onder e. kente.en 
of mttto. Op straffe va^uitsluiting is het aan inzenders verboden op de een of andere wr^e de 
anoniemiteit vóór de uitspraak van de jury te verbreken. 

BTelke inzending zal in afzonderlijke verzegelde converts moeten worden gevoegd: 
«.Een naambrief van den ontwerper, bevattende een verklanng luidende: 
„Ondergeteekende, inzender van het ontwerp motto , verklaart dat dtt ontwerp zijn 

geestelijk eigendom is". 

L r b r v T f ^ r - v a n het motto, welk motto tevens moet vermeld staan op de 

t e e k ^ ^ d n r T g l T m d 6 S r z S vóór de uitspraak der jury door haar mogen worden 
geopfnd, wanneer het noodig is door tusschenkomst van den correspondenten, met den ontwerper 

" ' t f S V t ^ e e k e n i n g e n en bijbehoorende stukken mag niet zijn het handschrift 

^ Art r u S d k i n g der prijzen of premies en aankoopsommen zal geschieden binnen een 

m a ^ na de ̂ ^ ^ ^ ^ ^ é é n m a a n d n a d i k 

der j t y in eene daarvoor passende loialiteit gedurende zulk een tijdsverloop tentoongesteld worden, 
da ï mededingers geacht kunnen worden in de gelegenheid te zijn geweest de tentoonstelling 
t l f i irgzaTwordel aangekondigd, te bezoeken. Het volledige jury-rapport zal vóór de opening 
1 7 tentoonstelling verschijnen en ter lezing liggen. Na ofloop van die tentoonstelling zullen de 
l ^ ^ K * 't eigendom van de Vereeniging zijn geworden, vrachtvnj terug gezonden 

- ^ ^ ^ S r - r ^ t r ^ r de Vereeniging „Rochdale" in .gendom 
verkregen! blijft L geestelijk eigendom van den vervaardiger, zonder wiens toestemming 
.Rochdale" verder van het ontwerp geen gebruik zal maken. „ „ ^ „ ^ t P 

Art xi. Het bureau v.n inlichtingen wordt gevormd door de jury; alle correspondentie te 
richteTtot den heer J. Gratama, adres bureau Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, 
MtnTxstraat I L , Amsterdam. Alleen de schiftelijk gevraagde inlichingen - ^ e n door haar 
f e p u S e r d in ArchUectura, orgaan „Arch, et Amic." en het BouMg Keek lad orgaan 
fan de Maatsch. tot bev. der iouwkunde, waardoor zij kunnen geacht worden ter kenm te 
Tmen van Sle belanghebbenden; uitsluitend de op deze wijze verstrekte inhchtingen zullen 
S o u w d worden deel uit te maken van het programma Na 1 Juli I 9 I o zullen geen inlichtingen 
meer verstrekt worden. . 

Programma's zijn kosteloos verkrijgbaar aan het bureau van Hechtingen. 
Het Bestuur van de Coöperatieve Bouwvereemgmg „Rochdale . 

CH. KOSTER, Voorzitter. 
P. ROELAND, Secretaris. 

D e J u r y , 
H. P. BERLAGE NZ., Voorzitter. 
J. GRATAMA, Rapporteur. 
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Bij de P l a t e n . 

V a k t e e k e n s cho ol t e Leek , 
door R. DB GROOT, Bouwmeester. 

Als een bewijs dat ook op het platteland voor de behartiging van het teeken-

onderwijs goede zorg wordt gedragen, kan dienen hoe in de gemeente Leek, kort bij 

de aldaar bestaande lagere school een afzonderlijk gebouw is gesticht waarin de 

vakteekenschool is gevestigd. — 

Het is opgetrokken van Groninger grauwe gebakken steen, met banden van 

witte verblendsteen. Raamdorpels, lateien enz. zijn van escozijnschen steen, terwijl het 

gearceerde bovengedeelte van den gevel is gepleisterd. De tegelplaat met opschrift is 

van de firma Gebr. Tichelaar te Makkum. De voorzaal is voor bouwkundig, de achterzaal 

voor handteekenen. De bovenzaal is voor wiskunde en Ned. taal. Doordien de afscheiding 

tusschen de beide zalen door een rolluik gevormd is, kunnen deze zalen tot een ingericht 

worden. De staande hoogte van de kap-achterzaal is ter halve hoogte van geribt glas, 

verder van cement pannen, terwijl het bovenvlak met mastiek is gedekt. In de bergplaats 

is een luchtgastoestel geplaatst. De privaten doen tevens dienst voor de aangrenzende 

lagere school. 

Het gebouw door de gemeente Leek gesticht, wqrdt in huur gebezigd door de 

Vereeniging > Ambachtsonder wijs c, een onder-afdeeling van het departement »Vredewold< 

van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 

Het A r s e n a a l . 

Niettegenstaande velen voor het behoud gestreden hebben, schijnt het zoo goed 

als zeker te zijn, dat de gebouwen aan het Waterlooplein te Amsterdam, die het 



A-senaal vormen, aan het eind hunner dagen zijn. Het denkbeeld om daar een beufs 

voor de Diamanthandel te stichten vindt bij de regeering steun en de verkoop en 

daarop volgende sloop'ng staat te wachten. 
Den is weder een eigenaardig stuk architectuur verdwenen, dat aan een bloeitijdperk 

van de renaissance herinnert. Er is in de laatste jaren heel wat op die wijze opgeruimd 
en zeker veel verdienstelijker van aard dan dit pakhuizencomplex, dat, hoe eigen
aardig van bouwtrant ook, daar in de buurt een stille plek vormt, die bij eenige 
wijziging, in vertier zou kunnen verkeeren, wat ongetwijfeld bij den beursbouw het 
gevolg zal zijn. Hoe ongaarne wij het oude ook zien gaan, dit heeft juist niet als het 
meest aantrekkelijke daaronder genoteerd gestaan. Wij hebben het onlangs gezien bij 
het bezoek van Oud-President Roosevelt, hoe de oud Amsterdamsche woning nog zijn 
aantrekkelijkheden bezit en tot beschouwen noodigt. 

Hoevele van die fraaie woningen, en daar waren er met buitengewone verdien
stelijken arbeid, hebben wij, zonder daartegen een stem te doen opgaan, zien omzetten 
in kantoorinrichtingen en leeg plunderen om aan verschillende kunstverkoopingen de 
materialen te leveren waarop het buitenland wacht. Schoorsteenmantels met fraai* 
beeldhouwwerken en boezems met dito schilderwerken van De Wit en anderen, plafond 
en wanden van de eerste meesters uit dien tijd, zij trokken de een na den ander weg 
ons de armoedige, hoewel toch fraaie buitenromp van het gebouw alleen overlatend. 
Wanneer daartegen wat meer verzet ware gekomen, hoevele wondervolle binnenhuizen 
hadden wij kunnen behouden, die uit de dagen van welvaart dagteekenen en waarvftto de 
overblijfselen thans dienen om Engelsche kasteelen of Amerikaansche woningen op te 
versieren. Nog is er veel van dien aard, waarom het wenschelijk zou zijn dat hierop 
meer het oog gevestigd bleef, opdat het blijven hier beter verzekerd wordt. Want of 
wij al strijden voor het behoud van pakhuizen die aan den weg timmeren en fraaie 
interieurs uit onze oude koopmanshuizen steeds laten weghalen, is wel een zonderlinge 
liefde tot bescherming van het oude. Daarom zou het opmaken van een staat door 
een daarvoor te benoemen commissie, van het werkelijk belangrijke wat er nog is, 
nuttig en ncodig zijn, tevens om bij eventueele verkoop door bemiddeling te kunnen 
optreden en het hier blijven te verzekeren. Gebeurt dat, dan kan er nog veel behouden 
worden, dat met de kantoorinrichtings-woecle thans echter de markt op moét. Het is, 
al is het ook voor een klein gedeelte dat nog overig is, daarvoor nog den tijd. 

A m s t e r d a m s c h e R a a d h u i s . 

Bij het tegenwoordige paleis staan aan den zijgevel een tweetal Schuttingen. 
Menigeen vroeg zich af, waartoe dat; de een meende er was verzakking in het gebouw, 
de ander weder dat de commissie tot onderzoek van den raadhuisbouw daar bezig 
was te zien of er ook ondergronds ruimte beschikbaar was indien het raadhuis zijn oude 
bestemming herkreeg. Beide onderstellingen zijn echter onjuist; er wordt een onderzoek 
ingesteld naar de fundeering van het gebouw, die intusschen blijkt hoogst soliede te 
zijn. Vreemd mag het schijnen, dat, waar overigens van den bovenbouw uitvoerige 
opnamen bestaan, van de fundeering zoo weinig bekend blijkt te ziju in het archief 



n 
der gemeente, dat, om er iets van te weten te komen, men er naar toe moet afdalen. 

De commissie neemt het werk wel erg consciëntieus op, men zou haast zeggen wel 

wat overdreven, waar toch de opgaande muren geenerlei verval vertoonen en dus doen 

zien dat het daaronder nog alles in orde is. 't Zal een duur rapport op die manier worden. 

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

"-«""jrinr-

E l E I H ^ M Ë S ' R D I N r v ' . 

ï r^ftBKT-rLeiti; 

De verschillende 

teks'figuren geven vol

ledig weder een win

kelgebouw, gebouwd 

te Apeldoorn, volgens 

de plannen van den 

bouwmeester J. A. Heu-

velink aldaar. 

Het is een warenhuis 

voor een kleine ge

meente en biedt alle 

geriefelijkheden aan, 

die men in dergelijke 

inrichting kan ver

wachten en die uit de 

planverdeeling duide

lijk zijn op te maken. 

B o u w k u n s t . 

Het Tweemaande-

lijksch tijdschrift 

>Bouwkunst» wijdt afl. 

3 geheel aan het huis 

aan de drie grachten, 

Oude Zijds Voor-, 

Achter- en Grimburg-

wal, dat op zoo verdienstvolle wijze door den bouwmeester Jan de Meijer in den ouden 

toestand is teruggebracht. Waren er oude teekeningen waarop het verleden nog te 

onderkennen was en die tot leiddraad konden dienen, dit was echter waar het de 

ondeideelen betreft, lang niet zoo gemakkelijk. Dat moest uit een ernstig onderzoek 

volgen, en wanneer men leest wat de bouwmeester hierover schrijft, dan blijkt daaruit 

dat het in uitstekende handen is terecht gekomen. — 

Het gerestaureerde perceel is dan ook in die omgeving een echte attractie geworden, 

een h°rinnering aan de tijdperken, toen de architectuur onzer woonhuizen iets echt 

eigendommelijks hadden. Zooals wij het in het tijdschrift gewend zijn, verduidelijken 

zeer fraaie photos het geheel. 
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W e g e n - c o n g r e s . 

Op de Internationale tentoonstelling te Brussel zal van 31 Juli tot 6 Augustus een 
wegen-congres worden gehouden, het tweede van dien aard, dat echter belangrijk grooter 
zal zijn dan ïiet eerste in 1908 te Parijs gehouden. Ook Nederland zal daar door ver
schillende ingezonden fabrikaten in groot aantal vertegenwoordigt zijn. De leiding van 
alles berust bij het departement »des Ponts et Chausseesc en zijn 300.000 francs daar
voor beschikbaar gesteld, waarvan het 
Paviljoen der wegen alleen reeds 150.000 
francs kost. De Staat geeft 100.000 
francs, het overige is door subsidies 
bijeengebracht van verschillende Belgi
sche gemeenten. Verschillende bestra
tingen uit alle landen zullen daar ter 
beoordeeling in model aanwezig zijn, 
ook oude, zelfs die, welke tijdens het 
Romeinsche Keizerrijk in gebruik waren. 

Waar in den laatsten tijd met het 
veranderde verkeer de wegen een ge
heel andere verzorging behoeven dan 
voor een twintigtal jaren geleden, 
zooals blijkt uit de vele brochures tot 
bevordering van verkeer die daarop 
reeds verwijzen en aan de gemeenten 
aanwijzingen doen hoe tot een goeden 
weg te geraken, zoo zal voorzeker dit 
deel der expositie van zeer veel waarde 
zijn en vooral voor ons land bij de 
steenindustrie zoo betrokken, van groot 
belang. 

S t e d e n b o u w . 

Dit belangrijke onderwerp heeft ook de aandacht getrokken der Vereeniging van 
Engelsche Bouwmeesters. Vanaf n—16 Juni wordt te Londen eene tentoonstelling 
gehouden, waarop alle bouwmeesters hunne teekeningen kunnen inzenden en voor 
welke deelname ongeveer / 12.— moet gestort worden. Het laat zich aanzien, dat 
daarop van vele landen inzendingen zullen komen; die nog daaraan deel wil nemen 
moet zich wenden tot den secretaris van het Royal Institute of British Architects, 
o Conduit Street Regent Street, London (W.). 
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B e h a n g s e l p a p i e r . 

Nu in den laatsten tijd zich gevallen hebben voorgedaan van langzame vergiftiging 
en de oorzaken daarvan gezocht moeten worden in het behangselpapier der slaapkamers, 
zoo is het van belang te weten, dat een onderzoek onder leiding van Prof. Arnstein, in 
diens laboratorium te Delft aangevangen, dat van 79 onderzoek-monsters, er geen enkel 
vrij van arsenicum bleek te zijn. Het is vooral bij groen dat vroeger het meest 

L/E • "RBHL/EU:- : 

arsenicum in de bewerking werd toegepast, en hoewel de laterejarendatindefabrikatie 
hebben gewijzigd, beschouwen wij die modekleur toch op dat gebied en op die plaatsen 
als de minst aanbevelingswaardige kleur. Men heeft in den lateren tijd sanitaire behangsels 
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gekregen, die van glanzende dekking voorzien zijn en kunnen afgenomen worden, die 

zullen voor de slaap- en logeerkamers steeds meer doeltreffend zijp. 

P r i j s v r a a g . 

Binnenlandsche Exploitatie Maatschappij van onroerende goederen te Haarlem. 

Deze prijsvraag door de afdeeling Haarlem en omstreken van de Maatschappij 

tot bevordering der Bouwkunst uitgeschreven, had tot resultaat dat daarop inkwamen 

de ontwerpen onder de navolgende motto's: 

i. Vicit vim virtus; 2. Con Amore; 3. Nieuw Haarlem; 4. Vis nescia vinci; 

5. Driehoek, ten halve gearceerd; 6. Gluton: 7. Labor et Perseverantia; 8. Volbouwd; 
terwijl na dien datum nog inkwam een antwoord onder het motto: Driehoek in cirkel. 

De Jury, samengesteld uit de heeren: H. P. Berlage Nzn., A. Salm G. Bzn. en 
J. Verheul Dzn., heeft het laatste antwoord, als niet tijdig ingekomen, buiten beoor
deeling gelaten, en voorts, den 2is ten April uitspraak doende, den eersten prijs (/1000.—) 
aan geen der inzendingen ten volle toegewezen, doch, gebruik makende van haar 
recht, het best gekeurde ontwerp (motto »Vis nescia vinci») een premie van ƒ 750.—, 
het daarop volgende (motto »Nieuw Haarlem t) den tweeden prijs ( ƒ 500.—) ten volle, 
en aan het ontwerp >Con Amore < een premie van ƒ 250.— toegekend. 

Na verkregen toestemming tot openen van de naambriefjes, bleek dat ingezonden 
was: bet motto >Vis nescia vincit door de heeren G. Hoogendijk Kzn. en P. Schmidt 



te kot terdam; het motto >Nieuw Haarlemc door den heer P. Verhagen Lzn., BouwW.-

Ingenieur te Utrecht, en het motto »Con Amore< door den heer J. F. van Hoytema, 

Architect-Ingenieur te 's Gravenhage. 

H a a r l e m , 22 April 1910. J. W. G. DROSTE, 

S.cretaris Aid. Haarlem en Omstreken. 

P r y s v r a a g 

voor het benutten der gronden, vrijgekoinen ten gevolge van de slechting der 
versterkte omheining van Antwerpen. 

Uitschrijfster dezer prijsvraag is de „Studie commissie tot inrichting der Antwerpsche agglo
meratie". Deze verzendt, te beginnen met 2 Mei 1910, aan de mededingers op hunne aanvraag 
en tegen betaling van honderd francs (frs. 100), het volledig programma toe, waarbij: 

1. een uitvoerig plan der stad Antwerpen, schaal 1 tot 5000, waarop de juiste grenzen van 
het „oefeningsplein" aangegeven 
zijn, als ook de spoorlijnen, zoo-
als de commissie die veranderd 
wenscht te zien. 

2. 3 kaarten, waarop, op schaal 
1 tot 2000, de nauwkeurige lig
ging der gronden stroomopwaarts 
aan de Schelde aangegeven zijn. 

3. een plan schaal 1 tot 5000 
der gronden, liggende onder de 
gemeenten Berchem en Deurne. 

4. de plans of beknopte be
schrijvingen van al de ontwer
pen door de bevoegde overheden 
aangenomen. 

Aan de eischen van de ontwer
pen ontleenen wij het volgende: 

I. Rekening moet gehouden 
worden met het maken van 

a, eene ringvormige lei, breed 
opgezet, zoowel voor tramwegen, 

ruiters, wielrijders, rijtuigen alsvoetgangers. 

6. een stadsspoorweg. 

c. de lei in verbinding te brengen met al de voornaamste straten van het midden der stad komend. 

d. plaats aan te geven voor verschillende openbare gebouwen en wel op het grondgebied 
van Antwerpen. Twee kerken, één in de omgeving van de St. Michielspoort, de ander nabij de 
IJzerenhoekstraat. Onderwijs inrichtingen, zooals een Muziekconservatorium en eene Academie 
voor schoone kunsten. Een Nijverheids-, Handels- en Zeevaartpaleis. 

Op het grondgebied van Borgerhout: Eene kerk buiten d^ Leopoldspoort. Een feestpaleis. 
Op het grondgebied van Berchem: Twee kerken, ééne in de omstreken der „Dikke Mee", 

de ander bij de Borsbeecksche poort. Een gemeentehuis. Een muziekbal. 

e. openbare parken met vijvers, enz. 

Trvr&^n&imfi 
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/ . plaats aan te geven voor twee gasthuizen, eene in degemeente Antwerpen, de ander onder 
Borgerhout, voor eene nieuwe gevangenis, voor een zwemdok te Borgerhout en te Berchem, voor 
hofjes kwartieren, werkmanswoningen en bouwgronden. 

g. aan het einde der lei eene verhooging met belvédère aan de Schelde, bereikbaar met 
rijtuigen en motorwagens. 

h. plaats aan te geven voor gedenkteekens, fonteinen, enz. 

II. Het totaal te bebouwen oppervlak mag slechts 4o0/0 bedragen der totale oppervlakte van 
de te benutten gronden. 

III. Overwegen op de spoorwegen worden niet toegelaten. 
Verlangd worden de volgende teekeningen: 

a. Het totaal ontwerp in vier bladen op schaal i tot 200; 

b. dwarsdoorsneden der lei en der voornaamste straten op schaal 1 tot 250; 

c. een nauwkeurig plan van twee voorname kruispunten der lei met de voornaamste straten 
op schaal 1 tot 500; 

d. doorsneden in de breedte en de hoogte van het belvédère en de daarheen voerende 
wegen op schaal 1 tot 250; 

e. een schriftelijke opheldering. 
De mededingers mogen dit aantal teekeningen naar willekeur met plannen en perspectieven 

vermeerderen. 
De inzendingen geschieden onder motto en correspondentie-adres. De teekeningen moeten 

op karton geplakt zijn. Inzendingen worden ingewacht tot Zaterdag 1 October 1910 ten 5 ure 
namiddags aan het adres van den Voorzitter der Studiecommissie tot inrichting der Antwerpsche 
agglomeratie, Schutterhofstraat 57 te Antwerpen. 

De volgende premien kunnen toegekend worden: een eerste prijs van 25.000 frs. een 
tweede prijs van 10.000 frs., een derde prijs van 5.000 frs. 

Deze premien worden slechts toegekend, ingeval er ontwerpen van voldoende waarde zijn, 
De jury behoudt te dien opzichte alle vrijheid, evenals zij ook het gezamenlijke der prijzen zal 
mogen verdeelen 

De jury bestaat uit 7 leden, nl. Mons. Bouvard, directeur van den dienst der gebouwen, 
wandelingen en beplantingen te Parijs; Mous. Buis, oud-burgemeester der stad Brussel; Mons. 
Hénard, bouwmeester van de stad Parijs; Mons. Lagasse de Locht, algemeen bestuurder van 
het beheer van „Bruggen en Wegen", voorzitter van de koninklijke commissie van monumenten; 
Mons. May reder, bouwmeester, leeraar aan de polytechnische school van Ween en; Mons. Stordian, 
voorzitter der Belgische Federatie van de Maatschappijen van bouwkundigen; Mons. Stübben, 
ober und geheimer Baurat te Berlijn, en een lid aan te duiden door de „Société centrale des 
architects" van Brussel. Mons. Oscar Simon, voorzitter der „Société centrale des architects" werd 
daartoe benoemd. Mons. Schobbers, algemeen secretaris en Mons. De Heen, secretaris, zullen de 
juryleden bijstaan, maar zonder beraadslagende stem. 

De bekroonde ontwerpen blijven het eigendom van den Belgischen Staat, terwijl deze zonder 
medewerking van den inzender en zonder dat deze eenig eereloon of vergoeding zal kunnen 
eischen, geheel of gedeeltelijk kunnen uitgevoerd worden. De niet bekroonde ontwerpen kunnen 
aangeschaft worden tegen een vaste som van duizend francs. 

Al de ontwerpen zullen, na uitspraak der jury, gedurende 15 dagen, tijd en plaats nader 
aan te kondigen, te Antwerpen tentoongesteld worden. 

De niet bekroonde ontwerpen worden na uitspraak der jury aan de inzenders teruggezonden; 
de ontwerpen, inzenders onbekend, wier ontwerpen binnen drie maanden niet teruggevraagd 
zullen zijn, zullen van rechtswege het eigendom van den Belgischen Staat blijven. 
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Bij de P l a t e n . 

Raadhuis te Kloosterzande, gemeente Hontenisse, 
door J. WISSE Jr., Botrwmeester te Zaamslag. 

De gemeente Hontenisse mag er zich op beroemen een raadhuis te bezitten, dat 
menige grootere gemeente zou passen. Het is een flink geheel, dat den bouwmeester 
J. Wisse Jr. te Zaamslag eer aandoet. De gevels hebben een karakter zooals aan onze 
vroegere stadhuis-typen eigen was: monumentaal en afwisselend van vorm. 

Daarbij is, zooals het plan aangeeft, de geheele bouw op breede schaal aan
gelegd, waardoor alle vertrekken een behoorlijke afmeting verkregen, en elke dienst 
zooveel mogelijk op zich zelf bleef. 

De hoofdtoegang, onder den torenbouw aan den voorgevel, is door dien bouw 
overdekt en van twee kanten bereikbaar. De ingang doorgaand komt men in de hal, 
waarin een zeer geriefelijke trap is opgesteld naar de bovenverdieping. Uit die hal 
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het ft men toegang tot de secretarie, burgemeester's ontvang-, telephoon- ea wacht
kamer. Op de bovenverdieping bevindt zied de raadzaal met ruime tribune, benevens 
archiefkamer. Een goede verlichting door ramen aan voor- en achtergevel heeft de 
bovengang. Naast dit gedeelte van den bouw sluit zich de woning van den concierge 
aan, die geheel zelfstandig is gehouden en in het uiterlijk zich volkomen van het 
raadhuisgedeelte doet kenmerken, waarop, ook weder geheel afgescheiden, het gedeelte 
voor den brandweer volgt. De verschillende tekstfiguren geven deze verdeeling duidelijk 
aan, terwijl de doorsneden een kijkje geven van het inwendige en het bewijs leveren 
dat deze raadhuisbouw met groote zorg is gedacht, waardoor een goed geheel ver
kregen is, waarop de gemeente Hontenisse terecht trotsch kan zijn. 

A m s t e r d a m i n f e e s t g e w a a d . 

Er is een geruimen tijd voorbijgegaan, sinds men in de hoofdstad gelegenheid 

vond feestvierend saam te zijn. 

Het Koninklijk bezoek, de jonge Prinses maakt dat mogelijk. Zoo gebeurt het, 
dat op vele plaatsen ijverig geklopt en gehamerd wordt om de hoofdstad in feestgewaad 

I/E^DIEPINU, 

te tooien, de verfpot verleent daarbij een machtige hulp. Het laat zich aanzien, dat 
de versieringen zich niet door éen groot aantal zullen aanmelden, doch wat er in 
bewerking is getuigt van goeden smaak, doet zien dat het versieringswerk in bekwame 
handen is terecht gekomen. Daar zit stijl in de versiering. Nu maakt die stijl wel, dat er 
in alles groote gelijkvormigheid heerscht, maar het slot van de rekening is, dat er 
goed werk verkregen wordt. Kromhout's versieringen bij vroegere gelegenheden hebben 
geschoold en in dien geest trefifen wij vele volgelingen aan. Achter hel» Rijks-museum 
zijn verschillende masten aaneengesloten die een versierden doorgang vormen en waarbij 
bloemen en nederhangende draperieën een veelkleurig geheel vormen. Jammer dat de 
zware guirlandes het geheel wat drukken. De Heerengracht, de vermaarde bocht, 
belooft veel, daar wordt met bizonder goeden smaak gewerkt en wanneer de bruggen 
in hunne bevallige heldere tooi van witte lage masten en bloemen daarbij aansluiten, 
dan wordt die gracht een der hoofdpunten van de versiering. De Hoogesluis waarop 
de obelisken dikwijls aan den weg naar een begraafplaats doen denken, heeft op de 
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onbezette penanten fraaie wimpelhouders met letterborden J., terwijl de toegangen tot 

de sluis door versieringsmasten onderling verbonden, alles tot een werkelijk fraai geheel 

vormen. Op de Dam is het een gekrioel van geweld. Het Comtmndantshuis heefc 

een tweelingbroeder gekregen en de ruimte die het verdeelt is ingenomen door eene 

kolonnade waarvan een waterval zal afstroomen. Als de bouwmeester van de gesloopte 

beurs, Zocher eens al dat werken mocht kunnen zien, hoe zou hij er zich er in verheugen, 

dat zijn beursvorm daar weder als een monumentale versiering tusschen die tweeling 

verrijst. Het was een zeer goed denkbeeld van de gemeente, om op de plaats waar 

de nieuwe gebouwen zullen verrijzen, als de Dambebouwing is vastgesteld in die geest, 

de versiering als model te doen dienen. Nu kan men zich eenigzins een denkbeeld 

vormen, hoe het zal zijn, wanneer het eerstbekroonde ontwerp wordt nagevolgd. 

Wanneer dan de bebouwing blijft bij het blok, zooals het Commandantshuis hier 

aangeeft en niet wordt overgegaan tot de bebouwing van het geheel, loopende 

tot de Warmoesstraat, dan laat deze versieringsbouw reeds zien, wat het daar achter 

worden zal, een ongelukkig geheel, en toont het voorgedeelte tegenover de reus als 

overbuur een nietige massa. Daarom is het zeer te waardeeren, dat deze gelegenheid 

tebaat is genomen, om tegelijkertijd een blik op de toekomst te werpen. Zouden breede 

wegen tot het Damplein daar niet veel beter voldoen, bij menigeen zal dat denkbeeld 

zich opdringen. De versiering die aan de beide huizenkanten op het Damplein door 

een galerij van kolommen wordt vervolgd, waarop veelkleurige wimpels leven zullen 

bijzetten, heeft een bizonder karakter. Men heeft met de gewoonte gebroken en dat 

geeft iets nieuws, mogelijk iets bevredigends, daarvoor dient de geheele voltooiing 

te worden afgewacht. De huizen op de Dam, die altijd het snufje van de feestelijkheden 

hadden, zijn nu grootendeels weggetimmerd en geen wonder, dat daaruit een hevig 

gemopper bij de bewoners is ontstaan. 

Als een hoogst belangrijk punt in de versiering kan gelden de verlichting van den 

Westertoren. De toren in zijn ranke fraaie lijnen met zijn zoo sierlijk gevormden bekroning 

wordt geheel in de gloeilampjes gestoken en dat zal een verlichting zijn zooals nog 

weinig is voorgekomen. Vooreerst omdat de gloeilampjes daarbij zoo ongestoord kunnen 
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werken en in hunne veelkleurigheid zooveel schoons te aanschouwen geven, 't Was een 

goed denkbeeld, zoo een der fraaiste torens te doen medewerken om een ongeëvenaard 

schouwspel aan te bieden. Woonhuizen op de hoofdgrachten wedijveren in keuze van 

wapens en banieren met schat van bloemen en Amsterdam zal in zijn feestvierende 

dagen zeer veel te zien geven vooral ook omdat de leiding berust bij vakmannen die 

daartoe de juiste bekwaamheid bezitten. Waar wij ons groot versieringstalent de heer 

Kromhout thans missen, is het een voorrecht, dat door andere krachten aangevuld 

te zien. 

Gerechtshof te Bloemfontein. 

Volgens de plannen van de bouwmeesters Hawke en Mc. Kinlay is de belangrijke 

bouw van dit gerechtshof voltooid. De vorm heeft veel overeenkomst ook de stijl met 
ElD0Fi5NEDE A s B 

die van het Paleis van Justitie te Brussel. In ieder geval een goed voorbeeld. Met zijn 
rijzige colonnades maakt dit klassieke gebouw een hoogst bevredigenden indruk. Daarbij 
is de bekroning van het middendeel van den voorgevel met den hoog opgaanden 
koepel zeer gelukkig gedacht en stempelt alles dit bouwwerk, het moge dan al nieuwheid 
van vorm missen, tot een monumentaal en fraai geheel. Zoo zijn de Kaapbewoners in 
vele opzichten met aanwinst van gebouwen, op het gebied der architectuur, gelukkiger 
dan wij en kunnen zij reeds wijzen op menig bouwwerk, dat bij ops zijn gelijke niet 
vindt, 't Blijft bij ons een zoeken en streven en weinig geven, waardoor in de laatste 
jaren niets belangrijks tot stand kwam, dan alleen, en dat zal ook nog wel lang het 
eenige blijven, het in aanbouw zijnde Vredespaleis. 

Handleiding tot de praktyk der perspectief. 

De uitgever L. J. Veen te Amsterdam heeft in netten boekvorm van 161 paginas 
een werk over de perspectief uitgegeven, dat menigeen ongetwijfeld zal voldoen. Het 
is een handleiding tot de praktijk der perspectief, in 't bizonder ten gebruike van 
Ingenieurs, van Architecten en Teekenaars op bouwkundig gebied. 

De schrijver is de Ingenieur-Architect J. II. A. Mialaret. 
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Met 264 tekstfiguren toegelicht, geven de talrijke werkstukken die daarbij worden 
toegelicht, alle middelen aan de hand tot zelfstudie en is het >e e n handleiding tot 
de praktijk«, men kan het evenzoo omschrijven met te zeggen >dat het den meest 
praktischen vorm is waarin tot heden het vraagstuk der perspectief is behandeld*. 

De prijs is ƒ 4.50. — Wij ontleenen het volgende aan de voorrede, waardoor het 
mogelijk is een nader overzicht van het geheel te verkrijgen. 

»Leerboeken der perspectief voor schilders en handteekenaars bestemd, zijn, 
>ook in onze taal, ruimschoots vertegenwoordigd. Maar ofschoon zij die het technische 
> teekenen beoefenen in enkele dezer werken genoeg kunnen vinden om zich te be-
> helpen, zoo ontbrak ons tot dusverre een leerboek dat in alle opzichten met hun bizonder e 
* belangen rekening houdt*.. 

tDeze handleiding heeft ten doel om in die leemte te voorzien*.. 
»De bestaande perspectief-litteratuur houdt in 't algemeen rekening met een 

«geringe kennis der meetkunde, in welke wetenschap de toekomstige kunstenaars in 
>'t teekenen en schilderen dan ook doorgaans slecht zijn onderlegd*. 

>En zelfs de meer aan bouwkundigen gewijde elementaire handleidingen zijn op 
s eenzelfden grondslag aangelegd, wat natuurlijk een voordeel is voor personen van ge-
»brekkige voorvorraing, maar een nadeel voor de beter onderlegden*. 

>De laatsten worden, naar gelang het technisch onderwijs zich in ons land meer 
»en meer ontwikkelt, talrijker*. 

>Aan hen is dit werk in 't bizonder toegedacht en voor degenen geschreven die 
«redelijk op de hoogte zijn van beschrijvende meetkunde of althans van de meer uit-
»gebreide projectieleer <. 

»Zoo is het mogelijk geworden om de perspectief in bondigen vorm samen te 
«vatten 

Daarbij is geenszins uit het oog verloren, dat niet iedereen die wetenschap 
>in haar vollen omvang behoeft te beheerschen <. 

>Dit in aanmerking genomen zijnde, is aan dit werk een gids bij de studie toege-
>voegd, die verschillende leergangen aangeeft in overeenstemming met het doel, dat 
«verschillende personen zich met de perspectief kunnen stellen, en waarin zij kunnen 
«vinden welke §§ zij voor hun doel behooren te bestudeeren en wat zij derhalve kunnen 

> overslaan *. 
* Zelfs hem die voor een enkele keer voor het geval komt te staan om van een gebouw 

»of meubel' een perspectiefteekening te moeten vervaardigen, wordt daartoe in niet veel 
imeer dan één uur tijds voorbereiding, een wijze geleerd om snel en nauwkeurig zulk 
teen afbeelding naar de projectieteekeningen samen te stellen*.. 

Wat in dat uittreksel uit de voorrede wordt gezegd, onderschrijven wij gaarne, 
want zoo is het. 

De inhoud zal velen voldoen en leeren op gemakkelijke wijze zich een overzicht 
van de perspectief te vormen. Onder de boeken tot studie, mag deze uitgave voortaan 
niet ontbreken. 



86 

E i g e n a a r d i g e b e s t e k k e n . 

Dank zij de waakzaamheid der daarbij belanghebbenden, raken de bestekken die 

niet geheel en al op dreef zijn uit de mode. Toch deed zich onlangs nog een merk

waardig geval van dien aard bij de steenindustrie voor. In *Klei< het orgaan der 

Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten, vinden wij het navolgende over 

een bestek opgenomen, waartegen en zeer terecht groote bedenkingen zijn ingebracht 

door de vereeDiging der steenfabrikanten. 

NAAR AANLEIDING VAN EEN BESTEK. 

Woensdag 18 Mei 1.1., is door de gemeente Alblasserdam de levering van 95000 

waalstraatklinkers aanbesteed geworden. De voorwaarden, waarop de levering zal moeten 

plaats hebben — zooals het bestek die vermeldt — zijn in sommige opzichten aller

merkwaardigst. Op zich zelf zou tegen een dergelijke merkwaardigheid geen bezwaar 

behoeven te bestaan en zou men der »Directie», die wel waarschijnlijk dit fraaie stuk 

ontworpen heeft, het genoegen van autoritair zijn desnoods kunnen gunnen. Evenwel 

dient men in dit geval anders over de buitenissigheid van het bestek te oordeelen, 

omdat de voorwaarden er feitelijk onaannemelijk door worden. 

De zonderlingste bepaling is art. 4 van dit bestek. Daar wordt — als voor elke 

andere levering gebruikelijk — de voorwaarde gesteld, dat een 20-tal monstersteenen 

worden opgezonden aan het proefstation Koning en Bienfait te Amsterdam. Zulks echter 

niet, wanneer er twijfel is aan het overeenkomstig vooraf gezonden monster — 

evenmin tijdens de lossing van het groote kwantum, doch nadat de geheele partij netjes 

gelost en opgetast op den wal staat op de door den gemeenteopzichter (Directie 1) 

aangewezen verschillende plaatsen. 
Wanneer nu het monster door het proefstation wordt afgekeurd als niet voldoende 

aan de bepalingen van g 3^0 A. V. dan is daarmede de geheele partij afgekeurd en 
moet binnen 14 dagen de volle hoeveelheid weer ingeladen zijn. Vertraging in den 
afvoer wordt van de aanneemsom ingehouden, luidt het; men neemt dus aan, dat een 
aannemer-fabrikant die de 95000 klinkers afgekeurd kreeg maar direct weer raad weet 
om een nieuwe zoo groote hoeveelheid te leveren 1 

Nader onderzoek wordt niets van omschreven, van beroep op B. en W. blijkt nietff, 
terwijl ook evenmin wordt aangegeven welke waarborg bestaat, dat op billijke en juiste 
wijze bemonsterd zal worden. Dat dit bij zoo bezwarende bepalingen een eerste ver-
eischte behoort te zijn blijkt wel uit de overweging, dat in een toch volstrekt niet 
ondenkbaar geval de kwaliteit van een (willekeurig gekozen) aantal van niet meer dan 
0.02 pCt. oorzaak is van onherroepelijke afkeuring van een zoo groot kwantum. 

Dat met tDirectie» de gemeenteopzichter bedoeld wordt, en dat alweer niemendal 
blijkt van een mogelijk beroep op de eigenlijke besteders B. en W. (aanschrijvingen 
tot in gebreke stellen om eenigerlei reden van deze . Directie < zijn 6mde?tdf) dat voorts 
het onderwerp »arbitrage bij geschillen f ten eenen male niet aangeroerd wordt, het 
zijn alle dingen, die het Bestuur noopten den leden onzer Vereeniging den raad te 
geven zich van inschrijving te onthouden, zoolang met door B. en W. van Alblasserdam 
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wordt ingezien, dat een dergelijk bestek tegen alle usanties strijdt en dat aannemers 

een te groot rhico loopen, dat afkeuring hun enorme schade bezorgt. 

Het Bestuur heeft van zijn opvatting in deze het Gemeentebestuur van Alblasserdam 

in kennis gesteld door het zenden van het volgende adres: 

Aan de Raad der gemeente Alblasserdam, 

geeft met verschuldigden eerbied te kennen, 

het Bestuur der Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten, gevestigd te 

An.hem, van welke Vereeniging de Statuten laatstelijk zijn goedgekeurd bij Koninklijk 

Besluit van den 28 Februari 1910, No. 75, 

dat van verschillende leden der genoemde Vereeniging het verzoek inkwam Uw 

College te wijzen op eenige eigenaardigheden in het door B. en W. der gemeente 

Alblasserdam uitgegeven bestek voor de tegen 18 Mei a.s. uitgeschreven aanbesteding 

van de levering van 95000 waalstraatklinkers, 

dat vooral art. 4 van dit bestek, omschrijvende >keunng en telling», geacht wordt 

inschrijving onmogelijk te maken, 

dat toch de bepaling, dat onderzoek van een 20-tal steenen door het proefstation 

Koning en Bienfait te Amsterdam na de volledige aflevering plaats heeft, en bij niet 

voldoen van dit 20-tal monstersteenen aan de bepalingen van § 3 3 0 der A. V. de 

geheele partij van 95000 stuks afgekeurd is, veel verder strekt, dan g 323 der A. V., 

waaraan bedoelde bepaling ontleend is, 

dat immers in bestekken van den Rijkswaterstaat de paragraaf >onderzoek der 

bouwstoffen* na de verwijzing naar § 323 derde alinea in den regel verder luidt; 

> wanneer evenwel het onderzoek aanleiding geeft tot afkeuring, komen de kosten van 

het nader onderzoek ten laste des aannemers, 

dat hieruit duidelijk blijkt, dat bij afkeuring een nader onderzoek wordt ingesteld 

en niet een geheele partij onherroepelijk wordt afgekeurd op grond van het onderzoek 

van een 20-tal, 

dat in het bestek »Alblasserdam < voorts niet wordt omschreven hoe het 20-tal 

monstersteenen getrokken moet worden, 

dat ook overigens art. 7 uit het bedoelde bestek, inhoudende, dat eenvoudige aan

schrijving van de Directie — waarvoor leze den gemeenteopzichter — voor den 

aannemer bindend is, te bezwarend geacht moet worden, 

dat derhalve het Bestuur der Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten 

den leden dezes Vereeniging heeft gemeend te moeten in overweging geven om, op 

grond van den inhoud van het bestek, voor deze aanbesteding niet in te schrijven, 

Redenen waarom het Bestuur voornoemd Uw College in ernstige overweging meent 

te moeten geven B. en W. Uwer gemeente in beraad te geven, om in eventueel 

volgende bestekken meer aannemelijke voorwaarden vast te leggen, 

't welk doende, enz. 

Het Bestuur der Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten, 

krachtens opdracht: w. g. J. H. JAMSON, Algem. Secretaris. 

Nijmegen, den 13 Mei 1910. Van Nispenstraat 18. 
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Ë i s c h e n v o o r d e 1 V I . - T . - S c h o o l . 

In >De Aannemer, van 24 Mei 1910 zijn de volgende eischen tot toelating opgenomen: 

VOORLOOPIGE TOELATINGSEISCHEN M. T . S. 

De leerling die tot de M. T. S. wil toegelaten worden, zal zich van de onderdeelen der 
navolgende vakken een voldoende hoeveelheid kennis moeten hebben eigen gemaakt, welke 
onderdeelen achter elk vak hieronder worden opgesomd. , , r. 1 
10 Rekenkunde. Hoofdbewerkingen met geheele en gebroken getallen. Metnek stelsel. Deel

baarheid Evenredigheden. Vierkantsworteltrekking. Enkelvoudige mtereslrekening. 
2° Alzebra. Hoofdbewerkingen met geheele, gebroken en wortelvormen. Merkwaardige producten 

en quotiënten. Ontbinding in factoren. Grootste gemeene deeler. Kleinste gemeene veelvoud 
,0 Meetkunde. Kennis van de eenvoudigste eigenschappen van driehoek, veelhoek en cirkel. 

Berekening van oppervlakken begrensd door rechte lijnen en cirkelbogen. 
40 Natuurkunde. Kennis van de algemeene eigenschappen der lichamen. Meten en wegen. 

' Soortgelijk gewicht. Eenige kennis van de leer van het evenwicht van vaste lichamen, 

vloeistoffen en gassen. . j 4 1 ,i„f „„„ 
«o Talenkennis. A. N e d e r 1 a n d s c h. Een zoodanige kennis van de moedertaal, dat een 

eenvoudig opstel geleverd wordt zonder grove taal- of stijlfouten. Goed lezen en verstaan 
van eenvoudig proza. . J„ „„ 
B F r a n s c h , D u i t s c h , E n g e l s c h . Een zoodanige kennis van deze dne moderne 
talen dat deze behoorlijk gelezen kunnen worden en een eenvoudig stuk proza met behulp 
van een woordenboek van de vreemde taal in het Nederlandsch kan worden vertaald. 

60 Hand- en UjnUekenen. Vaardigheid in het teekenen van eenvoudig vlakornament en het 
* weergeven in lijnen van eenvoudige voorwerpen. Vaardigheid in het hanteeren van bouw

kundig teekengereedschap. 7 j.'' A:A„^ 
,0 Kennis van het timmervak. Een zoodanige vaardigheid in het timmervak, dat de candidaat 

' de volgende constructie-onderdeden behoorlijk weet uit te voeren: Houtverbindmgen kozijnen, 
eenvoudige ramen en deuren, eenvoudige goten, verticale steunpunten en diergehjke samen
stellingen. Behoorlijke kennis van de verbindingsleer en vaardigheid m het op schaal 
teekenen van details behoorende bij bovengenoemde houtconstructies. 
De volgende veranderingen worden in deze eischen toegelaten, mits gelijktijdig aan beide 

hier na te noemen veranderde eischen 5-* en 7ea voldaan wordt. A . . A , am 

s . . Talenkennis. A. N e d e r l a n d s c h . Eene zoodanige kennis van de moedertaal, dat een 
eenvoudig opstel geleverd wordt zonder grove taal- en stijlfouten. Goed lezen en verstaan 
van eenvoudige proza. . '". A J •„ 
B F r a n s c h , D u i t s c h of E n g e l s c h . Eene zoodanige kennis van een der dne 
moderne talen, dat deze behoorlijk gelezen kan worden en een eenvoudig stuk proza met 
behulp van een woordenboek van de vreemde taal in het Nederlandsch kan worden vertadd. 

,.a Kennis van het timmer- en metselvak. Eene zoodanige kennis van en vaardigheid m het 
" timmervak als geöischt kan worden van den meer dan gemiddelden leerling na het afloopen 

van de Ambachtsschool. Kennis van de verbindingsleer van het metselvak. Vaardigheid in 
het maken van eenvoudige details van een bouwkundig onderdeel in verband met metsel
werk, steenhouwwerk, ijzerwerk en lood- en zinkwerk. 
Aan de M T. S. wordt, onder meer, onderwijs gegeven in de volgende vakken: 
a Algebra, Stereometrie, Gonio- en Trigonometrie, Beschrijvende Meetkunde. J. Theoretische 

Mechanica, Theorie der Bouwconstructies, Graphostatica, Hydraulica, c. Natuur- en Scheikunde. 
d Burgerlijke Bouwkunde, Schoone Bouwkunde, Waterbouwkunde, Bruggen en Wegen. e. Stijl
en Ornamentleer. ƒ. Kennis van Bouwstoffen, g. Kennis van Werktuigen. A. Landmeten en 
Waterpassen, i. Bestekken en Begrootingen. k. Boekhouden, Inrichting van Administratie Wetten
kennis, Sociaal-economie. I. Fransch, Duitsch, Engelsch. m. Hand- en Vormteekenen.«. Hygiene. 
Kennis'van de verschaffing van eerste hulp bij ongelukken. , , ,, 

De cursus duurt vijf semesters, die aan één stuk of met onderbrekingen kan gevolgd worden. 
Schoolgeld /100.—per jaar of ƒ 5 0 - — P e r s e m e s t e r - , „ ,. , 

Utrecht, s iools iaa t xo. A. W. C. DWASS, Dir. M. T. S. voor de Bouwkunde. 
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Kerk voor eene kleine Protestantsche gemeente, 

door D. JANSEN VAN GALEN. 

Op den hoek van twee straten is een klein terrein over dat voor kerkbouw bestemd is. 

Het licht kon alleen van de gevelzijden aan de straat verkregen worden, daar de andere 

gevels door belendenden zijn aangesloten. 
't Was een lastig vraagstuk dat ontwerper echter bevredigend wist op te lossen. 

De plaat geeft plan en gevel te zien. Onder den torenbouw is de ingang met ter weder
zijden toegang naar de gaanderij en toren. De preekstoel staat tegenover den ingang. 
De daarachter gelegen ruimte dient tot berging van stooven, brandstoffen enz. Consistorie 
en vergaderlokaal zijn dcor deuren gescheiden om het mogelijk te maken, beide ver
trekken tot een te kunnen maken wanneer behoefte aan meerdere ruimte bestaat. Een 
gang scheidt de consistorie van het kerkgebouw. De gevels in grijze klinkers, met 
profielsteen voor raamdorpels en cordonbanden; aanzetstukken in de bogen zijn van 
zandsteen. De kap is gedekt met leien, de ramen bezet met glas in lood. 

De Dambebouwing. 

Deze kwestie is den laatsten tijd weder wat gevorderd. 
De commissie benoemd bij Raadsbesluit van 23 Februari jl. teneinde de Dam-

Stadhuis-quaestie in vollen omgang te onderzoeken, is met haar onderzoek gereed 
gekomen. De commissie bestond uit de heeren architecten dr. P. J. H. Cuypers te 
Roermond; C. Muysken, oud-voorzitter van de Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst, te Baarn en H. P. Berlage Nz., alhier; voorts hadden zitting als archaeoloog-
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geschiedkundige Prof. Dr. H. Brugmans, hoogleeraar in de geschiedenis aan onze 

Gemeentelijke Universiteit, de directeur van P. W., de heer A. W. Bos, terwijl de heer 

W. J. de Groot, onder-directeur van P. W., als secretaris optrad. 

Na een arbeid van nog geen vier maanden heeft 

de commissie jl. Zaterdag haar rapport bij Burgemeester 

en Wethouders kunnen indienen. 

Wij vernemen, dat de Commissie op grond van 

haar onderzoek tot de conclusie is gekomen, dat het 

Paleis aan den Dam (het oude Raadhuis) groot genoeg 

is om er den zetel van het stadsbestuur met de daaraan 

organisch verbonden geheele secretarie onder te brengen. 

De zetels van den Burgemeester en de Wethouders 

zouden dan overgaan en de secretarie-afdeelingen Alge-

meene Zaken, Onderwijs, Publieke Werken, Handels

inrichtingen, Statistiek, Armwezen en Gemeentebedrijven. 

Er zou zelfs nog meer in het Paleis Stadhuis onder 

dak gebracht kunnen worden, maar dit acht de com-

Vo if. 

Jjet. Cao 

Stc ct.cuo*ei ma*.. 

'•cttxgtval 

Woonhuis te Tjipanas. 

missie niet wenschelijk, omdat de overgebrachte secretarie-afdeelingen gelegenheid tot 

uitbreiding moeten behouden. 

De Raadzaal kan gevestigd worden in de oude schepenzaal of z.g. Troonzaal. 

In het tegenwoordige Stad

huis zouden gevestigd blijven f 

de afdeeling Militaire Zaken, 

waarmee B. en W. weinig te 

maken hebben, de afdeeling 

Belastingen, Bouw- en Woning- n atxec^m. \_Si. 

toezicht en de Diensten van 

Publieke Werken. 

Dit wat het Paleis-Raadhuis 

betreft, dat naar het oordeel 

der commissie dus zeer goed 

geschikt is om er > de kern der 

secretarie c te huisvesten. Het 

gebouw zal hiertoe voornamelijk 

in zijn vroegeren toestand 

moeten teruggebracht worden. 

De commissie concludeert 

voorts, dat op het vrijkomend 

Dam-terrein tegenover hetPaleis 

geen nieuw Stadhuis gebouwd kan worden, omdat dit terrein beslist te klein is voor 

een aan behoorlijke eischen voldoend Raadhuis, zij het ook uitsluitend voor de kern 

der secretarie bestemd. 

En voorts komt de commissie tot de conclusie, dat met de noodige verbouwing 

HL 
jJCLican. 

a.ii»ci.»ntl it-naeiin. Ooi ixenei beven*. 
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ter plaatse het tegenwoordige Stadhuis ook in goeden toestand te brengen is. 

Onteigening van het huizencomplex O. Z. Voorburgwal-Prinsenhofsteeg O. Z. Achter

burgwal en Oude Doelenstraat zou noodig zijn, om dan de noodige ruimte tot den 

bouw van een waardig Stadhuis met groote raadzaal enz. te kunnen vinden. 

Uit het voorgaande zouden wij gerust durven opmaken dat de schaal doorslaat ten 

gunste van het oude Prinsenhof. Wanneer een aantal woningen wordt opgeruimd, kan 

een- waardig Stadhuis verkregen 

worden. Datzelfde hebben wij ook 

afgeloopen jaar betoogd, op die weg 

ligt de oplossing. Voor een nieuw 

raadhuis op het vrijkomend Dam-

terrein is geen plaats, maar 't is 

ook vrij wel overbodig. Het Paleis 

weder tot een zetel alleen van 

Burgemeester en Wethouders te ver-

heffiD, 't komt ons vrij onnoodig 

voor, 't verbreekt het verband met 

alle inrichtingen die thans in het 

Stadhuis zijn gevestigd en wordt in 

de Paleisruimte een vrij ongeschikt 

geheel, 't Zal er van komen, dat het ideale plan, dat bij zoovelen bestaat, om het 

Paleis tot de oude bestemming weder terug te brengen, hoe langer hoe meer op den 

achtergrond geraakt, en is het wel verantwoordelijk waar eenmaal aangevangen is met 

verbouwing van het huizencomplex waarin het raadhuis thans zetelt, om dat zoo half 

afgedaan te laten dat gaat toch 

moeielijk. Wenschelijk echter is het, 

dat wanneer aangenomen wordt het 

Stadhuis aldus compleet te maken, 

wanneer in de toekomst daar eens 

een goed geheel verschijnt om te 

zorgen, nu nog juist de tijd daarvoor 

zulke geschikte gelegenheid biedt 

voor betere toegangen tot dat raad

huis en dat kan, wanneer van het 

Rokin af daartoe de gelegenheid 

wordt gevormd. De laatste Dam-

versiering heeft een kijkje op de 

jOwtfieaU- C-ft. 

'Xüciwei. -t/r 
toekomst gegeven. Zoo wordt het als de Dam wordt ingebouwd en is er nu wel iemand 

die dat fraai gevonden heeft. De Dam werd klein en wat tegenover de kolossus kwam 

verzonk in het niet. 

Laat men toch trachten er ruimte te vormen en de geheele omgeving die anders 

een ptulleboel wordt wint er door, anders vormen wij in het voornaamste deel der 

stad, de plaats tot de grootste ongerechtigheid. 
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Het komt ons voor dat het Commissierapport en het proefstuk op den Dam onder
nomen, velen er toe zullen brengen om te zeggen: ik had mij dat geheel anders voor
gesteld, en mogelijk geeft dit aanleiding tot gewenschte herziening in de voorloopig 
vastgestelde denkbeelden, want al gaat bij bebouwing de voorgevellijn nog wat meer 
achterwaarts, het effect daardoor verkregen blijft nagenoeg gelijk en het was pover. 

Modepaleis Hirsch. 

Krijgt het Damrak zijn Bijenkorf, het Leidscheplein zal het Modepaleis Hirsch in 
anderen vorm omzetten. De gevel op den hoek van het Plein en Weteringschans gaat 
weg en daarmede verdwijnt weder een gebouw dat door den bouwmeester Th. Asseler 
ontworpen <iras. 't Was voor dien tijd een flinken gevel, thans wenscht men wel wat 
anders te zien. 

In de laatste dagen stond voor een der spiegelruiten de nieuwe bouw in gipsmodel 
ter bekijk, velen maakten daarvan gebruik. Bouwmeester is A. Jacot. 

Juist in onze nog zoekenden tijd, zooals de heer 
Berlage in zijn laatste uitgave terecht aantoont, maakten 
velen zich al ongerust daar een zonderlinge steenmassa 
te zien verrijzen. 

De bouwmeester heeft zich echter op dat terrein 
niet gewaagd en geeft een ontwerp in vorm zooals te 
Parijs Jaluzot's magazijn en anderen zich kenmerken. 
Wanneer van den bovenbouw de hoogopgaande zuilen, 
die wel wat zwaar zijn, iets zouden verdund kunnen 
worden, zou het geheel zeker winnen, 't is een gevel 
zonder nieuwheid van vorm, een oude kennis, maar 
die zoo ingedeeld, monumentaal is en waarvan het 
resultaat kan zijn, dat zij kans heeft aan velen te zullen 

voldoen. Er is geenerlei bejag naar uitersten, 't is een klassiek geheel, dat den hoek 
fraai en passend zal afsluiten en van af het plein gezien een forschen aanblik zal opleveren. 

lOeatmccle OL'Ji. 

Schets«ontwerp van een boerderij te Lochem. 

Een flinke boerderij ontworpen door den bouwmeester J. J. Hellendoorn. 
Aan den voorgevel is behalve de lichtramen voor de verschillende vertrekken, tevens 

den ingang tot de woning bestaande uit twee vertrekken en keuken benevens een zitje 
de huiskamer begrensend. Overigens bevindt zich daarbij de melkkamer, daarachter 
deel, koe- en paardenstal, mestplaats en varkensstal. Overal is goed licht en lucht bij 
een geschikte hoogte. 
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L i f t e n . 

De firma Jan Hamer & Co, Frederikspleiü 68, Amsterdam, is algemeen bekend 
voor de levering en tevens accuraat loopende inrichting hunner liften. Toch gaat de 
firma steeds voort door verspreiding van volledige circulaires de aandacht te vestigen 
op het fabrikaat. Een dergelijke circulaire ontvingen wij ook een dezer dagen, en daar
uit ontleenen wij dat op i Mei 1910 reeds 2308 liften geplaatst waren en nog velen 
in bewerking zijn voor groote gebouwen in ons land bestemd als: gebouw der Tweede 
Kamer Staten Generaal, idem voor de Topographische inrichting, beiden te s Graven-
hage idem voor het Stedelijk Museum te Amsterdam, en voor verschillende villas, 
pakhuizen, magazijnen, fabrieken enz. te 's Gravenhage. Rotterdam, Groningen. Geldrop enz 

Waar wij vroeger geheel afhankelijk'waren van den aanvoer van buitenslands, phnt 
het wel voor de inrichting, dat deze zoo geheel die fabrikatie voor ons land heeft weten 
te verkrijgen, en wel van verschillende constructie als: Electrische-, Hydraulisch*-, 

Transmissie- en Handliften. 
Die een lilt moet^plaatsen, doet verstandig de circulaire met talrijke afbeeldingen 

vooraf even te raadplegen. 

Woonhuis te Tjipanas Sindanglaja (N. I.) 

Het gebeurt zoo zelden dat wij iets kunnen meedeelen over hetgeen in Ned. Indië 

wordt gebouwd. De heer H. Ossenwaarde. leeraar aan de Koningin Wilhelmina school 

te Weltevreden zond ons het een en ander ter opname. Het betreft een woonhuis te 

Tjipanas waarbij houtconstructie in den bouw hoofdzaak is. Het is vakwerk met een 

bekleeding van bielik (gevlochten bamboe). 

Onder en boven zijn tezamen vijf vertrekken, zit- en eetkamer en werk- en slaap

kamers. De breede veranda en balcons aan voor- en achtergevel maken een groot 

«redeeWe van de ruimte der behuizing uit omdat die bij de heerschende warmte door 

geschikte overdekking beschaduwd, de gezelligste zitjes leveren. Het is geen gewoonte 

om badkamers, privaten, keukens enz. in het hoofdgebouw aan te brengen daarom 

worden die in een afzonderlijk gebouwtje vereenigd en is dit met een overdekten gang 

met het hoofdgebouw verbonden. 

Studies over Bouwkunst, Stijl en Samenleving, 
door H. P. BEBIiAGB. 

Bovenstaand is de titel eener nieuwe uitgave, versierd naar ontwerpen van den 

schrijver door Joh. Briedé en uitgegeven te Rotterdam bij W. L en J. Brusse. Honderd 

vijf en twintig pagina's, keurig gedrukt. Prijs / 2.90, gebonden / 3-5Q-

Mogen wij in opvatting over bouwwerken met den geachten schaver soms ver-

scbiUw het fraaie daaryan anders beschouwen, waar het er op aankomt over het vak 
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ons voor te lichten, waar het boek de groote kennis van den schrijver doet zien en 

de gezell'ge schrijftrant noodigt tot lezen, daar moet een ieder het eens zijn, dat geene 

betere voorlichting kan gegeven worden, 't Is een studie die tot bewondering dwingt 

en zoo is ook weder dit boek een schat in onze boekenkast, 't Zal in veler handen 

komen, want het heeft er recht op. De onderwerpen er in behandeld zijn, Kunst en 

Maatschappij. Beschouwingen over stijl. Over de waarschijnlijke ontwikkeling der 

architecluur. Opmerkingen over bouwkunst. 

Die het doorleest zal zich in veel verjongd gevoelen, zulk een frischheid van 

gedachten gaat er van uit. 't Gaat niet aan, daarvan veel terug te geven, toch willen 

wij van het slot, dat vooral op ons heden slaat, enkele gedeelten herhalen, omdat dat 

zoo juist geteekend is. 

Resumeerende, komen wij tol het besluit, dat de tijd waarin wij nu leven een tijd is, 
waarin de geest zich zoover heeft ontwikkeld, dat een nieuwe periode moest komen, als gevolg 
van de kunstontwikkeling der 19de eeuw. Dat deze zich heeft uitgeput in stijlarchitectuur, van 
welke echter de beste werken der nieuw Grieksche kunst, maar vooral der nieuwere gothiek, 
het inzicht hebben gewekt, dat de groote beginselen van zakelijke samenstelling en kunstvorm 
oorspronkelijk in beide zijn te vinden, maar dat vooral de laatste voor ons westerlingen als 
leerschool de belangrijkste is. 

Dat aangezien de bouwkunst eenerzijds de nutsvraag in zich sluit, en daardoor het gebied 
van den ingenieur betredend in dezen tijd van industrieele en sociale ontwikkeling met al zijn 
gevolgen van uitvindingen en dienovereenkomstig gestelde eischen zich genoodzaakt ziet, meer 
dan ooit te voren het geval was, daarmee rekening te houden en dan in haar ontwikkeling er 
op de pijnlijkste wijze aan herinnerd wordt, dat zij inderdaad is de meest gebondene aller 
kunsten. Maar dat aangezien de bouwkunst anderzijds de schoonheids vraag in zich sluit, en de 
geest des tijds zich anders ontwikkeld dan in vroeger tijden, zij dientengevolge een andere uiting 
eischt en de kunstenaars er toe gedwongen iijn, ook naar een anderen kunstvorm te zoeken, 
een kunstvorm, welke de ontzaglijke uitgebreide materie zal moeten beheerschen. 

Dat nu ten slotte deze andere wijze geheel versieringsloos zal zijn, zooals sommigen meenen 
te ontdekken, is ondenkbaar, omdat de zucht tot versieren is een ingeschapen dwang, iets 
waarvan zelfs de geschiedenis van den voor-historischen' mensch, van hol- en paalbewoners, ons 
de voldoende bewijzen verschaft. 

Het feit, dat vele werken van architectuur en gebruikskunst zijn ontstaan zonder of met 
zeer geringe versiering, bewijst juist, dat een nieuwe periode van zakelijk werken is ingeleid. 
Zij is de schrille reactie der volstrekte ondoordachtheid in de versiering van het vervlogen 
tijdperk, en de vele sierkunstenaars die bezig zijn aan de vervorming der verschillende oertypen 
van ornament, zooals die ook nog te vinden zijn in die hol- en paalwoningen, een ornament 
van front en lijn, van vierkant en spiraal en wel eveneens langs den zakelijken weg, zij zijn 
gelukkig een waarborg tegen een ornamentlooze kunst, maar gelukkig ook vóór een kunst met 
bezonnen versiering. En dat datzelfde ornament zakelijk, d. w. z. principieel van meetkundigen 
aard, zich reeds belangrijk heeft ontwikkeld, zooals trouwens ook het karakter der moderne 
architectuur, evenals die van Grieken en Middeleeuwers, geometraal is en tot zeer schoone 
composities is gegroeid, daarvan geven enkele werken, vooral van Hollandsche kunstenaars, een 
schitterend bewijs. 

Wij staan dus aan het begin eener nieuwe periode. Die van zoeken, van ondoordachtheid is 
geweest, die van bereiken, van bezonnenheid is aangebroken, maar van deze nog slechts het 
allereerste begin; en juist omdat het vervlogen tijdperk er een was van veel zoeken, veel onont-. 
wikkeldheid, juist daarom is het bereiken der ontwikkeldheid, der bezonnenheid, zoo dubbel moeielijk. 

Epn periode dus, voorloopig nog van zoeken, van nastreven, van ondoordachtheid, een periode 
van grove samenstelling, van veel materiaal gebruik, omdat telkens weer nieuwe samenstellingen 
moeten worden opgelost en dientengevolge ook een zoeken, een nastreven, een ondoordachtheid 
in den daarbij passenden kunstvorm. 
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Een periode dus van veel teleurstellingen, maar ook van veel verrassingen, wanneer blijkt 
dat weer een mijlpaal op den weg der ontwikkeling der bezonnenheid is bereikt. 

't Is of den schrijver hier zich zelf teruggeeft, mooi en waar is al hetgeen hier 

wordt gepredikt en in vele opzichten navolgingswaard. Jammer echter dat onze kunst 

er een is die door kalk en steen veel onvergankelijk maakt, lang doet zien hoe .n d.e 

periode het zoeken niet altijd gelukkig is geweest, waardoor in veler beschouw.rg die 

schildering overschaduwd wordt, het onderscheid tusschen woorden en werken zoo 

groot maakt. Maar zonder moeielijkheden komen wij er niet, en op weg zijn w.j zeker 

uit het minder goede al zoekende verkregen, is veel goeds geboren, dat moet zoo 

blijven en het eind geeft succes. Leeringen als door den schrijver'in dit boek weer

gegeven zullen ingang vinden en daartoe mede werken. Daarom is het te wenschen 

dat het velen in handen komt. 

P r y s v r a a g R o c h d a l e . 

H.H. belanghebbenden bij dezen prijsvraag worden er op attent gemaakt, dat 

het volgende is vastgesteld: 
Tengevolge van de deels gelijkluidende, deels van elkaar afwijkende bezwaren, 

gemaakt door verschillende bouwkundige vereenigingen, betreffende de prijsvraag 

.Rochdalec heeft zich uit de jury, na gepleegd ove.leg met het bestuur van de 

coöperatieve bouwvereeniging >Rochdale*, een commissie gevormd bestaande uit de 

heeren H. P. Berlage Nzn., J. Gratama en J. E. van der Pek. 
Deze commissie heeft de opdracht gekregen, zoo mogelijk, wijzigingen in het 

programma der prijsvraag >Rochdalec te ontwerpen, waardoor dit programma zoowel 
door de verschillende bouwkundige vereenigingen als door ,Rochdalec en de jury, kan 
worden aanvaard. 

Te dien einde zal die commissie in overleg treden met de bouwkundige vereeni

gingen, alsmede met de jury en het bestuur van .Rochdalec 

De jury hoopt tegen i Juli a.s. het resultaat te kunnen mededeelen. De termijn 

van inzending zal in verband hiermede verlengd worden tot i October 1910. 

Naar aanleiding van het bovenstaande adviseert de jury den mededingers voorloop.g 

hun arbeid te staken. Wenschen zij toch door te werken, zoo geschiedt dit geheel 
voor eigen risico. 

De Jury: 
H. P. BERLAGE, Voorzitter. \ 
J. GRATAMA, B. I. Rapporteur. ( Architecten. 
J. E. VAN DER PEK. J 

J. M. A. ZOETMULDER, C. I. Inspecteur van 
de Volksgezondheid. 

f Bestuursleden 
CH. KOSTER, > tRochdale*. 
P. ROELAND, J 
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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 W o o n h u i s t e H a r e n , 

door TH. BOSCHMA, Bouwmeester te Boden. 

Een woning in het Noordelijk gedeelte van ons land gelegen, waarbij tevens 
koffiehuis, bakkerij en schuur voor het landbouwbedrijf. 

De voorgevel heeft een landelijk aanzien. Het metselwerk der gevels is opgetrokken 
van ie soort gevelrood, met witte verblindsteen afgezet. De toegang gelagkamer is 
aan de voorgevelzijde onder de verandah, daarnaast grenst de woonkamer met alcoof. 
Terzijde gelagkamer is de toegang naar den bakkerswinkel, daaraan grenst keuken, 
bakkerij en schuur. Alles is door gangen zooveel mogelijk van elkander gescheiden, 
doch onderling door toegangen verbonden. Het is een praktisch verdeeld geheel. 

De Damplannen. 

Men moge in vele opzichten met de opvattingen van de Commissie die het rapport 
uitbracht inzake de Dambebouwing en bestemming Raadhuis verschillen, dat is zeker, 
dat er zeer veel goeds in dat rapport vervat is. Dat goede achten wij, het aangegeven 
bouwblok Dam-Warmoesstraat. Dat is een flinke oplossing. Al die wanstaltigheden weg 
en de Warmoesstraat verbreed, zooals dringend noodig is, een flink, bedrijvig en 
monumentaal geheel daarvoor in de plaats gesticht, dat is een oplossing waarmede een 
ieder gaarne genoegen zal nemen. Werkelijk dat is een gezonde verbetering en is het 
te wenschen dat het Bestuur der Gemeente hiervoor een open oog heeft. 

De oplossing Raadhuis is sober. Het gebouw wordt nog meer verminkt en de 
bestemming tweeslachtig, laten wij maar eerlijk bekennen, hoogst ongelukkig. Het Oude 
Stadhuis was een pracht voor zijn tijd, ons heden leeft en is anders en wat toen goed 
was, past ons minder waardoor het gebouw aan de tegenwoordige eischen is ontgroeid. 
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Nu zal men tonnen besteden willen om er een nog onmogelijker geheel van te maken, 
en welk te huis zal het worden voor de Koninklijke familie. Heeft het gebouw als 
Raadhuis een traditie, de latere bestemming als Paleis heeft dat in veler opvatting ook 
verkregen en het is aan duizenden lang niet onverschillig, dat maar zoo die woning 
aan het vorstelijk gezin wordt opgezegd; want dat doet eigenlijk de Commissie. 

Wie zal de som geven voor een nieuw Koninklijk Paleis, waarvan het slot is 
onvolledigheid aan alle kanten. Want men vergete niet, dat het Damplein voor dergelijke 
bewoning als een eenige plaats kan beschouwd worden. Zeggen wij het maar ronduit, 
't gebouw blijft ons als Paleis lief, waar het als Raadhuis thans slechts maar gedeeltelijk 
kan voldoen. En dan het Prinsenhof tegenwoordig Stadhuis, wanneer daar goed wordt 
ingegrepen, dan kan het wat worden, blijft het geheel intact in het hartje van de stad. 
Maar men bouwe niet voort, zoo als het met dien laatsten bijbouw is gegaan, met gangen 
zonder licht, en verdeelt op de aller ongelukkigste wijze, voorzien van trappen die in 
dergelijke bebouwing niet te huis behooren. Wilt ge een staaltje, loopt naar het gedeelte 
waar het belasting onderzoek is gevestigd en 't is treurig wat een inrichting ge door 

moet dwalen. 
Er moet met wijsheid geregeld worden, daar moet een goed geheel vastgesteld worden 

waarin goede distributie hoofdzaak is en ook op dat punt gaf de Commissie goede 

wenken. Daarom, wij herhalen het, daar is veel goeds in het rapport, men trekke er 

voordeel van; zelden zagen wij een zoo goed doordachte beschouwing, alleen het 

monumentale gebouw op den Dam late men in de tegenwoordige bestemming, dan 

wordt het niet te kort gedaan of nog meer verminkt. 

Moge de toekomst ons op dat pad brengen, dan zeker, heeft dit rapport veel 

bijgedragen tot goede voorlichting. 

Examen-Opzichter Rijkswaterstaat. 

Voor bovengenoemd examen slaagden zeven candidaten, die het onderwijs per 

correspondentie der inrichting: »Jacob van Campen«, Bouwkundig Instituut te Amsterdam 

volgden. Wel eene aanbeveling voor dat onderwijs, onder leiding van den directeur 

F. Wind gegeven. 

Een nieuw middel voor monument-stichting. 

In Duitschland deugt het niet als een plaats van eenig belang geen Bismarck-
monument of iets van dien aard heeft. Nu heeft men in Wiesbaden dat tot heden nog 
niet, toch wenschte men daar gaarne tot oprichting van een Bismarck toren over te 
gaan. maar de middelen ontbreken. Om nu tot het doel te geraken, maakte men een 
houten toren, waardoor een fraai overzicht over de omstreken verkregen werd. De toren 
is, wanneer men die tot aan den top wil beklimmen toegankelijk voor 20 pfennig 
en uit deze bijdragen hoopt men er toe te geraken een fonds te vormen, waarvan op 
diezelfde plek de latere steenen toren kan gebouwd worden. Dat zal nog wel eenig 
geduld vorderen, misschien is Bismarck dan al lang vergeten. 



99 

Bij de t e k s t f i g u r e n . 

De verschillende tekstfiguren geven het 

gebouw eener Christelijke school aan de 

Kerkstraat te Voorst gebouwd naar de 

plannen van den bouwmeester J. A. Heuve-

link te Apeldoorn. Aan den weg ligt de 

onderwijzerswoning, de ingang is ter zij Ie. 

De woning bestaat uit 2 kamers en suite, 

spreekkamer, keuken, kelder bergplaatsen, 

W.C. en op de bovenverdieping slaap- en 

logeerkamer, benevens zolder. Daarachter 

liggen de beide schoollokalen met ruime 

gang en een breeden ingang, terwijl alle 

privaten op deze gang uitkomen. 

Het is een flink geheel dat met de 

landelijke woning voldoet, terwijl woning 

en school zich beiden goed verdeeld onder

scheiden. 

H e t a a n w e n d e n v a n Z o n n e w a r m t e . 

Het reeds volgens verschillende uitvindingen in 't bijzonder van Ericsson, uitgewerkte 

probleem tot het aanwenden van de zonnewarmte is volgens mededeeling van het 

»Eng. Newsc door een Amerikaansch Ingenieur, 

F, Shuman, te Tacony bij Philadelphia onlangs 

weer opgelost en tot gunstig resultaat geleid. 

Gesteund door de waarnemingen van accu

mulatie der zonnewarmte in 't inwendige van een 

glazen huis, construeerde Shuman een «stook

ruimte c van 18.3X6.1 Meter oppervlak, waarvan 

de zijwanden en bodem uit hout, het plafond 

daarentegen uit een dubbele glaslaag met daar U S O ^ ^ ^ L , 

tusschen liggende luchtlaag bestond en die met een voldoende hoeveelheid water voor 

warmteopnemer voorzien werd. .-... 

Daar hij met zijn apparaat te Tacony genoeg hooge watertemperaturen kon 

verkrijgen, was het bedrijf van een aetherdampmachine door middel van aetherdampen, 

die in buizen in 't inwendige van 't heete water opgewekt werden, mogelijk, waarbij 

ter verkrijging van paardekrachten, al naar de verhoudingen 9 tot 18 M3 »stookopper-

vlaktec der stookruimte gebruikt werden. Van de practische aaawendbaarheid vaa de 
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machine, die in de jaren 1907 en 1908 voor 't bedrijf van waterpompen beproefd 
werd, overtuigd, heeft Shuman de details van zijn toestel verder uitgewerkt en tot 
partijtrekking ervan de »Sun Power Company* opgericht, die allereerst in 't zuiden van 
Florida een kleinere inrichting van 25 tot 30 Pk,, daarna in 't zuiden van Arizona 
een inrichting van grooteren omvang oprichten zal. Onder de aangebrachte verbetering 
is nl. de vervanging van de eene glaslaag van de > stookruimte * door een uiterst 

dunne parafinelaag op 't 
watervlak, waardoor de 
plaatsingskosten van de 
stookruimte werkelijk ver
minderd worden en onge
veer 200 fr. voor 1 paarde-
kracht te staan komt. Als 
een tweede verbetering is 

L m ^ - o ^ ^ . m e n v a n P l a n d e a e t h e r -
dampmachine te vervangen door een stoomturbine voor het temperatuurverval van 

95—400 C. evenals 't aanleggen van een goed geïsoleerd warmwaterreservoir, om de 

dagelijks mogelijke aanwendingsduur van de inrichting van circa 6 uur op 24 uur te 

verhoogen. 

D e f i r m a J a n H a m e r & Co. 

In onze vorige aflevering mochten wij er op wijzen, wat op het gebied der liften 
door de firma Jan Hamer & Co. wordt gefabriekt. Wij ontvingen nog een tweetal 
uitgebreide circulaires met vele illustraties, waarop wij gaarne eveneens de aandacht 
vestigen, en waarin tal van aanwijzingen over belangrijke leveringen aan rijk, gemeente en 
particulieren gedaan, tot 
aanbeveling strekken. Het 
zijn geheele moderne keu-
keni nrichtin gen ,forn uizen, 
warmkasten, braad- en 
bakovens, die aan vele 
pantserschepen zijn ge
leverd. Melkkeukens voor 
het bereiden van ziekte
kiem-vrije-melk. Stoomwasscherijen zooals ook geplaatst zijn in het Wilhelmina-gasthuis 
te Amsterdam. Automatische ventilatie-inrichtingen, verwarming en ventilatie volgens 
het Stanlock-systeem en zoo velerlei andere artikelen die bij den bouw noodig en in 
uitgebreiden zin door de firma geleverd worden, waarom het goed is dergelijke 
circulaires aan te vragen, zij wijzen voor vele zaamstellingen den geschikten weg. 

TfecHTcq 3 iil<aat/&L 
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Betonbouw in vroegere tyden. 

In Mexiko heeft Prof. Ramon Mena, bekend door zijn historische onderzoekingen 
aldaar, een oude stad opgegraven, die in de nabijheid van de stad Otumba ligt. Die 
oude stad moet in de 15de eeuw bestaan hebben, daarin werd een pyramide aangetroffen 
80 voet hoog en 650 voet in omvang. Bij de pyramide, en dit is van belang voor 

den betonbouw, waren twee huizen, waarschijnlijk tot 

woning voor priesters bestemd, een daarvan is van 

steen, het grootste andere echter geheel van beton 

vervaardigt. 
Nog bestaan overblijfselen'der muren hoog 6 voet, 

waarvan het betonwerk in^ goeden staat is gebleven. 
De oppervlakten schijnen beschilderd geweest te zijn. 
Ook de binnenplaats en kelder waren geheel bemuurd 
en bevloerd door betonwerk, dat nog onveranderd 

jDooflaH^^^. bestaat. Wel een bewijs dat ook de oudere volkeren 

reeds met het gebruik van beton bekend waren. 

De Rookverdryvings-Tentoonstelling te Glasgow. 

Reeds langen tijd houdt de gemeenteraad van Glasgow zich bezig met het lucht-
reinigingsprobleem, waar ze overtuigd is van de noodzakelijkheid van een zuivere 
atmospheer voor het welzijn der burgers. Verschillende commissies wijden zich met zorg 
aan dit onderwerp, vele rapporten zijn daarover uitgebracht en talrijke proeven ge
nomen. Hieruit blijkt dat genoemde quaestie voor steden een levensquaestie is. 

Van dit standpunt uitgaande, heeft de gemeenteraad het wenschelijk geacht om 
volgens een practische en belangwekkende methode de burgers van Glasgow en West-
Schotland de meest wetenschappelijke raadgevingen 
inzake rooklooze verlichting en verbranding, naar de 
nieuwste methodes en plannen voor algeheele verbranding 
van verbrandingsmateriaal, zoowel als de modernste toe
passing van verwarming, verlichting en ventilatie door 
middel van gas en electriciteit, te doen toekomen. 

Die gemeenteraad heeft tot het organiseeren van 
een tentoonstelling van dien aard een speciale commissie 
benoemd. Als plaats hiervoor is de >Victoria Skating 
Rtnk< aangewezen. De tentoonstelling zal gedurende 
3 weken voor 't publiek toegankelijk zijn. 

De »V. Sk. Rinkt heeft een groot oppervlak en is gemakkelijk met tram en spoor 

van uit ieder deel der 3tad en de voorsteden te bereiken. Om de tentoonstelling te 
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bevorderen is de prijs voor plaatsruimte uiterst laag gesteld, terwijl de betaling van 

gas of electriciteit die door de exposanten verbruikt wordt, ten deele kwijtgescholden 

wordt. Plannen en condities zijn voorts te verkrijgen bij Mr. Percy Bate, secretaris of 

James M. Freek, voorzitter, bureau der tentoonstelling, 270 Sauchiehallstraat, Mr 

Glasgow 

N i e u w m a r m e r g e b r u i k . 

Hebben wij in vroeger dagen opgezien tegen de 1 cm. dikke marmeren platen 

voor lambriseeringen bestemd en waarvan het vervoer immer groote zorg vereischte, 

hoe moeten onze tegenwoordige vaklieden dan staan voor het feit, waar een nieuw 

systeem, platen van millimeters dikte levert. De Steengroeve vestigt hierop de aandacht. 

Het is een vinding van Dr. Alfred Pfaff in Oberlahnstein. Door nieuwe machines is het 

hem gelukt marmer tot op een millimeter dikte te bewerken, daardoor wordt het 

doorschijnend en levert door de verschillende kleuren-tinten die daardoor ontstaan een 

verrassend resultaat. Voor bescherming en instandhouding wordt dit dunne marmer 

tusschen twee glasplaten gelegd en vormen op die wijze een dikte van 5 millimeter. 

Het komt ons voor, dat dergelijke wandbekleeding meer op beschilderd glas gaat 

gelijken, dus van het effect door het glanzende wel iets verloren doet gaan, toch veel 

goeds bevat. Want op vochtige plaatsen aangewend, zal niet zoo spoedig door het 

glas de vocht binnendringen en dus het geheel langer bewaard blijven. Vooral bij hoog 

gekleurde marmersoorten, moet naar ons inzien, het resultaat zeer voldoen. Het is in 

ieder geval eene vinding die de aandacht verdient en toepassing zal zeker volgen. 

Middelbare Technische School. 

Mochten wij in aflevering n opnemen de eischen gesteld tot toelating op de 

Middelbare Technische School, thans is het aantal leeraren daarvoor benoemd en wel 

als volgt: 
In de Bouwkunde: de heeren M. Sirag, adsistent aan de Technische Hoogeschool te Delft 

en directeur van de Burgeravondschool te Delft en H. J. Kolk, adjunct-directeur van de 
Gemeentewerken te Nijmegen. 

In de Wis- en Natuurkunde: den heer W. J. M. van de Wijnperse, kapitein der genie te 
Arnhem. 

In de Wiskunde: den heer Visser, leeraar aan de Zeevaartschool te Schiermonnikoog. 
In het Fransch: den heer Niche, leeraar M. O. te Naarden. 
In het Duitsch: den heer G. Ras, leeraar M. O. te Amsterdam. 
In het Engelsch: den heer Makkink, leeraar M. O. te Utrecht. 
In de Scheikunke: den heer W. C. de Leeuw, docts. in de wis- en natuurkunde te Leiden. 
In het Boekhouden: den heer Ellen, accountant te Amsterdam. 
In de Hand- en Vormteekenen: den heer Boot, leeraar aan de Ambachtsschool te Utrecht. 
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Voor deze benoeming kwamen mede ernstig in aanmerking: 
Voor de Bouwkunde: de heeren W. Bottink te Rotterdam, C. F. La Croix te Vreeland en 

Bijlard te Utrecht. 
Voor de Wis- en Natuurkunde: de heeren J. A. Block en Van Eek te Delft. 
Voor de Wiskunde: de heeren P. Vos te 's-Gravenhage en J. van Roon te Rotterdam. 
Voor het Fransch: de heeren C. van Aken en Perrot te Utrecht, G. Schilperoort te Rotterdam. 
Voor het Duitsch. de heeren Brouwer te 's-Gravenhage en Mulder te Voorschoten. 
Voor het Engelsch: de heer Van der Linde te Utrecht. 
Voor de Scheikunde: de heer dr. Ter Braake te Hilversum. 
Voor het Boekhouden: de heeren Boer en Bale te Utrecht. 
Voor het Hand- en Vormteekenen: de heer R. W. P. de Vries te Hilversum. 

P r i j s v r a a g . 

W a n d k a l e n d e r — G e b r . P a l t h e . 

Ten einde in 't bezit te komen van eenige ontwerpen voor een Wandkalender 

in den hoofdvorm, zooals wij reeds meer dan 25 jaren gewoon zijn, dien onze klanten 

ten geschenke aan te bieden, schrijven wij onder de hierna volgende voorwaarden 

een prijsvraag uit. 

Art. 1. De ontwerpen moeten zijn oorspronkelijke teekeningen, of afdrukken van 

oorspronkelijke teekeningen. Zij moeten geschikt zijn voor vermenigvuldiging door een 

directe reproductie-methode. Behalve de kleur van het papier mogen hoogstens drie 

kleuren toegepast worden. 

Art. 2. De afmeting van den wandkalender moet 28 X 35 c M - bedragen. Op 

het schild moet op door den ontwerper aan te geven wijze een kalenderblok vastgehecht 

kunnen worden, niet kleiner dan 115 cMa. en niet grooter dan 130 cM2. 

Art. 3. In het ontwerp moeten duidelijk uitkomen de woorden: >Almelosche 

Ververij — Gebr. Palthe*, benevens het jaartal: n p m . 

De eventueel gebruikte voorstellingen of motieven moeten herinneren aan ons 

bedrijf van verven en reinigen. ^ 

Art. 4. Ook voor het kalenderblok, dat zal bestaan uit 12 kalenderblaadjes moet 

het ontwerp geleverd worden. Op elk dezer kalendetblaadjes moet voorkomen de naam 

van de Maand, de datumcijfers en de weekdagen (de laatste desnoods alleen door een 

letter aangeduid). Achter eiken dag moet ruimte vrijgelaten zijn voor memorandum. 

Op elk der 12 kalenderblaadjes moê : een ruimte gelaten worden van 20 k 2$ cM8. 

voor het bedrukken langs typografische weg met door ons gewenschte mededeelingen. 

Art. 5. De ontwerpen moeten op de achterzijde voorzien zijn van een motto en 

vergezeld zijn van een gesloten of een verzegeld couvert, waarop van buiten hetzelfde 

motto voorkomt èn waarin naam en woonplaats van den ontwerper zijn vermeld. Op 

het couvert moet eveneens vermeld zijn een correspondentieadres, om zoo noodig 

briefwisseling met den inzender te kunnen voeren en de niet bekroonde ontwerpen te 

kunnen terugzenden, zonder de anonymiteit op te heffen. 

i) Modellen van vorige jaren liggen voor belangstellenden ter inzage in de verschillende depots. 
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Art. 6. De ontwerpen moeten vóór 15 Augustus 1910 worden ingezonden aan 

het adres: »Ververij Palthe te Almelo». 

Zij moeten verpakt zijn tusschen vlakke kartons. . 

Art. 7. Als prijzen worden uitgeloofd: 

een ie prijs van / 5°° 

> 2e » » » 2 5 0 - — 

> 3e » > » I00-— 

vier 4e » » /37-SO = • * ^o-— 

Totaal . . / loco.— 

met dien verstande, dat aan de Jury het recht verblijft den ien en den 2™ prijs al of 

niet volledig toe te kennen of het gezamenlijk bedrag dezer twee prijzen onder de twee 

best gekeurde ontwerpen te verdeden in verhouding tot hunne waarde. Het ontwerp, 

dat de hoogste prijs wordt waardig gekeurd zal uitgevoerd worden. 

Door aanvaarding van den hem toegekenden prijs verklaart de ontwerper, zijn 

ontwerp in vollen eigendom aan ons af te staan. 

Art. 8. De beoordeeling der ingezonden ontwerpen zal plaats hebben door een 

Jury van 5 leden, bestaande uit heeren: 

Prof. Bart van Hove, voorz. der Mij. *Arti et Amicitia< te Amsterdam, voorz. der Jury. 

H. A. J. Baanders, voorz. van het Gen. »Architectura et Amicitia* te Amsterdam. 

G. H. Breitner, Kunstschilder te Amsterdam. 

A, M. Gorter, Kunstschilder te Amsterdam. 

Prof. N. van der Waay, Kunstschilder te Amsterdam, 
De jury zal bij hare beoordeeling in de eerste plaats letten op de kunstwaarde der 

ontwerpen, maar tevens letten op de bruikbaarheid van de ontwerpen als kalender. 
Art. 9. Na de uitspraak van de Jury hebben wij het recht de ingekomen ontwerpen, 

voor zoover de Jury ze daarvoor geschikt acht, in verschillende plaatsen van ons land, 
in 't openbaar ten toon te stellen. Op de bekroonde ontwerpen zal alsdan de naam 
van den vervaardiger worden geplaatst, tenzij deze daartegen bezwaar oppert. Wenschen 
de niet bekroonde inzenders er ook hun naam bij te zien vermeld, dan kan zulks na 
opgave geschieden. 

Art. 10. De bekroonde ontwerpen blijven ons eigendom, terwijl de niet bekroonde 
vóór 1 December 1910 franco aan het correspondentie-adres worden terug gezonden. 
Van den dag van ontvangst af tot den dag van terugzending zullen alle ingekomen 
ontwerpen door ons tegen alle risico worden verzek«rd, voor een door ons in overleg 
met de Jury te betalen bedrag. Bij eventueele schade hebben de inzenders genoegen 
te nemen met de hun toegekende schadevergoeding. 

Aldus opgemaakt en onder goedkeuring der Jury vastgesteld, 

^ n ^ k , Almelosche Ververij en Chemische Wasscherij 

Am..e,dam. 7 ^ ^ GEBR. P A L T H B . 



Voov ̂ au-^tee^ f^.%t| ww-ritoivta*». 

Vademecum der Bouwvakken 
25e Jaargang 1910. 

Afl.13. Plaat 13. 
23 Juni 1910 



Bij de P l a t e n . 
O n t w e r p v a n e e n V i l l a , 

door Hk. BOS te Putten. 

De villa heeft rechts den ingang, eerst een portiek, daarna komt men door de 
vestibule naar de hall. Links van den ingang is de zitkamer, die door de schuine 
hoeken een gezellig uitzicht geeft, daaraan grenst de serre. Achter dit vertrek volgt 
de woonkamer, keuken en bijkeuken, allen uit de hall bereikbaar. 

Op de bovenverdieping zijn slaap-, bad- en logeerkamers, waar boven de zolder 
met dienstbodenkamer. De W. C. zijn allen ruim en goed geplaatst. De gevel, zooals 
bij een woning buiten wordt vereischt, is in goed landelijk karakter. 

I n e r t o 1, 

Wij leven in den tijd van cement en ijzer, natuurlijk rijst dan de vraag hoe zullen 
wij dat het best tegen verval behoeden. Een antwoord op die vraag is: Denkt aan 
Inertol, een verf die op beide materialen gestreken hun bestaan verduurzaamt. De Heer 
J. A. Bouvy, Passage Wijnand Fockink, Amsterdam, voorziet Nederland en Koloniën waar 
dit noodig is van het artikel, dat van Duitsche afkomst is. In een brochure wordt met 
talrijke afbeeldingen toegelicht, er op gewezen, hoe 'nuttig die verf werkt. Op cement 
hecht het beter dan eenig ander bestrijkingsmiddel. Bewezen is, dat na genomen 
proeven op ijzer, het meer dan eenig ander middel beschermt tegen roest, daarbij zijn 
de kosten door die resultaten geringer. Over de prijs en wijze van toepassing geeft de 
brochure alle inlichtingen, 't is wel raadzaam met deze vinding rekening te houden, 
onze tijd vraagt het. Wie er meer van weten wil, raadplege even de Heer J. A. Bouvy 
en hij ontvangt de noodige bescheiden. 
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B y d e t e k s t f i g u r e n . 

De verschillende tekstfiguren vormen een dubbele villa aan den Eemnesserweg te 
Laren (N.-H), gebouwd naar de plannen en onder beheer van den bouwmeester 
H D. Tabak. Beide villas hebben de ingangen zoodanig geplaatst, dat deze geheel 
van elkander verwijderd zijn. De een gaat aan den voorgevel, de andere terzijde in, 
zoodat de villa links gelegen aan twee gevels uitkomt. Huiskamer, salon, keuken, kelder, 
ruime ingangen beneden en slaapkamers boven maken de verdeeling uit. 

De gevels voldoen uitstekend, eenvoudig en passend, maken zij een goeden indruk. 

Reorganisatie van het onderwijs van staatswege. 

In de Aannemer vinden wij eenige uittreksels uit het rapport der Staatscommissie 
beknopt en zakelijk opgenomen. Die mededeelingen zijn voor de bouwkundigen van 

zeer veel belang te weten 
waarom wij dezen in haar ge
heel overnemen, en gaarne, 
wanneer daarop vervolg 
mocht komen ook dit ter 
kennis zullen brengen. 

* Inleiding. De toepassing 
van de stoommachine en 
later die van de electriciteit, 
hebben voor alle maat
schappelijke toestanden vér
strekkende gevolgen gehad. 

Niet alleen dat stoom 
en electriciteit op zichzelve 
aanleiding geven tot de vor
ming van nieuwe, vroeger 
niet bekende beroepen en 
bedrijven, maar zij waren 
ook nog oorzaak, dat vele 
andere bedrijven ontstonden 
of zich ontwikkelden, en 
zulk een vlucht namen als 
nooit had kunnen voorspeld 
worden. 

De van vroeger bestaande ambachten ondergingen hierdoor èn door de opheffing 

der gilden een algeheele verandering in wezen en uitvoering. 

In de plaats der gezellen, met hunne opleiding, treffen we nu de werklieden aan, 

welke in vele gevallen niet de gelegenheid hebben of de noodige ambitie missen, om 

een behoorlijke opleiding te volgen. 

- EaXOAnE-GrKOnD — 
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De patroon van vroeger vindt men nog wel sporadisch in kleine bedrijven, of in 
speciale gevallen terug, doch zijne positie is tegenwoordig over het algemeen een heel 
andere geworden. 

Tusschenpersonen zijn noodig geworden. De reusachtige bedrijven, dikwijls duizenden 
werklieden noodig hebbende, de mogelijkheid om meerdere werken tegelijk te onder
nemen, de haast waarmee bijna alles tegenwoordig be- en verwerkt moet worden, 
stellen eischen waaraan in den regel moeilijk door één persoon voldaan kan worden. 
Voeg hierbij, dat algemeene en bijzondere wetenschappen langzamerhand een hooge 
vlucht genomen en zich over steeds meer vakken uitgestrekt hebben, zoodat de denkers 
en leiders al maar meer kennis en bekwaamheid moeten bezitten, dan kan men zich 
niet verwonderen, dat zij behoefte hebben aan hulp. En wel hulp, welke een deel van 
hunne taak kan overnemen en in staat is hunne gedachten in uitvoerbaren vorm te 
brengen en voor anderen duidelijk te maken. 

De meester van vroeger, 
nu nog optredende, zou bijna 
nergens in staat zijn om de 
teekeningen, plannen of op
drachten van zijne supe
rieuren te bestudeeren, uit 
te werken, aan de uitvoer
ders mede te deelen, èn 
daarbij gelijkertijd de uit
voering te contróleeren, als
mede wat tegenwoordig zoo 
noodig is, toezicht te houden. 

De uitvoerders hebben 
dus ook hulp noodig. 

Men gevoelt, dat iusschen 
leider of denker aan de eene 
zijde en de uitvoerder aan 
de andere zijde verantwoor
delijke, kundige personen 
noodig zijn, laten wij deze 
tusschenpersonen noemen, 
bestemd om den schakel te 

vormen tusschen theorie en praktijk, met voldoende takt om eventueel zelf als leider 

te kunnen optreden. 
Verschil in de tusschenpersonen. De tusschenpersoon neemt dus een hoogstbelangrijke 

plaats in en moet, wil hij bruikbaar zijn, kunnen beschikken zoowel over theoretische 
als over practische ontwikkeling. Hij moet in staat zijn niet alleen om de hem verstrekte 
plannen en ontwerpen te doorgronden en uit te werken, maar ook om aan te geven 
hoe de vervaardiging, de samenstelling en de verbinding der hoofd- en onderdeden op 
de beste, voordeeligste en meest rationeele wijze kap en dus behoort te geschieden, 

- V E K . X M E T ' I M & ' 
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Zijn taak is dan ook waarlijk geen gemakkelijke, te meer daar wetenschap en 

uitvoering steeds hoogere eischen stellen en steeds meerdere vakken gaan omvatten. 

Het gevolg is dan ook, dat in de bouwvakken, in algemeenen zin genomen, twee 

categoreën van tusschenpersonen ontstaan zijn, beide ontwikkeld en bekwaam, doch 

de eene meer bestemd voor bureauwerkzaamheden, de andere meer voor de uitvoering, 

dat niet wegneemt dat bij kleine werken of inrichtingen beide categorieën in één 

persoon kunnen vereenigd zijn. 

Onzen blik verder latende weiden, bemerken we een andere, eveneens groote groep 

van menschen, welke tot de industrie behoort. 

[Onder industrie worde hier verstaan de verzameling van bedrijven, waarin de 
grondstoffen worden bereid en verwerkt tot voeding en kleeding van den mensch, tot 
verschaffing van de materialen voor de techniek, tot veraangenaming en vergemakke
lijking van het leven en verkeer, kortom van alle ambachten of bedrijven, die buiten 

het bouwvak (bouwen 
van huizen, werktuigen, 

schepen, kanalen, 
havens, enz.) vallen]. 

De nijverheid heeft 
ontwikkelde, geschool
de leiders noodig, niet 
alleen in staat om het 

bedrijf in stand te 
houden, doch vooral 
ook om dit verder te 
brengen en met den 
vooruitgang gelijken 
tred te doen houden. 
Zij zullen in groote of 
omvangrijke bedrijven 

behooren tot de ontwikkelde menschen, die echter hunne helpers, de tusschenpersonen 
noodig hebben. In de kleine bedrijven zijn de leiders meestal patroon en eigenaar. 
Hunne zoons moeten hen opvolgen. Ook deze kunnen met de tusschenpersonen op 
één lijn gesteld worden. 

Kunnen de tusschenpersonen in Nederland opleiding vinden f Noot ingenieurs, architecten 

enz. bestaat opleiding, voor de werklieden en de daaruit gekozen wordende bazen, 

wordt in de laatste jaren de opleiding ter hand genomen, al is het nog op bescheiden 

(en meestal op bekrompen) schaal. 
Voor de tusschenpersonen wordt tot nu toe hier te lande zoo goed als niets gedaan, 

althans officieel. De opleiding wordt, zooah vroeger gewoonte was, dikwijls ter hand 
genomen door de leiders zelf, waarbij de keuze gewoonlijk valt op jongelieden die in 
de practijk zijn en bovendien vakteekenen geleerd hebben, ofer wel aanleg voor hebben. 
Deze opleiding, hoe goed ook bedoeld, is tegenwoordig onvoldoende. Wel krijgt de 
praktijk, de plaats die haar toekomt, maar de theoretische ontwikkeling schiet te kort. 

—VOOKGEVE.1.— 
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Dikwijls valt de keuze op oud-leerlingen der ambachtsBcholen, wat echter, zoolang 
er nog scholen zijn, welke niet alle geschikte adspirant-leerlingen kunnen toelaten, niet 
goed te keuren is. Toch is de keuze, gezien vau het standpunt van den werkgever, 
te verdedigen. Hij kiest dan jongelieden, die geleerd hebben hoofd en handen te 
gebruiken, en na eenige jaren practijk en voortgezette studie hoogst bruikbare menschen 

worden. 
Wel worden op deze wijze jongelieden onttrokken aan den werkkring, waarvoor 

zij opgeleid zijn, en wordt de kans op verbetering van het gehalte van den werkman 

weder kleiner, doch wie grijpt niet naar de kans om vooruit te komen, en hierin mag 

men niemand tegenwerken. 
Een werkelijk bezwaar is de groote mogelijkheid dat vele jongelieden naar de 

ambachtsschool gaan, om het onderwijs aan deze inrichting te genieten, niet om later 
werkman te worden, maar om bij het ontbreken van andere opleiding, toch de kans 
te krijgen, later 
voor tusschen-
persoon in aan
merking te ko
men. Dit is op 

zich zelf be
schouwd niet af 
te keuren, doch 
het aantal plaat
sen, beschikbaar 
voor hen, die 
werkman willen 
worden, wordt op 
zulke scholen nog 
kleiner, te meer 
daar de* beter 
voorbereide jongelui bij het toelatingsexamen bijna allen slagen. 

De gunstige resultaten van dit examen zouden dan onwillekeurig tot opdrijving 

kunnen leiden, waardoor de werkelijke ambachtslieden nog minder aan de toelatings-

eischen kunnen voldoen, terwijl het onderwijs op de school zelve boven het peil kon 

komen, waarop het behoort te staan. 
De burgeravondscholen voorzien, zoo goed en kwaad als 't gaat, in de behoefte 

aan theoretisch onderricht voor werklieden, die nie^ de ambachtsschool bezoeken. 

Sommige dezer scholen hebben zich beijverd meer te geven, waardoor enkele 

avondscholen ontstaan zijn met uitgebreid leerplan, welke bezocht worden door hen, 

die trachten meer dan werkman te worden, c 

Z - Ü G E V ^ - U 

Het behoud der s teenhouwwerken van den Dom te Keulen. 

Door Dr. A. Behre, directeur van het Chemisch Laboratorium te Chemnitz, is 

onlangs &n ipt^ressant bericht over het restaureeren van de vifcr bekenden Schillingsche 
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zandsteenfiguren (Morgen, Middag, Avond en Nacht) van 't Brühlsche terras te Dresden 
in de wereld gezonden. De beeldhouwwerken zijn nu van het terras verwijderd en door 
bronzen afgietsels vervangen, terwijl de origineelen aan de stad Chemnitz geschonken 
werden. Deze heeft het op zich genomen om de figuren die ondanks de in i88( 
aangebrachte verguldlaag verdere sporen van verval toonden, van deze verguldlaag te 
ontdoen en op een andere manier te beschutten. 

Nadat deze laag verwijderd was, heeft men de oppervlakte der figuren met Fluor-
verbindingen (de in den handel bekende Keszlersche Fluaten) behandeld en daardoor 
het weerstandsvermogen van den steen verhoogd, evenals de toon van de kleur. Hoe 
moeilijk ook deze restauratie was, het behoud van deze prachtige origineelen schijnt 
niet tegen te hoogen prijs gekocht te zijn. 

De stukken zijn uit Trachyt van 't Zevengebergte, uit verschillende zandsteen
soorten en uit kalksteen vervaardigd. De behandeling met Fluaten leent zich voor de 
kalksteen goed, bij de zandsteensoorten komt het op de eigenschap van 't bindmiddel 
aan, dat de afzonderlijke zandkorreltjes in den steen tezamen houdt. Ook bij het 
Trachyt moeten ook proeven genomen worden of de Fluaat-methode toegepast kan worden. 

Opgemerkt dient te worden, dat het Trachyt er het slechtst aan toe is. Reeds de 
pas gebroken steen vertoont de slechte eigenschap, dat daarin groote Sanidinkristallen 
aanwezig zijn, die zich licht uit de steenmassa losmaken en onder achterlating van 
gladde vlakken op de plaatsen waar ze gezeten hebben, eruit springen. Liggen in een 
steen toevallig meer van die kristallen en zijn ze slechts door een dunne laag van elkaar 
gescheiden, dan heeft de natuur des te gemakkelijker werk. 

Een andere bekende manier van restaureeren is die van Ransome. Toen men 
gemerkt had dat de zandsteen, waarvan het Londensche Parlementsgebouw gemaakt 
is, snel verweerde, liet Ransome de steen met een laag waterglas overtrekken en 
daarna met een oplossing van chloorcalcium. Daardoor gelukte het, de kiezelzure 
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natron in onoplosbare kiezelzure kalk over te zetten, die de poriën der steen vulde en 

deze voor verweering beschutte. 

De industrie van het kunst- en üatuurmarmer beschikt over een groote menigte 
methoden om door de aanwending van houdbare, tegen 't weer bestande gekleurde 
neerslagen, in de poriën het aanzien van de steen te verhoogen. 

Van de voor den bouw van den Dom te Keulen aangewendde steensoorten, zijn 
niet allen geschikt voor dit drenkingsproces Terwijl kalk en zandsteen water opzogen, 
deed Trachyt dit alleen waar groote kristallen zaten. 

Waar zich groote scheuren enz. vertoonen, worden deze opgevuld met cement. De 
Professoren Lehmann en Nuszbaum hebben belangrijke onderzoekingen omtrent de 
verhouding van alle cementsoorten ingesteld, terwijl bij Portlandcement en gips het 
gevaar van afdrijven optreden kan, vertoont tras dit niet. De door de geleerden 
onderzochte oude cementsoorten bevatten een groote menigte oplosbare kiezelzuren. 
Opdat de helder geverfde gerestaureerde plaatsen niet van het geheel afsteken, moeten 
wij op een methode wijzen die reeds bij de restaureering van de vier Schillingschen 
zandsteenfiguren lukte. Wanneer gele vlekken optraden werden ze met vloeibare cement 
en een bijvoeging uit houtskool verkregen, bestreken. De bestrijking daarmede was een 
uitstekend middel om het ongelijke uitzien van de steen te verhelpen. 

De meeste organische stoffen zijn voor bovengenoemde werken niet genoeg tegen 
't weer bestand, uitzonderingen maken Asphalt, Pek en Teer. In de verwoestte steden 
Babyion en Ninive, bevinden zich nog uitstekende bouwstukken met asphalt overtrokken. 
Natuurlijk moeten de genoemde stoffen met Benzol b.v. in den dunstmogelijken vloeibaren 
toestand gebracht worden, daar ze anders niet in de poriën kunnen dringen. Wie wil 
echter de Dom met een laag asphalt overtrekken? Er zijn echter plekken genoeg die 
door de beeldhouwwerken aan 't oog des beschouwers onttrokken zijn, deze worden 
dan met zoo'n laag bedekt, terwijl de zichtbare plekken volgens een ander systeem 
behandeld kunnen worden. Of voor dit doel barnsteenoplossingen gebruikt kunnen 
worden is een vraag wat de kosten betreft. 

Anders kan men alles met een asphalt laag bedekken en deze dan weder weg

nemen, dan is het asphalt in ieder geval in de poriën gedrongen. 

Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam. 

P R I J S V R A A G VOOR EEN AANPLAKBILJET UITGESCHREVEN TER GELEGENHEID VAN HET 

2 5-JARIG BESTAAN. 

Dit aanplakbiljet moet dienen om het publiek te wijzen op de te houden tentoon
stelling van het werk der leden, welke tentoonstelling zal gehouden worden ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Vereeniging. 

Dit biljet moet geteekend worden op een vel papier van 6 0 X 8 0 C M - Ï i n w e l k 

formaat de reproductie zal plaats vinden. De beteekenende oppervlakte mag niet 
kleiner genomen worden dan 52X72 cM., terwijl de langste maat de hoogtemaat 
verondersteld wordt te zijn. 

Op het biljet moet met duidelijke letters het volgende te lezen zijn: 
Vereeniging »Bouwkunst en Vriendschapc te Rotterdam. — 1885—1910. 
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Tentoonstelling van het werk der Leden in den Rotterdamschen Kunstkring, 
Witte de Withstraat, van Zaterdag 22 October tot en met Zondag 6 November 190, 
geopend van 's morgens 10 tot 's middags 4 uur. 

Als toelichting diene het volgende: De ontwerper heeft de beschikking over drie 
kleuren. De uitvoering moet zijn in vlakversiering, terwijl de ontwerper vrij gelaten 
wordt in de groepeering van den tekst. 

Teneinde de deelnemers in de gelegenheid te stellen zich een denkbeeld te vormen 
van wat de commissie zich voorstelt wat betreft vlakversiering en kleurendruk, zal de 
firma Corns. Immig & Zoon, Nieuwehaven 5, eenige biljetten in de vestibule harer 
fabriek tentoonstellen, en wel gedurende de maanden Juni en Juli. — 

Voor deze prijsvraag worden uitgeloofd een Eerste Prijs van /75 .—, een zilveren 
medaille met getuigschrift der Vereeniging en een Tweede Prijs van ƒ 25— en bronzen 
medaille met getuigschrift der Vereeniging. Deze prijzen zullen worden toegekend door 
een jury bestaande uit de Heeren A. Ie Comte te Delfr, A. Spoon J.Jzn. en Corns. 
Immig Jr., te Rotterdam en behoudt deze jury, het recht de uitgeloofde prijzen op 
andere wijze, doch ten hoogste 3 ontwerpen te verdeelen, voor het geval zij mocht 
meenen, dat daartoe aanleiding bestaat, maar is gehouden het geheele uitgeloofde 
bedrag in elk geval toe te wijzen. Eventueele wijzigingen kunnen door de jury als 
voorwaarden gesteld worden, bij de toekenning van een Eersten Prijs voor het uit te 
voeren ontwerp. Zij zal hare bevindingen in een beknopt gemotiveerd rapport 
neerleggen, waarbij zij echter het recht heeft bij eventueele ruime inzending de ont
werpen groepsgewijze te beoordeelen. 

De uitslag van de bekroningen zal in de bouwkundige bladen worden bekend gemaakt. 
De mededinging aan deze prijsvraag is opengesteld voor alle Nederlanders. 
Alle ontwerpen blijven het eigendom van de ontwerpers en zullen te Rotterdam 

en desgewenscht ook elders worden tentoongesteld, waartoe na de beoordeeling der 
jury, de Vereeniging »Bouwkunst en Vriendschap f gedurende vier maanden de 
beschikking over de ontwerpen houdt. Na dien tijd zullen de ontwerpen aan de 
correspondentie-adressen worden teruggezonden. 

De Eerste Prijswinner is gehouden, zonder verdere vergoeding, een calque (geteekend 
met diepzwarte lijnen) op calqueerpapier of -linnen te leveren, volgens nader te geven 
inlichtingen. Deze calque is dienstig voor de methode, waarin de Commissie de repro
ductie denkt te doen vervaardigen. 

De antwoorden moeten worden ingezonden vóór of op den ioden September 1910, 
aan het adres van den isten Secretaris der feestcommissie, Oostzeedijk 229, plat verpakt 
en voor zoover ze niet direct op carton zijn geteekend, op stevig carton opgezet. Zij 
moeten gemerkt zijn met een motto en vergezeld gaan van twee verzegelde couverts 
van hetzelfde motto voorzien, waarvan het eene naam, kwaliteit en adres van den 
vervaardiger, en het andere een adres bevat, waardoor met den vervaardiger kan 
gecorrespondeerd worden. 
De Feestcommissie'. J. E. VOOGT M.WZN., Voorzitter. C. N. VAN GOOR. 

W. STOK JR. J. J. PELT. W. F. OVEREIJNDER, Secretaris. 
ROTTERDAM,. Joni 1910. Oostzeedijk 229. 
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Bij de P l a t e n . 

Nieuwe schuur by de boerderij „Nieuw Lankum", 

door Q. VAS DEN BERG, Franeker. 

Bij het woonhuis werd deze nieuwe schuur aangebouwd, bestaande uit zomervertrek, 

kelder, waschhok, veestalling, kalverenhok, paardenstal en schuur. 

De constructie geven de verschillende doorsneden duidelijk te zien, wat bij 

dergelijken bouw de hoofdzaak vormt. 

1 J. N. LANDRÉ. I 

De architectenkring te Amsterdam heeft weder een verlies geleden. 
De heer J. N. Landré, Architect, die in het bestuur der afdeeling Amsterdam van 

de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst langen tijd zitting had, overleed op 
68-jarigen leeftijd. Eenvoudig in zijn optreden, was zijne medewerking daar steeds zeer 
gewaardeerd. In de dagen dat architect Gosschalk gasfabrieken, zieken- en woonhuizen 
in groot aantal bouwde, was de heer Landré de kracht die grootendeels deze werken 
op het bureau regelde en uitwerkte, waarna hij voor zich zelf optrad en daarbij de 
inrichting voor Monier-werken >De AmsteU stichtte, die onder zijne leiding totgrooten 
omvang kwam. 

Zijn leven is wel besteed geweest en vele vrienden had hij zich gevormd. 
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Prysvraag voor het Ontwerp van een Wandkalender. 
Ui tgeschreven door de Academie van B e e l d e n d e Kuns ten en Techn ische Wete t i sohappen 

t e E o t t e rdam. 

Naar aanleiding van een daartoe door de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van 
Dieren, Afdeeling Rotterdam, gedaan verzoek, heeft het Bestuur der Academie van Beeldende 
Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam zich belast met het uitschrijven van eene 
Prijsvraag voor het Ontwerp van een Wandkalender. 

De bepalingen dezer Prijsvraag zijn de volgende: 
i0 . De Jury zal zich bij het vormen van haar oordeel over het ingezondene laten leiden 

door de volgende overweging: om voor bekroning in aanmerking te komen moet het ontwerp 
voldoen èn als Kunstwerk èn als Wandkalender. Bovendien moet het de aandacht vestigen op 
het doel der Vereeniging en dus het Beschermen van Dieren aanschouwelijk voorstellen. 

a». De afmeting van de ieekening moet zijn 45 cM. hoog, 30 cM. breed en moet, behalve 
de naam der Vereeniging (Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren, Afdeeling 
Rotterdam) plaats bevatten voor het Kalenderblad, dat i g 1 ^ cM. hoog en i iV 2 c.M. breed is. 

3°. De teekening moet zoodanig worden uitgevoerd, dat eene goede lithografische repro
ductie, in hoogstens acht kleuren, daarvan kan worden gemaakt. 

4°. De inzendingen moeten geschieden vrachtvrij vóór of op 1 October 1910, aan het 
gebouw der Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen, Coolvest, te 
Rotterdam. 

De teekeningen moeten voorzien zijn van een spreuk of motto en vergezeld gaan van een 
gesloten en verzegeld couvert, waarop van buiten dezelfde spreuk of datzelfde motto moet zijn 
herhaald en waarin naam en woonplaats van den ontwerper zijn opgegeven. 

Op het couvert moet tevens geplaatst zijn een correspondentie-adres, om briefwisseling met 
den ontwerper, indien noodig, mogelijk te maken, zonder opheffing der anonymiteit. 

5". Voor deze prijsvraag zijn uitgeloofd drie prijzen t.w.: 
i e prijs ƒ 150.—, 2e prijs / 100.—, 3 e prijs ƒ 50.— 

De beoordeeling der ingezonden teekeningen zal geschieden zoo spoedig mogelijk na den 
voor de inzending vastgestelden datum, door eene jury bestaande uit de Heeren: 

Ad. Ie Comte, Directeur van het Museum Lambert van Meerten te Delft. 
J. Hudig, Voorzitter van de Academie van Beeld. Kunsten en Tech. Wetensch. te Rotterdam. 
Huib. Luns, Hoofdleeraar aan de Academie van Beeld, en Tech. Wetensch. te Rotterdam. 
Prof. K. Sluijterman, Hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft. 
Jac. Haslinghuis, Bestuurslid van de Ned. Vereenig. tot Besch. v. Dieren, Afd. Rotterdam. 
J. J. Vurtheim, Firmant van de Kon. Ned. Drukkerij J. Vürtheim & Zoon te Rotterdam, 
Deze jury zal van hare bevindingen een gemotiveerd rapport uitbrengen. 
60. De teekeningen moeten worden ingezonden plat verpakt tusschen cartons en niet gerold. 
7°. Alle ingezonden ontwerpen zullen nè, de beoordeeling geëxposeerd worden. 
8°. De drie bekroonde ontwerpen worden het eigendom van de Nederlandsche Vereeniging 

tot Bescherming van Dieren, Afdeeling Rotterdam. 
9°. De reproductie der bekroonde ontwerpen is opgedragen aan de Koninklijke Nederland

sche Drukkerij J. Vürtheim & Zoon te Rotterdam. 
Het Bestuur der Academie van Beeldende Kunsten en Tech. Wetenschappen. 

J. HUDIG, Voorzitter. 

Mr. P. BAELDE, Secretaris. 

Amsterdam aan de overzijde van het IJ. 

Nu de Buiksloterpolder tot de geschiedenis behoort en Amsterdam door de aanwinst van 
die gronden zich aan de overzijde van het IJ meer en meer uitbreidt is een natuurlijk gevolg 
daarvan dat zich een nieuw leven in die omgeving openbaart. Daaronder rekenen wij ook het 
plan hieronder met omschrijving en tekstfiguren opgenomen. 
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EEN WONINGPARK TE BUIKSLOOT. 

Het plan tot het bouwen van een Woningpark te Buiksloot, onder architectuur van den 
architekt H. D. TABAK, waarvan wij platte grond en afbeeldingen der te stichten woonhuizen 
ter beschouwing aanbieden, vereischt eenige nadere toelichting. 

Zooals uit de platte grond blijkt, verkrijgt men op deze wijze: 18 huizen van 2 verdiepingen, 
bevattende ieder huis 5 kamers, keuken, veranda, voor en achtertuin (gemerkt type B) en 7 
huizen van 3 verdiepingen, grooter en ruimer gebouwd, bevattende eveneens 5 kamers, zolder, 
dienstbodekamer, keuken, veranda (gemerkt type A). Zie de afbeeldingen en platte gronden der 
te bouwen huizen. De waarschijnlijke huurprijzen dezer huizen zijn voor type B ƒ 260.— voor 
type A /32s.— per jaar. Het bestaande plantsoen zal zooveel mogelijk worden gespaard, om de 
bewoners reeds dadelijk van een eenigszins belemmerde tuin te doen genieten; een breede laan 
van 9 meter, die dus ook voor rijtuigen, vrachtwagens enz. toegankelijk is, voert onmiddellijk 
van den straatweg naar de Meerdijk, zoodat het dorp niet alleen een flinke verkeersweg rijker 
wordt, maar tevens de gevaarlijke overgang over spoordijk en brug van de N. H. T. M., die 
niettegenstaande het verbod van toegang veelvuldig wordt gepasseerd, overbodig is. 

Het plan spruit voort uit de niet te miskennen vooruitging van het dorp Buiksloot in de 
laatste jaren; zeker kan niemand die eenigsdns op de hoogte'is van de enorme veranderingen 
die het IJ zoowel aan Zuid- als Noordzijde heeft ondergaan, zich over dien vooruitgang ver
wonderen, integendeel was een als van zelf sprekend gevolg te voorzien, dat het dorp Buiksloot 
als woonplaats zeer de aandacht zou gaan trekken van Amsterdammers, vooral van hen wier 
werkkring in het centrum der stad of aan de tegenwoordig 700 drukke IJ-oevers gevestigd is. 
Dat deze klasse van Amsterdamsche burgers noodzakelijker wijze talrijk moet zijn, is daarom van 
zelf sprekend, omdat de geheele handel en scheepvaart beweging zich natuurlijkerwij/.e aan de 
beide oevers van het IJ beVindt, en de Waterweg naar Zee de hartader is van het Amsterdam, 
dat zich in de laatste jaren tot een wereldstad ontwikkeld heeft. Temeer nog moet zich de aan
dacht op Buiksloot vestigen, daar juist de gelegenheid tot wonen in de nabijheid van het IJ 
uiterst schaars is, de stad heeft zich naar alle kanten, behalve juist aan den IJkant uitgebreid, 
en gedeelten als de Amstelveensche-, Haarlemmer-, Linnjeusbuurten, enz., enz., zijn te ver van 
het IJ verwijdert, voor degenen die hun betrekkingen of zaken daar uitoefenen. 

Wij spreken ommestaand natuurlijk niet van die klasse der burgerij wier zaken, vermogen 
of inkomen een verblijf in Bussum, Hilversum, Haarlem, enz., enz, toelaat, wij hebben hier uit
sluitend het oog op dien Middenstand, die op huren van / 2 S 0 . - tot ƒ 4 0 0 . - is aangewezen, en 
daarvoor liever als op een bekrompen bovenhuis, een vrij huis met tuin bewonen, dat zich boven
dien in de onmiddellijke nabijheid vanhunbetrekkingbevindt en te voet gemakkelijk te bereiken is. 

Dat deze behoefte aan geschikte voor den Middenstand bereikbare woningen, ook door het 
bestuur van Amsterdam werd ingezien, bewijst wel het feit dat op het oogenblik reusachtige 
werken ten noorden der stad in de Vogelwijkslanden worden uitgevoerd. Bovendien is men 
begonnen met het veer over het IJ, zoowel wat de dienstregeling als wat de prijs van het ver
voer betreft belangrijk te verbeteren, zoodat men thans de overtocht dag en nacht bijna ieder 
oogenblik voor één cent kan maken, terwijl de Gemeente Tram (door lijn 2 en 4) zorgt voor 
het vervoer van en tot genoemd veer. Ook naar en van de Vogelwijkslanden enljkadekan men 
met flink ingerichte booten ieder halfuur overvaren, eveneens voor één cent. Een tocht naar 
Amsterdam benoorden het IJ is op deze wijze zeer aan te bevelen, vooral ook om een denkbeeld 
te krijgen welke reusachtige uitbreiding de gemeente daar voorheeft, zoowel wat huizenbouw en 
stratenaanleg betreft, als door het stichten van wandelparken, sport- fabrieksterreinen, enz. 

Buiksloot nu, ligt juist aan den zelfkant van deze geheele beweging en sluit er zich vlakbij 
aan. Het dorp is alleraangenaamst en zeer lommerrijk gelegen, met waterpartijen gevormd door 
het groot Noord-Hollandsche kanaal; men kan er fraaie vergezichten genieten, terwijl de wande
ling naar Amsterdam hoogstens 30 minuten is, doch men heeft ook gelegenheid van verkeer 
zoowel per stoomtram met de N.H.T.M. als met de booten van de Eensgezindheid en die van 
Zur Muhlen. Is het wonder dat de trek naar Buiksloot in de laatste jaren zoo groot is geworden, 
dat ondanks de geheele Waterlandsche dijk nu is volgebouwd, alles onmiddellijk verhuurd, en er 
oogenblikkelijk bijna geen geschikte woning te vinden is, terwijl de zeer gunstige ligging van 
het te stichten woningpark, op den besten stand en midden in het dorp, vlak bij de halte van 
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de N. H. T. M. en de booten van de Maatschappij „De Eensgezindheid", zeer zeker een groot 
gemak oplevert voor bewoners, wier zaken of betrekkingen zich te Amsterdam bevinden. 

Onder deze omstandigheden gelooven wij dat een woningpxrk, met fraaie in moderne 
stijl gebouwde woningen, welke natuurlijk van alle moderne gemakken zullen worden voorzien, 
niet alleen in eene dringende behoefte voorziet, maar als een groote aanwinst voor Buiksloot is 
te beschouwen, en daarom ook financieel zeer goede resultaten belooft. 

Reorganisatie van het onderwijs van staatswege. 

Wij laten hierbij volgen het tweede gedeelte, in aansluiting van hetgeen wij 

hierover in »De Aannemer € van 12 Juli vinden meegedeeld. 

De Sub-Commissie voor het technisch onderwijs, sprekende over „welke pogingen zijn gedaan 
om tot opleiding te geraken", verwijst naar het wetsontwerp van minister Kuyper, in 1904 
ingediend voor de oprichting van een Centrale Middelbaar Technische School, welk ontwerp van 
genoegzame bekendheid is geworden om het te dezer plaatse te bespreken. 

Het rapport gaat intusschen aldus verder: „Gesteld: de behoefte aan het in deze nota 
bedoelde onderwijs wordt bevredigd, op hoedanige wijze kan dit geschieden? waaraan moet 
voldaan worden ? voor wie en in welke vakken zal gelegenheid tot onderricht gegeven worden ? 
en waar? hoe zullen de scholen ingericht zijn? welke zijn de kosten ongeveer? wie zal 
deze betalen? 

Om uit den toestand van achterlijkheid te geraken, moeten zoowel voor de personen, die 
tusschen leider en uitvoerder staan, als voor de kleine patroons, opleidingsscholen opgericht 
worden. De bedoeling moet zijn jongelieden te vormen tot dadelijk bruikbare menschen (iij het 
dan ook dat de grootere waarde eerst later komt) en niei menschen, die z.g. veel geleerd hebben 
of algemeene theoretische ontwikkeling hebben, maar die daarna van de practijk nog alles moeten 
leeren, dus onbeholpen de maatschappij ingestuurd worden". 

Voor de beantwoording der vraag: „Wat is de meening omtrent kennis van de practijk ?" 
bedient het Rapport zich van uitspraken dienaangaande van verschillende personen, welke vroeger 
ook door ons werden aangevoerd, toen — wat velen zich nog wel herinneren zullen — vóór 
een paar jaren het debat in deze aangelegenheid tusschen de mannen der practijk en die der 
theorie nog al scherp werd gevoerd, waarbij de eersten weldra bleken de meeste deskundigen 
aan hunne zijde te hebben. Intusschen komt genoemd Rapport tot dezelfde conclusie: „de 
practische opleiding moet verkregen worden in het bedrijf zelf, en om deze opleiding zooveel 
mogelijk vruchtdragend te doen zijn, moet zij gesteund worden, doordal tevens de theoretische 
ontwikkeling ter hand genomen wordt. 

Theorie en practijk gaan dan aanvankelijk hand aan hand, vullen elkaar aan, tot de 
leerling voldoende kennis en doornicht heeft (als ook eigen oordeel) om met vrucht een afgeronde, 
krachtige theoretische opleiding te ontvangen". 

De vakken, waarvoor technisch onderwijs noodig geacht wordt, worden in de eerste plaats 
genoemd: bouwkunde, waterbouwkunde, bruggenbouwen ijzerconstructie, werktuigbouwelectro-
techniek, scheepsbouw en mijnbouw, terwijl nog eenige worden vermeld, die meer tot de 
„industrie" behooren, welke wij hier onaangeroerd kunnen laten. 

Waar de Sub-Commissie nu tot de vraag komt: hoe kan in de behoefte aan opleiding 
voorzien worden ? is haar antwoord; om het verstrekken van Middelbaar vakonderwijs aan het 
initiatief en de zorg van Vereenigingen over te laten, doch krachtigen, financieelen steun 
te verstrekken. . 

Zij wijst daarbij op de bestaande scholen van dien aard, welke reeds uitstekende resul
taten opleverden. 

Betreffende de vraag: „één school of verscheidene scholen", wordt het volgende opgemerkt: 
a. zal de school opleiden voor een bedrijf, of 
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h. zal de school opleiding geven aan hen, die in het bedrijf zijn. 
a. Heeft de school de strekking als in a omschreven, dan zou zij in elke willekeurige slad 

of landstreek opgericht kunnen worden; de school moet dan alle opleiding geven, zoowel 
practisch als theoretisch. Bijv. een leerling, die na de lagere school voortgezet onderwijs genoten 
heeft, wenscht in eenig bouwvak te gaan; hiertoe bezoekt hij de vakschool en verlaat deze met 
het voornemen een bestaan te zoeken. Nu komt de moeilijkheid. Bijna alle inrichtingen op bouw
en nijverheidsgebied, zijn huiverig (onwillig) zoo iemand te plaatsen. Immers zijn bruikbaarheid, 
zoo deze bestaat, moet nog blijken en komt pas later, doch . . . . weinig geschikte hulp kan 
goedkooper verkregen worden. 

b. De werkgevers nemen jonge menschen in dienst, aan wie zij weinig te betalen hebben. 
Tusschen deze twee partijen ontstaat ongemerkt een band, want aan den eenen kant neemt de 
bruikbaarheid toe, en aan den anderen kant de waardeering. Een verzoek om de gelegenheid 
tot opleiding ter plaatse te mogen volgen, wordt meestal gunstig ontvangen, mits deze maar 
niet te veel tijd vergt, terwijl ten slotte de mogelijkheid bestaat, dat een eenigszins langdurig 
verlof gegeven wordt om de opleiding te voltooien. 

Scholen, welke tusschenpersonen opleiden voor een bedrijf, kunnen onmogelijk dezelfde 
resultaten bereiken als die, waar jongelui in staat gesteld worden, om de reeds verkregen theore
tische en practische kennis te vermeerderen. 

Scholen als onder a bedoeld, zullen ten slotte verdwijnen. Dat zij nu bestaan is te wijten 
aan gebrek aan andere opleiding en aan speculatie op den afkeer, welken de meeste (dikwijls 
half verongelukte of achterlijke) jongeheertjes van handenarbeid hebben. 

De scholen ouder b bedoeld, geven de verdere opleiding aan hen, die een vak beoefenen 
en hierin reeds opleiding gehad hebben, zijn de scholen der toekomst. Er kan geen sprake zijn 
van één school; verscheidene van deze scholen zouden moeten verrijzen. Hiervoor pleiten 
bovendien nog andere omstandigheden. 

De ouders stellen er zeer zeker prijs op om hunne kinderen in de moeilijke jaren onder 
eigen toezicht te hebben, temeer daar de opeenhooping van jongelieden van 16 tot 19 jaar, ver 
van huis, bijzonder geschikt is tot het kweeken van verkeerde meeningen. De idéé „student" 
zijn wordt er bovendien door gevoed, waar de voor dezen leeftijd nadeelige invloed niet onder
schat mag worden. 

Éen ander bezwaar aan de oprichting van één school verbonden is nl. de moeilijkheid om 
voldoende voeling met de practijk te houden. Dit mag voor een paar vakken misschien over
dreven zijn, daar de stad van vestiging waarschijnlijk ook wel eenig industrie zal bezitten, doch 
in hoofdzaak is het juist. Hierdoor zou de gewenschte samengang van theorie en practijk op 
den achtergrond kunnen komen. 

De mogelijkheid is niet buitengesloten, dat de oprichting van een modelschool voor enkele 
vakken en bedrijven nuttig zou kunnen zijn. 

Eischen van toelating. De vraag: welke kenpis wordt vereischt om aan de opleiding eener 
M. T. School deel te nemen? is moeielijk te beantwoorden, want zoodra de middelbaar technische 
school aansluit aan een voorbereidende school van uitsluitend algemeene ontwikkeling, verliest 
zij het karakter van practische school en is slechts bereikbaar voor hen, die het voorafgaand 
onderwijs genoten hebben. Hierdoor ontstaat het gevaar, dat vele leerlingen, die juist op de 
middelbare vakschool op hun plaats zouden zijn, buitengesloten worden. De school zou alleen 
bezocht kunnen worden door jongelieden, wier ouders er de middelen voor bezitten. 

Hiertegenover staat de wenschelijkheid de school toegankelijk te stellen voor allen, die 
onverschillig welke hunne schoolopleiding is geweest, voldoen aan de eischen van practijk en 
tevens een voldoend examen in schoolwetenschappen hebben afgelegd. Op deze wijze kan aan 
een breede schaar jongelieden de weg tot vooruitgang geopend worden. 

Het examen betreffende school- en vakwetenschappen moet gebaseerd zijn op de algemeene 
ontwikkeling als de Middelbare school geeft (dus veel meer dan de lagere school kan geven) en 
op de kennis, welke de eerste beginselen van het vak insluit 

De moeilijkheid van den laatsten eisch kan ontgaan worden, door aan de Middelbare 
Technische school een voorbereidende school te verbinden waar de jongelui door middel van 
avondlessen gelegenheid hebben om niet alleen de reeds verkregen algemeene kennis te onder
houden en uit te breiden, maar ook om theoretisch vakonderwijs te ontvangen. 
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Tot deze voorbereidende school zouden toegelaten kunnen worden: 

a. leerlingen, die met goeden uitslag het onderwijs aan de Middelbare school gevolgd hebben j 

b. idem van de lycea; 

c. leerlingen van scholen voor U. L. O. doch na toelatings-examen; 

d. oud-leerlingen van ambachts- en avondscholen (de vroegere B.A.S.), doch ook na gunstig 
toelatings-examen; 

e. Jongelui die geen bepaalde school of de genoemde scholen niet geheel gevolgd hebben, 
doch voldoen aan het toelatings-examen. 

De middelbare school met 3-jarigen cursus welke de leiddraad der Staats-commissie tot 
reorganisatie van het onderwijs voorstelt, is hier genomen als de school, welke de voorbereiding 
zou geven, om zonder examen toegelaten te worden. 

Een goed georganiseerde avondvakschool als hulp bij de voorbereiding. Het is, zooals uit 
het volgende zal blijken, hoogst raadzaam om de Middelbare vakscholen ook toegankelijk te 
steUen voor hen, die minstens die kennis van vakteekenen verkregen hebben, als aan een goede, 
degelijk ingerichte avondvakschool kan verkregen worden, en verder in algemeene ontwikkeling 
betreffende wiskunde, één of twee talen, natuur-, werktuig- en scheikunde enz. met ten achter 
staan bij hen, die de Middelbare school en het voorbereidend Middelbaar vakonderwijs gevolgd 
hebben. Onder een goede, degelijk ingerichte avondschool worde hier verstaan een school, welke 
in de eerste drie jaren het teeken- of schoolonderwijs des avonds geeft ongeveer, of zoo gewenscht 
geheel gelijk aan dit onderwijs aan de ambachtsschool. Deze avondvakschool is zonder onderwijs 
in de practijk (waarvoor de leerling zelf zorgt). Gedurende deze en nog twee volgende jaren zou 
dan voor de leerlingen gelegenheid moeten bestaan om zich te bekwamen m talen, wiskuncfë, 
natuur-, schei- en werktuigkunde en aardrijkskunde. Daarna zouden de leerlingen toelatirigs-
examen voor de Middelbare vakschool kunnen doen. 

De leerlingen der Ambachtsschool, die zich verder willen ontwikkelen en later de M. T. S. 
willen bezoeken, kunnen gelijktijdig de voorbereidende lessen aan de A. V. S. bezoeken, met 
vrijstelling van die lessen, welke zij volgens verklaring van hunnen directeur mei succes reeds 
volgen. Ook zij kunnen daarna examen doen. 

De oud-leerlingen der Middelbare school, waarbij zich eventueel ook zij zich zouden kunnen 
aansluiten, die aan de H. B. S. of gymnasium niet de voor hen gewenschte opleiding ontvingen, 
zouden gelegenheid moeten hebben om zich die kennis van het vakteekenen eigen te maken, 
welke voor toelating tot de Middelbare vakschool noodig is. 

Alle leerlingen der voorbereidende klassen der Middelbare Vakscholen moeten overdag naar 
de werkplaats of het bouwwerk (juist hierom wordt het theoretisch onderwijs des avonds gegeven) 
teneinde zich in de practijk te bekwamen. 

De oudleerlingen der Ambachts- en avondvakscholen hebben hierbij een grooten voorsprong 
in hun reeds verkregen practische vaardigheid, en het missen hiervan is voor de andere leerlingen 
een groot beletsel om geplaatst te worden, omdat zij geheel onvoorbereid in de practijk in zouden 
gaan. Het is dan ook hoogst wenschelijk om de leerlingen, die geen practijk beoefend hebben, 
het eerste jaar overdag gelegenheid te geven zooveel mogelijk deze schade in te halen. De 

"Middelbare vakschool zal dus ingericht moeten zijn om het eerste jaar overdag uitsluitend 
onderwijs in de practijk te geven. Gedurende het tweede jaar moeten de aldus voorbereide 
leerlingen trachten geplaatst te worden op bouwwerk of in fabriek. 

De leerlingen die bewezen hebben, het voorbereidend onderwijs te kunnen volgen, gaan 
daarna over tot de eigenlijke Middelbare Vakschool, waar de lessen uitbuitend overdag gegeven 
worden. 
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Vademecum der Bouwvakken 
25e Jaargang 1910. 

Afl.15. Plaat 15. 
21 Juli 1910 



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 t e T h o l e n , 

door C. BOESCHOTEN. 

Het plan dezer villa is als volgt ingedeeld: Aan den voorgevel, op het midden den 
ingang, daarop volgt de gang, waarin aan den achterkant de trap is opgesteld. Onder 
de trap doorgaande is de uitgang aan den achtergevel. Links is de suite, met serre 
voor en veranda achter. Rechts kantoor met afzonderlijken toegang, daarachter de 
keuken. Op de bovenverdieping zijn de slaap-, bad- en logeerkamers. Terwijl de 
afmetingen ruim zijn genomen, heeft ieder vertrek, door serre, veranda of balcon, een 
aangenaam uitzichtspunt. De gevels doen zich zeer goed voor. De villa is gebouwd te 
Tholen; de muren van nageperste kleurige klinkers, met gebruikmaking van Bricorna 
van de firma Gebr. v. d. Loo te Dieren. De hoekstukken, lateien en afdekkingen zijn 
van Morley zandsteen. De gevels zijn wit gevoegd, het plint zwart. Dak is gedekt met 
rood verglaasde Tuiles du Nord. 

D e D a m b e b o u w i n g . 

Bij de Dambebouwing schijnt de eenstemmigheid ingetreden. De Commissie van 
Bijstand voor Publieke Werken heeft zich met het plan verejsnigd door de Commissie 
yan deskundigen opgemaakt. En de rommel achter het Kommandantshuis staat op de 
nominatie van verdwijnen. Als het er door gaat een kostelijke verbetering en is de 
toekomst aan dien kant een goede. Met de raadhuis plannen trekt een groote meerder
heid, naar het oude raadhuis. Onbegrijpelijk is het dat zoo weinigen hun stem verheffen 
om het raadhuis als Paleis te doen blijven en niet in te gaan op die idealen welke 
niet meer in onzen tijdkader passen. Het monumentale gebouw zal beter beschermd 
blijven onder het gebruik van het heden dan als halfslachtige raadhuiszetel en wie kan 
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een betere plaats en geschikter punt in de stad aanwijzen, dan het historisch geworden 
plekje op het Damplein. 't Ware te wenschen dat een krachtig verzet zich verhief om 
te doen zien dat lang niet de opvatting tot raadhuis wisseling zoo algemeen is en dat 
er velen zijn die het Paleis gaarne zouden laten in bestemming zoo als dit thans is. 
Al het plannen maken 't loopt op weinig uit, omdat een tweede omgeving niet in 
Amsterdam is aan te wijzen. Dat alles mag wel overwogen worden, alvorens op zoo 
kostbare wijze wordt ingegrepen. 

N i e u w e u i t g a v e n . 

De uitgever D. Bolle te Rotterdam heeft de serie studiewerken weder met een 
vermeerderd; en wel Burgerlijke bouwkunde »Houtbewerking*, door L. Bosman. 

Het is speciaal een uitgave die het hout in zijn aard en verschillende bewerkingen 
behandelt en dat op zeer practische wijze met 1400 afbeeldingen toegelicht. Timmerlieden, 
aannemers, onderbazen en opzichters hebben er een boek van waarde aan. Daarbij zette 
de uitgever volgens zijn gewoonte de prijs niet hoog. Acht en twintig k dertig afleveringen, 
elk van zestien bladzijden a ƒ0 .20 per aflevering, dat is nogeens te doen. Doch niet 
zoozeer de prijs maar de inhoud strekt tot aanbeveling. Die inhoud met groote zaak
kennis bijeengebracht: trappen, kappen, deuren, ramen, binnenbetimmeringen, erkers 
en balcons, zelfs bruggen en afdammingen, worden er in groote verscheidenheid in 
toegelicht, terwijl de tekstfiguren zoo van afmeting zijn, dat die de geheele constructie 
duidelijk weergeven. Daarbij is de druk duidelijk en gemakkelijk leesbaar. Wanneer 
al de afleveringen voltooid zijn, is het boek zoo compleet, onmisbaar voor een ieder 
die bij het bouwvak betrokken, wat van het hout en zijne bearbeiding dient te weten. De 
uitgever heeft het gemakkelijk gemaakt, door proefaflevering ter inzage te «rillen zenden. 

Een andere uitgave is die verschenen bij den uitgever F. van Rossen te Amsterdam 
>Het restaureeren van Oude Kunstwerken*, door A. W. Weissman. De prijs i s / o . 5 0 . 
In een tijd waarin de vorm hoe gerestaureerd moet worden, een onderwerp van bespreking 
is geworden, is dit boekje recht welkom. De schrijver geeft op zijn eigenaardige wijze 
die gaarne doet lezen wat geschreven is, zijne bezwaren tegen algeheele restauratie; 
die een nieuw gebouw in het oude fatsoen geeft, daardoor eigenlijk alle historie van 
van het oude doet verdwijnen. Velen die het hiermede eens zullen zijn, zullen zich 
versterkt vinden in hunne opvattingen door de zaakrijke beschouwing, en zal ongetwijfeld 
blijken, dat deze niet te vergeefs is saamgesteld, maar er rekening mede gehouden zal 
moeten worden, wil men de waarde aan de overblijfselen van vroegere kunst eigen, 
niet geheel doen verloren gaan. 

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

Ontwerp voor een landhuis is | weder een van die schetsen, waarin de heer 
A. Graafland zulke bizondere vaardigheid heeft. Het is zoo'n stukje poëzie in de 
architectuur. Echt buiten, kan men er onder plaatsen en dan is die eenvoud met de 
behagelijke bijbouwen zoo toegepast wel eens hoogst bevredigend te noemen. De 
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andere tekstfiguur is het ontwerp van een wagenhuis met' dubbele bovenwoning. 
Alhoewel een weing beduidend onderwerp in het bouwvak, heeft de ontwerper, de 
bouwmeester J. J. Hellendoorn, daarvan toch iets aantrekkelijks weten te maken, dat 
onwillekeurig de aandacht vraagt, 't Is een typisch geveltje. Eén geheel, waarin de 
woningen toch verdeeld zijn te onderscheiden. Die woningen liggen op de eerste 

0/*( T v V E , R P . VOOlP t . 
ILiEL K . L/VH" D .HU) ^ 

verdieping en beneden is het wagenhuis, dat de geheele oppervlakte beslaat. Indeeling 

en constructie valt uit plannen en doorsnede voldoende af te leiden. 

India Rubber. — Mozaiek Vloerbedekking. 

Ouder de nieuwigheden in het bouwvak, en op een zeer goede, wenschen wij 
even te verwijzen. Het is het artikel India Rubber mozaiek Vloerbedekking, een 
Engelsch fabrikaat, dat de Heer Corns. Koning Jr., N. Z. Voorburgwal 82/86 Amsterdam, 
importeert. Na het gebruik te oordeelen, dat groote inrichtingen, als bankinstellingen 
enz. van dat materiaal maken, bewijst het de groote deugdzaamheid. 

Wat een eigenaardigheid is, de bevloering maakt een nagenoeg onverslijtbaar 
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parket, in afwisselende kleuren en teekening. Bij nut is het dus tevens aangenaam 
voor het oog, het meubileert. Dergelijke vloerbedekking sluit het geluid af, kan 

gemakkelijk gereinigd, ia waterdicht, is geriefelijk en het beloopen niet glad, zelfs 
integendeel, en ook minder brandbaar dan andere stoffen. Op hout, steen of beton 
kan het gedekt worden en wordt daaraan met rubber-cement gehecht. 

Al weder een materiaal, dat ook hier spoedig zijn nut zal doen kennen. 
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Aanleg van trottoirs in steden. 

Het vakblad »Klei f, orgaan van de vereeniging van Nederlandsche baksteen 

fabrikanten, heeft een goede redactie. Is het vakblad met zorg uitgevoerd, daarin 

komen dikwerf zeer wetenswaardige artikelen voor, vooral op het gebied der baksteen 

fabrikatie, die de aandacht vragen. Zoo ook nu een artikel »de aanleg.van trottoirs 

in steden, door C. J. Hendricks c behandeld. Wij ontleenen daaraan het volgende. 

Dit onderwerp zal in dien zin worden besproken door den schrijver, steenfabrikant te 

Woerden op het Internationaal Wegencongres te Brussel dat deze week gehouden 

wordt. Het handelt dus geheel over den Rijnsteen die daar aan de fabriek wordt 

gefabriceerd. 
TROTTOIRS IN HET ALGEMEEN. 

Het^drukke verkeer in de steden noodzaakt ertoe een gedeelte van den weg te bestemmen 
voor voetgangers, zoodat deze gemakkelijk en zonder kans om aangereden te worden kunnen 
wandelen. 

Daarom brengt men aan iedere zijde van den weg voetpaden aan ter breedte van 2 è. 4 M, 
alnaar de intensiteit van het verkeer; deze maat geldt tenminste voor Holland. 

De keuze van het te bezigen materiaal hangt van verschillende omstandigheden af en wordt 
niet alléén bepaald door de zorg voor een gemakkelijk wandelpad voor voetgangers, hoewel 
hierop in de eerste plaats gelet wordt. 

Een voetganger verlangt een doorgaand plaveisel, zonder verhevenheden en zooveel mogelijk 
homogeen. Wanneer men de zaak alleen uit dit oogpunt beschouwt, komen asphalt- en cement-
plaveisel het eerst in aanmerking. Vervolgens komen tegels welke vervaardigd zijn uit cement 
met stukken bazalt, porphier van quenast, daarna tegels van cement of zand, dan „iron bricks" 
en ten slotte baksteen. 

De eerstgenoemde materialen hebben echter verschillende nadeelen. Wanneer het regent 
worden zij glad, vooral wanneer zij afgesloten zijn; in den winter ontstaan er soms spleten 
wanneer het vriest, tengevolge waarvan het plaveisel los raakt. Dientengevolge is een dergelijk 
plaveisel duur in aanleg en onderhoud. 

Een ander nadeel is, dat de ondergrond moeilijk te bereiken is, ten behoeve van gas-, 
water-, electriciteits- en andere geleidingen; is de straat zelve voorzien van een doorgaand 
plaveisel als boven bedoeld dan moet men deze leidingen onder de trottoirs aanbrengen, opdat 
men er gemakkelijk bij kan komen. Hieruit volgt dat in dat geval het trottoir niet uit een al 
te homogene stof moet worden samengesteld. 

Uit hygiënisch oogpunt heeft genoemde bestrating het nadeel dat, wanneer de straat en het 
trottoir geplaveid zijn met ondoorlatende materialen, men kans heeft dat miasmen en gassen die 
uit den ondergrond voorkomen hun weg nemen door de aangrenzende huizen. Dit laatste nadeel 
van een te dichte bekleeding is van veel belang in Holland dat voor het grootste gedeelte laag 
gelegen en vochtig is. 

Bovenstaande overwegingen en de betrekkelijk lage prijs hebben er in Holland toe geleid 
dat men baksteen als het materiaal bij uitnemendheid beschouwt als plaveisel voor straten en trottoirs. 

Over de baksteen wordt gezegd: 
Grondstof. In Holland heeft men geen groeven welke natuurlijke steen leveren voor den 

bouw van huizen en voor plaveisel. Dit is een gevolg van- de geologische formatie van het land, 
dat geheel bestaat uit diluvium en alluvium, uitgezonderd in het oostelijk, zuidelijk en zuid
westelijk gedeelte van het land. In deze streken zijn de tertiaire, steenkoolhoudende lagen bedekt 
met diluvium; de steenkool komt aan de oppervlakte in de provincie Limburg, waar men 
steenkolenmijnen heeft. 

Het Holkndsch diluvium is voor een gedeelte een overblijfsel van Alpen-gletschers, voor 
een ander gedeelte van Scandinavische gletschers. 

Bijna de helft van Nederland bestaat hieruit. Langs de Noordzeekust hebben zich zand-
aanstuivingen gevormd, duinen genaamd, tengevolge van de werking van de zee en den wind. 
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In den tijd toen het deltmmn afgezet werd en de duinen gevormd werden, was het westelijk 
gedeelte van het tegenwoordige land een lagune, een „haff". Deze lagune heeft zich langzamer
hand gevuld met bezinksel, dat door de arivieren is aangevoerd^ )terwijl ^ieh in het stilstaande 
water veen gevormd heeft. 

Ten slotte kwam de grond boven het water uit als zeeklei, rivierklei en veen. Rivierklei 
vormde zich langs de rivieren, zooals ook thans nog voortdurend plaats heeft. 

Daardoor* heeft de natuur aan Holland de grondstof verschaft voor de fabricatie van bouw
materiaal, dat men er in anderen vorm niet aantreft. 

In sommige gedeelten van het land exploiteert men de klei-afeettingen, die in het diluviaak 
zand worden aangetroffen. Behalve deze grondstof heeft de natuur gezorgd voor brandstof, 
noodig voor de vervaardiging van baksteen, nl. de alluviale en de diluviale turf. 

De grondstof voor de fabricage is dus klei, d.i. het verweeringsproduofr afkomstig van de 
graniet, gneiss en andere rotsen in de bovenloop der rivieren. 

ledere rivier, als is het stroombed er van ook nog zoo weinig aan verandering onderhevig, 
voert een zekere hoeveelheid vaste stoffen en bezinksel af. Wanneer een rivier buiten zijn oevers 
treedt, en het winterbed overstroomt, vermindert het vermogen om vaste stoffen af te voeren, 
zoodat deze bezinken. Het fijne bezinksel blijft het langst in drijvende toestand en zet zich eerst 
af, wanneer het water tot stilstand komt, hetgeen plaats heeft op een zekeren afstand van het 
normale rivierbed. 

De verweeringsproducten hebben niet steeds dezelfde samensteUing; zij verschillen al naar 
de rotsen waarvan zij afkomstig zijn. De geaardheid is verschillend al naar de afvoer der rivieren 
en de breedte van het bed in den bovenloop. Toch is er een zekere regelmaat in de samen
stelling, hoewel de chemische zoowel als de physiologische samenstelling afwijkingen vertopnt. 

Klei bestaat meestal voor het grootste gedeelte uit aluminum-silicaat (Koaline) met stukjes 
kwarts ter grootte van Vao ^ VBO m M - e n Uzeroxid dat een min of meer bruine kleur veroorzaakt. 

Door het verhitten van de klei tot een steeds hoogere temperatuur heeft achtereenvolgens 
het volgende plaats: 

i0. droging door verdamping van water en vluchtige bestanddeelen; 
2°. oxydatie der metaalhoudende stoffen; 
3°. verbranding en vervluchliging der organische stoffen; 
4°. versteening van de kleij 
5°. het bereiken van de grootste hardheid of de vorming van klinkers* 
Na de droging en de oxydatie heeft smelting plaats; laat men den steen afkoelen dan 

heeft binding der kwarts- en kaoünedeeltjes plaats, voor zooverre deze nog onveranderd zijn. 
Indien de temperatuur nog hooger is, verbinden de gesmolten stoffen zich met de kwarts

deeltjes waarbij ijzer, kalk- en magnesiumsUicaat gevormd wordt. Dit is de vorming van klinkers 
welke plaats heeft bij een temperatuur van icoo0 è. 1200 0. 

Bij nog hoogere temperatuur is de kaoline, hoewel dit eerst bij 1500 0 smelt, oorzaak, dat 
een glasachtige massa van aluminium>-silicaat gevormd wordt. Men moet er echter voor zorgen 
dat deze omzetting niet plaats heeft, daar dit ongewenscht is. 

Het product dat verkregen wordt is de klinker, welke compact is, een hardheid van 5 è, 6 
heeft in de hardheidsschaal van Mohs (dit betreft de Rijnsteen) en waarvan de dichtheid 
1.05 k 1.08 bedraagt. De weerstand tegen druk is zeer groot en bedraagt + 630 K.G. per Ma. 

De hoeveelheid water welke in 3 etmalen geabsorbeerd wordt, mag 10% niet te boven 
gaan; Rijnsteen absorbeert slechts 2 è. 3 %. 

De afslijting der klinkers is niet zeer groot en wisselt van V* tot Vs d e r hoogte, nadat zij 
25 è 30 jaar gelegen hebben in de steden (trottoirs) waar het verkeer tamelijk druk is. 

Vorm en afmetingen. De baksteen heeft een prismatischen vorm, waarvan de afmetingen 
verschillen al naar de streek van herkomst. Sommige steensoorten dragen den naam van de 
riviw waarlangs de steenbakkerijen liggen, waar zij gefabriceerd zijn; andere steensoorten dragen 
den naam van de provincie waaruit zij afkomstig zijn.' 

Zonder dat daarvoor een bepaalde feden is, verschillen de afmetingen al naar de steensoort. 
Men heeftt 
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Waalsteen, waarvan de afmetingen bedragen: 21.5 X IO-S X 5-5 ^Ml 
Groninger en Friesche steen, waarvan de afmetingen zijn: 21.5 X 10 '5 X 5 c ^ -
Rijnsteen, waarvan de afmetingen zijn: Ï 8 X 9 X 4i3 c ^ ' 
IJsselsteen (van den Hollandschen IJssel) metende: 16 X ^ X 4 CM. 
Bovenstaande afmetingen zijn die welke de steen heeft na het bakken. Na het verlaten 

van de vormen zijn zij grooter; zoo meet Waalsteen: 2 4 X I I ' 6 X 6 c^-> Friesche steen: 
23.5 X I 1 ' 3 X 5>6 cM'> Utrechtsche steen: 2 4 . 3 X 1 2 X 5 c M - e n Rijnsteen: 2 o X 1 0 X 5 c M -

Fabricage. De klei, welke voor de fabricage der steenen dient, wordt over een afstand van 
2 tot io K.M. naar de fabriek aangevoerd. Zij is afkomstig van het pre-historisch aüuvinm van 
den ouden Rijn-arm, die eertijds langs de steden Utrecht, Woerden, Alphen en Leiden liep. 

Voor het transport der klei maakt men gebruik van schuiten met een inhoud van 10 k 
12 M8. ieder. 

Gedurende den winter en in het voorjaar zijn 3 of 4 van die schuiten in dienst; op iedere 
schuit zijn 2 è, 3 man noodig. 

Bij aankomst aan de fabriek wordt de klei gestort op een terrein tot een hoogte van 
3 è 4 M., in opvolgende lagen. Gedurende den winter, wanneer er niet gewerkt kan worden, 
verzamelt men een hoeveelheid klei, voldoende voor de fabricage van + 4 millioen steenen. 

Onder den invloed van zon, regen en vorst is de klei in het voorjaar zóó plastisch als voor 
de verwerking ervan noodig is. 

De klei kan van verschillende samenstelling zijn; daarom is het gewenscht om de op elkaar 
gestorte horizontale lagen verticaal af te steken, zoodat men een homogeen mengsel verkrijgt en 
de steen van het geheele seizoen dezelfde samenstelling heeft. 

De klei wordt in het dépót nat gemaakt en dooreengezet, totdat de vaste deeltjes los raken 
en met het water een homogeene massa vormen. 

Daarna wordt de klei met behulp van een Décauville-spoor getransporteerd naar de meng
machine en in de opening daarvan gestort. Dit toestel bestaat uit een centrale, verticale as, 
waarop acht messen zijn bevestigd, die tusschen andere messen doorgaan, welke aan de wanden 
bevestigd zijn. De klei, welke door de zwaartekracht.in de machine dringt, wordt gesneden en 
verscheidene malen dooreengemengd. 

Op deze wijze kan men 120 M8. grondstof bewerken in een werkdag van 10 uren. Echter 
is in de fabriek 60 M8. voldoende om de steenpers geregeld te voeden. 

Nadat de klei uit de mengmachine komt, valt zij op een hellende transporteur, waardoor 
zij naar de steenpers geleid wordt. Hier wordt de klei eerst nog eenmaal omgezet door messen 
welke aan een verticale as bevestigd zijn. 

In de steenpers wordt de klei aan een aanmerkelijken druk blootgesteld; de pers is aan 
eene zijde voorzien van een opening, waardoor de vormen op de tafel van de pers komen. Een 
coulisse, door de machine zelf bewogen, plaatst de vormen onder de pers. Deze vormen worden 
onder sterke drukking met klei gevuld, wanneer de machine de volgende slag maakt. 

Daarna plaatst de coulisse een anderen vorm en brengt den gevulden vorm naar voren, 
welke door een werkman weggenomen wordt. 

De gevulde vormen worden op een wagentje geplaatst en naar de „plaats" vervoerd. 
De vormen zijn van hout en leveren zeven steenen tegelijk. Vóór het gebruik, zooals wij 

het boven beschreven hebben, worden zij snel in water gedompeld; vervolgens dompelt men ze 
in verwarmd zand, hetgeen ten doel heeft ten eerste aan de steenen na de persing een zuiveren 
vorm te geven en ten tweede te maken dat zij gemakkelijk uit den vorm loslaten. 

Op deze wijze kan men per dag 50000 steenen persen. 
De gevulde vormen vervoerd naar de „plaats", dit is een vlak terrein waarvan de grond 

hard is en dat in de nabijheid van de fabriek gelegen is. De vormen worden hier geledigd door 
ze snel om te draaien, zoodat de gevormde steenen uit den vorm glijden, waarna zij regelmatig 
in rijen geplaatst worden. 

Op de „plaats" moeten de steenen in de open lucht drogen, waaruit volgt dat droge en 
warme zomers voor den steenfabrikant gewenscht zijn. 

Na twee of drie dagen zijn de gevormde steenen voldoende droog om opgenomen en op 
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hopen geplaatst te worden. Dit geschiedt op zoodanige wijze, dat de wind door dé stapels heen 
kan spelen en dientengevolge volledige droging plaats heeft. 

De gestapelde steen wordt tegen regenbuien beschermd door middel van rietmatten. 
Wanneer de steen droog is wordt zij in den oven gereden en daar opgestapeld om gebakken 

te worden. De ovens welke men in Holland gebruikt zijn meestal open ovens. Om te bezmmgen 
op het brandstofverbruik, overdekt men de ovens soms met een pannendak. 

De steenen worden in de oven gestapeld met de smalle kant onder en met voldoende 
tusschenruimte, zoodat rook en verbrandingsgassen overal kunnen doordringen. 

De oven wordt met turf gestookt, in kanalen welke in de steenstapehng worden uitgespaard; 
zij correspondeeren met stookgaten in de dikke muren van den oven De ovens der fabriek 
kunnen ieder 800,000 ^ 900,000 steenen bevatten en hebben respectievelijk 7 en 9 stookgaten. 

Wanneer de ^ven geheel gevuld is met groene steen, dekt men af met drie lagen gebakken 
steen, twee op hun kant en één op zijn plat. De open zijde van den oven wordt gesloten met 
een verticale laag steenen, evenals de gaten die dienen om de oven te laden en te lossen. Alle 
naden worden met klei dichtgesmeerd. _ , , • j ,. 

In het begin stookt men niet te hard om de steenen te „rooken". Deze bewerking duurt 
ongeveer drie weken en dient om langzamerhand het water - ook het chemisch gebondene -

^ DatTa^stookt men harder, zoodat na eenigen tijd de geheele kleimassa, in den oven 

aanwezig, gebracht wordt tot witgloeihitte. 
Men onderhoudt een temperatuur van 1000 ^ 1200» C. gedurende 3 ^ 4 weken welke tijd 

verschillend is, waarna men den oven laat afkoelen, hetgeen 2 k 3 weken neemt. Zoodra men 
met stoken ophoudt worden de stookgaten dichtgemaakt. 

Het vuur kan chemisch op twee zeer verschillende wijzen inwerken: het kan een oxydeerende 
of een reduceerende werking uitoefenen. In het laatste geval vormen zich m den steen ijzer-
silicaten, afgeleid van de verbinding Fe O, die een blauwe of zwaxte kleur veroorzaken, terwijl 
T h e t eerste geval ijzersilicaten gevormd worden, die een roode of bruine kleur veroorzaken. 

In den regel hebben straatklinkers van buiten een blauwachtige en van bmnen een roodachtig 
blauwe kleur. Dit bewijst dat er aan de.buitenzijde reductie heelt plaats gehad, hetgeen echter 
niet van invloed is op de qualiteit van den steen. . , . 

Zoodra de oven voldoende is afgekoeld, begint men den steen er mt te kruien en te sorteeren. 
Men stapelt bij het sorteeren den steen op speciaal daarvoor bestemde terreinen, waarna hij 
aan de verbruikers afgeleverd wordt. 

Als brandstof gebruikt men meestal turf, waarvan de kosten / 2.— * ƒ 2.50 per 1000 
steenen bedragen. Soms gebruikt men ook steenkool. 

Prodiutie. De gemiddelde jaarlijksche productie zoowel voor de constructie als voor 
Dlaveisel bedraagt in geheel Nederland ongeveer 1000 millioen steenen, waarvan een groot 
L e e l t e ' voor pkveisel gebruikt wordt. De gemiddelde jaarlijksche productie van Rijnsteen 
bedraagt 70 milüoen, waarvan 20 millioen voor plaveisel dienen. Men heeft in de laatste jaren 
ongeveer 400 millioen Rijnsteen voor plaveisel gefabriceerd, hetgeen overeenkomt met een geplaveid 
onnervlak van ongeveer 3,5 millioen M3. . j ,. 

Daar Rijnsteen bijna uitsluitend gebezigd wordt voor trottoir-plaveisel, volgt hieruit dat van 
die 3,5 millioen M». wel 3 millioen M3. voor trottoirs verwerkt is. 

Gebruik. Zooals reeds werd opgemerkt is Rijnsteen voor elk plaveisel geschikt. Van de 
eigenschappen welke deze steen bijzonder geschikt maken voor plaveisel van trottoirs noemen wij: 

i0. het aangenaam uiterlijk van Rijnsteen; 
2°. de weinig hooge prijs; 
3°. weinig kosten van onderhoud; 
40. het plaveisel blijft stroef, ook wanneer het afgesleten is ; 
c0 het plaveisel wordt bij regen niet modderig; 
60 het opbreken van het plaveisel ten behoeve van daaronder gelegen gas-, water- eü 

andere leidingen, evenals het uitvoeren van herstellingen, levert geen bezwaar W^^J*™* 
tijd en geld. 
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Bij de P l a t e n . 
O n t w e r p L a n d h u i s , 

door J. P . QUNTBBS. 

Een zeer geschikt plan met een gevel die overal past, flink en eenvoudig geven 

aan dit ontwerp iets behagelijks. Uit de vestibule in de hall gekomen, ligt daaraan de 

suite, kantoor en keuken. Fan goede suite met gezellig .verdeelde salon en eetkamer. 

Op de bovenverdieping de verschillende slaap- en badkamers met balcon, bovendien 

op de zolderverdieping nog twee slaapkamers. 

Aanleg van trottoirs in steden. 
(Vervolg van pag. 128J. 

De voordeden van Rijnsteen in vergelijking met andere Hollandsche steen zijn eensdeels 
hun groote hardheid en hun groote drukvastheid. Door hun scherp begrensde vlakken, kan een 
minimum voegwijdte worden toegepast. 

Bij het bestraten legt men de klinkers op hun kant op een bed van grof en zuiver zand 
met zoo klein mogelijke voegen. Wanneer een gedeelte weg geplaveid is, stampt men z wlang 
totdat de bovenkant der steenen in eenzelfde plat vlak ligt hetgeen men verifieert met een 
straatmal. De weg wordt vervolgens bestrooit met scherp zand dat men in de voegen veegt, 
waarbij men soms water gebruikt. 

Gewoonlijk laat men een dun laagje zand (1 è. 2 cM.) op het plaveisel nadat het verkeer 
over den weg weer geopend is. 

De steenen worden meestal gelegd in rijen loodrecht op de as van den weg en in half
steens-verband; soms past men ook wel keperverband toe, waarbij de steenen een hoek van 45° 
met elkaar maken. 

De band van het trottoir bestaat uit Escauzijnschen steen, graniet of lava; een minder 
kostbare trottoirband bestaat uit op hun kop naast elkaar geplaatste steenen. 

Klinkerplaveisel op een betonlaag, zooals men dat in Amerika kent, treft men in Nederland 
bijna niet aan. Het vullen der voegen met asphalt wordt ook weinig toegepast; verschillende 
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proefneuiitgen zijn dienaangaande gedaan, welke echter r.iet tot invoering dezer constructies 

geleid hebben. 
Op de wegententoonstelling te Deventer georginiseerd door den A.N. W.B. hebben wij een 

stuk klinkerweg cp beton getoond. Een onderlaag van beton is door het ie Internationaal Wegen
congres te Parijs in 1908 aanbevolen, doch dit heeft het groote nadeel dat men moeilijk bij de 
ondergelegen gas-, water- en andere leidingen kan komen. 

Ook is na de uitvoering van een herstelling de homogeniteit verbroken evenals bij aspha,lt. 
Men heeft daarom voorgesteld de leidingen onder de trottoirs te leggen j gesteld dat dit mogelijk 
is, dan kan men in dat geval geen betonlaag onder het trottoir leggen, hetgeen echter voor de 
voetgangers ook niet noodig is. 

In de groote Hollandsche steden is baksteen zeer geschikt voor trottoirs Men vindt trottoirs 
van Rijnsteen te Amsterdam, Rotterdam, den Haag, Leiden, Utrecht, Delfr, Leeuwarden, 
Hilversum, enz. Groote oppervlakken zijn hiermede bestraat, welke reeds meer dan 25 jaar liggen. 

Kostprijs. De Rijnsteen wordt in Holland verkocht voor 10 è. n gulden per 1000 aan de 
fabriek; bovengenoemde steden betalen 11 è, 12 gulden per 1000 het vervoer inbegrepen. 

De totale kosten per M2 kunnen voor een groote Hollandsche stad waar de te bestralen 
oppervlakten belangrijk zijn als volgt worden samengesteld: 

122 steenen / I)40 

transportkosten » 0»12 

het leggen >» 0 i 1 1 

bijlevering van zand • » 0 i 2 0 

totaal . . . . ƒ 1.83 per M8. 
Voor een trottoir van klinker op een laag beton dik 8 c.M. (voldoende voor het verkeer 

van voetgangers) met een laagje zand dik 1 ^ 2 c.M. en voegen welke gevuld worden met 
cement, bedraagt de prijs per M». in Holland ongeveer: 

voorbereidende werkzaamheden ƒ 0,07 
betonlaag dik 8 c.M > o»*?1 

scherpzand » 0>o4 
122 steenen » I>40 

het leggen " 0>11 

het voegen (de mortel inbegrepen) . . . • » o»o5 
totaal . . . . ƒ 2,58 per M». 

Conclusies. In steden waar een druk voetgangersverkeer is moeten de trottoirs zoodanig 
geconstrueerd worden, dat aan de volgende voorwaarden voldaan is. 

xO. Het plaveisel moet zooveel mogelijk één geheel vorm en bestand zijn tegen afslijting; 
20. het moet voldoende stroef zijn zoodat het bij regen of bij vochtig weer niet glad wordt; 
30. het moet spoedig en snel"opdrogen; 
40 hoewel het ondoordringbaar moet zijn voor groote hoeveelheden water, is het nood

zakelijk dat uitwaseming van den ondergrond mogelijk blijft; 
50. de voegen moeten zoo klein mogelijk zijn en de contact-vlakken moeten zoo groot zijn 

dat de adhesie der steenen onderling ertoe bijdraagt om ze op hun plaats te houden; 
o», het plaveisel moet zoodanig zijn dat het gemakkelijk is om gas-, water- en andere 

leidingen te leggen of te repareeren; 
70 de onderhoudskosten moet weinig hoog zijn doordat de materialen een langen levens

duur hebben en het oppervlak gelijkmatig afsluit. 
Zonder te willen afdingen, op de qualiteit van andere bestratingsmaterialen, welke voor 

trottoirs toepassing vinden, merken wij op dat in Nederland de baksteen zeer veel gebruikt 
wordt zoowel in steden kis op wegen buiten de steden. Baksteen voldoet aan alle eischen boven
genoemd voor de constructie van trottoirs. 

Rijnsteen is in het bijzonder geschikt voor trottoirs; zijn weinig hooge prijs zoowel in 
aanleg als in onderhoud en zijne overige eigenschappen maken deze steensoort tot een product 
dal aan alle eischen, zoowel van de voetgangers als van de constructeurs, beantwoordt. 
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Bty d e t e k s t f i g u r e n . 

Een landhuis te Lochem van den bouwmeester J. J. Hellendoorn aldaar. Het plan 

geeft ter zijde den ingang. Dan komt men in een vestibule waaruit de verschillende 

kantoren zijn te bereiken, evenzoo de keuken die een deur aan den achtergevel heeft 

en ter anderer zijde garde 

robe, W. C. enz. Uit de 

vestibule komt men in de 

hal, waarop woonkamer, 

serre en kantoor uitkomen, 

daarin staat de trap naar 

de bovenverdieping, waar

op zolder en vier slaap

kamers. Flinke gevels 

sluiten de bewoonbare 

ruimte in. De andere 

tekstfiguren zijn een ver-

volg op die in een der 

vorige afleveringen opgenomen. Het is een staaltje van de gewone Indische huisbouw en 

wel een >winkelhuis met bovenwoningt te Weltevreden, gebouwd volgens de plannen van 

den Heer H. van Ossewaarden, bouwmeester te Batavia. Ter beganengrond is rechts de 

winkel, waarbij de schuine hoek hoog opgaat en eenigszins doet denken aan onze 

moderne steden-architectuur, daarnaast is het atelier. Op de bovenverdieping boven den 

winkel zijn de woonkamers en boven het atelier de bergplaatsen. Doordat dit bovendeel 

teruggebouwd is, heeft zich daarbij een flinke veranda gevormd, die elk huis daar, voor 

de bewoning noodig heeft. 

Een brug met groote spanning. 

In het Fransche Departement de l'Ain, dicht aan de Zwitsersche grens, is voor de electrische 
spoor van Bellegarde naar Chizerey een boogbrug gemetseld, die in hoogte en spanwijdte alle 
tot nu toe in Frankrijk be
staande bruggen overtreft. 
De nieuwe spoorweg omvat 
een der woeste en schilder

achtigste dealen vap de 
Fransche Jura ; volgt de loop 
van de Valserine die op de 
Dole ontspringt en overbrugt 
deze op twee plaatsen. Eén 
dezer twee bruggen ligt bij 
Bellegarde, zij heeft 7 bogen 
ieder van 18 Meter wijdte en 45 Meter hoogte De andere is de reeds genoemde steenen brug, 
waarvan de eenige boog een spanwijdte van 79 Meter bezit. Zij is gelegen bij Moulin des 
Pierres. De Valserine loopt hier door een diepe rotsspleet, waarvan de steile wanden meer dan 
50 Meter hoog zijn. De Chef-ingenieur bevond dat de rots zoo'n voortreffelijke draagkracht 
bezat, dat hij besloot genoemde rots aan beide zijden als brugpijler voor den kolossalen boog 
dienst te laten doen-
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JpoiSHM bi. 

De boog heeft in 't binnengewelf een straal van 49,3 Meter, van het buitengewelf bedraagt 
de straal 54,6 Meter. De dikte van het metselwerk aan den sluitsteen bedraagt 1,5 Meter, aan 
den steunpilaar 2,5 Meter. De breedte bedraagt ^/^ Meter en is groot genoeg voor 2 voetpaden, 
een spoor van 1 Meter breedte en een voerweg. Op den grooten boog verheffen zich elf kleine 
bogen, zes aan den eenen, vijf aan den anderen kant. Zij hebben een opening ieder van 5,2 
Meter wijdte, en rusten op brugjukken die van boven 1 Meter breed zijn. Tengevolge Van de 

groote diepte van den berg-
spleet vorderde de inrichting 

van zulk een boogbrug 
tamelijk gecompliceerde 

steigerWerken ter hoogte van 
65 Meter, want zoo hoog ligt 
de sluitsteen boven 't water
niveau. 

Drie krachtige, sterk ver
ankerde houten torens ver

hieven zich uit den stroom tot op de hoogte van den steunpilaar en droegen den boog. De 
torens waren 40 Meter hoog en rustten op gemetselde pijlers van 4 Meter hoogte, deze weder 
op palen, die men in den rivierbodem gedreven had en daar hun steunpunt vonden. 

Bij de inrichting van de torens moest men nog bijzondere voorzorgen tegen den winddruk 
nemen, daar de stormen in den bergspleet dikwijls van ongekende hevigheid zijn. Op grond 
hiervan werden de torens door stalen kabels aan de rotsen op den oever en de pijlergrondlagen 
stevig verbonden. Zoo ontstond een verankeringssysteem, dat in staat was het steigerwerk 
stevig vast te houden. 

Bij den arbeid werden alle materialen door een dwars over den stroom hangende kabelbaan 
toegevoerd en op hun plaats gebracht. Ook de gezamenlijke steigerwerkeu werden op deze wijze 
aangevoerd. Het werk werd in Augustus 1908, onder oppertoezicht van den chef-ingenieur 
Picard, en Dor, de opzichter van P. W. in het departement Ain, begonnen. De gezamenlijke 
stellingen waren op 17 Januari 1909 voltooid. Op 31 Augustus 1909 was de brug klaar en kon 
men met het afsteigeren beginnen. Onder deze beweging door was niet de minste verschuiving 
van het metselwerk te bespeuren, een bewijs van de stevigheid en onberispelijke constructie. 
Op 7 November was ook het afsteigeren gereed. De gezamenlijke kosten bedragen circa 
T80.000 gulden. 

Collectieve Arbeidsovereenkomst. 

Tusschen den Bond van Nederlandsche Architecten en den Bond van Technici js overeen-
eengekomen, dat voor Bouwkundige Opzichters, Teekenaars en Opzichter-Teeken aars, leden van 
bovengenoemden Bond, werkzaam zijnde bij een der leden van Nederlandsche Architecten, de 
•navolgende bepalingen zullen gelden. 

AansUlling' bij indiensttreding. 
Artikel 1. Bij de indiensttreding van den opzichter, teekenaar en opzichter-teekenaar wordt 

hun door den architect een schriftelijke aanstelling, volgens vastgesteld 
model, uitgereikt, inhoudende o. m.: 

i0. Eene omschrijving der werkzaamheden, als omschreven in art. 2 
dezer overeenkomst, die van hen kunnen worden gevorderd; 2°. het salaris 
dat hen zal worden toegekend; 30. de duur der aanstelling. 

Alvorens deze schriftelijke aanstelling wordt gegeven, kan een proeftijd 
van ten hoogste één maand worden overeengekomen. 

Salarisregeling, 
Art. 2. Het maandsalaris voor den opzichter, teekenaar en opzichter-

teekenaar zal naar gewestelijk gebruik worden geregeld en voor de werkzaamheden hieronder 
vermeld, niet minder bedragen dan: 10. Voor den opzichter: 

a. belast met het toezicht hpuden op een gering onderdeel van een bouwwerk, 
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of-wel op een geheel'bouwwerk, dat «eer weinig omvangrijk is / ^S- > 
b. voor het sub a. genoemde en het maken van uitslagen van eenvoudige bouw

constructies, of het houden van toezicht op een niet omvangrijk bouwwerk . . . • „ 75-— J 
c. voor het toezicht houden op den geheelen bouw van een bouwwerk en het 

maken van uitslagen van meer belangrijke bouwconstructies ,» 'O0- > 
d. voor het sub c. genoemde en het maken van eenvoudige bouwconstructies . „ 115.— ; 
e. voor het sub d. genpemde en het maken van berekeningen van meer belang

rijke bouwconstructies. ; • " I 3 0 , • 
Onder het toezicht houden is eveneens begrepen het voeren van de daaraan 

verbonden administratie. 
2°. Voor den teekenaar: 
a. voor het maken van calques en gelijkwaardig werk » 45- '> 
b. voor het sub a. genoemde en het maken van eenvoudige details . . . . „ 65.—; 
c. voor het sub b. genoemde en het maken van ingewikkelde details, alsmede 

het maken van teekeningen op kleine schaal » 8o- J 
d. voor het sub c. genoemde en het maken van perspectieven en aquarellen . „ 100.— ; 
e. voor het sub d. genoemde en het werken aan bestekken en begrootingen . „ 115.—; 
ƒ. voor het sub e. genoemde en het uitwerken van onderdeelen, waarbij eene 

artistieke ontwikkeling, gegrond op geschiedkunde of vergelijkende stylstudies vereischt 
wordt, benevens het maken van statische berekeningen en bouwconstructies . . . „ 130.—; 

g. voor sub f. genoemde werkzaamheden en bovendien werkzaam zijn als chef-
de-bureau " I5C>' ' 

3°. Voor den opzichter-teekenaar: 
de sub 1 en 2 genoemde rubrieken van a. tot f. gecombineerd wat de werkzaam

heden betreft, met minimum salaris als is aangegeven in sub 1; 
g. voor het werkzaam zijn als chef-de-bureau of leider van een omvangrijk werk „ 150.— . 
Bovengenoemde minimum salarissen, kunnen voor het platteland verminderd worden met 

een bedrag van hoogstens tien procent. 
Arbeidsduur, 

Art. 3. De werktijden van een opzichter regelen zich naar de werktijden van de werklieden. 
De werktijden van een teekenaar loopen tusschen 's morgens 8 en 's middags 6 uur. 
Deze uren kunnen desgewenscht gewijzigd worden met dien verstande echter, dat de werk

tijd per dag voor een teekenaar niet meer dan 7 Va uur zal bedragen. 
De werktijden van een opzichter-teekenaar regelen zich naar den aard van zijn werk, als 

hiervoren voor een opzichter of teekenaar is omschreven. 
Overwerk. 

Art. 4. De architect is bevoegd, die in art. 4 genoemde werktijden met een maximum van 
drie uren per dag uit te breiden. Wanneer de in art. 4 genoemde werktijd met meer dan 8 uur 
per maand wordt overschreden, zal het gewone salaris, in de aanstelling genoemd, en dan be
rekend tegen een uurloon, met 30 pCt. worden verhoogd voor een teekenaar en met 40 pCt. 
voor een opzichter of opzichter-teekenaar. 

Voor het werken op Zondag en voor nachtarbeid zal het hiervoren bedoelde uurloon met 
100 pCt. worden verhoogd. De nacht wordt beschouwd in te gaan om 10 uur 's avonds en te 
eindigen om 6 uur 's morgens. 

Onder Zondagen worden ook verstaan de algemeen erkende Christelijke feestdagen en de 
Nieuwjaarsdag. 

Van teekenaars zal op Zondag geen arbeid gevorderd kunnen worden. 
Beide partijen streven naar eene zoo groot mogelijke beperking van overwerk. 

Vacantie. 
Art. 5. Aan een opzichter, teekenaar of opziehter-teekenaar zal, wanneer hij minstens 6 

maanden bij eenzelfden architect in dienst is, een verlof worden verleend, van minstens 6 achter
eenvolgende werkdagen met behoud van loon. Is hij bij een en denzelfden architect langer in 
dienst dan 8 maanden, dan zal hem in ieder kalenderjaar een verlof van 12 werkdagen worden 
verleend met behoud van loon. Dit verlof van ia werkdagen kan over verschillende tijdstippen 
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worden verdeeld, met dien verstande, dat daaronder één periode valt van 6 achtereenvolgende 
werkdagen. 

Verzuim en korie verloven. 
Art. 6. Als geoorloofd verzuim, waarvoor den opzichter, teekenaar of opzichter-teekenaar 

geen loon in mindering kan worden gebracht, wordt beschouwd: 
a. de tijd benoodïgd voor het uitoefenen van de kiesbevoegdheid en voor het vervullen van 

door de wet of de overheid of voor kerkelijk opgelegde verplichtingen; 
b. wegens sterfgeval van zijn huisgenooten, zijn bloed- en aanverwanten in de rechte linie, 

zijn broers, zusters, zwagers en schoonzusters; 
c. indien hij trouwt; 
d. bij bevalling van zijne editgenoote. 

Doorgaan van loon bij ziekte oj ongeval. 
Art. 7. Tijdens ongeschiktheid lot werken, ten gevolge van ziekte of ongevallen, niet vallende 

onder de bepalingen der ongevallenwet, zal de teekenaar, opzichter of opzichter-teekenaar minstens 
gedurende T maand V* v a n zÜn v o l l e maandgeld ontvangen, terwijl hem bij langer ongeschikt
heid tot werken daarna nog gedurende minstens 2 maanden Va v a n ziJn v o l l e maandloon zal 
worden toegekend. De ongeschiktheid tot werken zal moeten blijken uit een door een geneesheer 
afgegeven verklaring. 

Ongevallenverzekering. 

Art. 8. De opzichter, teekenaar of opzichter-teekenaar, die niet onder de bepalingen der 
Ongevallenwet valt, wordt gedurende de geldigheid van zijn aanstelling op kosten van den 
architect bij een solide Maatschappij tegen ongelukken of ongevallen, voorgekomen in de uit
oefening van zijn beroep, verzekerd op de basis van de uitkeeringen der Ongevallenwet. 

Vergoeding van kosten. 

Art. 9. Wanneer een opzichter, teekenaar of opzichter-teekenaar uit den aard der werk
zaamheden tijdens den duur zijner aanstelling verplicht wordt te verhuizen, zullen de kosten 
daarvan door dengeen die hem zijn salaris verschuldigd is worden gedragen. 

Opzeggingstermijn. 

Art. 10. Voor het beëindigen van de aanstelling, genoemd in art. 1, wordt door beide be
langhebbenden een opzeggingstermijn in acht genomen van minstens 1 maand. 

Vdn beide zijden wordt de opzegging schriftelijk ter kennis van de andere partij gebracht, 
en elke partij doet daarvan mededeeling aan het Bestuur van den Bond, waarbij hij als lid is 
aangesloten. 

De opzegging kan van beide zijden tot op den laatsten werkdag der maand, tegen het eind 
.der volgende maand geschieden. 

De opzegging kan onmiddellijk geschieden bij wangedrag of oneerlijke handelingen van, of 
bij schending van beroepsgeheimen, door den opzichter, teekenaar, of opzichter-teekenaar, be
houdens beroep overeenkomstig art. 11. 

Geschillen. 
Art. 11. Indien tusschen een opzichter, teekenaar of opzichter-teekenaar en den architect 

eenig verschil mocht ontstaan over één of meerdere bepalingen in deze overeenkomst omschreven, 
kan de architect en de opzichter, teekenaar of opzichter-teekenaar het verschilpunt onderwerpen 
aan het oordeel der besturen van den Bond van Nederlandsche Architecten en van den Bond 
van Technici. 

Zoo deze niet tot een bevredigende oplossing kunnen geraken, kan daartoe een Commissie 
worden benoemd van 3 leden, waarvan 1 wordt benoemd door het bestuur van den Bond van 
Nederlandsche Architecten en 1 door dat van den Bond van Technici, welke 2 leden een 
3e benoemen als Voorzitter. 

De uitspraak van deze Commissie is voor beide belanghebbenden bindend en wordt in het 
Technisch Weekblad, Orgaan van den Bond van Technici, bekend gemaakt. 

De kosten door de hierboven bedoelde Commissie te maken, wordeD door de verliezende 
partij gedragen. 
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Bij arbitrage zal door beide partrijen vooraf een som van ƒ 50 ter overeen te komen plaatse 
worden gedeponeerd, waaruit de eventueel te haren laste komende onkosten, 't zij geheel of 
gedeeltelijk zullen gekweten worden. 

Geschillen over capaciteiten van den opzichter, den opzichter-teekenaar of teekenaar kunnen 
op deze wijze niet worden beslecht. 

Duur, wijziging en opzegging der overeenkomst. 

Art. 12. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor den tijd van 1 jaar, ingaande één 
maand na onderteekening dezer overeenkomst. Indien echter geen van beide partijen uiterlijk 
twee maanden vóór het tijdstip, waarop deze overeenkomst eindigt, aan de andere partij schrif
telijk heeft te kennen gegeven, dat zij deze overeenkomst wenscht te wijzigen of wel als 
geëindigd wenscht te beschouwen, zal ze geacht worden stilzwijgend te zijn verlengd van 
jaar tot jaar. M̂ 

Aldus in duplo opgemaakt, enz. 

De Bond van Nederlandse he Archiiecien, 
K. P. C. DE BAZEL, Voorzitter. 

Jos. TH. J. CUYPERS, i* Secretaris. 

De Bond van Technici, 

H. J. HENDRIKSK, Voorzitter. 
Amsterdam, 1 Juli 1910. JOH. P. SMIT, \e Secretaris. 

Algemeenen instructie voor den Opzichter, 
i0. De Opzichter vertegenwoordigt den Architect, hij zal van die bevoegdheid slechts in 

zooverre gebruik maken, als hij daartoe in het algemeen of in 't bijzonder door den Architect 
gemachtigd is. 

Als vertegenwoordigende den Architect, heeft de Opzichter dus ten opzichte van den bouw 
volgens dezelfde beginselen en als de Architect zelf, de belangen van den bouwheer te behartigen 
en is gehouden: 

2°. Den ganschen tijd welken gearbeid wordt op het werk aanwezig te zijn j 
3°. Zich alleen met toestemming der Directie elders te begeven, ook al is dit om werken^ 

op den bouw betrekking hebbende te gaan zien. 
• 4°. Buiten het hem door den Architect te betalen salaris geen belooningen, geschenken of 

betalingen direct of indirect te aanvaarden van personen, die met het werk in aanraking komen. 
5°. Den tijd gansch te besteden voor het bouwwerk, tenzij de Architect heeft goedgekeurd, 

dat ook ten bate van andere werken door hem mag worden gearbeid. 
6°. Het werken tegen belooning voor rekening van derden in vrijen tijd, geschiedt slechts 

met kennisgeving aan den Architect-patroon. 
7°. Alle geschreven stukken, teekeningen en reproducties die in dienst van den Architect 

gemaakt worden, zijn en blijven diens eigendom. Zij mogen zonder zijn toestemming niet aan 
derden overgelegd of afgegeven worden. 

Het maken van copieön of reproducties voor eigen gebruik van den opzichter, teekenaar of 
opzichter-teekenaar, is zonder toestemming van den Architect niet geoorloofd. 

8°. Hij behoort strikte geheimhouding in acht te nemen omtrent alles, wat hem met 
betrekking tot de werkzaamheden en relaties van zijn patroon ter kennis komt. 

De sub 6°, 7° en 8° genoemde bepalingen gelden ook voor den opzichter-teekenaar en 
den teekenaar. 

Overtredingen kunnen worden gestraft met boete ten bate der Technische organisatie, door 
deze lichamen te bepalen, of wel met onmiddellijk ontslag, behoudens beroep overeenkomstig art. 11, 

Het bestuur van de B. N. A. ontwierp verder, in overleg met dat van den Bond van 
Technici, een model voor de aanstelling van opzichters, teekenaars of opzichter-teekenaars. 
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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 R. K. V e r e e n i g i n g s g e b o u w , 

door P. C. ELSEVIER & Co., Bouwmeesters. 

Een karakteristieken en inderdaad fraaien voorgevel, benevens een geriefelijk 

ingedeeld plan is aan dit ontwerp eigen. Plaat en tekstfiguren verklaren het duidelijk. 

Het gebouw wordt opgetrokken van Waalsteen. de voorgevel van leerkleurigen 

verblindsteen. Het voorste gedeelte wordt opgetrokken, terwijl de kleine zaal op ver

diepinghoogte wordt afgedekt met mastiek-bedekking en die der groote zaal, met een 

kap van ijzer geconstrueerd. 

.Aan de linkerzijde van de groote en kleine zaal zijn acht ruime uitgangen, welke 

onmiddelijk aan een ruim open terrein grenzen, welke als nooduitgangen kunnen 

gebruikt worden, onder het tooneel een ruime bergplaats voor stoelen, lessenaars enz. 

Prysvragen — Kalender Palthe. 

Honderd-een-en-negentig ontwerpen zijn ingekomen op de prijsvraag voor een 

kalender voor de firma Gebr. Palthe te Almelo. 

De jury heeft uitspraak gedaan. 

Daar de voor bekroning in aanmerking komende ontwerpen in qualiteit niet zooveel 

verschil opleverden, dat de belooningen daaraan evenredig waren, heeft de jury gead

viseerd de volgende belooningen toe te kennen: 

1° prijs, groot / 300.—, aan den heer Ton. van Tast, te 's-Gravenhage; 

2° » » » 250.—, » » » A. M. Lejeune, te Breda: 

3° » » » 150.—, » » » Jac. H. M. van der Mey, te Schoorl; 

4° » » » 100.—, » » » M. A. H. van der Burg, te Amsterdam 

en vier prijzen, elk van /' 50.—, aan de heeren J. Meyenburgh, W. F. Winter Jr., 

Roelf Gerbrands, allen te Amsterdam en W. Bogtman te Haarlem. 
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daar deze thans allen verspreid liggen en de gemeente zich herhaaldelijk genoodzaakt 

zag groote sommen gelds voor verbetering van deze verschillende gebouwen uit te 

geven en toch niet verder kwam. Thans worden ze allen bij elkaar gebracht in een 

prachtig gebouw aan het einde van de Brooklynbrug, op een groot stuk land tusschen 

Park-row en Centre-street. De hoogte van dit gebouw zal bedragen 381 voet in de 
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.Centre-street en zijn diepte 173 voet. Het plan is U-vormig, de holte van de U is een 

plaats, aan een kant open. Het open eind van de Westgevel Chambers-street loopt 

dwars midden door het gebouw en de plaats is gesloten aan de Westzijde door een 

monumentaal hek met kolommen, wat zoowel dienst doet als een goeden ingang als 

om een verbinding te vormen tusschen de Noordelijke en Zuidelijke vleugel. 

Deze colonnaden zijn hoog 50 tot 60 voet en zijn gekroond door kolossale figuren. 

Hierop rust de hoofdmuur van het gebouw, dat aan den top ook weer een colonnade 

draagt. In het hoofdgebouw (337 Voet) zijn 25 verdiepingen en aan de Oostzijde is een 
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toren die nog 15 verdiepingen meer telt en 560 Voet boven de straat is. De toren 

heeft men een karakter gegeven overeenkomstig met die van de City-Hall die vlak in 

de nabijheid ligt. Het geheel wordt bedekt met Mount Waldo graniet en verdient wel 

de aandacht. Het is onnoodig te zeggen dat het een van de grootste gebouwen ter 

wereld is. Voor het geraamte zijn benoodigd 26.000 ton ijzer, voorts 700.000 cub. 

voet graniet. Twee en dertig liften zullen tot de 25ste verdieping gaan. De geheele 

beschikbare ruimte zal bedragen 1.250.000 vierkante voet. 

S to fzu igmach ines m e t luchi d r u k k i n g . 

Tot het stofvrij-maken van woonhuizen, spoorwegcoupé's, theaters, werkplaatsen 

enz. langs machinalen weg, worden sedert een io-tal jaren de stofzuig- of vakuum-

machines, volgens het z.g. Vakuum-Cleaner-Systeem, dat uit Engeland ingevoerd werd, 

gebruikt. Deze vakuummachines moeten echter eene groote buiswijdte hebben waardoor 

tengevolge van het afzetten van de stof een verstopping van de buizen vermeden kan worden, 

de verwijdering tusschen de machinale teweegbrenging van de zuiging en de zuigplaats 

zelf, moet voor zulke machines derhalve een naar verhouding beperkte blijven, verder 

bestaan er nog meer bezwaren tegen het werken met verscheidene reinigingsapparaten 

op dezelfde machine. Sedert eenige jaren worden nu stofzuigmachines uitgevoerd die 

op het gebruik van luchtdruk gegrond zijn en in hunne werking door 't aantal aan

gesloten apparaten lang niet meer zoo gehinderd worden als de tot nu toe bestaande 

vakuummachines. De werking van de tegenwoordige luchtdruk-stofzuigmachines grondt 

zich op de vereeniging van een drukwerking en een zuigwerking op de reinigingsplaats. 

Daarvoor moet het voor de reiniging gebruikte en aan de drukluchtgeleiding aan

sluitende materiaal op bijzondere wijze samengesteld zijn. Volgens het systeem van de 

firma A. Borsig, in Tegel bij Berlijn, bestaat dit materiaal uit een zuig- of blaas-

mondstuk, dat aan de eene kant fijne openingen heeft, waaruit de saamgeperste lucht 

komt die het stof opjaagt en aan de andere kant een mondstuk dat deze openingen 

omvat en voor het stof-opzuigen dient, men kan de zuigwerking alleen doen plaats 

hebben of met de blaaswerking combineeren, maar eventueel ook alleen geperste lucht 

uit de blaasopeningen laten komen. In verbinding met de geperste luchtmachines worden 

transportabele filters gebruikt ter opneming van de stof. 

S t e e n h o u w e r s w e t . 

Meermalen hebben wij er op gewezen, dat wij, bekend met de bezwaren aan de 

uitoefening van het steenhouwersvak verbonden, het toejuichten, dat er maatregelen 

getroffen werden om zooveler leven te waarborgen, dat in ongeschikte lokaliteiten 

verloren gaat. Thans, nu de wet daarvoor aanhangig is gesteld, zijn er in die wet veel 

te ver gedreven bepalingen opgenomen, die oorzaak zouden kunnen worden dat het 

bedrijf groote schade lijdt. Dat zou een maatregel zijn, die van kwaad tot erger voerde. 

Zoo ook zag de Bond van Steenhouwers-patroonsvereenigingen in Nederland dat in, 

die in een uitvoerig adres tegen enkele bepalingen van het wetsontwerp opkomen en 
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die verdienen gehoord te worden, daar anders een groote belemmering voor dit vak 

wordt gevormd, wat niet in onzen tijd thuis behoort. Men kan het goede betrachten 

zonder in uitersten te moeten vervallen. De verzet-bepalingen zijn als volgt: 

De Bond van Steen hou werspatroonsvereenigingen in Nederland heeft het volgende adres 
verzonden aan den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, waarin die Bond opmerkt, 
dat in dat ontwerp verschillende bepalingen voorkomen, die den requestrant zeer ongewenscht 
voorkomen, waarom requestrant eerbiedig de vrijheid neemt zijn bezwaren gemotiveerd aan te wijzen : 

Ad art. i (van het ontwerp) 
dat naar het oordeel van requestrant de definitie hier van „steenhouwersarbeid" gegeven, te 

eng is; — dat toch door de toevoeging „voor onderneming van een ander" buiten de definitie 
valt de arbeid van den werkman, of kleinen patroon, na afloop van de door de wet voorgeschreven 
dagtaak (zooals grafwerk, waschtafels etc), wat aanleiding geven zal tot beunhazerij en ongezonde 
coöperatie; 

ad art 2 
dat tegen dit artikel, waarmede de artikelen 3, 4 en 5 samenhangen, het grootste bezwaar 

van requestrant gericht is ; 
dat Uch requestrant den Staat niet gerechtigd acht, als deze hier doet de vrijheid der 

individuen dermate aan banden te leggen, dat het den burger niet meer vrij zou staan voor zich 
of zijn zonen een bedrijf te kiezen dat hem goeddunkt; 

dat requestrant zich tegen dezen stap naar het staats-socialisme of de staatsalmacht met 
kracht verzet; 

dat, indien de regeering ten deze consequent ware, zij genoodzaakt zou zijn ook voor andere 
bedrijven, waaraan eenig gevaar is verbonden, dergelijke regelen in 't leven te roepen, zooals 
b.v. de loodwitwerkers, schilders, leidekkers, loodgieters, metselaars, glazeuwasschers, etc., alle 
welke personen lichamelijk of psychische afwijkingen kunnen hebben, waardoor de uitoefening 
van hun beroep een gevaar voor hen en hun omgeving oplevert; 

dat door de doorvoering van dergelijke consequenten de persoonlijke vrijheid te niet gaat 
en requestrant dan ook betwijfelt of ooit een zoo ingrijpende wet wel hier of elders is ingediend; 

dat, indien deze bepaling wet wordt, de vraag mag gedaan worden of ernog ouders gevonden 
zullen worden, die hun kinderen zullen willen overleveren aan een bedrijf, dat van overheidswege 
als gevaarlijk is gebrandmerkt; 

dat een eerste vereischte voor een kundig en degelijk patroon te zijn is, dat men zelf het 
gereedschap kan hanteeren, waarom dan ook de meeste patroons, die hun zoons of een hunner 
zoons, willen opleiden tot hun opvolgers, beginnen met hun de bewerking van de steen te 
doen leeren; 

dat echter, indien de regeering op deze wijze tusschenbeiden komt en het uitreiken van de 
kaart (terecht of ten onrechte) weigert, de patroon zich verstoken zal zien van een opvolger, 
ofschoon de aangewezene gewoonlijk niet langer dan een tiental jaren als steenhouwer zou zijn 
opgetreden; 

ad art. 3 
dat dit artikel, hetwelk in het algemeen de inrichting der lokalen en ruimten, waarin ge

arbeid wordt, behandelt, in verband met art. 9, dat den arbeidsduur voorschrijft, requestrant als 
een dreigend gevaar voor het bedrijf voorkomt; 

dat toch deze twee artikelen te zamen het productievermogen van een steenhouwerij zoo 
belangrijk willen verminderen, dat ook met het oog op de concurrentie van het buitenland een 
loonend voortzetten van het bedrijf nagenoeg onmogelijk wordt, daar b.v. op een werkplaats 
waar thans zonder eenig bezwaar door 20 personen n uren daags gewerkt wordt, na invoering 
van dit ontwerp als wet, aldaar slechts door een belangrijker geringer aantal werklieden slechts 
9 uren daags mag gewerkt worden, terwijl de werkman, om het door korter arbeidstijd gebroken 
evenwicht in zijn weekloon te herstellen, verhooging van uurloon zal moeten vragen; 

dat requestrant van meening is, dat tot beteugeling van de door deze bepalingen sterk 
begunstigde buitenlandsche concurrentie een invoerrecht op bewerkte steen geen afdoend middel is; 

dat, mocht die opheffing wordan ingevoerd, toch nog de vragen voor de hand liggen : 
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iO wanneer zal die heffing ingevoerd worden? , , . . . • , 
2o. zal die heffing hoog genoeg zijn, om aan de meerdere kosten van het bednjf door 

minderen invoer van bewerkte steen tegemoet te komen ? , • u t 

,o w e l k e maatregelen zullen ,1e eigenaars der steengroeven tegen een eventueel mvoerrecht 
nemen, daar zij als ontginners der materialen zoowel de markt der bewerkte als die der onbe-

werkte steen beheerschen ? . , j j t , Z 
40. zullen de kosten van bewerkte natuursteen in Nederland met zoo hoog worden, dat het 

verbruik enorm zal dalen ? , , , rr =„v,t^« 

5o. zullen, waar de regeering zooveel doet voor den werkman, de te heffen mvoerrech en 
gebezigd worden ter verbetering der rechtspositie van, en ter gemoetkommg m de kosten welke 
de uitvoering van deze wet zullen medebrengen voor den Nederlandschen steenhouwerspatroon ? 

dat requestrant met nadruk meent te moeten wijzen op het gevaar, dat er gelegen is in de 
machtsuitbreiding der inspecteurs van den arbeid, zooals die in de tweede almea sub f. aan hen 
volgens dit ontwerp wordt verleend; 

ad art. o , , •/• 
dat requestrant hierbij het bezwaar wenscht te releveeren, dat het voorschrift van 9 uur 

arbeid zal opleveren op bouwwerken, waar de steenhouwer gewoonlijk met andere bouwvak
arbeiders samenwerkt, alsmede het voorschrift sub IV a, vooral in spoedeischende gevallen, d.e 
veelvuldig voorkomen en waarvoor men niet altijd in de gelegenheid is, permissie te vragen 

' Het adres eindigt met het verzoek tot den Minister, zooveel mogelijk mede te werken, 

opdat bij de wetgeving op het onderhavige gebied zooveel mogelijk met de ia het verzoekschrift 

neergelegde bezwaren worde rekening gehouden. . „ „ 
Het adres is onderteekend door de heeren C. G. Simonis, voorzitter en A P. Boer, secretans. 
Een afschrift ervan is toegezonden aan de leden der Tweede Kamer. 

P r i j s v r a g e n . 

PRIJSVRAGEN DOOR DE VEREENIGING „BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP" TE ROTTERDAM. 

U i t g e s c h r e v e n i n 1 9 1 0 . 

iSTE PRIJSVRAAG. Ontwerp van een Rouwkapel op een Algemeen Kerkho} voor een groote 

stad; in verband met een monumentalen ingang, dienstgebouwtjes en oprit. 

De algemeene bedoeling is dat de Rouwkapel dient tot het eventueel tentoonstellen van het 
stoffelijk overschot van belangrijke personen, tot verzamelplaats van belangstellenden en tot het 

houden van toespraken. , . -••.„ 
Dit gebouw moet in de omgeving domineeren; een waardig karakter in overeenstemming 

met den ernst van de bestemming is vereischt. , , , , j A 
De oprit heeft ten doel verband te brengen tusschea hoofdingang en kapel. Voldoende 

ruimte tot manoevreeren met een groot aantal rijtuigen enz. is noodzakelijk. . 

Het complex van dienstgebouwtjes en hoofdingang moet door monumentaal karakter mede

werken in het geheel, doch ondergeschikt blijven aan de kapel. 

De Rouwkapel moet bestaan u i t : 
Een centrale ruimte inwendig groot ± 80 M^, door hooggeplaatste ramen te verlichten. 
Tegenover den hoofdingang, die in de as van den oprit aan te brengen is, moet een spreek

gestoelte geplaatst worden; aan weerszijden daarvan achter-of zij-uitgangen naar de begraafplaats. 
Aan twee zijden der centrale ruimte wachtkamers aan te brengen ter oppervlakte ieder van 

+ 40 M«., en beide wachtkamers met uitgebouwd tochtportaal en W. C , een kast en een trapje 
naar boven, indien een zolder wordt aangebracht. 

De hoofdingang is door een oprijlaan van + .00 M. lengte verbonden met de Rouwkapel; 
langs deze oprijlaan zijpaden voor voetgangers aan te brengen, waaraan een v.ertal rustbanken 
te plaatsen. , , , , .• 

De hoofdingang zelve is gelegen aan een pleintje en geflankeerd door twee gebouwtjes. 
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De ingang moet bestaan uit 2 doorgangen voor rijtuigen en twee of meer ingangen voor 
voetgangers, met hekken gesloten, en mag met een bergplaats overbouwd worden. 

Het linksche gebouwtje moet bevatten: op den beganegrond een lijkenhuis met 6 cellen, 
elk + 6 MA groot, aan ééne zijde open en gelegen aan een ruime gemeenschappelijke gang in 
verband met een grootere en kleinere wachtkamer, een vestibule, twee W. C s en een afgesloten 
trap voerende naar den zolder. 

Het rechtsche gebouwtje moet bevatten: op den beganegrond een portiersloge met vestibule 
aan de voorzijde, een opzichtersloge met vestibule in verband met een bergplaats van baren 
aan den zij- of achterkant; verder twee W. C s ; voorts een woning voor den portier bevattende 
Woonkamer met keukentje, W. C , kasten enz, en een trap voerende naar de verdieping waarop 
twee slaapkamers en verder bergruimte zijn in te deelen. 

De afsiuiting van de begraafplaats aansluitende aan deze gebouwtjes moet geschieden door 
een muur ter hoogte van ^ 2-75 M;- o f d o o r e e l 1 m u u r t e r h c ) 0g t e v a n + ' -S0 ^ m e t daarop 
geplaatst ijzeren hek. 

Onder alle gebouwen toegankelijke kelders aan te brengen. 
Gevraagd wordt te teekenen: 
het plan van het geheel, de lengtedoorsnede over de as, eveneens van het geheel, en het 

plan der verdieping van de voorgebouwtjes; alles op een schaal van 1 è, 200. 
Verder de hoofden tree met dienstgebouwtjes (voorgevel), den vóór- en één zijgevel van de 

rouwkapel, alles op een schaal van 1 è, 100 en een travee van den voorgevel van de rouwkapel 
op een schaal van S è, 100. Ten slotte een perspectief-teekening van het geheel, gezien van uit 
een punt gelegen op 80 M. vóór den entree, hoog 40 M. boven den beganegrond en op 60 M. 
rechts uit de aslijn. 

U i t g e l o o f d w o r d e n : 
Een eerste prijs: Zilveren medalje met getuigsckrift der Vereeniging, benevens ƒ70.—, 
Een tweede prijs : Bronzen medalje met getuigschrift, benevens /30.—. 
Een derde prijs: Getuigschrift der Vereeniging, 

2DE PRIJSVRAAG. Een penteekening van een Oud Gebouw. 
De teekening moet voorstellen een gebouw of gebouwtje uil eene architectuurperiode niet 

later dan de 18de eeuw, van voldoende architectonische waarde. Het gebouw of gebouwtje moet 
in de teekening domineeren over de eventueel als stoffage weer te geven omgeving. Zoowel de 
keuze van het onderwerp als de wijze waarop het geteekend is zullen bij de beoordeeling in 
aanmerking genomen worden. In de teekening dienen de typische stijlvormen van het gebouw 
juist weergegeven te zijn. De teekening moet eene grootte hebben van 24 bij 36 cM. binnen den 
rand. Op de teekening moet aangegeven worden waar het voorgestelde gebouw zich bevindt. 

U i t g e l o o f d w o r d e n : 

Een eerste prijs: Bronzen medailje met Getuigschrift en ƒ 15.—. 
Een tweede prijs: Getuigschrift met /10.—. 

A l g e m e e n e B e p a l i n g e n . 
De behandeling der teekeningen is vrij, doch moet duidelijk en nauwkeurig zijn. Zij mogen 

op carton opgezet, doch niet in houten lijsten gespannen zijn en geen grootere afmeting hebben 

dan 75X110 cM. 
Alle stukken ter beantwoording dezer prijsvragen worden vóór of op 1 December 1910 

vrachtvrij ingewacht aan het adres van den isten Secretaris, Oost-Zeedijk 229. Zij mogen niet 
in kisten of op andere wjjze in hout verpakt worden. 

Ontwerpen na dien datum ingezonden, blijven buiten beoordeeling, tenzij aan het Bestuur 
afdoend kan aangetoond worden, dat dit buiten de schuld van den inzender mocht zijn geschied. 

De teekeningen moeten met een motto gemerkt zijn en verder vergezeld gaan van een 
gesloten brief, waarin naam, kwaliteit en woonplaats van den Ontwerper en van een tweeden 
dito, waarin een correspondentie-adres vermeld is. Op beide brieven en converts moet het motto 
der teekening voorkomen. 
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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: 

K. P. C, DE BAZEL, Architect te Bussum. 
S. DE CLERQ, » » ' s Gravenhage. 
C. N. VAN GOOR, „ „ Rotterdam. 
W. KROMHOUT CZN., „ „ 
J. H. W. LELIMAN, B. I. „ „ Amsterdam. 

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 pnjzen 
op andere dan bovenstaande wijze te verdeelen. 

De Vereeniging behoudt zich het recht voor, gedurende 3 maanden na de publicatie van 
het Jury-rapport, aUe of een gedeelte der antwoorden tot expositie af te staan aan andere 
vlreenigingen in ons; gedurende dien tijd mag geen der ontwerpen gereproduceerd worden 
zonder toestemming van „Bouwkunst en Vriendschap". t u- ^ ., 

De Vereeniging heeft echter het recht de bekroonde antwoorden ter reproductie aan te bieden 
aan de redactie van eenig plaatwerk, zonder dat zij gehouden zal zijn de bekroonde eenig 
honorarium daarvoor te betalen. 

De ontwerpen zullen na dien tijd aan de correspondentie-adressen worden teruggezonden 
De uitspraak der Jury zal door het Bestuur door middel van de „N. R-Ct en de bouw

kundige bladen bekend gemaakt en de antwoorden publiek tentoongesteld worden, nadat het 
Turv-rapport zal zijn gepubliceerd in de bouwkundige bladen. , . J „ -x- „ 
J De uitreiking der bekroningen zal geschieden in de Algemeene Vergadering der Vereemémg, 

die in Januari 1911 zal worden gehouden. 
De deelname aan de beantwoording der prijsvragen is voor ieder opengesteld. 

Namens het Bestuur, 
ALB. NOTTEN, Voorzitter. 

A — ^ T HERMAN DE ROOS, Secretaris. 
R O T T E R D A M , 15 A u g . 1 9 1 0 . J- C I J M W W ^ > 

Invloed van het straat-teeren op de plantengroei. 

De directeur van het Parijsche Bois de Boulogne heeft onlangs zijn reeds vroeger 

opgestelde aanteekeningen over de schadelijkheid voor de plantengroei van het teeren 

van wegen die door plantsoenen loopen, bevestigd. Zoowel de bij het opstrijken van 

den teer vrijkomende gassen, als de later opwarrenlende stof van de hard geworden 

teerlaag, werken schadelijk op bloemen, struiken en ook op boomen. Het minst er 

tegen bestand zijn wel de lindeboomcn en de ahorn, voorts zijn ook elzen en kastanjes 

er niet tegen bestand. Verscheidene Amerikaansche notenboomen moesten tengevolge 

van de uitwerking van het teeren omgehakt worden, andere begonnen uit te drogen. 

M e t e r m a a t in China. 

De Chineesche Regeering heeft hare gezanten in Parijs opgedragen, zich met het 

Internationale bureau voor maten en gewichten te Breteuil in verbinding te stellen, om 

de metermaat in geheel China in te voeren. Tot nu toe is de officiëele maatstaf in 

China de »Tchif ; - 32 centimeter. Vroeger had iedere Chineesche provincie zijn 

eigen maatstaf. 



Vademecum der Bouwvakken 
25e Jaargang 1910. 

Afl.18. Plaat 18. 
1 September 1910 



Bij de P l a t e n . 
O n t w e r p v a n e e n W o o n h u i s , 

door J. SLUYMEBS. 

Een regelmatig verdeeld plan en karakteristieke gevels zijn aan dit ontwerp eigen. 

Beneden drie vertrekken en keuken, boven bad- en drie slaapkamers. Van waranda, 

balcon, loggias enz. overal een goed uitzicht, een goed verlichte hal, kortom, alles 

bijeen een geheel dat overal, hoe eenvoudig opgevat ook, voldoet. 

R o l l u i k e n - I n d u s t r i e . 

Als een voor onze industrie belangrijk feit, daar hierbij buitenlandsche concurrentie 

toegelaten was, kan worden aangemerkt dat de bouwmeesters C. N. van Goor en 

J. Verheul Dzn. te Rotterdam, de levering van alle benoodigde Rolluiken, voor de 

Nieuw-bouw kantoren, magazijnen en werkplaatsen van de firma R. S. Stokvis & Zonen Ltd. 

aldaar, benevens hoofdgebouw en shed aan den Ruigeplaatweg en Westzeedijk, bij 

onderhandsche aanbesteding hebben opgedragen aan de firma I. Senft & Co., Niéuwe-

haven i—3, 's-Gravenhage, Stoomfabriek van rolluiken, jalousiën enz. 

G l a s - I n d u s t r i e . 

De Kon. Ned. Glasfabriek 1.1. B. J. Bouvy te Dordrecht heeft een album aan hare 

afnemers gezonden, dat de aandacht verdient, daarin komen een aantal gekleurde en 

geslepen glazen voor. Het bezit van zulk een album, dat met zeer veel zorg is 

saamgesteld, vergemakkelijkt de toepassing. Vooral in het gekleurd glas voor traprameb, 

bovenlichten enz. zijn zeer goed saamgestelde ontwerpen. 

Wij vestigen hierop de bizondère aandacht! 
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By de tekstfiguren. 

E e n l a n d h u i s t e L o c h e m . 

Dit landhuis, gebouwd volgens de plannen van den bouwmeester J. J. Hellendoorn, 

heeft zeer veel behagelijks in plan en opstand. Düidelijk~ geven de verschillende tekst-

figuren alles aan, zoodat verdere omschrijving gemist kan worden. Het is een vol 

afwisseling gedacht geheel, dat, geplaatst in die fraaie landelijke omgeving, moet bevredigen. 

De Middelbaar Technische School . 

Zoo is het een feit geworden. De school is voltooid, de leercursus kan aanvangen. 

Inderdaad hier past een woord van waardeering aan de Nederlandsche Aannemersbond 

voor wat deze tot stand heeft gebracht, flink en in korten tijd. 't Zal het bouwvak ten 

zoL^crPUAN 

goede komen. De geest die onder HH. aannemers leeft, is een geheel andere dan voor 

een kwart eeuw geleden. De aannemersstand heeft zich verheven boven zoo talrijke 

onwaardigheden die vroeger het vak kenmerkten en is een stand geworden die met 

eere genoemd kan worden. Dat zal de gestichte school helpen bevorderen. Voorzeker 

zullen alle bouwkundigen het ontstaan dezer school toejuichen, en is dit vooreen groot 

deel dank te weten aan den nimmer rustenden en altijd werkzamen voorzitter, de heer 

J. H. Hendrix, die de ziel van het geheel is, en die niettegenstaande zijn reeds grooten 

werkkring met woord en daad steeds onvermoeid voorging. 

Het feit is te belangrijk om zoo voorbij te gaan en herinneren wij, opdat het 
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gesprokene voor de geschiedenis bewaard blijve hieraan, door wat bij de opening 

gesproken is weer te geven, zooals wij dit uitvoerig in het »Algemeen Handelsblad* 

vonden opgenomen. 

De voorzitter, de heer J. H. Hendrix, hield bij de opening een rede, waaraan het volgende 
is ontleend: 

Excellentie, 
Mijneheeren, bestuurderen van Staat, gewest en gemeente, en gij allen, mijne heeren, die 

door uwe tegenwoordigheid hier hebt willen blijk geven van uwe belaflgstelling in het Middelbaar 
Technisch Onderwijs, als voorzitter van den Nederlandschen Aannemersbond heet ik u van 
harte welkom. 

Dat zoo velen hebben willen voldoen aan eene uituoodiging, de plechtige opening onzer 
school, de Eerste Middelbare Technische School, welke in ons land zal gevestigd worden, bij te 
wonen, vervult ons met groote vreugde. 

In het bijzonder stellen wij het op hoogen prijs, dat u. Excellentie, gevolg hebt willen geven 
aan ons verzoek, de school persoonlijk te openen. Door uwe tegenwoordigheid. Excellentie, door 

het feit, dat ook de Minister 
' ' W O FA \SCL V ^ L _ van Binnenlandsche Zaken 

zich officieel hier heeft willen 
doen vertegenwoordigen 

door den inspecteur van het 
middelbaar onderwijs, den 
heer De Groot, wien ik mede 
hartelijk welkom heet, wordt 
aan deze plechtigheid hoogere 
weiding gegeven. 

Het is moeielijk, in oogen-
blikken als deze volkomen 
weer te geven de indrnkken, 
welke zich van onzen geest 
meester maken, indrukken 
zoo krachtig, omdat wij ein
delijk, na lange jaren, het 
resultaat van onzen arbeid 
mogen aanschouwen. 

Is het wonder, dat in zulke 
oogenblikken de drang ge

voeld wordt nog eens den blik achterwaarts te doen slaan ? Nog eens te overzien den langen 
weg van af het tijdsrip, dat vooi het eerst de wensch opkwam een eigen school te stichten, lot 
aan het oogenblik waarop die wensch werd vervuld ? 

En niet beter zullen wij uiting kunnen geven aan onze gevoelens, dan door de geschiedenis 
van dien voorarbeid hier neer te schrijven en aan te toonen welke aandeel de Nederland^che 
Aannemersbond heeft gehad in de bevordering van het Middelbaar Technisch Onderwijs. 

Spreker schetste hierna hetgeen verricht was om de school in het leven te roepen. 
Het hooger technisch onderwijs gegeven aan de Polytechnische School te Delft, later de 

Technische Hoogeschool, had een zoo volkomen wetenschappelijk en theoretisch karakter, dat 
daardoor reeds dat onderwijs ongeschikt moest worden geacht voor hem wiens beroep het iou 
zijn zelfstandig de uitvoering van bouwwerken te leiden of als patroon in de bouwbedrijven op 
te treden. 

Dat ook het lager technisch onderwijs — het onderwijs der ambachtsscholen, niet kon volstaan, 
sprak van zelf. Dit onderwijs beweegt zich uitsluitend op practisch terrein en is, als bestemd 
voor den aanstaanden werkman, beperkt tot slechts de elementaire beginselen van het bouwvak. 

Toen bekend werd dat door de Regeering het vraagstuk van het Middelbaar Technisch 
Onderwijs ter hand was genomen, meende de Ned. Aannemersbond dat het nuttig kon zijn der 
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Redering kenbaar te maken hoe, naar onze meening, dat onderwijs diende te worden ingericht 

leerga.g», n.l b o . r t . n d . , werk.uigku.d. =» ^ " ^ ' ^ ^ N n I 0 U „ „ e i n deli i k ook 

• .s: 3 ::Xn- ;;::r*r s rk: i'»kL., ™». ** a» 
Middenstander onontbeerlijk is. . bliiven. Die critiek 
" c S 1 .e™, d . indorf^d hoog. ko S ,« wdke d. . ond.rwja »ude o.schen. 

Het spreekt vanzelf dat het hier 

ACriTE.RGE.VE.l-
niet de plaats is de meer of mindere 
juistheid van die critiek te toetsen. Wij 
geven hier slechts feiten. Wij schrijven 
hier slechts historie. 

Maar juist daarom willen wij slechts 
volstaan met de vermelding van het — 
in historisch verband — daarop volgend 
feit: En dat feit was zeer ontmoedigend. 

Nadat in 1905 het Ministerie Kuyper 
was afgetreden werd door het opvolgende 
Ministerie het wetsontwerp tot stichting 
der Middelbare Technische School in
getrokken en daardoor de hoop en ver
wachting, met zooveel blijdschap uitge
sproken, de hoop, dat ook Nederland 
spoedig zich zou kunnen verheugen in 
het bezit van technische onderwijs
inrichtingen voor al/e groepen zijner 
bevolking — ten eenen male verijdeld. 

de t ^ i X S j ^ r r X W en theorie in zich zou he^en te ̂ enigen. z,n 
opliding zou kunnen ontvangen, zou voor langen tijd ten achteren worden gesteld. 

en e S c t r ^ ^ ^ ^ *et t'otde gemis van vakopleiding, meende dat het vraagstuk 

van het Middelbaar Vakonderwijs niet lang-r mocht blijven timmeren w a t v a n R i i k s Wege 
Zou het dan, zoo vroeg men zich af, ten ^ ^ ^ T ^ - Z ^ J u ^ T l ^ 

s nri1^: ̂ JSJZS^CI ̂ riisr-: ^ r ^ f s 
S t X z ^ tArachten zelf in eigen behoeften te voorzien 
d a n ^ g e r in wiUoU berusting neer te zitten en af te wachten de algeheele voorzienmg, welke 

" ^ b V C t f d l f ^ d e r l . Aannemersbond greep aanstonds de gelegenheid aan om een 
-. T v tP kriteen van den Bond in zake de eigen voorziening m techmsch onderwqs. 

U T e e d o ^ van l Augustus x9o9, de eerste welke volgde op de terugname 

van L t tetTontwerp-Kuyper, kwam een voorstel aan de orde van den volgenden mhoud: 

http://ACriTE.RGE.VE.l
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De vergadering enz., betreurende dat door de Regeering is teruggenomen het wets
ontwerp op de Middelbaar Technische School. 

Besluit: Aan eene commissie van drie leden op te dragen een onderzoek in te stellen 
naar de mogelijkheid om van Bondswege een of meer inrichtingen in het leven te roepen, 
tot het geven van zoodanig middelbaar technisch onderwijs als voor den toekomstigen 
bouwmeester (aannemer) wenschelijk kan geacht worden. 
Deze commissie, daarin op zeer verdienstelijke wijze bijgestaan door den Heer W. de Visser, 

c. i. te Deventer, bracht reeds in de daaropvolgende jaarvergadering rapport uit van hare 
bemoeiingen. 

Al bleek uit dit rapport, dat inderdaad de stichting en exploitatie van eene dergelijke school, 
voldoende aan de hoogste eischen, enorme sommen zou kosten, — geschat werd dat met bouw 
en inrichting eener school voor 72 leerlingen bijna ƒ 300,000 zou gemoeid zijn, terwijl de 
jaarlijksche exploitatie ruim / 60,000 zou eischen — toch nam de vergadering „van oordeel, dat 
in het bizonder de opleiding van den toekomstigen aannemer het tot stand komen eener zoodanige 
school met den meesten aandrang eischt," in beginsel het besluit onder voorbehoud van nadere 
regeling der details, tot oprichting eener Middelbare Technische School, met de opdracht aan 
de commissie met den meesten spoed nadere voorstellen dienaangaande in te dienen. 

Onmiddellijk daarna toog die commissie opnieuw aan den arbeid. Toen zij overtuigd was, 
dat geheel uit eigen middelen de oprichting onmogelijk zou zijn, klopte zij om hulp en voor

lichting aan bij den Inspecteur 
RE-CriTELFlZvlGEVEL van het Middelbaar Onderwijs, 

den heer H. J. de Groot. En 
het is, dank zij den krachtigen 
steun van den man aan wiens 
liefde voor ons vakonderwijs 
Nederland reeds zooveel ver
schuldigd is, aan de onvolprezen 
toewijding van den heer De 
Groot, dat alle bezwaren, welke 
aan het verkrijgen van de hoog 
noodige subsidies in den weg 
stonden, op schitterende wijze 
werden overwonnen. 

Doch alvorens bij Staat, Pro
vincie of Gemeente te mogen 
aankloppen om financieelen 
steun zou de Nederlandsche 

Aannemersbond het bewijs 
hebben te leveren, dat het hem 
met het verlangen naar Mid-

Onderwijs ernst was, en ten bewijze daarvan, tot welke geldelijke offers hij 

voor de totstandkoming der school van 

delbaar Technisch 
zelf bereid zou zijn. 

En nu gebeurde er iats, dat in zijne gevolgen 
onberekenbaar groot gewicht zou worden. 

Begin Januari 1908 verliest de Bond door den dood een zijner voortreffelijkste bestuurderen, 
den heer A. C. Roest te Middelburg. Eenige weken na zijn overlijden komt bij het bestuur eene 
mededeeling in van mevrouw de wed. Roest, waarbij zij, als voldoende aan den wensch door 
haren echtgenoot op zijn sterfbed geuit, aan den Nederl. Aannemersbond aanbiedt een bedrag 
van / rooo, ten behoeve der oprichting eener Middelbare Technische school, onder voorwaarde 
dat binnen zes maanden na den dag van zijn overlijden door den Bond een bedrag van minstens 
/ io,ooo voor hetzelfde doel zou zijn bijeengebracht. 

Door deze daad van onzen onvergetelijken vriend Roest was het pleit beslecht. Aangespoord 
(door zoo'n heerlijk bewijs van sympathie, door zoo vurige aansporing nog van zijn sterfbed tot 
ons gericht, beijverde een ieder zich om naar zijn vermogen te helpen de door mevr. Roest 
gestelde voorwaarde te vervullen. En, lang voordat de gestelde termijn was verstreken, bedroeg 
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het totaal der gelden voor het Roest-Fonds bestemd, niet / 10,000 maar meer dan / 15,000. 
Beter bewijs hoe levendig de behoefte aan Middelbaar Technisch Onderwijs in de kringen 

van den Nederlandschen Aannemer werd gevoeld, viel moeilijk te leveren Sterker nog aangespoord 
tot verwezenlijking van wat nu geworden was de alles beheerschende gedachte van den Bond, 
komen reeds in datzelfde jaar de definitieve plannen tot oprichting voor de Middelbare Technische 
School aan de orde, en ter algemeene vergadering te Tilburg-Breda gehouden op 22 en 23 Juli 
1908 wordt met 169 tegen 19 stemmen thans definitief besloten tot oprichting der Middelbare 
Technische School. 

Tevens wordt besloten tot het aangaan eener geldleening groot f 160,000 ter bestrijding 
der kosten van bouw en inrichting en tot het verleenen eener jaarHjksche bijdrage aan de school 
van / 1000 per jaar. 

Onmiddellijk wordt thans aan het werk getogen om de noodige subsidie te verkrijgen. 
Gevraagd wordt aan het Rijk eene jaarHjksche bijdrage van ƒ 17,500. 
En reeds 4 December van hetzelfde jaar besluit de Tweede Kamer op voorstel van mr. Th, 

Heemskerk, Minister van Binnenlandsche Zaken, met algemeene stemmen die subsidie toe te staan-
Gevraagd wordt van de gemeente Utrecht een jaarHjksche subsidie van / 9000, benevens 

het gratis ter beschikking stellen van een terrein van 5000 vk. M. En reeds 8 April 1909 besluit 
de Gemeenteraad van Utrecht het 
verzoek van den Nederlandschen Aan
nemersbond in te willigen. 

Gevraagd wordt van de provincie 
Utrecht een jaarHjksche bijdrage van 
/ «'S00 en ook datzelfde jaar wordt 
die subsidie verleend. 

En zoo kon dan de Nederland-
sche Aannemersbond tot verwezen
lijking zijner plannen overgaan; 

Tot directeur werd op 12 Mei 
1909 benoemd de heer A. W. C. Dwars 
en dezen opgedragen de plarnen voor 
den bouw der school te ontwerpen en 
den bouw te leiden. Aanstonds wordt 
overgegaan tot het kiezen der be
stuursleden, waarvan 5 te benoemen 
door den Nederlandschen Aannemers
bond en 2 door den Gemeenteraad 
van Utrecht en reeds op 26 Augustus 
1909 werd het schoolbestuur door den 
heer mr. D. Ragaij, wethouder van 
onderwijs der gemeente Utrecht, geïnstalleerd en de medewerking van het bestuur der school 
ingeroepen omtrent alles wat bouw en inrichting der school zal betreffen. Op 18 October 1909 
heeft de aanbesteding der school plaats; en niettegenstaande den korten tijd welke voor den 
bouw kon worden verleend, komt de school op tijd gereed en zijn wij thans saamgekomen ter 
plechtige opening. 

Spreker bracht dank aan allen die tot de.stichting hadden meegewerkt. 
Het eerste deel van den arbeid is voltooid en zal zijne hoogste bekroning vinden, indien 

straks uit uwen mond. Excellentie, de woorden van opening der school mogen weerklinken. Dan 
echter wacht een arbeid, veel grooter, veel moeilijker nog: de exploitatie der school, de zorg 
voor de ontwikkeling, de bevordering van den groei en bloei der school, de zorg dat nu ook de 
school zal beantwoorden aan de hoog gestemde verwachtingen welke wij van haar koesteren. 
Moge ook dat deel van den arbeid gesteund en verlicht worden door de hartelijke belangstelling 
en warme sympathie van U allen, mijne heeren, die door uwe tegenwoordigheid heden van die 
belangstelling hebt willen getuigen. 

Mag ik thans, tot U, Excellentie, het verzoek doen onze Middelbare Technische School voor 
de Bouwkunde geopend te willen verklaren. 
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Minister Talma ving zijn rede aan met mede te deelen dat de heer Heemskerk, minister 
van binnenlandsche zaken, door drukken arbeid verhinderd was gevolg te geven aan zijn plan 
om de openingsplechtigheid bij te wonen. Minister Heemskerk'had er bij spr. op aangedrongen 
aanwezig te zijn, opdat een lid van de regeering aan de uitnoodiging gevolg zou geven, Spr. is 
hier echter niet alleen als vertegenwoordiger van den minister van bir.nenlandsche zaken, want 
naar zijne meening is ook de minister van landbouw, nijverheid er, handel op zijn plaats. 

Gedurende de laatste 25 jaren, vooral in de laatste helft daarvan, heeft men in ons land 
een groote bedrijvigheid op het gebied van het lager technische onderwijs. Met dankbaarheid 
kunnen we hiervan gewagen niettegenstaande nog groote 'terreinen voor verdere ontginning 
openliggen. Daarentegen waren we op het gebied tot het vormen van eminente leiders nog 
achterlijk. De Minister wees er op dat de memorie van toelichting op het wetsontwerp-Kuyper 
inzake de middelbare technische school de verdienste zal behouden de aandacht op deze zaak te 
hebben gevestigd. We werden de laatste jaren wel toegerust met allerlei plannen, rapporten enz 
betreffende het middelbaar technische onderwijs, maar we kwamen niet veel verder. 

Den Aannemersbond, die de zaak ter hand heeft genomen, komt de dank toe der geheele 
technische wereld in ons land. Hij heeft zich daardoor zeer verdienstelijk gemaakt. Door spr. 
werd er op gewezen dat deze school is gesticht door mannen van de praktijk, en het is zeker 
merkwaardig dat deze mannen van de praktijk geeischt hebben een betere opleiding voor hun 
eigen kring. Het middelbaar technisch onderwijs zal, zegt spr., op den duur geen beduidénis 
hebben of het zal zich moeten aansluiten aan de praktijk. We moeten geen halve technici hebben, 
maar mannen uit de praktijk die een goede opleiding ontvingen. 

De school zal zijn leerlingen zoeken uit de mannen van het vak zelve, die het vak kennen 
en die door een telkens terugkeeren in het vak er de liefde voor behouden. Spr. merkte op dat 
het feit, dat de school is opgericht door den Aannemersbond, vertrouwen doet dat de school 
zich in die richting zal bewegen. Spr. zeide dat binnenkort in de Langstraat een nijverheidsschool 
zal worden geopend met een proefstation. Noodig is voortdurende voorlichting van de mannen 
der praktijk zelve. 

Spr. zeide verder dat niet vergeten moet worden, dat we in de eerste plaats in Nederland 
noodig hebben vergrooting van de indensiteit van den arbeid. Wij moeten het daarheen leiden 
dat de Nederlander op eigen bodem met eere zjjn brood kan verdienen. Noodig is hiervoor 
ontwikkeling van het nijverheidsonderwijs, die zal geven ontwikkeling van de welvaart. Hier is 
gemeenschappelijk terrein, waarop alle Nederlanders eendrachtig iets tot stand kunnen brengen. 

Spr. eindigde met de hoop uit te spreken, dat de school onder Gods zegen een zegen moge 
zijn voor menigen jongen man om hem in staat te stellen zijn wieken breeder uit te slaan en 
verklaarde hierop de middelbare technische school voor geopend. ( D a v e r e n d a p p l a u s ) . 

Hierop sprak de heer De Groot, inspecteur van het M. O., die in het bijzonder wees op 
de verdienste van Minister Kuyper, dat hij den moed heeft gehad dit terrein onder de oogen 
te zien. Spr. bracht voorts de vóóropleiding ter sprake en sprak ten slotte de hoop uit, dat de 
directeur als leider, ter wille van een goede samenwerking, zal bedenken dat naast hem staan 
mannen van de praktijk. 

Vervolgens sprak mr. D. Ragay, waarnemend burgemeester van Utrecht, die er op wees, 
dat de gemeente Utrecht de hulp om tot de stichting der school te geraken, zooveel mogelijk 
heeft bevorderd. Hij sprak ten slotte de beste wenschen voor de school uit. 

Ten slotte zegt de heer Hendrix het volgende: 
De Nederl. Aannemersbond heeft begrepen, dat de volvoering van die taak in bijzondere 

handen moest worden gelegd en het was gelukkig een aantal mannen bereid te vinden als 
bestuur der school, de zorg daarvoor op zich te willen nemen. 

M.H. Leden van het schoolbestuur. Het is uit naam van den Nederl. Aannemersbond, dat 
ik thans de zorg voor onze Middelbaar Technische School in uwe handen leg. Wij doen dat 
met groot vertrouwen. Reeds hebben wij mogen ondervinden, hoe gij ons in alles met raad en 
daad bijstondt, waar het de voorbereiding en de oprichting betrof. Wij hebben mogen ervaren 
de groote liefde welke gij onze school toedraagt. Wij weten dat gij uwe beste krachten aan de 
school zult geven. Uw taak moge een moeilijke zijn. Gij zult den dank oogsten van hen, wien 
gij door uwe zorgen in staat stelt zich met kennis en wetenschap te verrijken, dank ook van 
onze organisatie voor de zorgen besteed aan een instelling waarop wij zoo trotsch zijn. 
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En wij mogen hopen dat die taak u zal verlicht worden door hen, aan wier onmlddelijke 

zoreen het onderwijs zal zijn toevertrouwd. , u i 
Op u, mijnheer Dwars, als directeur en op u, mijne heeren, die u als leeraar aan de school 

hebt willen verbinden, rekenen wij daarop met vertrouwen. 
Geldt voor u in het bijzonder de moeilijkheid, dat gij staat voor een nieuwe onderwijs

inrichting van u mag echter in dubbele mate gezegd worden, dat uwe taak een heerhjke is. 
Gij zult het bewijs kunnen leveren door de resultaten van uw onderwijs, dat , racttjk en theorie 

^ j T u r a a r ó n d s , door aan uw land te geven een keurkorps van kranige en ontwikkelde 
jonge mannen, die zich niet hebben geschaamd het gereedschap ter hand te nemen alvorens 
onder uwe le4ng de lessen der theorie te bestudeeren. het ambacht de e-epaats hergeven 
die het al te lang is ontnomen en daardoor den dank blijvend verdtenen van allen dte in ztch 
de overtuiging gevoelen, dat eerlijke arbeid nimmer vernedert doch steeds verheft. 

Moge gif mijns heeren, aanstaande leerlingen onzer school, toonen den arbeid uwer leer
meesters op prijs stellen. Moge door uwe lust tot studie, door uwe toewijding, de naam van 
Ten NederL'dsche bouwkundige overal, ook in onze koloniën en het buitenland met eere worden 
genoemd, en daardoor bewezen worden, dat niet minder dan academische opleidmg, ook practijk 
en theorie, mits samengaand, mannen zullen kunnen vormen, waarop Nederland trotsch 

zal kunnen zijn. 
Hierna werd een rondgang door het gebouw gedaan. 

Betonbouw. 

In Amerika wordt thans zeer veel gebruik gemaakt van betonblokken, waarvan 

het voorvlak van glas voorzien is, dit belet het indringen van het water en geeft aan 

den gevel een glad aanzien. Deze glasplaten in kleur genomen, maakt dat men allerle. 

veranderingen bij het gebruik kan aanbrengen; ook daardoor versieringen vormen als 

banden, vakken enz. 

D e P a r i j s c h e S t a n d b e e l d e n . 

Deze standbeelden, die in 't hartje van de stad aan zeer drukke pleinen en straten 

staan en in de drukte van 't verkeer te niet gaan, zullen, volgens een wcUclijk besluit 

van de Parijsche gemeenteraad, langzamerhand naar waardiger plaatsen in de nieuwe 

wijken verhuizen, waar ze meer tot hun recht komen, ter plaatse waar vroeger de 

stadswallen stonden. 

By de thans toegepaste electrische Damverlichting. 

KEES. Wie geeft door ziekte licht in duisternis? 

PIET. Nou dat is een raadsel, dat gemakkelijk is; 

't Is Naatje van den Dam, pas is haar arm gebroken. 

Of ook stumpert's beide voeten, zijn electrisch aangestoken. 
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Bij de P l a t e n . 
O n t w e r p e e n e r C u s t o s w o n i n g , 

door J. IBELINGS Jr . 

Deze woning behoort bij het nieuwe Physiologische Laboratorium en is gebouwd 

aan den Oostersingel te Groningen. 

De bouwmuren rusten op het zand op 3.70—F. Behalve de keldermuren die uit 

anderhalven steen en een klamplaag zijn opgetrokken is de woning gebouwd op penanten 

die onderling verbonden zijn door trekankers en bogen, aanvangende op 1.20—P. De 

buiten- en binnenmuren zijn een steen dik. De vloeren ter beganen grond zijn allen 

monier, behalve de suitekamers, daar bevindt zich onder de balklaag een betonlaag, 

dik 8 cm.' In waalklinkers zijn de gevels opgetrokken, afgewisseld mét hardsteenen 

cordonbanden, dorpels enz., terwijl voor de bogen en aanvangstukken zandsteen is 

gebezigd. Het dak dat 0.50 oversteekt, is gedekt met leien. 

H . M O L E M A N S . 

Op tachtigjaren leeftijd stierf deze week de Heer H. Molemans. 

Bij de jongere bouwkundigen ternauwernood bekend, omdat de laatste jaren buiten 

den werkkring liepen, is H. Molemans daarentegen een goed bekende en een trouw 

vriend van de ouderen in het vak. 

Toen de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst nog zetelde in het hotel 

»De Ster« in de Nes te Amsterdam, toen waren aan het Bestuur de Heeren Godefroi, 

Springer, Leliman, Molemans en Hamer, mannen die ontzaggelijk veel hebben bijgedragen 

dat de Maatschappij een toekomst kreeg. Toen was er geen eigen gebouw maar waren 
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er smalle kamertjes die het archief herbergden en waarin de belangen der Maatschappij 

werden overwogen. Dat maakte den werkkring niet gemakkelijk. - - Molemans die 

daar veel deed en werkte, was de nauwgezetheid in alles en het is voor-een groot deel 

aan die nauwgezetheid te danken, dat de nog jeugdige Maatschappij krachten kreeg, 

waardoor het mogelijk werd, dat zij nog heden ten dage ons als een reus in den 

werkkring kan voorgaan. 

Ook in de afdeeling van de Maatschappij, nam Molemans lang een plaats in het 

bestuur in, en bij Architectura et Amicitia, waren de beide Heeren Molemans trouwe 

comparanten en leden van het Bestuur. 

Veel is door H. Molemans gewerkt en gedaan tot bevordering onzer kunst, en 

omdat hij een man was van hoogst onkreukbare beginselen, gaf men gaarne gehoor 

aan de wenken die hij in eiken werkkring ten beste gaf. 

Geen gediplomeerd bouwmeester, maar Van beroep Mr. Timmerman en Makelaar, 

oefende hij de zaak uit, die nog wel enkelen zich zullen herinneren, en bestond op den 

Singel waar thans de Raadhuisstraat loopt, in het huis waar ook Vondel vroeger had 

geleefd, 't Was een deftige burgermans woning en van de timmerzaak ging in die 

dagen dezelfde roep uit. Maar H. Molemans kon meer dan timmeren, zijn liefde voor 

de kunst had hem zoo verre gebracht, dat in het ontwerpfen hij zich kon meten met 

den besten bouwmeester, en die ontwerpen ademden een degelijken geest. Zij waren 

steeds volkomen correct. Vol practische geriefelijkheden, zoodat H. Molemans met eere 

onder de bouwmeesters van zijn tijd kan gerekend worden. 

Wij die zoovele herinneringen aan dien voor ons gulden tijd hebben, wij herdenken 

dat alles met weemoed, nu wij ook H. Molemans moeten missen, maar 't vertroost, 

waar wij zoolang getuigen mogten zijn van zijn streven in het belang der kunst, 

waaraan terecht nog niet lang geleden de bouwmeester Weissman zoo waardeerend 

herinnerde toen het klokje der tachtig jaren had geslagen. 

De kring wordt klein en daarom past een woord van hulde aan de nagedachtenis 

van den man die voor velen een voorbeeld en vriend, voor de kunst een der steun

pilaren is geweest. 

De grachten in de Hoofdstad. 

Wie Amsterdam kent, kent ook zijn grachten. Is er iets fraaiers denkbaar?. Wandelt 

in Berlijn, Parijs of waar ook, de grachten van de hoofdstad vindt ge nergens zoo 

terug, en daardoor behoud de hoofdstad ook haar aantrekkelijkheid. Zoo'n Heeren

gracht in de bocht en een Keizersgracht bij de Westermarkt, dat zijn stadsgrachten 

die men te vergeefs overal zoekt, en geen wonder dat de vreemdelingen eenparig in 

hun lof er over zijn. Zoo zijn er zoovele punten als de Binnen Amstel bij den 

Kloveniersburgwal, en de daarbij aangrenzende grachten, die iedere prentkaart tot een 

schilderijtje maken, omdat er zulk een schoone groepeering door gevormd wordt. Elke 

medaille heeft echter een keerzijde. Dat heeft ook ons grachten-schoon in zijn grachten

vuil, en wanneer de bloemkool in het tijdperk van zijn sterksten groei is, dan rieken 

die grachten zoo onaangenaam dat men- geen raam durft openen, dat het schilderwerk 

van d« huizen wordt overdekt met een- ghimnend shbberig loodkleurig vuil, waardoor 
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die huizen een recht onaangenaam en slordig aanzien verkrijgen, dan trekken de 

vreemdelingen weg die zulk een ongezonde lucht nog nergens hebben aangetroffen. 

't Is een plaag die groot leed met zich brengt en schade bovendien. Nu zijn wij 

gewend veelal te mopperen en weinig het goede te erkennen, het is daarom dat de 

aandacht gevestigd wordt op het feit, dat in n^io zeer weinig huizen de aanslagtint 

verkregen, dat zij er uitzien even verjongd als in het voorjaar, dat de geur die de 

grachten kenmerkt, daargelaten in een afgelegen gedeelte dat buiten den waterververschings-

kring ligt, dit jaar zeer weinig storend was, een enkele maal slechts, dat alles is 

voorzeker te wijten aan de oordeelkundige spuiing die lederen dag is waar te nemen, 

wanneer het water stroomt alsof het van een hooger gelegen kanaal komt. Met het 

sterk toenemend scheepsvaartverkeer, bewogen door motor of andere krachten, is het 

juist te verwachten dat de werking van den bodem, het losraken van de modder, de 

onaangename lucht eer zal vergrooten dan verminderen, en toch is dit niet het geval. 

Het grachtwater., in de hoofdstad kenmerkt zich in -den laatsten tijd vergeleken bij 

vroeger door frisscher gehalte. Dat valt te waardeeren, en is het te wenschen waar de 

praktijk hier spreekt, dat met kracht wordt voortgegaan de spuiïng te bevorderen en 

éénmaal zal Amsterdam haar kwalijk riekend luchtje geheel verloren hebben. 

Wij zijn zooals de feiten hebben aangetoond op den goeden weg. 

De D a m b e b o u w i n g . 

De plannen tot onteigening bouwblok Dam—Warmoesstraat hebben de goedkeuring 

van Gedeputeerde Staten verkregen en thans zijn de onderhandelingen loopende. Binnen 

betrekkelijk korten tijd kan dus de gemeente zeker zijn van de mogelijke uitvoering, 

of indien de betrokkenen geen genoegen nemen met de in onderling overleg te stellen 

prijzen, kunnen processen volgen en zal de tijd daardoor nog lang moeten verlengd 

worden. Dat laatste zou zeer, onpas komen, want het is zaak, dat de plannen maar 

spoedig hun beslag krijgen, dan krijgt Amsterdam met zijn nieuwe Effectenbeurs, zijn 

Magazijn »De Bijenkorf» en Damhotel een waarlijk groot-steeds aanzien. 

H u i s - t e l e f o o n s . 

Een moeielijk geval is dat bij het gebruik van de telefoon het gesprek door de 

aanwezigen gewoonlijk wordt opgevangen. De Maatschappij Matovanti, N. Z. Voor

burgwal 228, heeft nu een zeer vernuftige vinding hierop van toepassing gebracht. 

Daarbij is het onmogelijk dat derden het gesprek afluisteren. Reeds is eene installatie, 

omvattende 15 toestellen waarbij dit toegepast is, in uitvoering. Ieder die er belang in 

stelt dit werkelijk groote voordeel bij het gebruik der telefoon te leeren kennen, heeft 

slechts zijn naamkaartje op te zenden aan de firma, met korte mededeeling nader 

te wenschen worden ingelicht en gaarne zal dit worden gedaan, 't Is een praktischq 

verbetering, die wel gewaardeerd zal wodren. 
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By de tekstfiguren. 

Plannen, doorsnede en gevel vormen het ontwerp 

den bouwmeester C. Boeschoten. Deze zijn gedacht, de 

grauw met witten voeg, het tras-

raam van vlakke grijze klinkers 

met zwarten voeg en het dak 

gedekt met roode Tuiles du Nord. 

De indeeling valt duidelijk uit de 

tekstfiguur op te maken en geeft 

een zeer geriefelijk geheel, even

zoo heeft de voorgevel een 

eigenaardig karakter. 

De andere tekstfiguur is 

weder een staaltje van artistieke 

opvatting. De bouwmeester A. 

Graafland teekent immer zijne 

architectonische schetsen zoo 

schilderachtig, dat een groote 

bekoorlijkheid er van uitgaat. 

Dat is ook hier het geval. Het 

landhuis met omgeving is typisch 

daargesteld, zonder dat daardoor 

de lijnen die de architectuu 

toebehooren, verloren gaan en dat 

is een kunst niet elke bouwkun

digen eigen en die ook voor een 

leek groote waarde heeft. 

van zes arbeiderswoningen van 

omtrekmuren van kleurig hard-

De Loodwit-fabrikatie. 

Loodwit is in de laatste jaren 

een veel besproken materiaal. 

Vooral om het gevaar dat bij de 

samenstelling voor de werklieden 

ontstaat, had het ook bestrijders. 

Over het nut in de bouwwereld 

zullen de meeningen wel overeen

komen, dat dat niet twijfelachtig 

is, en het materiaal de voorkeur 

verdient boven anderen met ge

lijke bestemming. Dat oogenschijn

lijk gevaar echter zou, opgedreven 
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tot de hoogte als men bezig is, aanleiding kunnen geven dat deze belangrijke industrie 

daaronder gebukt ging. Wij zeggen oogenschijnlijk, omdat bij de voorzorgen die bij de 

bewerking genomen worden, bijna geen gevaar meer denkbaar is. Dan zou men even

goed alle vakken kunnen afkeuren waarbij looddeelen bewerkt worden en dat zou een 

geweldige storing in den maatschappelijken werkkring opleveren. 

Het was daarom van de loodwit-fabrikanten Firma G. Greve der Utrechtsche 

fabriek een uitstekend denkbeeld, om in fraaien druk, met afbeeldingen toegelicht, 

een brochure voor belangstellenden gratis verkrijgbaar te stellen, waarin Prof. Dr. 

H. Wefers Bettink de geheele fabrieksinrichting omschrijft. Wie op de hoogte van 

zijn tijd wil blijven en ook de loodwit-kwestie heeft gevolgd, vrage zulk een 

brochure aan. Men maakt kennis met de geheele fabrikatie, die op dit oogenblik nog 

in steeds bloeienden staat leeft, men leert daaruit de fabrieksinrichting in alle onder-

deelen kennen, leest de voorzorgen die bij de bewerking worden genomen en dan rijst 

4e vraag na die lectuur, kan er met mogelijkheid nog eenig gevaar bestaan. Hoevele 

vakken zijn er dan niet, die vrij wat minder onverzorgd zijn, die ook de gezondheid 

kunnen schaden en toch vrij uitgaan. Ongetwijfeld zal deze brochure vele verkeerde 

opvattingen wegnemen en aan de loodwit-fabrikatie ten goede komen. 

Onze Ingenieurs in het Buitenland. 

Dat Nederlandsche vakkennis in het Buitenland nog hoog staat aangeschreven, 

bewijzen de beide feiten die de Ingenieur mededeelt, 

iste. Dat de heer G. J. de Jongh voormalig directeur der Gemeentewerken te Rotterdam, 

nauwelijks teruggekeerd uit Ned.-Indië en Rotterdam metterwoon verlaten hebbende, 

zich te 's Gravenhage vestigde echter niet om het groot aantal ambtenaren in ruste 

te vermeerderen. / 

Den 19de September 1910 vertrok De Jongh naar St. Petersburg met een belangrijke 

opdracht. Aldaar voert een Nederlandsche aannemersfirma, de te Rotterdam gevestigde 

Internationale Maatschappij tot het aannemen van werken, belangrijke werken uit, zooals 

de baggerwerken van het zeekanaal van Kroonstad naar St. Petersburg. Zooals alle groote 

steden der wereld, heeft ook St. Petersburg haar woningvraagstuk. Stadsuitbreiding is 

urgent en kan verkregen worden aan de zijde van de oudste, door Peter den Groote 

gestichtte Wassiljewskajawijk, bevattende het bekende eiland Wassili-Ostrow, gelegen 

tusschen de rivierarmen, de groote en kleine Newa. Grenzende aan Wassili-Ostrow ligt 

een uitgebreid terrein van 240 H.A., dat bestemd is om een geheel nieuw en modern 

ingericht stadskwartier van St. Petersburg te worden. De ligging van dit terrein aan 

de Finsche zijde der stad is echter zoo laag dat het onder water staat bij hooge Newa-

standen. De Nederlandsche firma is nu in onderhandeling met den eenigen eigenaar 

van dit terrein tot aankoop, teneinde daar een moderne stadswijk, eigenlijk een nieuwe 

stad, die b.v. rioleering zal hebben wat St. Petersburg mist, te doen verrijzen. Daarvoor 

is dan in de eerste plaats verbooging van het terrein noodig met ongeveer 2 ^ 3 Meter. 
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Het kapitaal voor deze onderneming wordt ölleen dan beschikbaar gesteld, wannééi" 

een rapport van een zaakkundig ingenieur van reputatie, de levensvatbaarheid constateert. 

De heer De Jongh werd aangezocht om ten deze als raadgevend ingenieur op te treden. 

Zijn ervaring omtrent stedenbouw, opgedaan gedurende zijn ambtelijke werkzaamheid te 

Rotterdam en zijne bekendheid met Russische, speciaal Petersbürgsche toestanden — hij 

ontwierp voor eenige jaren een nog steeds hi^t uitgevoerd plan voor rioleering van 

St. Petersburg, eveneens voor een<- NederlandscHe aannèmersfirma — wezen hem als 

van zelf voor deze opdracht aan. 

2de. Dat verder voor den aanleg van riöleeringwerken en bestratingen door de 

gemeenteraad van Guayaquil uit haar midden benoemde commissie om deze werken 

tot stand te brengen, besloot zich een Nederlandlch ingenieur te assimileeren om haar 

bij de in te dienen plannen en den aanleg van advies te dienen. Hiertoe benoemde 

zij den heer J. Schotel Jr. te Rotterdam,' die zich daartoe 9 November a. s. te 

Southampton met directe bestemming naar bovengenoemde plaats zal inschepen. 

Deze aanleg zal ongeveer een bedrag vorderen van / 3,500,000. Nu de commissie 

niet geslaagd is den geheelen aanleg aan een aannemersfirma op te dragen, besloot 

men eerst de adviezen in te winnen van de te benoemen ingenieur en wel: 1. omtrent 

de reeds ingediende plannen; 2. omtrent de uitvoering, hetzij in eigen beheer en 

gedeeltelijke besteding, hetzij met een besteding a forfait. 

N^verheids-tentoonstelling Mei—Juni 1911 te Budapest. 

Men verzocht ons op deze tentoonstelling wel de aandacht te willen vestigen. 

Hoofdzaak is de ijzerindustrie, een gebied dat in onzen tijd een groote uitbreiding 

verkreeg, vooral op het gebied der machineriën, en het bouwvak. De tentoonstelling 

wordt gehouden onder de Hooge Bescherming van Z. K. en K. Hoogheid Aartshertog 

Jozef en den steun van het Hongaarsche Ministerie van Koophandel. 

Voor België en Holland is het Propaganda- en Publiciteits-bureau gevestigd te 

Gent (België), Coupure 15, bij den heer Louis de Vriese, bestuurder van »Gent Voorwaarts»; 

en van »Gent XX eeuw». 

Edisons cementen huizen. 

Voor de éérste keer zal op een cementtentoonstelling een cementenhuis van Edison 

voorkomen en wel op de tentoonstelling die van 14—20 December te New-York in 

Madison Square Garden gehouden zal worden. 

Het principe waarvan Edison uit is gegaan is in 't kort 't plan voor een stalen 

gietvorm die keer op keer gebruikt kan worden. Edison heeft een mengsel samengesteld 

dat naar alle kanten in den gietvorm kan. stroomen en een gelijkmatige verdeeling van 
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't cement op iedere plaats verzekert. De gietvormen kunnen veranderd worden, waardoor 

men in verschillende stijlen huizen uit een stel vormen kan verkrijgen. Men kan derhalve 

met een half dozijn vormen een groot aantal variëteiten verkrijgen. 

Edison en zijn ingenieurs begrooten de kosten van.zulk een huis op 1200 dollars. 

Het is bestemd voor een familie, heeft een oppervlakte van 25 bij 30 voet en wordt 

op blokken van 40 bij 60 voet neergezet. De voor-ingang is 8 voet breed, terwijl er 

nog een smalle achter-ingang is. 

De wanden zijn niet overal vlak, doch zullen aan de buitenzijde met ornamenten 

versierd worden. Deze ornamenten zullen gelijktijdig met het huis uit beton gegoten 

worden evenals het dak, de vloeren, binnenmuren en trappen, 

Edison denkt zich den vorm voor zulke huizen in 4 dagen op te zetten. De tijd, die 

benoodigd is voor 't ingieten van 't cement bedraagt 6 uur, 14 dagen daarna is 't 

huis gereed. Met 6 gietvormen kan men jaarlijks 144 huizen neerzetten. 

De moeilijkheden die zich bij 't gieten voordeden zijn thans allen overwonnen. Een 

complete gietvorm kost 25.000 dollars. Dat deze huizen voldoen is reeds geconstateerd 

door de .American Sheet and Tin Plate Co.. die 200 werkmanswoningen van dit 

systeem te Gary liet bouwen, met een gietvorm gebouwd volgens eigen vinding en 

constructie. Deze is bijna volkomen gelijk van die van Edison. 

Een nieuw plaatwerk. 

De Uitgevers-Maatschappij de Wed. J. Ahrend & Zoon te Amsterdam, heeft een 

plaatwerk het licht doen zien waarop wij de aandacht wenschen te vestigen. 

De titel is .Werkstukken van den Meubelmaker,, door KI. van Leeuwen, Meubel-

Architect en Docent in de meubelkunst aan de afdeeling .Voortgezet en Hooger 

Bouwkunst,, onderricht van .Architectura et Amicitia.. De uitvoering is in twee 

halflinnen portefeuilles, de kleinste met 48 autotypen, de grootste in Hjnwerk met even 

zooveel platen. De prijs is ƒ 16.50. De autotypen hadden wat scherper kunnen worden 

afgedrukt, echter is het geheel met veel zorg bewerkt. De ontwerper, bepaalde zich tot 

hoogst eenvoudige onderwerpen: stoelen, tafels, buffetten, ledikanten en een paar 

interieurs, welke keuze zeker zoo genomen is om daardoor de uitslag of werkplaten 

niet in te groote uitvoerigheid te doen verloren gaan. In die werkplaten zit dan ook de 

waarde der uitgave, en is aan alles te zien dat de samensteller praktisch zijn weg kent. 

Op uitstekende wijze zijn de onderwerpen gedetailleerd en hieruit kan geleerd worden, 

hoe goed werk moet gemaakt worden wat in het meubelvak juist in het kleine te 

weinig wordt begrepen, waardoor tafels en stoelen onder het gebruik dikwerf angst-

vallig zuchten. . , . , j . 
Dat kan niet wanneer geconstrueerd wordt zooals met groote nauwkeurigheid wordt 

aangegeven, en juist dat geeft aan het plaatwerk waarde, het is praktisch, bruikbaar 

en nuttig Het is geen werk dat op mooie plaatjes bejag maakt, door sierlijk georna

menteerde werkstukken, het is alles eenvoudig, maar daardoor ook te meer dienstig, 

voor het meerendeel in het meubelvak die op bescheiden voet den werkkring uitoefenen. 
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Bij de P l a t e n . 

L a n d h u i s j e , 

door GEB. BBOEKBMA, Bouwmeester. 

Een landhuisje eenvoudig van opzet, en daardoor juist zoo gepast voor een 

landelijke omgeving. Zulk een bouw vereischt weinig kapitaal, toch biedt de indeeling 

velerlei gemakken. 
Ruime entree en trappenhal, flinke kamers met warande; een keuken geheel vrij 

van de kamers, op de bovenverdieping 

drie slaapvertrekken, en het uiterlijk 

van elke gevelzijde afwisselend en van 

goeden vorm. Dat alles maakt een 

gezellig geheel. 

BJj de tekstfiguren. 

o o 'R&ei^e-i 

L a n d h u i s . 

Van grooteren omvang dan de plaat 

aangeeft is het landhuis gebouwd aan 

den Amersfoortschen straatweg te Apel

doorn ; volgens de plannen van den 

bouwmeester J. A. Heuvelink. De ver

schillende tekstfiguren geven dit in alle 

uitvoerigheid weer. Een zeer regelmatig 

plan bevattende ter beganen grond 
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woon-, slaap-, ontvangkamer, kantoor, keuken en ruime vestibule. Op de bovenver

dieping, slaap,- logeer,- bad- en kinderkamer. Alles is zoodanig gegroepeerd dat iedere 

kamer een vcrscliillend overzicht biedt. De gevels zijn vol afwisseling, en de eigenaardig 

ingedeelde torenspits geeft daaraan een goede aansluiting. De gevels door de afwisselende 

verdeeling de aandacht vragende voldoen. Ook het inwendige zooals de doorsneden 

laten zien, is met zorg behandelt en getuigt van de goede smaak van den ontwerper. 

Het is een geheel waarin veel verdienste vervat is. 

G e v a a r by d e n a r b e i d . 

Wij leven in vele opzichten in een oogenschijnlijk gelukkigen tijd. Men zegt wel 

dat de naastenliefde in de laatste jaren niet is vermeerderd, dat de band tusschen 

kinderen en ouders veel losser dan 

voorheen is geworden, dat, als het 

er op aan komt om wat te verdienen, 

het zoo nauw niet wordt genomen als 

een ander daardoor in de verdrukking 

komt en dikwerf ten onder gaat, maar 

men zou gelooven dat dat alles slechts 

looze praatjes zijn, als men ziet wat 

er al niet gedaan en geschreven wordt 

om anderen in bescherming te nemen. 

In onze vorige aflevering gaven 

wij daarvan een staaltje in de beschou

wing over de loodwit-kwestie. Om het 

denkbeeld veld te doen winnen dat 

loodwit absoluut schadelijk is, moeten 

de fabrieken, waar dat materiaal daar-

gesteld wordt, maar gesloten, beter 

enkelen weg dan de massa geschaadt; 

en toch Greve's brochure toont het aan, hoe loodwit absoluut zonder gevaar kan 

gefabriekt worden. Zoo is er nu weder een andere kwestie aan de orde en het zal 

daar niet bij blijven, de maatschappij moet in veler oog herboren worden en dat kan 

niet zonder belangrijke wijzigingen. Is dat wel noodig en rechtvaardig? Met die andere 

kwestie bedoelen wij het steenhouwers-vraagstuk. De architect M. A. van Nieukerken 

heeft aan den Bond van Nederlandsche Architecten een schrijven ingediend, dat zoo 

goed als een doodvonnis is voor enkele materialen. 

»Legt het nu niet op den weg van den Bond*, zoo vraagt de heer v. N., 

»ons deze zaak aan te trekken, en indien blijkt, dat de meening van het meerendeel 

»van onze leden is, dat inderdaad zandsteen door kalksteen is te vervangen, een 

»adres te richten aan den Minister, met verzoek alsnog over te gaan tot het 

«inlasschen in de steenhouwerswet van een algeheel verbod tot gebruikmaking van 
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^zandsteen, m. a. w. dat niet alleen zandsteen uiet meer door onze steenhouwers 

«verwerkt zal worden, maar evenmin behakt zal worden ingevoerde 

Om nu dit voorstel aan te dikken, zegt de heer v. N. verder het volgende: 

»Het komt mij voor dat dit inderdaad een zaak is, ook ons vak rakende, want: 

M 0 . Wie kan beter over het noodwendig gebruik van zand- of kalksteen oordeelen 

»dan wij. 2D. Wie hebben, behalve 

((^i) de steenhouwers zelven, meer be

lang bij het ssteenhouwersvak 

dan wij«. 

In die punten wordt een oordeel 

vastgesteld, dat geen tegenspraak 

duldt. Menigeen zal denken, dat 

is kras. 

Omdat zandsteen bij de bewer

king schadelijk voor de gezondheid 

is, dan maar op eens het materiaal 

ter dood veroordeeld en voor het 

gebruik onmogelijk gemaakt. 

Geeft het zoo uitnemend voor

beeld, door de f.rma Greve bij de 

loodwit-fabrikatie ons getoond, niet 

stilzwijgend het antwoord bestrijd 

in dat geval niet het materiaal, maar de gevaren. Maak de werkplaatsen geschikt, voor

ziet de zverklieden van de hulpmiddelen die er zijn om gevaar te keeren, dat alleen is de 

weg. Omdat een jongen steelt en schadelijk voor de maatschappij is, behoeft hij nog 

niet afgemaakt te worden; verbeter 

hem. Zoo ook kan de steen, die 

schadelijk voor de arbeiders is, door 

veranderde bewerking evengoed de 

schade ontnomen worden. Deze weg 

moet het uit. Denken wij er ook wel 

bij, dat onze gebouwen van vroegeren 

tijd, opgetrokken van den zandsteen, 

nog onverwoest daar staan, terwijl die 

waar de kalksteen gebezigd werd teeke

nen van verval opleveren. De zandsteen, 

men denke aan de Oberkirchener zand

steen, vroeger meer bepaald onder 

Bremer-steen bekend, is nog even frisch 

na eeuwen, als bij het oogenblik van de ^ 

toepassing. Moet dan een goed materiaal plaats ruimen, omdat wij de opvatting voor 

de zorgen te hoog en verkeerd opvoeren? 
De steenhouwers arbeidskrachten zijn mij bekend. Twaalf jaar lang mocht ik onder 

V.ou&e.vjV^nti 
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hen verkeeren en er vele vrienden onder tellen. Ik had dat volk lief en wat mogelijk was 

werd in die nog achterlijke dagen gedaan tot verbetering van den toestand. Maar' t was 

luttel. Bescherming moet van hooger hand komen, dat werkt wat uit. Nu zijn wij op 

weg en 't is een zegen, want het vak heeft groote bezwaren als het toegepast wordt, 

zooals tot heden geschiedde. Van al die met mij waren in dien tijd, is nog een hoogst 

enkele over; allen gingen, waar het leven hun nog zeer veel had kunnen doen waardeeren. 

Daarom juich ik er in, wanneer ik lees en zie wat men doet tot verbetering van 

een toestand die dringende verandering eischt. 

Maar dat ook alleen kan verkregen worden door toezicht op de bearbeiding alleen, 

en niet door materialen, die getoond hebben de 

duurzaamste en dikwerf de fraaiste in bewerking 

te zijn, in de toekomst onmogelijk te maken. 

Daar is een gulden middenweg, welker bewan

deling voor vele gevallen de geschikste is. Loodwit 

en gteen, zij hebben dezelfde eischen, zij moeten 

gevaarloos onder de bewerking zijn en waar nu 

bewezen wordt dat zulks mogelijk is, laten wij 

daar niet onverstandig het vonnis uitspreken 

over materialen die een welverdiend burgerrecht 

hebben verkregen. 

E x a m e n - O n d e r b a a s . 

Het eerste examen ter verkrijging van het 

diploma van Uitvoerder van Bouwwerken (Onder-

baas) zal in het voorjaar van 1911 volgens onderstaand programma worden afgenomen. 

Programma van eischen voor het examen tot het verkrijgen van het Diploma voor 

uitvoerder van bouwwerken (Onderbaas , ingesteld door de Maatschappij tot 

J evordering der Bouwkunst volgens besluit der Algemcene Vergadering op 

Donderdag 23 September 1900. ') 

1. Bouwkunde. — a. Het maken van duidelijke uitslagteekeningen betreffende een

voudige hout-, steen- en ijzerconstructies; goed begrip van uitvoeringvan dakbedekking, 

rioleenng, afvoer van faecaliën, huis- en hemelwater, ovens, ketelbemetseling en 

grondwerken.: 

b. Bedrevenheid in het uitslaan en ook afschrijven van verschillende onderdeelen, 

als: kappen, trappen, kozijnen met deuren en ramen, blinden, balklagen, formeelen, 

enz. en eenige bekendheid met de functie van bouwkundige samenstellingen. 

c. Volledige bekenheid met steen verbanden, aanleggen van metselwerk voor ver

schillende fundeeringen, spouwmuren, schoorsteenen, lucht- en rookkanalen, rollagen, 

vlechtingen, bogen, togen, gewelven, brandkluizen, regenbakken, beerputten met hare 

*) Het Programma is kosteloos verkrijgbaar bij het Bureau der Maatschappij Marnixstraat 402, 
Amsterdam, 
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geleidingen en waterdichte metselwerken. Bestratingen en bevloeringen, stellen van 
groefsteen met hare verankeringen, betonwerken. 

d. Hekenheid met dakbedekkingen, als: leien, pannen, dakvilt, houtcement, mastiek, 

zink, gegolfd plaatijzer; met de samenstelling van houten goten, zalingen, hoek- en 

kilkepers, nokken enz. met zink-of loodbekleeding, 

watervoorzieningen bij dakvensters, lantaarnlichten, 

daklichten enz. 

e. Kennis van de inrichting, werking en toepas

sing der meest voorkomende sloten, hang- eli 

sluitwerk en kramerijen. 

2. Bouwmaterialen. — Grondige kennis der in 

de burgerlijke bouwkunde gebruikt wordende bouw

materialen, van hunne voornaamste eigenschappen, 

soorten, meest voorkomende gebreken en van 

hunne toepassing. 

Soorten van hout, baksteen, pannen, hier te 

lande meest gebruikelijke groefsteen; kalk, tras, 

cement, mortels, beton en pleister; metalen, verf-

en oliesoorten; meest gebruikelijke glassoorten, 

E i l _ behangsellinnen, behangselpapier, stucadoorkalk. 

Tevens wordt betreffende deze materialen ver-

eischt de kennis van de herkomst en de wijze van 

fabrikatie en voorkomen in den handel en de afmetingen, waarin zij verkrijgbaar zijn. 

3-: Nederlandsche taal. — Het maken van een opstel of rapport over een bouw

kundig onderwerp. 

liet opstel moet helder en beknopt zijn, 

zonder storende taalfouten ; op duidelijk schrift 

zal gelet worden. 

4. Het rekenen toegepast op de bouw

kunde. — Vaardigheid in de hoofdbewerkingen 

met geheele getallen, gewone en tiendeelige 

breuken. Grondige kennis van het metrieke 

stelsel van maten en gewichten en kennis 

van die oude en buitenlandsche maten, welke 

nog in het bouwvak gebruikelijk zijn. 

5. Meetkunde. — De eigenschappen der 

driehoeken, vierhoeken, veelhoeken, en cirkels 

en gedeelten daarvan. 

Berekenen van de oppervlakken en in
houden. 

6. Vormleer — Ontwikkeling van de 

oppervlakken en doorsnijding van eenvoudige lichamen, in verband met h?t uitslaan 

van verschillende onderdeelen van een bpuwwerki 
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Bekendheid met verschillende schalen. 
7 Gereedschappen, hulpmateriaal en . - -Vol led ige practische bekendheid met: 

je Hijsch- en heiwerktuigen en van de daarop betrekking hebbende eenvoud.ge 

berekeningen, met behulp van een vademecum. 
2e Inrichtingen tot het maken en drooghouden van bouwputten. 

Begrip van de bij den bouw meest gebruikelijke machines, als heimachmes en 

locomotieven enz., draagbaar en ander spoor. 
Practische bekendheid met steigerwerk, stutten en schoren. 

8 AJmvastratie. - Kennis van het maken van eenvoudige materiaalstaten en het 

houden van ^en dagboek, week- en dagstaten, loonlijsten. Het berekenen van hoeveel-

heden, schatten van werkloon van 

onderdeelen. Goed begrip van een

voudig boekhouden en verrekening 

«an meer- en minder werk. 

•9. Meel- en waterpasinstrmnen-

ten, _ Praktische bekendheid met 

de inrichting en het gebruik van 

eenvoudige waterpasinstrumenten, 

equerre, meetketting, mectband, 

bakens enz. 

Het uitzetten van bouw- en 

grondwerken, het maken van bouw-

latten en stellen van profiel. 

l o. Wetgeving en algenteene voor

schriften. — Kennis van de bouw

wetgeving volgens de bepalingen 

van het Burgerlijk Wetboek. Be-

kendheid met de Algemeene Voorschriften (A.V.) voor de uitvoering en onderhoud 

van werken onder het beheer van het Departement van Waterstaat, Handel en Nyver-

heid, vastgesteld 1 Februari 1901. 

Ongevallenwet, Arbeidswet en Veiligheidswet, 

alles voor zoover dit betrekking heeft op het bouwwerk. 

n . Kennis van het verstrekken van ,1e eerste hulp bij ongevallen, en beken Ikctd vwt 

de maatregelen ter voorkoming van beroepsziekten en ongevallen, 

12. Practische bekzvaamheid. De candidaat moet de schriftehjke bewyzen 

leveren dat hij gedurende minstens drie jaren op bouwwerken praktisch is werkzaam 

geweest, hij moet vóór 1 Maart van het jaar, waarin het examen wordt afgenomen, den 

leeftijd van 25 jaar hebben bereikt om tot het examen te kunnen worden toegelaten. 

TOELICHTINGEN. - - Het examen zal afgenomen worden in de maand Maart of 

April . 9 . . , in het gebouw der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Marmx-

straat 402, Amsterdam. De datum van het examen zal minstens een maand te voren 

in het Bouwkundig Weekblad bekend.gemaakt worden. Het onderzoek duurt mmstens 

drie dagen voor iederen candidaat en is verdeeld in schriftelijk, mondeling en teekeneu, 
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De Commissie voor het examen 19 . . , zal een maand vóór het examen worden 
bekend gemaakt. 

Ieder der Can lidaten moet, alvorens tot het examen toegelaten te worden, bij den 

Secretaris der Maatschappij eene som van ƒ 15.— storten. 

Zij die in het bezit zijn van een Diplomk van Bouwkundig Opzichter, ingesteld 

door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, zijn vrijgesteld van examen in de 

vakken, gertoemd sub 3, 4, 5, 9 en 11, indien zij voor die vakken minstens voldoende 

beteekende cijfers behaald hebben, Voor hen zal de duur van het examen worden 

bekort. Hetzelfde geldt voor hen, die in het bezit zijn van het Diploma van Bouwkundig 

Teekenaar, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, betreffende 

de vakken genoemd sub 3, 4 en 5. 

Amsterdam, 3 October 1910. 

Het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, 

A. SALM G.Bzu., Voorzitter. 

J. GRATAMA, Secretaris. 

Pr i j sv ragen . 

Prijsvraag aanplakbiljet voor de vereeniging Bouwkunst en Vriendschap. 

Op de prijsvraag voor een reclame-biljet, uitgeschreven door de Vereeniging »Bouw-

kunst en Vriendschap» te Rotterdam, zijn 27 antwoorden ingekomen. De Jury bekroonde 

het ontwerp motto 3.Feest« van den heer W. Bogtman te Haarlem met den ien prijS) 

het ontwerp motto »Loe« van den heer W. Stok te Rotterdam met den 2en p rijSj en 

het ontwerp motto sSnuf« van den heer Gouwetor te Dordrecht met een 3en prijs. 

JURY-RAPPORT. 

Aan het Bestuur van de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam. 

De ondergeteekenden, door U uitgenoodigd, om een oordeel te vellen over de 

antwoorden, ingekomen op de prijsvraag voor een aanplakbiljet, hebben de eer U het 

volgende rapport uit te brengen. 

Na een voorloopige schifting werden om de meer of mindere artistieke waarde, 

geschiktheid voor het doel en de uitvoering, als daaraan niet voldoende beantwoordende, 

op zijde gelegd: 

Eerst de Motto's: De bouwkunst toont, Hoop, Bouwkunst en Vriendschap, B. en 

V., Driehoek (geteekend). De steenen spreken, M. Griek-, Eenvoudig, Marie. 

Daarna de Motto's: Symboliek, Jubileum, D. Aandacht Biljet, Proef, Witte de With, 

CHR, C, Immigraphie, den loden van Herfstmaand 1910, B. en V., Deo Volente, 

waarna overbleven de Motto's: In 't Jubeljaar, »Loet, Feest, Der bouwkunst poort 

en Snuf, die het meest voor bekroning in aanmerking kwamen. 

Motto In 't Jubeljaar. Hoe verdienstelijk ook geteekend, zijn de letters te veel 

. ineengestrengeld voor de duidelijkheid van een muurbiljet. 

Motto »Loe«. Door de minderheid beschouwd als goed pakkend van decoratief 
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effect, vond men algemeen het bovenopschrift minder gunstig van compositie en den 

rooden fond ook minder gemotiveerd. 

Motto Feest. Drukt 't karakter als muurbiljet uitstekend uit. De bouwkundige 

fantasieën zijn met veel smaak aangebracht. 

Motto Der bouwkunst' poort. Hoe oorspronkelijk en goed als aanplakbiljet, is de 

text te veel onderdeel, onduidelijk en te .eer ineengedrongen. De keuze van Oostersche 

Architectonische fantasieën, werd minder gerriotiveerd geacht. 

Motto Snuf. Is van kleur en compositie als biljet zeer verdienstelijk. Minder gunstig 

is de benedentext, die bestemd is om de meeste aandacht te vestigen op het doel van 

het biljet. Evenmin voldoen de drie kleine figuurtjes en de schijf tusschen de torens 
geplaatst. 

Het eindoordeel van de Jury is om toe te kennen: 

den eersten prijs aan Motto Feest, 
den tweeden prijs aan Motto »Loe« (met één stem tegen), 

en voor te dragen voor een diploma als derden prijs Motto Snuf. 

Rotterdam, Sept. 1910. De Jury: 

A. LE COMTE. 

CORN. IMMIG Jr. 

A. SPOON J. Jzn. 

P r i j s v r a a g . 

C O Ö P E R A T I E V E V E R E E N I G I N G . R O C H D A L E . » 

De schorsing voor de prijsvraag arbeiderswoningen is opgeheven. Na rijp beraad 

zoowel van de zijde van het bestuur der Coöperatieve Bouwvereeniging .Rochdale* als 

wel van de zijde der Jury, is besloten de Prijsvraag voor een ontwerp voor de 

verkaveling en de bebouwing met arbeiderswoningen van een bouwterrein gelegen aan 

de Kostverlorenvaart, Borgerstraat en Jacob van Lennepstraat te Amsterdam te doen 

doorgaan en het oorspronkelijk Programma te handhaven. 

De inzendingen worden alsnog ingewacht tot en met 30 November 1910 aan het 

adres van den Heer J. Gratama, bureau Maatschappij tot bevordering der bouwkunst, 

Marnixstraat 402, Amsterdam. 
D e J u r y . Het Bestuur van de Coöperatieve Bouwvereeniging *Rochdale.K 

(w.g.) H. P. BERLAGE Nzn., Voorz. (w. g.) t H- BLOM, Voorzüter 

I. GRATAMA, Rapporteur. ?• NOELAND, Secretaris. 

larvoor Het is jammer dat deze vertraging menigeen buiten sluit tot mededinging waa 

de tijd nu betrekkelijk kort is, en dat met het handhaven van het programma met 

tegelijkertijd besloten is de inleveringstermijn wat later te stellen. Het is te hopen dat 

op het gebied der prijsvragen, de thans bezwarende conditiën wat worden vergemakkelijkt, 

waardoor voor velen de gelegenheid open komt hunne krachten op dit gebied te 

kunnen meten. Wij zijn in den laatsten tijd nagenoeg prijsvraagloos. 



.bcmdhyisue. 

MecbleK fcooevel. Vyoorq b i B l ^ r z y g e u e l . SDoorsraede n - & . 

..Jk^SM 

«Doortiaad» G D 
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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 b o e r d e r y , 
door G. MIDDENDORP. 

Ditmaal kunnen wij een flinke boerderij als plaat geven. Het plan geeft voor de 
woning den ingang op het midden, rechts een kamer waarbij een gedeelte uitgebouwd, 
daarachter de keuken. Links kamer waarachter werkhuis. Achter de woning door een 
ruimen doorgang gescheiden de koe- en paardenstal, benevens dorschvloer. Links van 
dezen bouw en door een muur waarin toegang aaneengesloten is de wagenschuur, 
karnmolen en varkenshokken. Bij een goede verdeeling van het plan is een karakteristiek 
aanzien aan het uiterlijk van het geheel gegeven. De koestalling is bestemd voor 30, 
en die van de paarden voor 5. De boerderij is gebouwd in het Westland. De gevelsteen 
is van harde vlakken waalsteen, met dorpels enz. van hardsteen. Het dak is gedekt met 
echtsche kruispannen. 

Roesten van yzer in warm water . 

De IJzer en Staalkroniek deelt hieromtrent het volgende mede: 
Te Berlijn heeft men hierover proeven gedaan met verschillende Engelsche en 

Duitsche plaatijzer-soorten, buizen van wel-, Siemens-, Martin- en Thomas-vloeiijzer. De 
buizen, die bij een lengte van 27 en 35 cM., een diam. van 25 mm. hadden, werden 
vereenigd tot men één verwarmingsbuis verkreeg en vervolgens in een ijzeren resevoir 
gebracht. Ten einde galvanische werkingen te voorkomen, waren de stukken van 
elkaar en van de wanden van het reservoir geïsoleerd. De proefplaten van 5 mm. 
breedte, van 0.8 tot 1 mm. dikte werden eveneens geïsoleerd, op gelijke hoogte naast 
elkaar in de ruimte van de buis opgehangen. 

Het reservoir werd dagelijks gedurende 6 uur verwarmd, waarbij de stoomdruk 
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o.i tot 0.2 atm. bedroeg; hierdoor verkreeg men voor de temperatuur van het water 

in het bovendeel van het reservoir 90 gr. en in het onderdeel 50 tot 70 gr. 

Gedurende de eerste drie maanden der proefneming werd het water uit de 

waterleiding genomen en herhaaldelijk vernieuwd teneinde, evenals dit in het practische 

bedrijf het geval is, steeds nieuwe lucht aan te voeren. 

Na afloop van deze proeven hadden de verschillende ijzeren proefstukken een 

dikken aanslag van ketelsteen. Bij een volgende reeks van proeven werd, teneinde de 

vorming van ketelsteen te voorkomen, gedistilleerd water gebruikt, waarbij de in dat 

water ontbrekende lucht wordt aangevoerd door vier, bijna tot den bodem van het 

reservoir reikende luchtbuizen. 

Bij de proeven bleek, dat noch de buizen, noch de plaatjes noemenswaardige verschillen 

vertoonden in het weerstandsvermogen tegen roestvorming. Toch bleek het, dat de 

plaatjes, die vooraf met een zandblaastoestel gereinigd waren, sterker door de roest 

werden aangetast, dan de monsters der ijzersoorten, welke men in den toestand had 

gelaten zooals ze uit de walswerken kwamen. De oxydehuid schijnt dus eenige 

bescherming te geven. 

Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam. 

De Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam herdenkt haar 25-jarig 

bestaan. Dat de Vereeniging in vele opzichten nuttig is geweest, is aan alle bouwkundigen 

die het vereenigingsleven medegemaakt hebben bekend, even als Architectura et Amicitia 

te Amsterdam, spande zij de kroon te Rotterdam, en heeft ontzaggelijk veel gedaan tot 

bevordering der bouwkunst, niet alleen voor de stad harer inwoning, maar ook daar 

buiten. Het spreekt van zelf dat zulk een feest niet onherdacht voorbij kan gaan, en 

daartoe behoort ook de thans geopende tentoonstelling van het werk harer leden. Bij 

de opening sprak de Burgemeester een uitstekend woord dat wij hieronder laten volgen, 

en dat naar wij hopen ook weerklank moge vinden in de hoofdstad waar een dergelijke 

opvatting zeer gewaardeerd zou worden. 

De Burgemeester dan wenschte namens het gemeentebestuur, waarvan ook de 

Wethouders van P. W. en de Directeur der Gemeentewerken aanwezig was, de Vereeniging 

geluk met haar vijf en twintig jarig bestaan, daarbij de hoop uitsprekende, dat in het 

nieuwe tijdperk, dat thans voor de vereeniging open lag, zij de belangrijke plaats, die 

zij in de bouwkundige wereld in Rotterdam, ja in geheel Nederland inneemt, zou mogen 

behouden; dat zij zou blijven het centrum, de kern van de Rotterdamsche architecten, 

dat ook voor den vervolge haar streven erop gericht zou zijn een gezonde, schoone 

architectura in de stad te bevorderen. 

Spreker kwam als een goed vriend op dit zilveren feest, omdat, wat hij gezien had 

van het werk der vereeniging hem sympathie voor Bouwkunst en Vriendschap geschonken 

had, arbeid, die zich uitte in den aandrang tot behoud van oude gebouwen, welke uit 

architectonisch oogpunt niet mocht verloren gaan, als door het houden van voordrachten 

over bouwkundige vraagstukken en het uitschrijven van prijsvragen, waardoor vooral de 

jongeren tot inspanning en studie worden aangespoord. 
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De bouwkunst, merkt spr. op, is voor alles een openbare kunst en kan dus geen 

enkel modern gemeentebestuur onverschillig laten. 

Het uiterlijk der stad toch wordt door de voortbrengselen der architectuur bepaald. 

En het uiterlijk der stad heeft op de burgerij denzelfden invloed als het innerlijke van 

een huis op den bewoner. Een goede, bloeiende architectuur moet derhalve in hooge 

mate ten goede komen aan de stad. 

Het gemeentebestuur is in staat die kunst te steunen. Spreker gelooft, dat de tijd, 

waarin men verklaarde, dat kunst geen regeeringszaak is, dubbel en dwars tot het 

verleden behoort. Die steun kan geschieden door, wanneer het gemeentebestuur zelf 

openbare plannen sticht, zekere eischen bij den bouw te stellen, die bij de burgerij, 

wanneer zij bouwt, navolging kunnen vinden. Spreker is van meening, dat de gemeente 

zich in dat opzicht wel eenige kosten mag getroosten. De bouwkunst toch is de moeder 

der kunsten. Zij is de gemeene bron geweest, waaruit andere beeldende kunsten zijn 

voortgekomen. Evenals de gemeente de beeldende kunst steunt in haar musea, evenzeer 

mag door haar de ontwikkeling en bloei der bouwkunst worden bevorderd. Zoo kan 

het gemeentebestuur, door de wijze waarop zij den bouw der gemeente-inrichtingen 

laat uitvoeren, een krachtige steun zijn voor de bouwkundige werken der particulieren 

in Rotterdam. 

De bouw van haar eigen werken kan de gemeente in de eerste plaats doen uitvoeren 

door haar eigen bekwame bouwkundigen doch zij kan bij belangrijke bouwwerken de 

hulp inroepen van particuliere architecten. Op die wijze wordt eentonigheid vermeden 

en belangstelling gewekt voor de gemeente-bouwwerken. 

Spreker acht het hier niet de plaats, om te zeggen, welk stelsel de voorkeur dient 

te genieten, hoewel hij toch wenscht op te merken, dat het eene het andere niet behoeft 

uit te sluiten : ze kunnen ook wel samengaan. 

Voor het oogenbjik acht spreker het genoeg, te verklaren, dat het gemeentebestuur 

ten volle beseft het groote belang van een bloeiende bouwkunst in deze gemeente, en 

daarom heeft het met groo'.e belangstelling kennis genomen van het zilveren feest van 

Bouwkunst en Vriendschap. Spreker hoopt, dat de vereeniging andermaal een tijdperk 

van grooten, gezonden bloei moge tegemoet gaan. 

De rede van den burgemeester werd met luid applaus begroet. 

By de t e k s t f i g u r e n . 

Het tweetal woningen bestemd voor ambtenaars, is te Voorburg gebouwd, naar 

het ontwerp van den bouwmeester P. C. Elsevier. Met een uiterlijk aanzien, zooals in 

gemeenten past die meer buiten, dan stad vertoonen, heeft de indeeling ook een een

voudige opvatting. Vestibule, twee kamers en suite, keuken en serre en daarboven 

twee slaapkamers, bad- en logeerkamer. De gevel heeft, door het afwisselende daarin 

voorkomend, een echt gezellig aanzien. Beide woningen zijn door de zichtbare scheidings

muur goed van elkander verdeeld. 

Het schetsje van een landgoed, doet de vaardige han 1 van den ontwerper 

A. Graafland weer herkennen. Hoewel niet streng in lijnen, geven dergelijke schetsen 
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toch een aangename indruk en denkbeelden aan de hand. Zoo doet dit landgoed met 
zijn terras en overdekten toegang, toren en gevelbouw, zich ook weder zeer goed voor. 

K a l k in K le i . 

In nummer 20 van het orgaan »Klei« wordt een onderwerp behandeld, dat voor 
vele bouwkundigen van belang is nader, te weten en dat, om de zaakrijke wijze waarop 
het gesteld is, Van nut kan zijn meer algemeen bekend te worden. Het is toch een 
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gebrek in het steen- en panmateriaal dat ons dikwerf hinderlijk voorkwam en tot 

terzijde stelling aanspoorde. De oorzaken en de middelen tot verbetering geeft het 

behandelde onderwerp aan. Daar het echter moeilijk is gedeelten daarvan over te 

nemen, laten wij dit in zijn geheel volgen. 

De werking van koolzuurhoudende kalk in klei hangt ten eerste af van haar samenstelling 
en ten tweede van haar fijnheid. Wanneer we zeggen, dat een kleisoort kalk bevat, bedoelen we 
daarmede allereerst, dat deze laatste koolzuurhoudend is, van dezelfde samenstelling als kalksteen; 
doch we verliezen daarbij veelal uit het oog, dat, evenals deze verschilt in scheikundige samen
stelling, zoo ook de bestanddeelen der kalk in klei zeer kunnen uiteenloopen. Er is zuivere en 
onzuivere kalksteen, er is kalksteen met hoog en met laag magnesiagehalte, en bijgevolg is erin 
de kalk, van deze materialen gebrand, een even groot onderscheid als in de diverse kleisoorten. 
Sommige kalksoorten blusschen snel, andere zeer langzaam of in het geheel niet. Het is derhalve 
duidelijk, dat niet alle kalk, die zich in klei bevindt, dezelfde werking uitoefent. Sommige kalk
soorten kunnen veel schadelijker zijn dan andere. Zoo zal kalk met hoog calciumgehalte, met 
klei vermengd, zoo snel blusschen, dat een dag of twee nadat de daarvan gebakken steenen of 
dakpannen uit den oven zijn genomen, deze reeds vol kuiltjes zijn, doordat de gebluschte kalk-

deelen er uit bersten; terwijl magnesiakalk de
zelfde uitwerking eerst vertoont nadat de steenen 
verwerkt zijn en in den muur zitten. Blijkbaar 
is dus niet alle kalk gelijk, en dit verklaart het 
verschillend getuigenis, dat omtrent de werking 
der kalk wordt gegeven; de metselaars weten 
wel, dat kalk met hoog calciumgehalte in den 
kalkbak veel sneller gelescht wordt dan kalk die 
een belangrijke hoeveelheid magnesia bevat. 

Wat de korrelmaat der kalkdeelen in de klei 
betreft, het maakt een aanmerkelijk verschil, of 
deze groot dan wel klein is. De werking van 
grove kalkdeelen in de klei, nadat zij gebakken 

«•un. IJ sio.j.bo.m.r. T iS) jg te welbekend, dan dat het noodig is die te 
beschrijven. Ze zwellen en doen het materiaal 
bersten, zoodra ze met water of stoom in aan
raking komen. In dit verband is het van belang 
op te merken, dat wanneer het van klei gebakken 
materiaal terstond nadat het uit den oven ge
nomen en dus nog warm is, in water gedompeld 

of in een zeer vochtige localiteit gebracht wordt, de vernielende werking der kalk sterk ver
mindert, ja bijna onbeteekenend wordt. In sommige landen is het dan ook gebruikelijk een 
wagen met steenen, die kalk bevatten, zoodra hij uit den oven gehaald is, in een kuil met water 
te rijden. Hoewel dit er niet toe zal meewerken om de vervoerkosten van het materiaal te verlagen, 
is het voor een steenbakker, die last heeft van te veel kalk in zijn klei, de moeite waard om het 
eens te probeeren. 

De reden waarom kalk, die in een overvloedig waterbad snel gebluscht wordt, het materiaal 
niet doet bersten (behalve wanneer de kalkdeelen è,l te grof zijn moet gezocht worden in het 
feit, dat de scherpe kalk, wanneer ze snel met water verzadigd wordt, niet zoo sterk uitzet als 
wanneer zij het water meer geleidelijk opslorpt. 

Daarentegen tast kalk, die zeer fijn van korrel is, het product niet op deze wijze aan. Zij 
bluscht niet, omdat zij fijn genoeg is om zich scheikundig met de klei te vereenigen, zoodat 
men na het bakken niet te doen heeft met kalk op zich zelf, doch met een combinatie van 
kalk en klei, die niet bluscht en dientengevolge het product niet doet bersten. Hoe hooger de 
temperatuur bij het bakken wordt opgevoerd, hoe intenser deze vereeniging zal plaats hebben. 

Fijnkorrelige koolzuurhoudende kalk oefent in klei gedurende het drogen ongeveer dezelfde 
werking uit als zand. daar zij het gemakkelijk drogen bevordert. Bij het bakken op een bepaalde 

Plan. 
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temperatuur zal zij oorzaak zijn, dat de klei poreus blijft, en indien er veel van deze kalk m 
aanwezig is, zal de hilte aanzienlijk grooter moeten zijn. Maar zoodra een zek«re temperatuur, 
afhankelijk van de soo.t der klei, wordt overschreden, wordt de kalk zeer werkzaam, en ver
oorzaakt, dat de klei als glas wordt en plotseling smelt. Klei met een hoog gehalte aan fijnkorrelige 
kalk kan niet voordedig klinkerhard gebakken worden, daar het practisch onmogelijk is, de 
daarvoor noodige hitte te controleeren. Fabrikanten, die zulke klei gebruiken, moeten zich 
tevredenstellen met haar te bakken op een tooveel lagere temperatuur, als noodig is om haar 
tegen glasachtig worden te beveiligen. Sterk kalkhondende klei kan dus alleen gebruikt worden 
om meer of mindere poreuze waar te fabriceeren. 

„O/M" T W EÜ^R v o o R e t ^ L/-V=f D O O t O . 

/ 

Wat de kleur aangaat, het is bekend, dat klei, die oorspronkelijk rood bakt, door vermenging 
met koolzuurhoudende kalk lichtgeel, ïn bij al te sterke hitte groen wordt. 

Daar de klei echter zeer dikwijls te gelijk grove en fijne kalk bevat, en men de groote 
stukken steen gemakkdijk kan verwijderen, rijst de vraag, hoe ftjn de stukjes, zeg ter grootte 
van ee^ erwt, gemalen of vergruisd moeten worden, om even onschadelijk te worden als de zeer 
fijne korrels? Het scheen wel van belang, dit punt door proefnemingen op te helderen. Daarom 
werd een stuk roodbakkende vormklei genomen, gedroogd en met i o en 20 pet. vergruisde 
kalksteen van hoog calciumgehalte en van verschillende korrelgrootte vermengd. Elk mengsel 
werd daarop met water weer kneedbaar gemaakt, in een geelkoperen vorm tot kleine steenen 
gevormd, gedroogd en gebakken Er werden drie baksels gemaakt op de temperaturen volgens" 
conus 08, 06 en 04. 

Tabel I geelt een staat van de 10 en 20 pets. mengsels der klei en de korrelgroolte der 
kalksteen, zoodat het nummer van elk mengsel correspondeert met 4e hoeveelheid kalk dis er 
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voor gebruikt is, de maasdichtheid der zeven, het percentage water dat noodig was om het 
mengsel weer kneedbaar te maken, en de krimp door het drogen en door het bakken. Deze 
serie werd gebakken volgens conus 08. Dezelfde gegevens gelden in Tabel II voor conus 06 en 
in Tabel 111 voor conus 04. 

T A B E L I. 

CONOS 08 . 

No. % Maas- 0/0 Krimp door Totale 
nummer. Water. drogen, lakken, krimp. 

i 10 6—8 3 1 4 9.6 2.8 12.4 

2 10 8—10 3 4 7 10.0 3.r 13.1 

3 ' o . 0 — 1 4 34.5 1 0 0 3.1 13.1 

4 10 14—18 31.5 9.0 2.3 11.3 

5 10 18—20 33.0 8.4 2.9 14.3 

6 10 20—40 32.5 8.7 2.8 11.5 

7 10 4 0 — 6 0 35.0 9.3 3.1 12.4 

8 10 60—So 3 0 -9 7-9 3 ' 0 ^0-9 

g 10 8 0 — l o o 34.4 8 8 1.8 10.6 

10 20 6—8 33.7 8.8 2.3 10.3 

11 20 8—10 29.4 7.8 3.0 10.8 

12 20 TO—14 29.9 7.7 2.8 10.5 

13 20 14—18 50.9 8.6 3.0 11.6 

14 • . . . 20 18—20 30.3 C.o 2.4 10.4 

15 . . . . 20 20—40 30.2 7.8 2.8 10.6 

16 20 40—60 30.0 7.8 2.1 9.9 

17 20 60—80 32.0 8.5 1.7 1 0 2 

18 . . . . 20 80 —100 3 4 6 8 0 2.0 10.0 

TABEL II. TABEL III . 

C O N U S 06. C O N U S 04 . 

Maas- Krimp door Totale Maas- Krimp door Totale 
No. % nummer. bakken, krimp. No. % nummer. bakken, krimp. 

i . . ; . . . 10 6—8 8.0 16,9 1 10 6—8 8.2 17 

2 10 8—10 8.4 17.9 2 10 8—10 7.9 17 

3 10 10—14 7.1 16.6 3 10 10—14 7 9 17 

4 10 14 —18 8.0 16.8 4 10 14—18 7.4 16.2 

5 10 18—20 7.8 16.9 5 10 i S — 2 0 7.8 16.2 

6 10 20—40 7,6 15.9 6 10 20—40 7.5 15 

7 ' o 4 0 — 6 0 7.3 16.6 7 10 4 0 — 6 0 6.3 15.9 

8 10 60—80 6.5 15.7 8 10 6 0 — 8 0 5.8 14.0 

9 10 8 0 — l o o 6.4 14.8 9 10 80—100 5.5 14 

10 20 6—8 8.4 16.5 10 20 6—8 7.5 16.9 

11 20 8 — 10 7 9 14.8 11 20 8—10 7.0 14.8 

12 20 10—14 8.2 1 5 6 12 20 10—14 • 7.5 15.5 

13 20 14—18 7.6 16.0 13 20 14—18 7.4 16.7 

14 20 18—20 8.1 16.3 14 20 18—20 7.1 15.3 

15 20 2 0 — 4 0 6.9 14.5 15 20 20—40 6.5 14.3 

16 20 4 0 — 6 0 5.5 13.5 16 20 40—60 5.5 13.8 

17 20 60—80 4.3 13.0 17 20 60—80 5.1 13.8 

18 . . . . . . 20 80—100 3.12 11.2 18 20 80—100 3.0 11.1 
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In elk dezer tabellen heeft de vergruis.le kalksteen de korrelmaat, welke tusschen twee 

maasnummers valt. Dus maasnummer 6 - 8 beteekent die korrelmaat, welke door een zeef van 
6 mazen per Eng. duim gaat, doch in een van 8 mazen per Eug. dmm achterblijft 

Uit Tabel I (conus 08) zien wij dat, hoe fijner de korrel der vergrmsde kalksteen rs hoe 
meer water er noodig is om de mengsels te temperen. Bij de krimp door drogtng worden slechts 
onbeteekenende veranderingen opgemerkt. De krimp door het bakken sch.nt te vermxnderen 
naarmate de kalksteen fijner wordt, hoewel dit niet steeds doorgaat In Tabel II (conus 06) 
merken we op, dat de totale krimp voor alle mengsels grooter is dan de correspondeerende knmp 
on conus oB. Ons tot de tabel van conus 06 bepalende, nemen we er nota van, dat zoowel de 
krimp door het bakken als de totale krimp vermindert met de korrelgrootte der kalksteen. 

Tabel 11 met III (conus 04) vergelijkende, zien wij, dat bij dezen hoogeren hittegraad, 
waarop de kleimengsels tot een behoorlijke hardheid gebakken zijn, de totale krimp ongeveer 
dezelfde blijft, maar dat, nummer voor nummer nagaande, de knmp door het bakken bij de 
proefnemingen van Tabel III ietwat minder schijnt te zijn. In aanmerkmg nemende dat de 
krimp werd opgenomen door meting der stukken en daarom kleine blazen wel eens een fout m 
de opmeting kunnen veroorzaakt hebben, moet men het bij de vergelijkmg dezer waarden met 
Ï te nauw nemen. Het meest treffende resultaat in Tabel III is . ee r , dat bij dezen hittegraad 
(conos 04) de krimp door het bakken vermindert, wanneer de korrelmaat der kalksteen 
kleiner wordt. 

Toen de steenen gebakken waren, werden ze een week lang in een vochtig lokaal geplaatst. 
He t resultaat was, dat met 10 pet. koolzuurhoudende kalk van maasnummer 2 0 - 4 0 af geen 
zichtbaar nadeel meer ontstond, maar dat met 20 pet. de kalk fijner moest zijn, n 1 op maas
nummer 4 0 - 6 0 . Tevens bleek, zooals ook verwacht werd, dat, naarmate het kalkgehal e grooter 
wordt, ook de schade grooter is, want bij 10 pet. vielen slechts drie steenen geheel m gruis, 
terwijl er met 20 pet. vijt verloren gingen. 

Bij de proefsteenen, die op een hoogere temperatuur (conu6 06) g e b a r e n werden, trad he 
nadeel door de kalk veroorzaakt, niet zoo sterk aan den dag als bij de lagere temperatuur het 

" het geval was. In de 10 pet. serie dezer groep waren twee steenen geheel in gruis gevallen en 
was er nog één practisch onbruikbaar, terwijl in de 20 pets. serie er weer vijf gebroken waren. 
Met een gehalte aan koolzuurhoudende kalk van 10 pet. schijnt bij deze temperatuur het maas
nummer 2 0 - 4 0 fijn genoeg om een gaven steen te verkrijgen, doch met 20 pet. kalkgehalte is 

no. 40—60 noodig. j 11 • u-
Bij beide baksels bleef de kleur rood, hoewel natuurlijk iets lichter dan die van de klei zelt. 

Van neiging tot geel was niets te bespeuren, hetgeen bewees, dat de kalk, om de kleur van 
rood in geel te veranderen, fijner moet zijn dan die hier gebruikt was. 

Het schijnt voorts, dat, om mechanische verwoesting en kuilen in het gebakken matenaa 
te voorkomen, de kalkdeelen in de ruwe klei een fijnheid moeten hebben van 40 mazen. Wd 
men het verschijnen van kleine vlekjes vermijden, dan moet men zelfs tot een mimmum-fijnheid 
van 60 mazen gaan. Hoe harder de klei gebakken wordt, hoe grooter de kalkdeelen mogen ztjn. 

' Wat het afscheiden der kalk van de ruwe klei betreft, is het duidelijk, dat vóór het ver
gruizen de harde steenen uit de kalk moeten verwijderd worpen. Als dit geschiedt is, moet de 
klei zoo fijn mogelijk gemalen. De ideale bereidingen zijn: het afscheiden der steenen door 
middel van een daarvoor uit te vinden machine, het drogen der klei m een droogkamer volgens 
het rotatie-systeem, het malen in een disintegrator en het ziften in een gesloten zeef. Dan eerst 
zal het materiaal ten volle voor verdere verwerking geschikt zijn. 



^ riNTIilERF UDDPU EEN BDERDERU ° 

Vademecum der Bouwvakken 
25e Jaargang 1910. 

Afl.22. Plaat22. 
27 October 1910 



Bij de P l a t e n . 

O n t w e r p K a s s i e r s w o n i n g , 
door C. H. SOHWAQBBMANN. 

Tekstfiguren en plaat geven 

is eene opgave die gediend heeft 

PLATTE. DRDHD 

rooilijn van een breede straat en 

INDEELING: Het gebouw be

vat : Beganen grond, twee ver

diepingen, kelder of sousterrein 

en zolder. 

BEGANE GROND. (Vloer + i M. 

boven de straat). Twee ingangen 

nl. voor Kantoor en Woning. 

De KANTOORINGANG met 

tochtportaal en vestibule tot 

platte grond en gevel voor eene kassierswoning. Het 

voor de examens 1909, B. I., Technische Hoogeschool 

als volgt omschreven: 

OPGAAF: E E N KASSIERSWONING. 

Het terrein (15 X 15) i s t e r 

weerszijden door belendende ge

bouwen ingesloten en mag slechts 

ten deele worden bebouwd zoodat 

aan de achterzijde een strook 

grond voor licht en lucht open 

blijft. De voorgevel ligt in de 

kan kleine voorsprongen hebben. 
•l*» VERD5EPINO. ï -'VBKDIEPIN D. 

j a u j TCHVAIN. 

5LKAHEK, . 

-SLfcAMtH. 

SLKAMEU' 

WO *"> 

KAMU — 

t-«-
- • JiLKWltB. 

ÉC3=B 

31.MHEK 
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i. RUIMTE OF HAL voor het publiek ( + 20 M2), met zitbank, schrijflessenaar eil 

loketten tot het 

2. KANTOOR der beambten ( + 30 a 35 MA). Hierbij 

3. GARDEROBE met ruimte voor fietsen. W.C . (te samen ; ; 10 M2.) 

4. KANTOOR voor den Kassier ( + 25 M2.) in verbinding met sub. 1 en 2. Verder 

kluis ( + 8 M2.) 

De WONING-INGANG met tochtportaal, toegang tot sub. 4. Verder trap naar de 

verdieping en het sousterrein. 

ie VERDIEPING: Spreekkamertje, salon ( + 20 a 25 M2.) Huiskamer ( + 30 M2.) 

Ontbijt- of dagelijksche eetkamer (-(- 20 M2.) Keuken (-f- 15 M2.) Provisiekamertje. 

Toilet en 2 W. C. De noodige kasten en trap naar de 

2e VERDIEPING: Vier of vijf slaapkamers van verschillende grootte. Badkamertje, 

kasten, W. C. Zoldertrap. 

SOUSTERREIN: (Brandvrij). Ruimte voor centrale verwarming (-(- 15M2.) Brandstoffen 

bergplaats. Provisiekelder, Bergplaats. Slaapkamer voor den huisknecht, W. C. 

T i j d t d a g voor de schetsen van Beg. grond, 1 e verdieping en voorgevel 1 a 200. 

Verder: Teekeningen van 4 platte gronden, voorgevel en voornaamste door

snede I a 100. 

Detail v. d. voorgevel 1 a 20. Deze teekeningen behoorlijk in inktlijnen en kleur 

of tint uit te voeren. T i j d 8 d a g e n . 

I. Q. VAN N I F T R i K . 

Op 27 October 11. overleed de heer I. G. van Niftrik, oud stads-ingenieur der 

gemeente Amsterdam. Er zijn weinigen in Amsterdam aan wien hij niet bekend was, 

hetzij door den werkkring, die hem met vele stadgenooten in betrekking bracht, hetzij 

door zijn persoon, die zich kenmerkte door een groote bedrijvigheid en welwillendheid 

tegenover velen. Tot op zijn vrij wel hoogen leeftijd, 77 jaren, was hij, wanneer men 

hem op weg ontmoette, altijd nog vol jeugdig vuur en kwam het bericht van zijn 

overlijden voor velen • onverwacht, die hem nog jaren hadden toegedacht. Een zelf-

made-man, want hij klom van opzichter bij de Rijkswaterstaat op tot Stads-Ingenieur 

van de hoofdstad en heeft daar veel en nuttig gewerkt. Men denke slechts aan de 

Petroleum- en Houthaven, de sluis te Zeeburg en andere werken, die juist, omdat 

Amsterdam toen met veel ten achter was, velen onder zijne leiding zijn daargesteld. 

Ook Amsterdam's uitbreiding werd hem opgedragen en hoewel dit gedeelte van 

den werkkring beter was in handen gesteld geweest van een meer esthetisch ontwikkeld 

deskundige, wat de heer Van Niftrik niet was, die praktisch gevormd, daarin als het 

ware doorkneed was en weinig gelegenheid had gevonden dien anderen weg uit te zien. 

Daardoor heeft de stadsuitbreiding niet dat gekregen, wat zoo terecht het heden 

aanwijst en waarvan thans goede voorbeelden "worden gegeven. Dat deed echter niets 
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aan de groote bekwaamheden van den overledene af, die, omdat mèn het hem' opdroeg, 

gaf wat hij het best in dien zin vermocht. Van Niftrik-, die zich indertijd ernstig verzet 

heeft tegen de plaatsing van het Centraal Station in het open havenfront, heeft de 

tijd geleerd dat hij toen goed heeft gezien, want het heeft Amsterdam van die zijde 

als het ware ingeketend en voor uitbreiding onmogelijk gemaakt. Zoo zag Van Niftrik 

in vele zaken steeds helder de toekomst in, en is het te bejammeren dat zijn raad niet 

meer is opgevolgd. 

Ons past een dankbare groete. 

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

Aan de medewerking van den Heer H. Ossewaarde te Batavia, danken wij het 

ontwerp eener woning te Tjipanas. 

Zooals het plan aanwijst, bestaat de verdeeling uit een voorgalerij, traphal, werk

en eetkamer, daarboven slaap- en zitkamer. De erker geeft gelegenheid tot een aange

naam overzicht over de omgeving. 

Hooge gebouwen in New»York. 

In aflevering 18 mochten wij eene omschrijving geven van een Gemeentegebouw te 

New-York, waarin vele administratien zullen worden gehuisvest. Wij waren toen niet in 

de gelegenheid daarvan de afbeelding te kunnen opnemen, hetgeen thans wel het geval 
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is. Daaruit valt weder op te merken tot welke reusachtige hoogten men daar blijft vol
houden de gebouwen op te trekken, en zelfs tot op de hoogst gelegen gedeelten allerlei 

Gemeente-gebouw te New-York. 

versieringen toe te passen, die van de straat onmogelijk op te merken zijn, doch zich 

geheel in de massa verliezen. Toch heeft deze reus iets behagelijks en niet dat plompe 

dat die Uichtklimmers anders eigen is. 



I 8 I 

Feestvierende Genootschappen. 

Vierde onlangs Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam haar zilveren feest, Archi-

tectura et Amicitia te Amsterdam, de oudste van deze beide gelijknamige genoot

schappen viert 12 November 1910 haar 55-jang bestaan, 't Belooft veel, een rede van 

den Heer H. P. Berlage bij de opening der architectuur-tentoonstelling, daarna feest

maaltijd in het American Hotel, terwijl ten negen uur een schimmenspel wordt vertoond. 

Vijf-en-vijftig jaar met succes werken 't zegt veel, en in zijn werk nog te zijn als 

de jongeren van dagen, 't is een bizonderheid die A. et A. kenmerkt. 

Wat is de Vereeniging, dank zij veler steun, in aanzien geklommen, en geworden 

een genootschap dat met de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst den toon 

aangeeft voor wat in het belang der kunst moet gedaan worden, tevens voor de studie 

en vorming tot het vak. 

Er zijn er niet velen meer, die zich de dagen herinneren kunnen toen A. et A. 

op een der bovenzalen van het gebouw Diligentia in de Kalverstraat huisde en daar 

meer vriendenkring was, dan een genootschap in werkkring, zooals het heden thans 

er van verlangt. De kring hunner wordt hoe langer hoe kleiner. Toch zijn die herinneringen, 

nu het 55ste levensjaar slaat, voor velen aangenaam en gelijken zij aan den dag van 

gisteren, zoo klein schijnt de groote afstand, herinneringen die in den loopbaan veel 

aan A. en A. dank weten voor de kennis daar opgedaan. Al sluit nagenoeg een halve 

eeuw dat tijdperk af, zij treden om de aangename verhoudingen die alles toen kenmerkte 

nog even frisch naar voren en doen ons de wensch uitspreken, dat de thans jong 

feestvierenden eenmaal zich het heden herinnerend, dan diezelfde dankbare gevoelens en 

achting mogen koesteren. 

P r i j s v r a g e n . 

Het artikel Prijsvragen is in de war. Al te strenge heeren regeeren gewoonlijk niet 

lang en dat kan ook van toepassing zijn op het reglementeeren der prijsvragen. Men 

wil reeds wat water in de wijn doen en de moeielijke bepalingen verzachten. De prijs

vraag Rochdale geeft er de aanleiding toe. , , . 

Zooals het met de prijsvragen gesteld was kon het niet blijven, doch nu is men 

in het andere uiterste vervallen en docr het al te goede, men zou haast zeggen het 

best mogelijke te willen verkrijgen, worden de prijsvragen bijna onmogelijk. Toch zijn 

zij zoo noodig. Niets is opbouwender dan dat onderling vergelijk van het werk over 

hetzelfde onderwerp door verschillende personen bijeengebracht. Het heeft menig bouw

meester, thans in aanzien, tot dien hoogte gebracht, omdat hij in die leerschool gevormd 

werd. Daarom wenschen wij de prijsvragen te behouden als een noodig deel tot vorming 

onzer opleiding in de kunst 

Zoo kunnen prijsvragen dikwerf veel te denken geven en de vraag stellen, hoe het 

zien van de onderlinge ontwerpen bij de een zulk een geheel anderen indruk te weeg 

brengt dan bij den ander. Dat is vooral het geval bij prijsvragen, die minder architectonisch 

zijn dus minder door^gelijkvormige indeelingen overeenkomst hebben, dat is vooral op het 
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gebied der reclame het geval, waar de verbeelding vrij spel heeft en de onderwerpen daar

door hemelsbreed kunnen verschillen. Dat bleek ons dezer dagen weder bij de beschouwing 

der antwoorden op de prijsvraag Palthe voor een reclame kalender. Het hoogst bekroonde 

ontwerp met groote verdienste had iets dat in verband met het onderwerp, velen zeker 

niet het eerst gesteld zouden hebben, zoo ook onder de volgend bekroonde, en waar 

nu de tijd voor de beschouwing kort moest zijn, het oordeel door onderling overleg zoo 

als bij de Jury mogelijk is, aan niets getoetst kan worden, daar is dat eenmaal zien, 

wellicht oorzaak dat het verborgene niet zichtbaar wordt en daardoor de aantrekkelijk

heid gemist wordt. Herhaald zien geeft dikwerf andere gedachten. Maar.ook daarin ligt de 

moeielijkheid voor de Jury. Onder de bekroonden troffen wij er aan zoo vaag en nevelig, 

dat de vraag rijst wat daarmede eigenlijk bedoeld is, terwijl sterk omlijnde en duidelijk 

weergegeven onderwerpen in het vergeetboek waren opgeteekend. Zulk een prijsvraag 

levert moeielijke beoordeeling, maar zeker ook het grootste aantal personen die in 

meening met de beslissing zullen verschillen. De prijsvraag Palthe had, daargelaten 

enkele zwakke producten, veel goeds, daar waren zeer vele goed doordachte onderwerpen 

bij, met uitnemende kleurenkeus en uitstekend begrip van versiering. Toch zouden wij. 

het voor deze prijsvragen wenschen, dat het vage niet de boventoon krijgt. Reclame 

mag wel gezien, moet niet met een licht gezocht worden, dan bestaat er kans dat zij 

zelf er onder verloren gaat. 

A r b e i d s o v e r e e n k o m s t 
voor Bouwkundige, Opzichters, Teekenasrs en Opzichter-Teekenaars. 

De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst heeft een concept saamgesteld tot 

regeling van dien arbeid. 

Alhoewel daarop bij de behandeling enkele wijzigingen mogelijk zijn, getuigt dit 

concept van een gunstige wijziging in een toestand die voor 8 jaren geleden tot de 

geheel vergetene behoorde, thans meer en meer op den voorgrond treedt. 

De artikelen voor dit concept luiden als volgt: 

ARTIKEL I. 

Schriftelijke Aansielling. Bij de indiensttreding van den O., T. en O. T.!) wordt hem door 
den architect een schriftelijke aanstelling, volgens vastgesteld model, uitgereikt. 

Alvorens deze schriftelijke aanstelling wqrdt gegeven, kan een proeftijd van ten hoogste 
een maand worden overeengekomen. 

ARTIKEL Z. 

Maandloon. Het maandloon en het loon voor overwerk wordt uitbetaald den laatsten werkdag 
van den maand. 

Aan hen die in het bezit zijn van een der diploma's van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst zal geen lager maandloon worden toegekend dan ƒ 60.— en aan hen, die in 
het bezit zijn van beide diploma's Opzichter en Teekenaar, geen lager maandloon dan /75-—• 

ARTIKEL 3. 

Arbeidsduur. De werktijden voor den opzichter op de bouwwerken regelen zich naar de 
normale werktijden der werklieden. 

!) O. T. beteekent Bouwkundige Opzichters, Teekenaars en Opzichter-Teekenaars, 
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De werktijden op het bureau zijn tusschen 's morgens 8 en 's namiddags 6 uur, de duur 
er van wordt bepaald op niet meer dan 8 uur per dag. 

ARTIKEL 4. 

Overwerk. Per etmaal mag, force majeure uitgezonderd, niet meer dan drie uren en per 
weeK met meer dan negen uren overgewerkt worden P 

v e r g o ^ ' w o r d T " ^ ^ " ^ W ° r d t ' ^ d ~ ^ % boven het gewone loon per uur 

Voor het werken op Zondag en algemeen erkende Christelijke feestdagen en den Nieuwjaars
dag en voor nachtarbeid wordt Ioo0 /o b o ven het gewone loon berekLd. De na'ht wordt 
beschouwd, m te gaan om 10 uur 's avonds en te eindigen 6 uur 's morgens. 

ARTIKEL 5. 

Verlof en geoorloofd verzuim. Bij onafgebroken dienst van 6 maanden zal aan een O T 
of O 1 een verlo worden verleend van 4 achtereenvolgende werkdagen, met behoud van bon! 

verlof' van « " f " H ^ !" d i e n S t ^ 6 m a a n d e n ' d a n ^ h e m P e r kalenderjaar een 
verlof van 8 dagen worden verleend met behoud van loon. Dit verlof van 8 dagen kan over 
verschillende Ujdsüppen worden verdeeld met dien verstande, dat daaronder één periode vd 
^ ' 4 achtereenvolgende werkdagen. pcnuuc vd.ii 

Deze verloven zullen bij voorkeur zomers worden verleend. De regeling van den verloftijd 
wordt aan den architect overgelaten. Den O., T. of O.T. wordt geen loon of verlofdagen n 
mindering gebracht, bij verzuim noodig: ë ^ " 

«.voor het uitoefenen van de kiesbevoegdheid en voor het vervuUen van door de wet of 
overheid opgelegde verplichtingen en voor militaire dienstplichten, mits niet langer dan voon dag. 

b. Bij sterfgeval van een zijner huisgenooten, of naaste bloedverwanten. 
c. door zijn huwelijk; 
d. door bevalling van zijne echtgenoote; 
e. door het deelnemen aan bouwkundige examens. e. 

ARTIKEL 6. 

Doorgaan van loon bij ziekte, ongeval en overlijden. De architect kan, bij indiensttreding 

van een U, T. of O T. eischen overlegging van een verklaring van zijn gezondheidstoestand 

v r d e T o ^ T ' o f ' o ' T zaTn ^ ^ ^ ™^ a f ^ e v e n ' BiJ 3 maanden onafgebroken dienst 

ie. tijdens ongeschiktheid tot werken, tengevolge van ziekte, niet vallende onder de bepalingen 
der ongevallenwet, hem gedurende een maand % Van zijn volle maandloon worden uitbetaald 
terwijl bij langer ongeschiktheid tot werken hem daarna nog gedurende 1 maand de helft van 
zijn volle maandloon zal worden toegekend. 

De ongeschiktheid tot werken zal den architect moeten blijken uit een door een geneesheer 
at te geven verklaring. 

2 e bij overlijden van den O., T. of O.T. zijne nabestaanden nog 1 maand salaris worden 
uitbetaald, te rekenen vanaf den dag van overlijden; 

3e. de O , T. of O. T., bij overlijden van den architect, nog 1 maand in dienst blijven bij 
diens plaatsvervanging, te rekenen vanaf den dag van overlijden. 

ARTIKEL 7. 

Verzekering tegen ongevallen. De O, T. of O .T , die niet onder de bepalingen der 
ongevallenwet valt wordt gedurende de geldigheid van zijn aanstelling door den architect bij 

• een sohede maatschappij tegen ongelukken, in het bedrijf voorgekomen, of ongevallen verzekerd. 

ARTIKEL 8. 

Vergoeding bij verhuizing. Wanneer een O, T. of O.T. uit den aard der werkzaamheden 
tijdens den duur zijner aanstelling verplicht wordt te verhuizen, zullen de kosten daarvan tot eeu 
vooraf overeentekomen bedrag door den architect vergoed worden. 

http://vd.ii
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ARTIKEL 9. 

^ , -« Het contract kan van beide zijden worden opgezegd tot op den laalsten 
^ ^ « ^ Het contract kan ^ 0 i n g d o o r d e n a r c h i tect kan 

^ s r ^ r ; r ^ r ^ : - ^ r ^ s : van de ^ ^ ^ t 
ARTIKEL 10. 

" ' H ^ r e i ^ L bepakt ^ d. kos,e., door de o.g.^.ie. e„ h,t .ch.^.r.oh. 

^ t ^ g - M t S g e a c h . a . » , » g .= ̂  - > « - , éé„ de, pan i je. dit * — g beschou... 

Algemeene Instructie voor den Opzichter. 

0 ne Oozichter vertegenwoordigt den Architect; hij zal van die bevoegdheid slechts in 
zoove t ^ ^ ^ ^ a r L in het algetneen of in 't bijzonder door den ArchUect 

gemachtigd is. . , j . u-* » i,»«fc Ac Onzichter dus ten opzichte van den bouw 

^ i S ' b ^ r r d f J S c S , t Ï C «. d» b̂ bee, .e beb̂ ge. 
'" ^.^rr-be» .«d we*. ge„beid ,0,d. « P ^ * " " t i g e t oob . U dU oM 

^ Zich alleen met toestemming van den Architect elders ie uegc , 

sTb?. r d r r ^ r t b L T ^ g.» b^g» r b ? 
r b e i g e n direc, of Miree, ,e aa.™»Je. van pe.so.en d,e me, be. werk m 
aanraking komen. 

d Den tijd gansch te besteden voor het bouwwerk. 
Vrw den Oozichter-teekenaar en Teekenaar dient mede dat: _ 
i B o u w k u X -beid tegen belooning voor rekening van derden in vrijen t .d is niet 

1 S c h r e v e n stukken, teekeningen en reproducties, die in dienst van den Architect 
gemaakt worden, zijn en blijven diens eigendom. Oozichter 
l i j mogen niet aan derden overgelegd of afgegeven worden of door den Opzichter, 
Opzichter-teekenaar (teekenaar) op een of andere wijze g e b ^ ^ f e ° ; d e n i c h t e r . 
Het maken van copieCn of reproducties voor het eigen gebruik van den Opz^hter 

l S r ^ ^ ^ ^ o S C o v e r derden in acht te nem.omtrenta.s^ 
hem met betrekking tot de werkzaamheden en relaties van zyn patroon ter kennis komt. 

A r^r^A 4 vastgesteld door het Hoofdbestuur in zijne vergadering van 

3 o " " » : r « ^ ^ S t 1 ™ 1 . . e n i . g , bebandeU w„td» i. e»e vergadeH,g de, 
Architect-Leden der Maatschappij. 
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Bij de P l a t e n . 
Ontwerp van een Schouwburgzaal en Societeitsgebouw te Lochem, 

door J. J. HELLENDOORN, Bouwmeester. 

Plan, gevels en doorsneden geven het volledige ontwerp van een Schouwburgzaal 

en Societeitsgebouw. De vrij monumentale vorm der gevels trekken de aandacht en 

kenmerkt zich het plan door een geriefeiijke distributie. 

H o u t c o n s t r u c t i e s , d o o r L. Z w i e r s , 

' Van het goede kan men nooit te veel krijgen, wordt wel eens en niet ten onrechte 

beweerd. Dat zouden wij kunnen toepassen op de verschillende uitgaven die in den 

laatsten tijd het licht zagen, dienstig tot studie en opleiding in het bouwvak. Nu vraagt 

onzen tijd van den bouwkundige veel en is daarom het te waardeeren, wanneer er ook 

veel gelegenheid hun wordt geboden om die kennis op te doen. Daaronder rekenen 

wij vooral de uitgave »Houtconstructies*, saamgesteld door L. Zwiers en uitgegeven 

door de firma Van Mantgem & De Does. 

• In afleveringen verschenen is het thans compleet in tweede druk, de eerste verscheen 

in 1907 en vormt, meer uitgebreid in tekst en figuren, thans een deel dat bij geen 

bouwkundige gemist kan worden. 

In 544 pagina's deelt de saamsteller u alles mede wat van het hout gezegd en 

geconstrueerd kan worden en die constructies zijn zoo uitvoerig, de lectuur zoo ge

makkelijk, dat het gaarne niet alleen ter hand wordt genomen, maar den meest geschikten 

weg vormt om tot kennis te geraken. 

De prijs van ƒ 1 1 . — voor een dergelijk werk is billijk en evenals Storm van 

's Gravenzande, Storm Buysing en anderen jaren lang de meest gevraagde boeken 

waren, zoo zal ook L. Zwiers' »Houtconstructies» zich daarbij aansluiten en een der 

meest gezochte op dat gebied blijven. 
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By de t e k s t f i g u r e n . 

De tekstfiguren geven de onderwijzerswoning te Heelsum van den bouwmeester 

G. C. Rothuizen. De indeeling bestaat uit ter beganen grond 3 kamers, keuken en 

ruim trapportaal, daarboven 2 slaapkamers en zolder. Het geheel eenvoudig, is niettemin 

een zeer typische woning in die omgeving. 

Achter het Rijksmuseum. 

De Rembrandtzaal heeft uitwendig weder eene kleine verandering ondergaan. Twee 

der vier. figuren die de lijst van den uitbouw bekronen, zijn in een verguld pakje 

gestoken, de beide anderen 

zijn nog bij de schilder-

kleermaker. 't Is begrijpelijk 

dat dit werkje hoofdbreken 

gekost heeft, de gereedzijnde 

werkman kon men toch 

moeielijk goud materiaal laten 

verwerlsen, daardoor behiel

den de materialen en de 

werktuigen, het oorspronke

lijk aanzien. Hoe Dr. Cuypers, 

de man waartegen wij als 

een reus opzien omdat hij 

ongeëvenaard is in kennis, 

hoe hij de man die ons altijd 

predikte: blijft waar in het 

materiaal dat ge verwerkt, 

laat ijzer, ijzer blijven en dat 

weergeven in den vorm, 

schilder geen greenenhouten 

deuren eikenhout, want al die 

onware voorstellingen doen de kunst schaden, brengen de leek op een dwaalspoor, hoe 

hij daartoe gekomen is is ons onbegrijpelijk. Hoe hebben wij vroeger, toen Dr. Cuypers 

in de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst of afdeelingen daarvan die onder

werpen besprak, met aandacht geluisterd naar de zoo boeiende en eigenaardige wijze 

waarop Dr. Cuypers het voetspoor volgend van Viollet Ie Due die waarheden predikte. 

Daardoor heeft hij voor onze kunst ontzaggelijk veel gedaan, heeft hij de jongeren 

gewezen op een weg die voor hun toekomst heilzaam was, en ziet nu moeten wij 

het aanschouwen dat het werk van denzelfden met zoo veel overtuiging sprekenden 

deskundigen, juist die afkeurende operatie ondergaat. Steen wordt goud, ten minste 

als goud voorgesteld. Een artistieke onwaarheid dus. Wat kunnen de tijden toch 

veranderen. Dat een Levensverzekering Maatschappij hare zoogenaamd weldoende 

poppen hoog in de lucht in een verguld kostuum zet, dat zijn van die dingen die 
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wij schbüderophaleïid voorbijgaan, 't is reclame en als reclame is de grootste zotternij 

dikwerf de meest pakkende. Maar een gebouw als het Rijksmuseum dat altijd een. 

•monument is, waarvan nog in ons land weinig gelijke worden gevonden, behoeft 

geen reclame, de Rembrandtzaal het allerminst, de reclame is daarvoor gemaakt door 

den kunstenaar wiens arbeid daarbinnen op zulke eenvoudige en meesterlijke, wijze 

spreekt. Het is dan ook te hopen dat het goud mag blijken niet al te deugdelijk te. 

zijn, dat de natuur er spoedig een brons van maakt, dan blijft de onwaarheid even groot 

maar is deze minder in het oogloopend. Het is geen aanmoediging voor hen die in de 

hoofdstad de fraaie zandsteenen gevels van hun verflaag ontdoen, waardoor menig oud 

koopmanshuis als herboren de aandacht vraagt, 't Is een aanmoediging om waimeer het 

gebouw, waar de grootste kunst in vereenigd is ons zoo als voorbeeld wordt gesteld er 

op te wijzen, dat de -schilders weer een heerlijken tijd te gemoet gaan om al die fraaie 

gevels weder opnieuw te kunnen bekwaslen, en dat zou jammer zijn, toch kan het er 

van komen. 

Programma van eischen voor het Examen tot het verkrygen van 
Diploma B. van Bouwkundig Opzichter. 

Het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst heeft in zijn 

vergadering van 3 October j.l . in principe besloten het examen voor diploma B. 

Bouwkundig Opzichter in te stellen, waarop het in zijn vergadering van 1 October een 

commissie tot voorbereiding van dit ;^-

examen heeft benoemd. Tot grondslag 

der besprekingen dezer Commissie zal 

dienen het Programma van Eischen, 

opgenomen in . het Rapport der Be-

kwaamheidsacten Commissie, ingesteld 

door den Alg. Ned. Opzichters- en 

Teekenaarsbond; dit Programma volgt 

hieronder: 

1. Bouwkunde èn Bouwkundig tee

kenen. — Kennis van eenvoudige en 

meer samengestelde constructies en 

detailleering in de Burgerlijke Bouw

kunde voorkomend. 

Vaardigheid in het schetsen en detailleeren van constructies, van enkele in de 

Waterbouwkunde voorkomende onderwerpen b.v. eenvoudige bruggen en beschoeiïngen. 

2. Kennis en beproeving van alle Boir^<iiiaterialen — De samenstelling en de be

reiding, herkomst, fabrikatie en de bewerking van de meest gebruikelijke bouwmaterialen. 

Bedrevenheid in het keuren en het aantoonen van gebreken en vervalschingen langs 

eenvoudigen weg. 

3. Kermis Van DuitSch, Engelsch of'Fransck. (Bij voorkeur het'Dnitsch.) — Vaardig

heid in het maken van een opstel en het vertalen' van een artikel uit een buitenlandsch 

Bouwkundig Tijdschrift, 
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4. Wiskunde. — Rekenkundige reeksen van de eerste en hoogere orde en meet

kundige reeksen; logarithmen en leer van de wiskundige functies. 
5. Statica. — Kennis der eenvoudige berekening-en van constructies in hout, steen, 

ijzer en gewapend beton. 
6. Graphostatica. — Bepalen van de grootte van spanningen en momenten door 

middel van teekenen. 

7. Goniometrie en trigonometrie. Landmeten en waterpassen. — Berekenen van terrein-

• oppervlakken en het bepalen van niet direct meetbare lengten, kennis en vaardigheid 

in het gebruiken van meer samengestelde vvaterpasinstrumenten, sextant en theodoliet. 

8. Bouwadministratie. — Behandeling van een overzichtelijke administratie in een-

' voudigen vorm. Kennis van de in den handel 

voorkomende gebruiken en vormen. 

Credietwezen, hypotheken, cessies, enz. 

Vaardigheid in correspondentie. 

9. Bestekken, begrootingen, enz. — De 

inrichting van bestekken en begrootingen van 

eenvoudige bouwwerken, het samenstellen 

van prijsaanvragen, leveringscontracten, enz. 

10. Geschiedenis der bouwkunst, — Alge

meen overzicht van de geschiedenis der 

Bouwkunst, in verband met de constructie

systemen; in het bizonder voor zoover het 

betreft onze nationale monumenten. 

11. Centrale venvarming, gas- en zvater-

leiding, electrische verlichting. — Grond

begrippen omtrent de toepassing, samenstelling en aanleg. 
12. Handteekenen. — Schetsen naar bouwkundige fragmenten. 
13. ZV beginselen van de Natuur- en Scheikunde. 

14. Sociale wetgeving, enz. -- Eenige kennis van de staathuishoudkunde, van hygiëne 

en van de bestaande en vroegere productievormen, alles zoover dit voor den bouw-

^^mmmmmw^m^^^^^^^Z'-T-"-!^^-. 

kundige van belang geacht kan worden. 

15. Alleen zij, die in het bezit zijn van diploma-

to eg e laten. 

A kunnen tot dit examen worden 

Eere-Prjjsvraag der Vereeniging „Architectura et Amicitia". 

J U R Y - R A P P O R T , 
Op de door het Genootschap uitgeschreven eere-prijsvraag voor het ontwerp van een kopstation 

met verhoogd spoor voor een gemeente als Amsterdam, zijn 9 ontwerpen ingekomen, onder de 
navolgende motto's, te weten : 
1. „Terminus" . . . . bestaande uit 8 teek. 6. „Elfde lustrum" bestaande uit 6 teek. 

„Waarheid". 
„Velocitas" . 
„Studie" . . 
„Stadspoort" 

12 

S 
9 

5 

7. „Russ" 
8. „Snelverkeer . . . 
9. „A. et A." (monogram) 

,, 8 „ 
ï> 7 » 

» 15 •> 
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't Spreekt van zelf, dat de eischen van gemakkelijke circalatie en dienst voor het ontwerp 
van een station van overwegende beteekenis zijn, zoodat het zwaartepunt der beoordeeling dan 
ook daarin gelegen moet zijn. 

Ontwerp N0. i onder moito „Terminus". 
Dit ontwerp dan, naar het bovenstaande beoordeelende, blijkt voldoende te zijn wat den 

aanleg van de hoofdvestibule en de trappen naar de perrons betreft, daarentegen is de ruimte 
der trappen aan den voorgevel van 
de bagageruimte en het reisbureau 
wat klein en daardoor hinderlijk voor 
het geregelde verkeer. 

Het kantoor van het bagagelokaal 
ware beter in het midden gesitueerd 
en dan bovendien kleiner, daar het 
ontworpene van pl.m. 100 M2 veel 
te groot is. 

Een ruimte voor het publiek is 
op den beganen grond van het post
kantoor niet noodig, alleen een toe
gang met trap naar het wachtlokaal 
op de verdieping van het perron. 

Het reisbureau is ook te groot en 
heeft onvoldoende licht, hetgeen ook 
geldt voor enkele vertrekken van de 
woning van den kastelein. 

IL p" Zi-zw/r/» z/7.c-gt^z..Ti—ï 

't Schijnt dat de groote afmetingen van het geheele ontwerp ook van invloed waren op de 
onderdeelen, want ook de lokalen voor de politie zijn veel te groot. 

De vestibule van het koningspavüjoen van 10 X n-S M- biJ 4 M. hoogte is niet fraai, 
terwijl de trap te steil is. 

De toegang van af dit paviljoen naar het perron door een gang van 35 M., wijst er op dat 
dit gedeelte van het ontwerp niet 
goed doordacht is. 

De uitgangen in de vleugelge
bouwen zijn goed gelegen, alhoewel 
direct beter ware geweest, de lage 
corridor is niet mooi en ook onnoodig. 

Het lokaal voor ontvangst van 
bagage is goed. 

De overdekte standplaats van 
rijtuigen, pl.m. 200 MA, is te klein, 
terwijl het dagverblijf voor de koetsiers 
niet gunstig is gelegen. 

De afmetingen der woningen ver-
toonen dezelfde overdreven groote 
maten. 

Indien de tallooze peilers, onder 
het emplacement, bedoelen een ge
heele onderkeldering van de perrons 
en sporen, dan is dit veel te kostbaar en onnoodig; de liften gelegen aan het einde der 
bagage-perrons veroorzaken lange omwegen naar de treinen en goederenlokalen. Eén tunnel m 
het midden van het station ware beter geweest. 

Van de lokalen aan het perron valt 't volgende te zeggen: in het algemeen zijn deze met 
gunstig verlicht, omdat zij door de toiletten van het perron zijn afgescheiden, ook de combinatie 
van den toegang der wachtkamers en dien (Jer toiletten 15 niet gelukkig; overigens zijn de 
Wft̂ htfeamers zeer goed gelegen. 
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Het telefoonTcatitoDr ligt ongunstig, omdat het voor het personeel niet dirrct is te bereiken. 
Bij de buffetten der ie, ae en 3e klasse ontbreken de noodige dienstlokalen. 
Het lokaal voor het publiek en voor den postdienst is te groot, ook de retiraden zijn niet 

gemakkelijk te beteiken. 
Een overkapping met 9 kappen van het emplacement is niét mooi en niet wenschelijk. 
De architectuur is zoowel van msissaverdeèling als van detail goed opgelat en hoewel 

eenvoudig, van zeer goede hoedanigheden. 
Dé middentoren aal veel van zijn effect verliezen, onTdat; hij te veel naar achteren is geplaatst, 

de kapjes zijn niet in harmonie met het overige. — Het teekenwerk is zeer goed. 

Oniwerp N0. 2 onder motto ^Waarheid?', 
De hoofdvestibule lijdt aan het euvel, door te veel steunpunten der gewelven, het overzicht 

niet gemakkelijk te maken, terwijl de 3 verschillende hoogten daarin niet fraai zullen zijn. 
Ook door te groote diepte van het plaatskaartenbureau is de ruimte, voor de trap naar het 

perron, niet groot genoeg voor het verkeer naar bagage- en reisbureau. 
Er ontbreekt een trap tusschen 

1 ^ le^-rtLfoawtn^Slï het plaatskaartenbureau en het daar
boven gelegen bureau van den chef. 

De circulatie echter met de wacht
kamers, die gemakkelijk zijn gelegen, 
is goed, evenzoo met de retiraden. 

Het koningspaviljoen is niet gun
stig van indeeling en de toegang 
niet fraai. Het salon moet tevens 
doorgang zijn, daar in het andere 
geval de hal voor dat doel gebruikt 
zal worden. 

De terrasvormige, aanbouwen zoo
wel aan de voor- als zijgevels, zullen 
in het algemeen niet voldoen. Zij 
benemen hel uitzicht van af de wacht
kamers op het plein, terwijl zij nog 
het nadeel hebben van voor stand
plaats voor rijtuigen te laag te zijn. 

De hoogte der zuilen is slechts 2.50 M., terwijl 3 50 M. noodig is. 
In het algemeen is het gebouw daardoor te diep geworden, hetgeen tot allerlei moeilijkheden 

met de verlichting aanleiding geeft. 
Eene strook van 7.— M. had er af gekund, daardoor zijn de uitgangen, alhoewel in verband 

met afgifte bagage en rijtuig-standplaats goed, doch te uitgebreid geworden. 
De architectuur heeft veel verdienste, maar is verbrokkeld en niet tot eenheid geworden. 
Het karakter van den gevel is veel beter dan van de buiten-architectuur; beslist onraonu-

mentaal zijn de lage aanbouwtjes aan den ingang 
Het detail is goed bestudeerd, de koepelbekroning is echter mislukt. 
Het plan vertoont bijzondere waardeering voor de ernstige wijze waarop het is uitgewerkt. 
Het teekenwerk is goed. 

Ontwerp N0. 3 onder het motto „ Velocitas". 
Dit ontwerp heeft, in verband met de circulatie, het nadeel dat het plaatskaartenbui eau ten 

opzichte der pijlers in de vestibule zeer ongunstig ligt. Dit bureau heeft bovendien geen verbinding 
mét het bureau van den chef daar boven. 

Het lokaal voor de afgifte van bagage is goed, echter de ruimte van het kanloo ije onge
schikt, ook de overige lokalen zijn voldoende gedisponeerd, alhoewel de post geen- publieke hal 
op den beganen grond noodig heeft. 

Dé indeeling van het koningspaviljoen is voor het gebruik niet gemakkelijk, de groote uit
gangen zijn goed gelegen, maar te groot en van een onnoodigen omgang voorzien, - ^iw 
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De wachtkamers zijn goed, alhoewel de corridor, daarvoor gelegeu, onnoödig Is; de vleugel-
bouwen zijn nog te diep, de gang is donker. 

He massaverdeeling der architectuur is niet kwaad, het detail vertoont echter geen aan
gename vormen en de raam verdeeling beneemt te veel licht. 

De middenbouw, die het hoofdmoment had moeten vormen, is het minst geslaagd. 
Het teeken werk is goed. 
Onlwerp N0 4 onder motto „Studie": 
Ofschoon de vestibule ruim is opgevat, is toch het overzicht door den ronden vorm van 

het plaatskaartenbureau niet gemakkelijk. 
Het bagagelokaal is goed, ofschoon het gebruik daarvan verkeerd is gedacht, de constructie 

der groote vestibule blijkt niet geheel doorwerkt te zijn. 
• De wachtkamers zijn, hoewel de gang daar langs overbodig, is, gemakkelijk toegankelijk. 

De benedentoiletten hebben weinig licht. 
De lokalen voor de post zijn onvolledig ingedeeld, terwijl ook de keuken te weinig licht heeft. 
De toegang van het koningspaviljoen naar het perron is onvoldoende, terwijl de ingang 

naast de keuken ongunstig is gelegen. 

23-V esare: I jf 2y aoffstteo^. 
De aichitectuur is ifa zijn grooten omzet, 

rustig en fijn gevoeld, maar de -torens zijn 
zwak van samenstelling, voornamelijk wat het 
bovendeel betreft. 

Ontwerp W. 5, motto „Stadspoort". 

De groote dienstlokalen in dit ontwerp 
zijn goed gedisponeerd, ofschoon het plaats-
kaartenbureau te diep is en daardoor weinig 
licht heeft, terwijl de toiletten geen licht ont
vangen. 

De wachtkamers zijn in zooverre ongunstig 
gedisponeerd, dat de wachtkamer der ie klasse 
geheel gescheiden ligt van de eetzaal der ie 
en 2e klasse 

De ruimte voor de poort is te groot 
geprojecteerd', terwijl eene verbinding naar de 
beide lokalen ontbreekt. 

Het koningspaviljoen is vrij goed, hoewel 
het salon te veel ter zijde ligt. 

De uitgangen zijn niet in verbinding met 
de standplaatsen voor rijtuigen, terwijl deze standplaatsen veel te diep zijn. 

De architectuur is wat saai van massa-verdeeling, maar vertoont in den voorgevel wel eenheid, 
terwijl daarentegen in den zijgevel alle eenheid ontbreekt. 

Het detail geeft, alhoewel kwaliteiten bezittend, toch vreemde oplossingen te zien. 
Ontwerp N9. 6, motto „Elfde Lustrum". 
In dit ontwerp is de verbinding van vestibule met de hoofddienstvertrekken onvoldoende, 

speciaal wat betreft het afgifte bagage-bureau en het plaatskaarten-bureau. 
De traptoegang tot het perron heeft onvoldoende hoogte en is te smal. 
De lokaleu voor den post- en telegraafdienst zijn onvoldoende gedistribueerd. 
Het koningspaviljoen heeft 't zelfde gebrek, de geheele indeeling op de perronhoogte is 

ondoelmatig. 
De architectuur vertoont geen gunstige.massa-verhoudingen, de rangschikking der motieven 

is slecht, hetgeen oorzaak is van een onrustig geheel, ook het detail bevestigt dit oordeel. 
Ontwerp Na. 7 onder motto „Rust". 
Een ontwerp van geheel onvoldoende indeeling, dat echter wat de vormgeving der gevels 

betreft, wel verdienste heeft. 
Vooral wat de massaverdeeling betreft, vertoont dit ontwerp karakter, het detail is echter 

onvoldoende uitgewerkt. 
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keer Oniwerp N0. 8 onder motto „Sneiverke.-
Dit ont«erp heeft een geheel onvoldoende indeeling en vertoont een bezwaarlijke arcliitfciuuf. 

Ontwerp iV0. 9 onder motto „A. et A." {monogram). 
Dit ontwerp geeft geen aanleiding tot eene ernstige beschouwing. 
C o n c l u s i e . 
Van de 9 ingezonden ontwerpen blijken de drie navolgende onder de motto's „Terminus", 

„Waarheid" en „Studie", de beste te zijn. 
De vergelijkende beschouwing der verschillende kwaliteiten bracht ons er toe, de volgorde 

als volgt vast te stellen : 
No. 1 motto „Terminus". No. 2 motto „Studie". No 3 motto „Waarheid", 

alhoewel de Jury van meening is, dat het ontwerp onder motto „Terminus" als zoodanig geen 
eersten prijs vertegenwoordigt. 

Het aan ons door het Genootschap beschikbaar gestelde bedrag van f 400 — wenschen wij 
als volgt te verdeelen: 

aan No. 1 motto „Terminus" een bedrag van ƒ 160.—, 
„ „ 2 „ „Studie" „ „ „ „ 140-—» 
„ » 3 » „Waarheid" „ „ „ „ 100.—. 

De Jury, 
K. P. C. DE BAZEL. 
H, P. BEKLAGE NZN. 

AMSTERDAM, 9 November 1910. D. A. N. MARGADANT. 
N a m e n der bekroonde inzenders van antwoorden op de Eere-Prijsvraag: 
Na toestemming van de inzenders werden de naambrieven der drie bekroonde ontwerpen 

geopend en blijkt dat: 
het oniwerp onder motto „Terminus" is van den heer Charles Estourgie; 
het ontwerp onder motto „Studie" is van den heer J. Croawel Jr.; 
het ontwerp onder motto „Waarheid" is van deu heer J. G. van Essea, allen te Amsterdam. 

J. ROUSING Jr., \e Secretaris a. i. 

Het nieuwe personenstation van de New-Yorker Centraalspoor. 

Thans is men bezig met het nieuwe stationsgebouw van de »New-York Central 

and Hudson River Railroad* dat in grootte het station van de Pentisylvanialijn over

treffen zal. Terwijl het laatste met inbegrip van het buitengewone tunnelnet 160 millioen 

dollars gevorderd heeft, zal het eerste met het aansluitende nieuwe railnet 180 millioeü 

dollars kosten. Waardoor het nieuwe station vooral belangrijk is, dat is het groote 

aantal lijnen, 42 voor het groote verkeer en 25 voor het lokale verkeer, die dagelijks 

400.000 tot 500.000 personen zullen kunnen vervoeren. De lijnen zijn uitsluitend 

ondergrondsch, verdeeld over 2 verdiepingen. Het vertrek uit het station door het 

noordelijke deel der Park Avenue vordert een tunnel voor 12 lijnen over 3 verdiepingen 

te verdeelen. Deze lijnen kruisen de Manhattanrivier op 3 plaatsen, waarbij het aantal 

lijnen tot 28 aangroeit. Aan de beide kanten van de Park Avenue zullen de paleizen 

van de Metropolitan Opera opgericht worden, evenals als die van de Nationale Teeken-

Academie. Het station, met een grondvlak van 6 bouwblokken van 50 Meter hoogte, 

zal in overeenstemming met de omringende gebouwen opgetrokken worden. Als 

curiositeit vermelden wij dat het tegenwoordige station 9.5 Hectaren beslaat, dat der 

Pennsylvanialijn 12 Hectaren en het te bouwen station niet minder dan 30 Hectaren. 
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Bij de P l a t e n . 
Ontwerp van een klein spoorwegstation 

door C J B O T H T J I Z E N . 

Zooals het plan aanwijst is de entree op het midden, men komt in de vestibule, 

en heeft van daar direct door een uitgang, toegang tot het perron. In de vestibule ligt 

rechts plaatskaartenbureau, bagage en kamer bureauchef, links trappenruim, post-

afdeeling en telegraaf. Op de bovenverdieping is de woning voor de chef, bestaande 

uit salon, slaap- en eetkamer, verder keuken enz. Het uiterlijk is forsch en geeft een 

geheel andere opvatting dan wij bij spoorwegstations veelal vinden toegepast. 

J. H. L E L I M A N . 

Op den isten December overleed te Amsterdam op 82-jarigen leeftijd, de architect 

J. H. Leliman. Zoo iemand veel gedaan heeft tot bevordering der bouwkunst, dan is 

het wel de Heer Leliman. 

Reeds jong zijn opleiding genietende .bij den Heer Tetar van Elven te Amsterdam 

en Metzelaar te Rotterdam toog Leliman daarna naar Parijs, waar hij onder leiding 

van Labrouste zich tot een- hoogst bekwaam architect wist te vdrmen. Leliman was 

liefhebber van een kleurtje op de teekeningen en dat wist hij wonderschoon daarop 

vol harmonie aan te brengen; zijne studi.es in Frankrijk gemaakt geven daarvan 

uitstekende onderwerpen. 

In Nederland gevestigd, zag hij zich. herhaaldelijk bij prijsvragen bekroond, en 

http://studi.es
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werd daardoor spoedig door menigeen tot architect verkozen. Vele bouwwerken bracht 

hij tot stand. De sociëteit Het Vosje (thans weer verdwenen), het Vercenigingsgebouw 

van het Kunstgenootschap Arti; het Gebouw der Ziekenverpleging (later door anderen 

uitgebreid); de arbeiderswoningen van Salerno, de Brcodfabriek en tal van winkels en 

woonhuizen met typische topgevels te Amsterdam. In de provincies kerken als die van 

Mettray bij Zutphen, buitenplaatsen als van Ruyter de Wildt en het gebouw Kers-

bergen en zoo van velerlei, waaruit de werkzame geest van den Heer Leliman blijkt. 

Maar wat bij dat al opmerkelijk was, daarin was een karakter weggelegd, dat een 

groote aantrekkelijkheid had in die dagen. Leliman gaf wat nieuws, zoo in vorm als 

versiering en het gezegde wanneer een ander bouwmeester iets daarstelde en het had 

eenige overeenkomst met zijne opvatting was het algemeen: »'t is een Lelimannetje«. 

In die dagen dweepten de jongeren met wat hij als voorbeeld te aanschouwen gaf. 

Groot was Lehman's kunst; de minstwaardige stukjes papier meest halve brieven 

vellen nog onbeschreven genoten allen dezelfde eer, zij werden met een gezellige schets 

bewerkt. Dat kende Leliman op ongeëvenaarde wijze, en het was wonderlijk hoe die 

schetsen een verhouding hadden, altijd correct en in verband, dat menig bouwkundige 

eerst na groote inspanning wist te verkrijgen. Hoevele zijn schetsen zijn? legio, want 

zijn scheppingsvermogen kwam daarvoor nooit tot rust. 

Ook in andere zaken was Leliman de voorman, het ambachtsonderwijs, waarover 

hij zeer veel heeft geschreven, heeft hij gebracht tot wat het is. Hij was den voorganger, 

den stichter der ambachtsscholen. 

Het vereenigingsleven eveneens, en Architectura et Amicitia, en de afdeeling der 

Maatschappij tot bevordering der bouwkunst en in de Maatschappij zelve was hij jaren 

achtereen den volijverigen bestuurder, die zeer veel heeft gedaan om den weg voor de 

kunst te banen, en omdat zijn woord prettig en schalks gesproken werd, had het veel 

invloed. 

Hoe Leliman wist te strijden waar het er op aankwam om goede denkbeelden in 

de kunst te bevorderen, getuigt zijn pennestrijd over het monument te 's Gravenhage 

en de ontwerpen Ebenhaezer en N. O., die twee totaal verschillende richtingen vertoonden. 

Zij hebben heel wat geschriften van zijn hand in het leven doen roepen. Ook bij de 

prijsvraag Rijksmuseum stond hij weer op de bres en het is vooral aan zijn volhardende 

wilskracht dank te weten, dat beide prijsvragen een beter resultaat verkregen. Voor de 

kunst was Leliman alles. Op dat gebied verdient hij allen lof, zullen velen die hem 

daarin hoog geëerd hebben, steeds met waardeering aan hem denken. 

Het is natuurlijk dat de kunst hulde bracht aan den overledene, 't kwam hem toe. 

Hij was den baanbreker voor het nieuwe, den strijder voor het schoon in onze kunst en 

waar wij zooveel op dat gebied van nabij hebben bijgewoond is de herinnering aan 

het goede uit dien tijd ons lief en onvergetelijk, en doet ons getuigen dat in Leliman 

een der grootste bevorderaars van de kunst is heengegaan. 
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By de t e k s t f i g u r e n . 

Het ontwerp woning met stalgebouwen gebouwd te Voorstonden naar het ontwerp 
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van den bouwmeester J. A. Heuvelink te Apeldoorn, neemt door de groote uitvoerigheid 

van dit onderwerp een groot deel der aflevering in. Wij beschouwden het echter niet 
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wenschelijk dit ontwerp over twee afleveringen te verdeden wat aan het geheel schade 

zou kunnen doen; daar dit een ontwerp te zien geeft belangrijk voor velen en dat zoowel 

door indeeling, uiterlijk en constructie de aandacht vraagt. 

Middelbaar Technische School te 's-Gravenhage, 

Üp initiatief van de Afdeeling 's-Gravenhage van den Algemcenen Nederlandschen 

Opzichters- en Teekenaarsbond, heeft zich aldaar een commissie gevormd tot onderzoek 

naar de oprichting van een Middelbaar Technische School te 's-Gravenhage, 



m 
De commissie tot onderzoek is samengesteld uit vertegenwoordigers der navolgende 

vereenigingen: 

a. Afdeeling »Architectuur« van den Haagschen Kunstkring. 

ó. ^Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst», afdeeling 's-Gravenhage. 

c. Bouwkundige vereeniging: »Onderneming en Vrijheid*. 
d. Vereeniging »Arti et Industriae*. 
<?. Vereeniging »De Nijverheid», Afd. van den Ned. Aannemersbond, 
/ . «Vereeniging tot bevordering van het M, T. O, te 's Gravenhage*. 
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g. sAlgemeene Ned. Opzichters- en Teekenaarsbond«) Afd. 's Gravenhage. 

Tot rapporteurs werden aangewezen de volgende heeren: 

J. F. van Hoytema, B. I.; J. W. Blom en M. Vrijenhoek, resp. gedelegeerde van 

de >Mij tot Bevordering der Bouwkunstc, de »Vereeniging tot Bevordering van het 

M.T. O. te 's Gravenhage«, en van den Algemeenen Nederlandschen Opzichters- en 

Teekenaarsbond. 
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A l g e m e e n e V o o r s c h r i f t e n 
voor de uitvoering en onderhoud van werken. 

Onder redactie van den bouwmeester D. H. Haverkamp verscheen bij den uitgever 

L. J. Veen te Amsterdam dezer dagen de zesde druk van bovengenoemde uitgave. Wat 

echter ditmaal die uitgave bizon-Ier belangrijk maakt, dat is de uitgebreidheid waardoor 

het een boekdeeltje vormt van 268 pagina's. Zijn de voorschriften noodig voor ieder 

vakman, omdat zij gedurig geraadpleegd moeten worden, ook voor de jongeren vormt 

het een hoogst wetenswaardig geheel omdat, het met vele toestanden die in het bouwvak 

voorkomen doet kennis maken. Het is dan ook met waardeering dat deze uitgave zal 

ontvangen worden, waarbij de saamsteller een groote nauwkeurigheid in alles heeft be

tracht om alles zoo volledig mogelijk bijeen te brengen. Wij vestigen hierop niet alleen 

de aandacht, maar achten dit werkje beslist noodig voor elk bouwkundig 

te hebben. 

P r ü s v r a a g VOOR EEN RECLAME-BILJET VOOR DE JANUARI-FEBRUARI-TENTOONSTELLING 

VAN DE NEDERI.ANDSCHE VEREENIGING VOOR AMBACHTS- EN NIJVERHEIDSKUNST 

TE AMSTERDAM. 

B e p a l i n g e n . — Het biljet wordt in 2 kleuren gedrukt en in litografie uitgevoerd, 

door den ontwerper zelf, opdat niet als gewoonlijk ontwerper en uitvoerder gescheiden zijn. 

De papiermaat van het biljet is 8 2 X 6 4 cM., mag in geen geval grooter worden 
genomen. 

De mededinger is vrij, slechts een gedeelte van deze oppervlakte te benutten voor 

zijn ontwerp, dat in litografie moet zijn uitgevoerd; desgewenscht op kleiner schaal 

(tot op 1/4 der ware grootte). Dit is noodzakelijk, om te kunnen beoordeelen of de 

prijswinner-inzender in staat kan worden geacht, zijn arbeid zelf voor den druk gereed 

te maken. Verlangd wordt dus één afdruk van de voornaamste der twee door hem 

gewenschte kleuren; de andere kleur kan desgewenscht met waterverf op een tweeden 

afdruk zijn aangegeven.. 

De keuze van papierkleur is vrij, zoo daarbij slechts rekening worde gehouden 
met de bestaande biljetpapiersoorten. 

Op het biljet moet met duidelijke letters de volgende tekst worden aangebracht. 

Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst. Tentoonstelling 

van Kunstwerken in het Stedelijk Museum te Amsterdam van 28 Januari tot 28 Februari, 

geopend van n — 3 uur. Zondags van 12.30—3 uur. Dinsdags gesloten. Entree 25 cents. 

Als prijs is uitgeloofd / 150, als p r e m i e / 5 0 . De jury is echter gerechtigd deze 

prijzen anders te verdeelen, zoo het gehalte der ingezonden ontwerpen daartoe aan

leiding mocht geven. 

De jury bestaat u i tdeheeren: H. P. Berlage Nz., J. F. Duwaer (technisch adviseerend 
lid), R. N. Roland Holst en S. H. de Roos. 

Elke teekening moet voorzien zijn van een kenwooid, en vergezeld gaan van een 
correspondentieadres, waarop hetzelfde motto, benevens den verzegelden naambrief van 
den ontwerper. 
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De teekcningen worden' vrachtvrij ingewacht vóór den 24 December bij den isteti 

secretaris Jacob M.irrsstraat 20 te Sloten bij Amsterdam. Onvoldoend gefrankeerde 

zendingen worden niet aangenomen. 

" N.B. Indien mogelijk, worden met toestemming der inzenders, de ingezonden 

ontwerpen mede tentoongesteld. Men wordt verzocht buiten op de enveloppe kenbaar 

te maken of men zulks al of niet wenscht. 
Verdere inlichtingen worden gaarne door het bestuur verstrekt. 

Namens het Bestuur: 

JAC. VAN DEN BOSCH, Voorzitter. 

S. H. DE ROOS, ie Secretaris. 

E e n t w e e d e B e u r s g e b o u w te A m s t e r d a m 

Dezer dagen kwam de inventaris van het Bible-Hotel, Damrak te Amsterdam onder 

de hamer en spoedig gaat het gebouw er aan; aan de architectuur wordt niets verloren. 

Belangrijker zal zijn wat onder de bekwame leiding van den bouwmeester Jos. Cuypers 

daar zal verschijnen, namelijk, de nieuwe Effectenbeurs. Wij lezen daarvan: 
Volgens de thans aanhangige plannen zal het gebouw uitwendig een rustigen, deftigen 

indruk maken, eenigszins in den geest van de oude achttiende-eeuwsche patnc.erswomngen. 
In het gebouw der vereeniging zal de opgang geheel binnenshuis worden aangebracht, zoodat 
de entree aan de Damrakzijde een zeer sober karakter verkrijgt. De gevel zal 111 natuur- en 
baksteen worden gebouwd, waardoor daar ter plaatse een welkome kleurwissehng zal ontstaan 
tegenover het nieuw te stichten gebouw van de Bijenkorf. 

De groote beurszaal, die aan de Warmoesstraat-zijde wordt gebouwd, komt op de eerste 
verdieping en verkrijgt een oppervlakte van 30 bij 40 M, (de tegenwoordige meet .Sbtj 39 M-)-
Een vestibule, waarin een monumentale opgang van 4 meter hoogte, zal tot deze beursruimte 

toegang geven. 
De ruimte gelijkvloers zal worden ingenomen o. a. door een postkantoor en door een 

drukkerij voor de Prijscourant. Aan den anderen kant komt een lunchroom voor de beurs
bezoekers. De overige ruimte aan die zijde zal door verschillende dienstlokalen worden ingenomen. 

Aan de Noordzijde boven de ruimte van het postkantoor is een zaal ontworpen voor de 
bezoekers der goederenbeurs, die leden der Vereeniging voor den Effectenhandel wenschen te 
spreken Aan denzelfden kant komen Rijkstelephoon en telegraaf. Het tegenoverliggende 
(Zuidelijk) gedeelte wordt geheel bestemd voor de Effecten-Sociëteit. Een gedeelte dier ruimte 
zal worden mgericht voor publieke verkoopen ; (de hiervoor te reserveeren ruimte wordt ook 
van de buitenzijde voor het publiek toegankelijk). 

De verdieping hierboven zal aan de Damrak-zijde worden ingericht voor het bestuur en het 
secretariaat, terwijl hier tevens een zaal komt voor de commissie voor geschillen. Aan den 
zuidelijken vleugel komen een lotenzaal, een schrijfzaal en blijven verschillende ruimten voor 
andere doeleinden disponibel. Aan den anderen kant, — boven het telegraafkanloor, — komt 
de noteerzaal en daarachter een lees- en een boekenzaal. 

De hierboven gelegen tweede bovenverdieping wordt ingericht tot woning van den restau
rateur en den administrateur, terwijl verder verschillende administratieve inrichtingen aldaar 
plaats zullen vinden. 

Natuurlijk zal van allerlei moderne constructies gebruik worden gemaakt. Zoo worden alle 
vloeren brandvrij ontworpen. 

Op berging van fietsen etc. is bij het bouwplan gerekend. 
Op 1 Mei 1913 moet het nieuwe gebouw in gebruik worden genomen. 
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B ij d e P l a t e n . 

Ontwerp van een dubbele Woning 

door C J B O O D E B K E B K 

Een hoogst eenvoudig onderwerp, twee kleine woningen onder een dak, toch met 

een uiterlijk dat de aandacht trekt. >) De verdeeling van het plan waar de ingang in 

het portiek is, komt men van daar verder in den gang, waar de trap naar de zolder

verdieping leidt. Aan den gang grenst de zit- en woonkamer. In beiden is ruimte tot 

plaatsing in een afgedeelde hoek voor een ledikant. Uit de woonkamer geeft een goed 

afgesloten gang toegang tot keuken en W. C. Zoo als de achtergevel doet zien, is daar 

nog een overdekt zitje. Op de zolderverdieping is een kleine kamer, 't Is een beknopte 

woning, zoo als er buiten zoo dikwerf noodig zijn. 

i) Op de achtergevel is de kaplijn foutief aangegeven, de noklijn moest doorloopen op dezelfde 

hoogte als bij den voorgevel. 

Van Gendt's Bouwkalender. 

in. Wanneer wij die moesten missen, zi Daar zijn van die oude getrouwer 

zij ons doen inzien, dat zij ons in vele gevallen tot hulp en voorlichting verstrekken. 

Daaronder rekenen wij ook van Gendt's Bouwkalender, die nu het jaar gaat sluiten, 

zich nog bijtijds aanmeld voor het nieuwe en voor haar 41ste jaar. Daar is over d.e 

uitgave die velen welkom is, door die velen wel eens geklaagd, dat de Bouwkalender 

te dik werd, om een bescheiden plaatsje in de zak in te kunnen, innemen. Dat was dan 

ook werkelijk zoo, en nu hebben de saamstellers, de Heeren Th. G. Schill en D. H. 

Haverkamp een goed idee gehad, om de Bouwkalender beknopter te maken, en al het 

zoo laflgzamerhand meer en meer.aangroeiende in'afzonderlijke baelqes bij te leveren. 
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Daardoor komt de kalender in gezelschap van drie andere boekjes. Perssoalia, Memo

randum en Bijlage genaamd, die al door zich uitbreidende in de toekomst, een aardig 

gezelschap beloven uit te gaan maken. Juist die waardevermeerdering is een waarborg, 

dat de uitgave weder bij velen een tehuis zal vinden, 't is een praktisch, nagenoeg 

onmisbaar geheel geworden, dat om de nette uitvoering den uitgever L. J. Veen te 

Amsterdam, tot eer verstrekt. 

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

De beide tekstfiguren zijn voor en zijgevel, ten dienste van een hulpstation op 

een kleine plaats, het zijn schetsen van den heer A. Graafland, die ten doel hebben het 

karakter voor een dergelijk gebouwtje aan te geven 

Pryscourant v a n Bouwart ike len . 

Wij vestigen de aandacht op de met zorg uitgevoerde en van velerlei artikelen 

voorziene geïllustreerde prijscourant van de firma Peck & Co., Nieuwendijk 74, Amsterdam. 

Het is een boekdeeltje van 80 pagina's, die er gebruik van maakt, zal zich de keuze 

in velen, dagelijks bij den bouw voorkomende artikelen- vergemakkelijken, en rekening 

met de prijs kunnen houden. 

De hoogste steenen bruggen ter wereld. 

Kort geleden werd te Constantine in Algerië een steenen brug voltooid, die wat 

de hoogte betreft, al de overige bruggen ter wereld overtreft en die van een zeer 
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vernuftige constructie is. De stad Constantine ligt op een rotsachtig kalkplateau, dat 

naar drie kanten steil afloopt en van de hoogte »Mansurah«, waarop het station 

gebouwd is, door de diepe, schilderachtige kloof van de Roumelrivier gescheiden is. 

Vroeger stond die stad met de hoogte in verbinding door een prachtige, oud-Romeinsche 

brug, die uit drie verdiepingen bestond en over de 120 M. hoog was. In 1857 stortte 

deze brug echter in en er werd door de Franschen een nieuwe, mooie brug gebouwd. 

Het nieuwste viaduct over de kloof heeft een gezamenlijke lengte van 442.5 M. en bestaat 

uit 27 bogen van zeer ongelijke afmetingen, waarvan de grootste een spanwijdte van 
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69 M. heeft en bijna 100 M. over de rivier ligt De bouw van deze \m§ bracht zeer 

eigenaardig* moeilijkheden met zich mede, daar de steile oevers op deze plaats volkomen 

ontoegangelijk zijn. Het ontwerp van deze brug is van Séjourné, die reeds eenige 

jaren geleden in Luxemburg een dergelijke constructie uitvoerde. Ieder boog bestaat 

uit 2 paralel loopende deelen van 4 M. breedte, die door een eveneens 4 M. breede 

tusschenruimte gescheiden zijn, en die bij het sluitstuk door een plat stuk van gehard 

beton met elkaar in verbinding staan. De op één na de hoogste steenen brug is de 

beioemde Solisbrug in 't Zwitsersche Canton Graubünden, die op 88 M hoogte de 

Albula overspant. Zij heeft een lengte van bijna 130 M. en de breedste van haar 

12 steenen bogen heeft een spanwijdte van 42 M. 

Op deze brug volgt de steenen brug bij Ronda in de Spaansche provincie Malaga, 

die over de kloof van de Guadalvin voert en uit de 18e eeuw dateert. Welke vorde

ringen het ingenieurs-bedrijf sedert deze tijd gemaakt heeft, ziet men duidelijk wanneer 

men de flinke bogen van de nieuwe brug te Constantine met die van de Guadalvin 

brug vergelijkt. 

De beide rotswanden te Ronda, die door de brug verbonden zijn, liggen circa 

69 M. van elkaar verwijderd en zijn 83 M. hoog. De ingenieurs van de 18e eeuw 

hielden de overbrugging door middel van één enkele boog voor onmogelijk. Ztj 

bouwden aan iedere kant van de kloof een breede steenen pijler en bouwden op deze 

pijlers een driebogige brug. Deze manier van bouwen is zeker niet minder sterk dan 

de enkele boog van Séjourné bij de brug te Constantine, maar aanmerkelijk kostbaarder 

en plomper van vorm. 

1 9 1 O. 
Ook dit jaar bracht aan velen veel. 

Vreugd en ook droef nis was het deel. 

Bouwkunst en Vriendschap, in 't Hollandsch en Latijn 

Die mochten beiden in de vreugde zijn, — 

Daar was ook leed, niet te vergeten 

En Mannen die zooals wij weten, 

Geplaatst; door allen bovenaan 

Die zagen wij met droef nis gaan — 

Waar thans het jaar ten einde spoed 

Aan hen, nog onzen dank'bren groet — 

Ook d'arbeid die in de eerste dagen 

Van tien, gebukt ging onder slagen 

Herleeft, en overal wordt weg bereid 

Voor velen, schijnbaar beteren tijd. 

Dat is de zegen van het heden 

Tien gaat beter, dan 't in kwam treden. 

Ik wensch voor U en voor mij zelf 

Moge dat zoo voortgaan, in 't jaar ei/. 
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