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Bij de P l a t e n . 
D u b b e l l a n d h u i s te B u s s u m , 

door H. D. TABAK, Bouwmeester. 

Een eigenaardige woningcombinatie geeft de plaat. Hét is een dubbel landhuis, 
waarbij de beide woningen zeer van elkaar verschillen, overeenkomstig de daarvoor 
gestelde eischen. De bouwmeester wist dat uitstekend op te lossen, en verkreeg daardoor 
voor het uiterlijk een aan alle kanten verschillenden gevel. De woning links heeft den ingang 
aan den linker zijgevel, een entree, de hal en daaraan de begrensde vertrekken, salon, 
en huiskamer en suite, een serre, verder de keuken, en op de bovenverdieping twee 
slaapkamers, een logeerkamer en een badkamer. De andere woning bevat huiskamer 
•en serre, eetkamer en keuken, terwijl de ingang aan den rechter zijgevel is; daarboven 
drie slaap- en een logeerkamer. Het is een woninggeheel, dat door de uit de ver
deeling verkregen afwisseling voldoet en de aandacht vraagt. 

Oud en Nieuw. 

In het oude jaar, is heel wat voorgevallen, 

In kunst en vak, ja bij ons allen. 
En dikwerf gaf ons tijdschrift aan 
Een van de besten, is van ons weggegaan, 
Hun zij de laatste groet gebracht. 
Nu het oude jaar hier wordt herdacht. 

Het Paleis des Vredes kwam tot stand, 
Dat was een glorie voor ons land, 
't Is vreemd, dat daar juist het eerst geschiedt. 
Wat men oorlog noemt en anders niet. 



Een STEUR en VRIES in het bouwvak wel bekend 
Die zijn als dollen op elkaar gerend, 
Daar bleef geen stuk van heel, en die het van verre zag 
Die rilde, en vroeg of men dat nu vrede noemen mag. 
Wanneer men reeds in het klein zoo 't praktisch nut beschouwd 
Ik vraag, waar is in 's hemelsnaam zoo'n tempel voor gebouwd. 

Geprijsvraagd werdt dit jaar op wel de beste wijs 
En menigeen die ging gelukkig met de prijs. 
In Rotterdam daar is een strijd gestreden 
Belangrijk en getuigend van ons heden. 
Dat al, moge Nederland als klein geboekt ook staan. 
De kunstenaars zich kunnen meten, behooren bovenaan. 
De prijsvraag voor het Stadhuis gaf ons veel schoons te aanschouwen, 
Dwong ons eerbied af voor hen die meester zijn in het bouwen, 
't Is jammer dat men zelfs uit Bremen in het Handelsblad kwam klagen 
Met ellenlange stukken, waarvan men de helft wel af kan zagen, 
En waarvan de andere helft door STUVT heel pittig is weerlegd. 
Collega MEEUWSEN :>heeft op stuit geheidt« wordt algemeen gezegd. 
Zie dat was hier volkomen overbodig. 
De strijd die was correct, verzet is dus niet noodig. 
Maar dat was niet altijd zoo, daar viel wel eens te klagen 
En voor de toekomst om verbetering te vragen. 
De jury's deden soms hun arbeid op een koopje. 
De teekeningen gesmeten op een hoopje. 
Met een rapport geschreven op een draf 
Dat niets te lezen gaf, 
Dat mag niet meer bestaan 
Of niemand zal ter prijsvraag gaan. 

Ook tal van bonden kwamen tot elkaar 
In dit geval was het een gezegend jaar. 
't Is alles voortaan puik, de architectenstand 
Die lag den grondslag voor een nieuwen band. 
Met hen door kunst en door praktijk verbonden 
Werd het overal nagevolgd en geschikt bevonden. 
Tot zelfs de handelaar in materialen, 
Die zag zich in een bond verdwalen, 
Ook het materiaal deed mee, het is algemeen bekend 
Men denke aan het Syndicaats-cement. 
Wij leven in een tijd, waarbij men stelt op prijs 
In alles puik te zijn *het aardsche Paradijs*, 
Dat is anders dan voor vijf en twintig jaren, 
Toen had men heel geen zorg om zoo elkaar te sparen. 
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Het geschiedde dat men eens een kerk ging bouwen, 
En die het deed, een toe moest geven in vertrouwen. 
Zag men een onderdeel van een bouwwerk zich vereerd 
Heel handig werd dan soms de buidel omgekeerd 
Daar was nergens recht te vinden, het was een nare tijd 
Gelukkig heeft het Paradijs ons van dien druk bevrijdt. 

Toch zijn er ook nog tal van allerhande zaken. 
Die zoo eens nu en dan hun wandeling om ons maken, 
Ik denk aan de Leidschestraat, die straat is veel te smal, 
Men vraagt, en zeer terecht wat nu gebeuren zal. 
De een die roept, maakt haar maar eens zoo breed. 
Dat is het best, wat ik er op weet. 
Maar mannen van gezag en met een helderen blik. 
Zijn met zoo'n voorstel wat minder in hun schik. 
Zij vormden het plan; en wisten ons te zeggen: 
Het allerbeste is, zoo'n straat er naast te leggen. 
Had een leek dat nu gezegd: tOch man, je bent niet wijs*. 
Zou het antwoord zijn, maar zie: het waren stemmen uit het Paradijs, 
Daar staat het verstand bij stil, juist als bij de ingezonden stukken, 
Waarbij men met stoel en tafel aan moet rukken 
Zoo als zii in de hoogte gaan. 
Wil men er nog een sikkepitje van verstaan, 
Waarin zoo waarlijk haarfijn, 'tot op eeo streep 
Wordt uitgerekend, waar hem zit de kneep, — 
Dan moet men toch erkennen, dat het hedendaagsch geslacht 
Het tot een groote hoogte heeft gebracht. 

Die nu het bouwen ziet, en kijkt eens op den Dam, 
'k Wed dat die een heel andere conclusie nam. 
Hier schijnt men dan toch wel, te hebben stilgestaan, 
Zoocils men thans hier bouwt, werd het vroeger ook gedaan, 
Dat is juist, maar dit is ook het resultaat 
Van een prijsvraag en het toezien van de Schoonheidsraad, 
Die rekening houdt, dat oude plunje beter past 
Dan nieuwe zonder snit, hang die maar in de kast. 

Zoo blijft er veel, al zijn wij bij de hand, 
Dat inderdaad gaat ver boven ons verstand, 
Welnu laat het nieuwe jaar ons allen voorspoed geven. 
Ook grooter wijsheid, waar wij soms achterbleven. 
Laat het voor ons allen zijn, een heel begrijpelijk jaar, 
Vol eenvoud en geluk, al zijn die wenschen maar 
Wat simpel opgesteld, >daar wordt hoog genoeg gevlogenc, 
l'ai op die wijs alleen, blijft het voor aller oogen. H. 



Woonhuis te Valkenburg. : Voorgevel. ' :: Bouwmeester J. W. H. Luyten. 
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Bij d e t e k s t f i g u r e n . 

Het gebeurt ons niet veel dat uit het zuiden van ons land ons een teekening ter 
opname gegeven wordt, waarvan het hoofdmateriaal bij den bouw uit provincialen 

natuursteen bestaat. Dat is dan ook alleen mogelijk inde provincie 
Limburg waar de mergelsteen wordt gevonden. De foto doet zien 
wat daarvan onder behoorlijke leiding te maken is. - - Het is een 
woonhuis te Valkenburg door den bouwmeester Jos. W. H. Luyten 
uitgevoerd. De materialen zijn mergelsteen, rustende op een plint 
van bruin verglaasden metselsteen, de raam en deurdorpels zijn 
van hardsteen. Voldoet het uiterlijk en geeft dat een aangenaam 
geheel te zien de inwendige verdeeling is eenvoudig. Ter beganen 
grond vestibule, salon met erker, woonkamer met serre, keuken 
en bijkeuken. In het sousterrein den kelder. Op de eerste ver
dieping twee slaapkamers, bad- en studeerkamer terwijl van de 
zolderverdieping aan den voorgevel nog een kamer is gemaakt. 
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Heemschut Conferentie. 

BEGANE ERQNÜ• 

Heemschut heeft belangrijke dagen doorleeft. Het was een 
uitstekend denkbeeld om door een flink optreden te doen zien 
wat de werkkring is en wij gelooven dat het verhandelde 

wel zal bijdragen om te kunnen zeggen dat men geslaagd is. Op de vergadering 
Maandag 29 December te 3 uur in het American Hotel gehouden was een groot 
aantal belangstellenden aanwezig. Prof dr. H. Brugmans voorzitter van de bond opende 
de conferentie en wees erop dat de Vereeniging belangstelling noodig had en het bleek 
dat zij deze gevonden had. Het publiek moet voor de zaak gewonnen worden, de 
overheid alleen is niet altijd bij machte, de maatschappij moet 
het zelf wenschen, dat alleen is de grootste kracht. Daarom is een 
toelichting van den Heemschut werkkring noodig. Onze eeuw is 
die der techniek, daartegen komt reactie, men gevoelt dat de 
techniek alleen ons leven niet mag beheerschen, men wenscht 
meer geestelijke beschaving en uit dien wensch is Heemschut 
geboren. De Heer A. W. Welsman, secretaris van den bond gaf 
daarna een voordracht »Over Heemschut in 1912 en 1913*. Voor 
twee jaar geleden was er in Nederland nog maar weinig gedaan 
tot bescherming der schoonheid. De bond was toen pas opgericht, 
niettemin waren veler oogen reeds op de gevaren gevestigd. Men 
zag in, dat talrijke gebouwen zonder noodzaak waren gesloopt of ver
minkt, dat het evenzoo met het landschap was gegaan en dat daarom 
de reclame moest ingebonden worden. Reeds was dit door de Prov. 
Staten opgemerkt, waardoor een voorstel tot bestrijding werd aangenomen. Daarbij 
werden den eigenaar of gebruiker van eenig roerend goed, muren, getimmerten enz. 

• Y E R M E P I N E 



verboden deze voor dit doel te bestemmen, alleen op eigen grond en voor eigen zaak was 
het veroorloofd, terwijl reclames die op 10 October 1912 aanwezig waren zullen moeten 
opgeruimd zijn op 1 Januari 1914. Onderwerpt men zich hieraan niet dan. geschiedt 
verwijdering door Gedeputeerde Staten. Deze bepaling betreft echter alleen het landelijk 
deel der gemeenten van Noord-Holland, zoodat de reclames langs den weg zullen vervallen, 
die in de kom der gemeenten of in de steden zullen blijven. In Amsterdam heeft men 
getracht dat te bewerken door politie-verordeningen, doch dat had geen succes. Wat 
Noord-Holland deed vond alleen in Zeeland bij de Staten steun. Het is een feit dat de 
fraaiste landelijke streken van Noord-Holland, Gelderland en Utrecht door reclame worden 
ontsierd Daarom is een rijkswet tot beperking noodig. Spr. toonde aan hoe storend de 
reclame ten opzichte der gebouwen is. In Edam had een kruidenier de ruiten van zijn 
gevel beschilderd met allerlei reclame wat zonderling afstak bij het daar naast staande 
fraaie museum gebouwtje, waardoor dit in waarde verloor. Tot zelfs in het buitenland 
is hierover gerept. Vooral wijst spr. er op dat de commissie te Amsterdam benoemd 
tot bevordering van het stadsschoon moge waken voor het feit dat oude schoonheid 
niet wordt nagebootst. Elk huis blijve in zijn tijd. Dat is het doel van Heemschut. 
Die wenscht te behouden wat bestaat en goed is, maar overigens ga het moderne 
mede met onze tegenwoordige eischen. Die eischen moeten tevens aan de schoonheid 
voldoen en daarvoor moeten de gemeenten waken, waarvoor Heemschut evenzoo op
treedt, Spr. wees op verschillende voorbeelden waarbij het vernietigen van het goede 
oude en vervangen door het middelmatige nieuwe, afbreuk doet aan de schoonheid. 
In dien zin heeft Heemschut gewerkt en reeds zeer veel ten goede gekeerd, daarvoor 
is echter krachtige samenwerking noodig van overheid en burgers om tot behoud 
van het schoone te geraken. 

Op de tweede vergadering, des avonds gehouden, was Mr. I. W. Frederiks aan 
het woord, zijn onderwerp was: »Bestrijding van inbreuken op natuur- en stadsschoon.. 
Spr. wees er op, hoe in ons land tot nog toe weinig is gedaan met het buitenland 
vergeleken. Wel hebben velen zich aangesloten om de schoonheid van ons land te 
behouden, maar dat baat niet veel wanneer de steun van overheidswege wordt gemist. 
Dit stuitte vooral af op het eigendomsrecht dat velen meenen te bezitten, toch is dat 
onjuist, raakt dit recht het gemeenschappelijk belang, dan is het noodig dat eene 
ongunstige toepassing daarvan wordt beperkt, desnoods ontnomen. De schoonheid van 
het land behoort aan ons allen, en naar dat recht dient het eigendomsrecht zich te 
schikken, want van de schoonheid van een land gaat een opvoedende kracht uit, die 
het peil der beschaving verhoogt, zij brengt den vreemdeling' hier, brengt welvaart en 
bevordert in vele gevallen de gezondheid in het land. Het is aan de overheid opgedragen 
die beide belangen in overeenstemming te brengen, in dien zin gaf hij een denkbeeld 
aan hoe die samenwerking moest zijn. 

Hoe inbreuk gemaakt wordt op de schoonheid, ten eerste door het vernielen en 
beschadigen van monumenten, daarom moet er een verbod ingesteld worden, waarbij het 
de eigenaars van die monumenten verboden is, om tot geheele of gedeeltelijke vernietiging 
over te gaan, waaronder men kan rekenen het beschilderen met reclames, bovendien 
het onoordeelkundig herstellen. Daarbij verdient een klassering der te beschermen 
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monumenten aanbeveling, onder voorwaarde dat de lijst daarvan voor herziening 
vatbaar is. In Duitschland heeft men verordeningen vastgesteld voor enkele oude steden 
en wel dat de in een bepaalde straat voortlevende bouwstijl worde gehandhaafd; waar echter 
in ons land de straten het kenmerk van het verleden hebben verloren is dat minder gewenscht. 
Het kan voorkomen dat aan een monument de waarde wordt ontnomen, door wijziging 
Van de omgeving, daarom moet daarop vooral gelet worden met het toepassen der 
bouwverordeningen. Men bepale afstand, hoogte en zoo meer voor de nieuwe gebouwen 
tevens dat deze gevaarloos zijn. Nu kan het voorkomen, dat door de macht van het 
kapitaal in eene omgeving terecht komt, wat daar eigenlijk niet te huis behoort, en waar
door het geheel verstoord wordt, dat door maatregelen te beperken gaat moeilijk, het 
best is wat bij ons geschiedt, om dergelijke gebreken door steun op te heffen. Dat is 
door de aesthetische waarde der gebouwen te verhoogen, en ten andere door billijke 
grondprijzen te bevorderen dat het uiterlijk der woningen niet tot elkanders nadeel 
strekt. De schoonheids commissieën waken voor de aesthetische waarde, wanneer de 
grondprijzen nu billijker worden, kan aan het uiterlijk ook meer ten koste worden gelegd. 

De Heer I. H. W. Leliman besprak vervolgens het onderwerp. Schoonheidscommissies 
en openbare bouwkundige advies bureaux. Ook spreker wees er op, dat in den eersten 
tijd alleen van overheidsmaatregelen verbetering van toestand te wachten is en noemde 
daarbij Nijmegen en Laren welke gemeenten zulk een goed voorbeeld gegeven hadden. 
In Amsterdam heeft de schoonheids commissie weinig kracht, te meer, daar nagenoeg 
alle gemeentegebouwen buiten hare beoordeeling blijven, daarbij komt de commissie 
dikwerf voor een enkel geheel, zelden voor een complex van woningen te staan, waardoor 
het moeielijk wordt samenhang te vormen en juist dat wordt gewenscht. Maar dan ook is 
het noodig dat de commissie niet alleen afkeurt maar tevens de middelen aanwijst, hoe 
het minder gelukkige naar hare opvatting kan hersteld worden. Dat wordt dan het 
werk van het bouwkundig advies bureau. Zulk een bureau en de schoonheidscommissie 
kunnen ontzaggelijk veel ten goede uitwerken, daarbij vond men ook in Duitschland 
veel baat. Bovendien bepalen zich de Duitsche bureaux niet alleen tot het geven van 
advies, zij verbeteren de smaak door prijsvragen, tentoonstellingen, voordrachten enz., en 
vooral door goede voorbeelden te laten zien. Belangrijke sommen zijn daarvoor, noodig, 
zoo geeft Saksen daarvoor jaarlijks 37.000 Mark en Wurtemberg 40.000 Mark uit. 
Hoewel door de bouwmeesters wantrouwend begroet, werd echter duidelijk gemaakt 
dat het niet in het streven lag, de bouwmeesters uit te schakelen, integendeel om hen 
in het goede van dienst te zijn. De arbeid van deze bureaux wordt dan ook niet 
gehonoreerd, het blijft een eereambt. Daardoor verheft zich het peil der bouwwerken, 
zonder eenige schade aan de betrokkenen te berokkenen. Dien weg is ook voor ons 
gewenscht. In Amsterdam is in 1911 in dien geest de Commissie van het Stadsschoen 
gesticht, die drie achtereenvolgende jaren ƒ2000.— subsidie heeft, een aanvang dus. 
Omdat echter haar macht gering is, werkt het nut langzaam. Met een aantal lantaarn-
platen werden de ontsieringen aangetoond, die karakterloozen bouw vormt. 

(Wordt vervolgd). 
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Van Qendt ' s Bouwka lende r . 

De Bouwkalender is er weer en wel voor 1914. Dat is al jaargang 44- Een knappen 

leeftijd en altijd nog denzelfden door velen gezocht en als onontbeerlijk beschouwt. Dat 

komt omdat er veel in te vinden is den vakman van nut. Gewicht, draagkracht, 

weerstand, beweging, warmte, stoom, eenheidsprijzen, allen komen er in voor met nog 

vele aanwijzingen die in de praktijk van dienst kunnen zijn. Daarbij de gewone agenda 

waarin elke dag zijn lief en leed kan vermelden. De prijs is (stevig gebonden) f 1,75, 

met linnen band ƒ 1.50. Terwijl de bijlage waarin de wetten zijn vermeld die bij het 

bouwvak van toepassing komen afzonderlijk verkrijgbaar is voor ƒ 0.90. Uitgever is 

L. J. Veen, Keizersgracht 485. Amsterdam. Ook nu zullen beide uitgaven hunne 

afnemers wel vinden. 

E x a m e n s der Maatschappi j t o t Bevorde r ing der B o u w k u n s t . 

Diploma Bouwkundig-Opzichter. 

In de ade helft van Februari 1914 en volgende dagen zal worden afgenomen het examen 
voor het Diploma Bouwkundig-Opzichter, ingesteld door de Maatschappij en goedgekeurd bij 
Ministerieele beschikking. Zij, die op 1 Maart 1914 den leeftijd van 23 jaar nog met hebben 
bereikt, worden tot dit examen niet toegelaten. 

Diploma Bouwkundig-Teekenaar. 

In de ade helft van Maart 1914 en volgende dagen zal worden afgenomen het examen 
voor het Diploma van Bouwkundig-Teekenaar, ingesteld door de Maatschappij en goedgekeurd 
bij Ministerieele beschikking. Zij, die op 1 Maart 1914 den leeftijd van 23 jaar nog //.^hebben 
bereikt, worden tot dit examen niet toegelaten. 

Diploma van Uitvoerder van Bouwwerken (Onderbaas). 

In de ade helft van Maart 1914 en volgende dagen zal worden afgenomen het examen 
voor het Diploma van uitvoerder van Bouwwerken (Onderbaas), ingesteld door de Maatschappij 
en goedgekeurd bij Ministerieele beschikking. Zij, die op 1 Maart 1914 den leeftijd van 25 jaar 
nog niet hebben bereikt, worden tot dit examen niet toegelaten. 

Zij, die deze of een dezer examens wenschen af te leggen, moeten schriftelijk hiervan 
mededeeling doen vóór 16 Januari 1»14 aan het Bureau der Maatschappij, Marnixstraat 40a, 
Amsterdam, alwaar zij ook moeten inzenden; 

i0. de geboorteacte of bewijs van ouderdom; 
2o. de bewijzen van bekwaamheid en getuigschriften, f « « afschriften, zie art. 15 en 16, 

of 14 óf ia van de respectieve programma's. Teekeningen of werkstukken worden niet verlangd; 
30. het verschuldigde bedrag van ƒ 1 5 . - . Alleen wanneer de candidaat niet kan worden 

toegelaten wordt dit bedrag teruggezonden. 
40. Wanneer de candidaat reeds vroeger aan een der examens heeft deelgenomen, moet hi] 

daarvan mededeeUng doen met vermelding van het jaar of de jaren, waarin dit heeft plaats gehad. 
De candidaten zuUen in groepen worden ingedeeld; aan hen die zich hebben aangemeld, 

zullen aUe vereischte inlichtingen, o. a. de plaats waar het schriftelijk en het mondeling examen 
zal worden afgenomen, tijdig worden verstrekt. 

Bewt na afloop van «He examens wordt de uitslag bekend gemaakt. 
De Mg. Secretaris, J. GRATAMA. 



Vademecum der Bouwvakken. 
29e Jaargang 1914. 

Afl. 1. Plaat 1. 
1 Januari 1914. 



B o e r e n h o f s t e d e , 
door R. BOITBN & ZOON, Bouwmeesters. 

De onder directie van de firma R. Boiten & Zoon, bouwmeesters te Veendam, 
gebouwde boerenhofstede, kenmerkt zich door een geheel ruime opvatting voor het 
bedrijf. Een flinke woning, waarbij het portiek toegang geeft tot een ruime entree, dan 
de hal, daaromheen groepeeren zich woonkamer, salon en twee slaapkamers, daarboven 
de verschillende andere vertrekken, bestemd voor logeer- en slaapkamers. Uit de hal is 
tevens toegang tot de ruimten voor het bedrijf. Die ruimten zijn door een dwarsgang 
van de woning afgesloten. Daarin zijn opgenomen dorschvloer, keuken, karnhuis, slaap
vertrekken voor personeel, paarden- en koestal. Ook om de wijze van fundatie heeft dit 
ontwerp zijn eigenaardige verdiensten. Alles bijeen vormt het een voor het bedrijf 
geriefelijk geheel. 

De verbeterde verkeersweg. 

Dezer dagen gaf het Handelsblad een teekening te zien, waarop de Leidschestraat 
tweeling was voorgesteld in gebruik, niet zoozeer als wandeling maar meer als een 
soort viaduct voor het tramvervoer. De voorstander rekende daarbij uit, dat het een 
plan was dat maar een schijntje kon kosten. Eén huis had men maar voor elke straat
lengte noodig om er in en uit te komen. Dat huis behoefde nog niet eens gesloopt te 
worden. Alleen den beganen grond moest vrij zijn, de bovenverdiepingen zouden kunnen 
blijven. Hoe daarheen te komen blijft een raadsel, tenzij de buurman zich over de ruimte, 
ontfermt. Het was het zuinigheids-toppunt. Wat zou echter zoo'n slop een misstand geven 
op het fraaiste gedeelte van de stad. Het zou er worden als het pad tusschen de ?. C. 
en de Vossiusstraat Zou het geen schande zijn als wij zulke toestanden scheppen op 
het voornaamste stadspunt. Menigeen is er wellicht die denkt, wanneer hij dat zoo 



smakelijk in het Handelsblad ziet voorgesteld, dat is werkelijk nóg zoo kwaad niet, maar 
laat die dan eens wat verder en aan de toekomst denken, wat er verkregen is wanneer het tot 
stand kwam. Ren weg die des avonds een toevlucht voor allerlei narigheid zou zijn, 

die bovendien groot gevaar zou 
opleveren, want wat blijft er 
van de smalle ruimten over, 
wanneer twee trams elkaar 
passeereu, juist zooveel om 
platgedrukt te worden. Laat 
men toch tot bc/.inning komen 
en niet zulke onmogelijke 
dingen het publiek voorzetten. 
Ruimt de straat, maakt die 
voldoende breed, versiert de 
bruggen en maakt ze monu
mentaal en Amsterdam is eene 
belangrijke verfraaiing rijker 
geworden en alle gemodder en 
gekruip daaromheen, 't is alles 
dwalen van den hoofdweg af, 
het brengt ons tot niets, waarom 
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Beganen grond. 

het geenerlei nut heeft dergelijke denkbeelden ingang te doen vinden. Moge dat eindelooze 
denkbeelden-aangeven in staking gaan, het wordt hoog tijd, want het wordt hoe langer 
hoe minderwaardiger. 

Bij de t e k s t f i g u r e n » 

Het gebouw voor een vak-
teekenschool, opgericht door de 
afdeeling Ermelo van het Nederl. 
Werklieden-Verbond »Patrimo
nium*, volgens dp plannen van 
den bouwmeester Joh. Kortlan^, 
geven de verschillende tekst-
fïguren te zien. Zooals voor 
dergelijke inrichting zaak is, is 
de inwendige verdeeling een
voudig, daar de hoofdeischen 
zijn, behoorlijke ruimte en vol
doend licht, en dat is hier 
alleszins aanwezig. Ter beganen 
grond zijn twee lokalen, daarboven evenzoo twee, en menige stads-teekenschool zal 
naijverlg zijn op dergelijke inrichting, waarbij het licht zoo ongestoord kan binnenvallen. 
Ook het uiterlijk, evenzoo van eenvoudigen vorm, is geheel in overeenstemming met 

II"' II.! II II 

Zolderplan. 



het doel en geeft een degelijk en flink gebouw te zien. De doorsnede geeft een kijkje 
op het trappenruim, waarin de trappen niet te hoog genomen zijn en van geschikte 
afmeting. Het metselwerk van het gebouw is klinkers, de kap is gedekt met onverglaasde 
roode verbeterde Oud-Hollandsche pannen, het schilderwerk is blauw en geel. 

Voorgevel. 

H e e m s c h u t . 

Vervolg van png, 7. 
De tweede H eemschut-

conferentie volgde op 30 
December. Het woord 
was aan Dr. Kalf. Restau-
reeren van oude ge
bouwen behoort tot de 
bevoegdheid van archeo
logen en bouwmeesters, 
en is alzoo naar spr.'s 
meening in dien zin 
beschouwd, niet tot de 

bemoeiingen van den Bond te achten. Doch, al is het wetenschappelijke en technische 
gedeelte ons vreemd, toch heeft deze kwestie een belang voor ons, daar zij de schoon
heid betreft waar ook Heemschut voor opkomt, en in zooverre verdient deze wel 
degelijk onze steun. Want juist de oude gebouwen maken een groot deel uit van de 
schoonheid van ons land en door het restaureeren loopt die schoonheid gevaar. Daardoor 
gaat de schilderachtigheid, dat 
vervallen aanzien verloren, wat de 
grootste aantrekkingskracht aan 
alles verleent Gaat men niet 
restaureeren, dan vervalt alles tot 
puin. Daarbij kan men toch een 
oud raadhuis niet geheel zonder 
onderhoud laten, wat de waardig
heid van de bestemming zou ver
nietigen. Evenzoo gaat het met 
de kerkgebouwen, dat zijn monu
menten die dienst blijven doen en 
die dus door goede verzorging in 
verband moeten gehouden worden. 

Doch er zijn ook monumenten, waarbij alle herstel dat verband verbreekt, men zou de 
een levende, de andere doode monumenten kunnen noemen. Gaan de levende in herstel, 
laat het dan zijn onder beslist deskundige leiding en voor zooverre herstel strikt noodig 
is, met-deskundige leiding is nog erger voor het monument dan vervol. Over de wijze 
van restaureeren zijn de denkbeelden verschillend en dat is In vroeger tijden ook reeds 
zoo geweest. Zoo ziet men Gothische kerken, Romaansch gerestaureerd en omdat dit 

Zijgevel. 
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met verstand was gedaan gaf dit weinig stoornis. Zoo komt het ook dikwerf voor, dat 
het geheel terugbrengen tot den aanvankelijken toestand, ook dikwerf zeer ongeschtóe 
ruimten schept, die bij het gesloopte werkelijk ten achterstaan, daarom moet hiermede 
rekening gehouden worden. Verschillende voorbeelden toonden dat aan. Zoo werd er 
op gewezen, hoe de Dom te Keulen door het vergrooten van het plein juist niet in 
aanzien klom. daar tusschen de huizen de grootte veel meer opviel. Al moge dus 
Heemschut zich niet met het wetenschappelijke deel kunnen inlaten, waar het echter 
de schoonheid betreft blijve zij werkzaam. 

De Heer H. P. C. de Bazel besprak de .Landelijke Bouwkunst en het Onderwijs». 
Door het onderwijs moeten wij er toe komen dat de schoonheid van het platte land 
verzekerd blijft. Het ambachtsonderwijs kan dat niet geven, dat moge uitstekend zijn, 
maar ook met de meer kunstvolle opvatting moet rekening gehouden worden en dat 
is bij dat onderwijs tot heden minder mogelijk. Ook de landelijke kleinbouw achtte 
spr. in goede handen bij de ambachtsbazen, die zoo geheel met de eischen der omgeving 
zijn vertrouwd, maar zij moeten daarbij voorgelicht worden door bekwame architecten 

en door goed onderwijs. 
In onzen tijd vooral is 
dat een eisch die wel over
weging verdient, waar zoo 
gemakkelijkhetkunstvolle 
deel wordt vergeten. 

De Heer J. Gratama 
behandelde het onderwerp 
.Volkskunst en Heem
schut. Zal de Nederland-
sche kunst weer bloeien, 
dan moeten niet enkelen 
voor de kunst optreden, 
maar moet dit het geheele 

volk de massa zijn, dat was ook zoo in oude tijden, vandaar, dat hooge peil toen bereikt. 
Juist het eenvoudige in de woningen, niet altijd het weelderige vormde het schoon, 
en die typische woningen maakten met hunne helderkleurige materialen en hunne 
topgevels, een eigenaardig stadsschoon, dat dikwerf gemist werd in groote en kostbare 
gebouwen. Daar treedt het decoratieve meer op den voorgrond, waarbij allerlei schijn 
dienst doet, dat is geen volkskunst. 

Dat vindt men het beste voorgesteld door de groote kunstschilders, die het 
leven terug gaven, zooals zij het zagen en waardoor hun werk zulk een groote bekoring 
verkreeg. Rembrandt schilderde volksonderwerpen uit de naaste omgeving. Jan Steen 
de humor, en zoo vele anderen, de onderwerpen die tot het volksleven behooren, en 
dat dit waarde heeft, bewijst de groote sympathie die voor hun werk bestaat. 

Dat was echte volkskunst. Zoo heeft iedereen tijd zijn eigen behoeften en eigen 
inzichten om die in schoonheid te realiseeren, men moet daarom nooit oude kunst 
namaken, vooral niet uit een tijdperk dat voor de kunst minder waarde heeft. Er 

rm 
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bestaat verband tusschen dat eenvoudige oude en het moderne van thans, beiden zijn 
logisch en sober. Zoo'n volkskunst moeten wij hebben, die kan Heemschut 
niet geven, die moet uit het volk zelf komen, dat zich vrij en gelukkig gevoelt. Nu 
kan Heemschut dat bevorderen door de oude schoonheid zooveel mogelijk te bewaren 
en het leelijke te weren. Heemschut kan in den overgangstijd die wij beleven, behouden 
en behoeden, en dan is er voor haar reeds veel te doen. 

Onder de behandeling van al deze inderdaad belangrijke onderwerpen, liep de 

tweede Heemschut-conferentie ten einde en sloot Prof. H. Brugmans met de opmerking 

dat men de conferentie als volkomen geslaagd kon beschouwen en dat Heemschut 

bewezen heeft veler harten veroverd te hebben. 

Rotterdam's Stadhuis. 

In den aanvang van dit jaar, deelde het Rotterdamsch Nieuwsblad enkele bizonder-

lieden mede dezen belangrijken bouw betreffend, daaraan ontleenen wij dat: 

Prof. Evers met de saamstelling der teekeningen volop bezig is. Dat verder het gebouw 
blijft in hoofdzaak zooals het bekroonde ontwerp aangeeft. De toren heeft een betere zorg 
verkregen, deze is forscher geworden en stemt thans meer met den overigen bouw overeen. 

Het aanvankelijke denkbeeld, liet dan ook op dit punt wel wat te wenschen over. 

Het balkon aan den voorgevel is vergroot en ook dat komt ten goede. Het aantal palen 
dat den bovenbouw moet dragen, is 7800, waarmede in het voorjaar met het heien wordt 
aangevangen. Loopt alles dan volgens de berekening, dan heeft in den zomer van 1914 de 
eerste steenlegging plaats en zal de algeheele voltooiing vier of vijf jaren vorderen. 

Men moet hierin de beslistheid bewonderen die bij het gemeentebestuur voorzit, 
om trots zoo, velerlei bedenkingen zijns weegs te' gaan en te zorgen dat Rotterdam 
spoedig een waardig Stadhuis verkrijgt. 

Aan het succes daarvan twijfelen wij niet, het is echter te hopen, zooah wij reeds 
in 1913 schreven, dat de omgeving niet door het direkt bijplaatsen van groote gebouwen 
wordt onmogelijk gemaakt, dan teert -de een op de waarde van den ander en doet de 
massa afbreuk. Men brenge alzoo een behoorlijken afstand tusschen Raadhuis, Beurs 
en Postkantoor, en Rotterdam verkrijgt een geheel, zooals menige groote stad niet kan 
aanwijzen.. 

Hildebrand (Beets) Monument, Nationale Prijsvraag. 

Artikel 1. Het terrein is op bijgaande situatieteekening aangegeven. Het is geheel ter 
beschikking van de ontwerpers, en kan voor architectonische of sculpturale versiering, beplanting 
en waterpartij benut worden. De bedoeling is een monument, waardoor de gemoedelijke ver
halende schrijver van de „Camera Obscura" (Hildebrand) herdacht wordt. 

De liefde van Nicolaas Beets tot de natuur zal uitgedrukt moeten worden door als deel 
van het monument een waterpartij te ontwerpen. 

Het geheel zal moeten worden een waardige beëindiging van den Dreef, zonder dat het 
doorzicht wordt belemmerd. Het monument moet van alle kanten goed te bezien zijn. 

Art. 2. Elke inzending ter beantwoording der prijsvraag moet bestaan uit: 
A. Een schets in gips van het monument op een schaal 1 & 10 en een teekening van het 

geheel 1 & 100. B. Situatie-teekening 1 a 100. C. Het belangrijkste sculpturale gedeelte in gips 
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op schaal r è. 4 (niet gekleurd). D. Het belangrijkste architectonische detail op een schaal 1 k 5. 
E. Een toelichting, bevattende een nadere omschrijving der idee, die aan het ontwerp ten 
grondslag ligt; een beschrijving der te gebruiken materialen en een gespecifieerde begrooting 
van kosten, fundeering inbegrepen, eventueele salarissen en honoraria te vermelden, alles te 
zamen tot een maximum van f 10000.—. De beplanting moet wel aangegeven worden, doch 
behoeft niet in de begrooting te worden opgenomen. 

Een vaste zandbodem is aanwezig. 
Wat niet gevraagd is, wordt ter zijde gelegd, zonder beoordeeling. 

Art. 3. Als eerste prijs wordt beschikbaar gesteld f 1000.—, als tweede f 600.—, als derde 
f ,00. . Mocht echter geen der ontwerpen voldoen aan de eischen, die voor het monument 
kunnen worden gesteld, dan zal de Jury de geheele of een deel van de beschikbaar gestelde 
totaalsom onder de beste mededingers, naar gelang der verdienste van het ontwerp, verdeden. 

Art. 4. De winner van den eersten prijs aan wien de uitvoering van het monnment wordt 
opgedragen, zal gehouden zijn, zijn ontwerp uit te voeren volgens de begrooting bedoeld in 
art. 3 sub E. 

Art. 5. Eventueele inlichtingen betreffende het programma moeten schriftelijk gevraagd 
worden aan den secretaris van de Monument-Commissie. 

De antwoorden worden in het „Bouwkundig Weekblad", „Architectura", „De Opmerker" en 
„De Bouwwereld" gepubliceerd. Bovendien zullen 15 Maart de ingekomen vragen en antwoorden 
verkrijgbaar zijn bij den secretaris van de Monument-Commissie. 

Deze inlichtingen zullen beschouwd worden als een onderdeel van het programma. 
Na 15 Maart 1914 worden geen inlichtingen meer verstrekt. 

Art. 6. Onder een motto of kenteeken moeten alle ontwerpen anoniem ingezonden worden. 
De anonimiteit mag op geen wijze verbroken worden. Geschiedt dit toch, dan wordt de 
betrokkene uitgesloten. 

Behalve het motto, op alle stukken te vermelden, moet een gesloten enveloppe bijgevoegd 
worden, waarin wordt medegedeeld : . 

Ondergeteekende, inzender van het ontwerp motto . . . . verklaart dat dit ontwerp zijn 
geestelijk eigendom is. Op de buitenzijde van deze enveloppe moet behalve het motto nog 
staan: „Verklaring". Een tweede gesloten envetoppe j evenzoo van motto voorzien, moet het 
correspondentie-adres bevatten en buitenop vermelden „Correspondentie-adres". 

Het handschrift van den ontwerper mag niet voorkomen. Alle ontwerpen moeten goed 
verpakt, de teekeningen op karton geplakt, doch niet geencadreerd en vrachtvrij ingeleverd 
worden vóór of op is Juli 1914 aan het adres van den secretaris van de Monument-Commissie. 
Op de verpakking moet vermeld staan: „Nationale Prijsvraag Hildebrand-Monument". De dag-
teekening van het bewijs van verzending, dat desgewenscht overgelegd moet worden, wordt als 
datum van inlevering aangenomen. Niet op tijd ingeleverde ontwerpen zullen buiten beschouwing 
blijven, en onmiddellijk aan het opgegeven adres teruggezonden worden. 

Art. 7. De Jury verplicht zich uitspraak te doen vóór 15 Augustus 1914 en haar oordeel 
over alle ontwerpen in een rapport mede te deelen. Dit Jury-rapport wordt gepubliceerd. . 

Art. 8. De ontwerpen zullen door de Monument-Commissie tentoongesteld worden, terwijl 
deze tevens het recht heeft de ontwerpen af te beelden en deze afbeeldingen te verspreiden, 
ten einde zooveel mogelijk publiciteit aan het werk te geven. 

De ontwerpen zijn van het oogenblik van aankomst af aan het opgegeven adres tegen 
brandschade verzekerd, elk ter waarde van / 1000.—. 

Vóór 1 October 1914 worden alle ontwerpen franco aan de opgegeven adressen teruggezonden. 
De mededinging is voor alle Nederlandsche Kunstenaars opengesteld. 
De Jury: K. P. C. de Bazel, Prof. Bart van Hove, Prof. A. J. der Kinderen, J. Limburg, 

B. I., Jac. van Looy, Prof. A. W. M. Odé en Leonard A. Springer. 
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De Monument-Commissie: Jhr. A. W. G. van Riemsdijk, Voorzitter; J. C. van Loghem, 
B. L, Secretaris, G. D. Gratama, Louis Raemaekers, A. van Rossum en Leonard A. Springer. 

Het Nationaal Comité: Dr. J. B. Schepers, Voorzitter en Jhr. Dr. C, G. S. Sandberg, Secretaris. 
Dit programma en de situatieteekening zijn op aanvraag kosteloos te verkrijgen bij den 

secretaris van de Monument-Commissie J. B. van Loghem B. I., Zonnelaan 2, Haarlem. 

o 
S 
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Een beeld voor Jacob van Campen. 

De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst heeft naar aanleiding van het plan, 

e e 0pPerd door den Heer A. W. Weismann, de bouwmeester van het Stedelijk Museum 
te Amsterdam, om te trachten door gezamenlijke bijdragen van de Nederlandsche 
architecten een som bijeen te brengen, voldoende om er Van Campen's beeld voor te 
vervaardigen en aan dat gebouw te plaatsen, zich thans tot de architecten gewend met 
de oproep daarvoor. Wij vertrouwen dat velen; uit achting voor den grooten bouwmeester, 

Zich zullen aansluiten om dat voornemen mogelijk te maken. Daarvoor geeft de Maat
schappij tot bevordering der Rouwkunst biljetten af waarop het bedrag kan worden 
ingevuld, wat men wenscht bij te dragen voor dat doel, welke voor 20 Januari tQH ingeleverd 
moeten worden, en over welk bedrag voor 1 Februari , 9 - 4 ^al worden beschikt. Waar het 
hier een Nederlandsch belang betreft, een feit waarbij alle architecten en bouwkund.gen 
evenveel belang hebben, vertrouwen wij dat de deelname groot zal zijn, vooral dat d.e 
deelname zich zal uiten in vele bijdragen, waaruit de belangstelling spreekt, d.e men 
algemeen voor dit doel heeft en mocht door het deelnemen van enkele groote bedragen 
de som spoedig bijeen zijn. dan is het wenschelijk dat de Maatschappij tot bevordenng 
der Bouwkunst dit in verhouding verdeelt, opdat de deelname voor ieder mogehjk zy. 

Bond van Huis- en Grondeigenaren. 

On 22 Januari a.s. zal de Ned. Bond der Vereenigingen van Huis- en Grond
eigenaren en Bouwkundigen eene openbare vergadering houden te 's Gravenhage te 
S T e e uur in de groote zaal van het Kon. Zool. Bot. Genootschap (D.erentum). 
De te behrdelen ondefwerpen zullen zijn: !«. De uitvoering der Womngwet, doorcien 
Heer J N Hendrix van Amsterdam, Voorzitter van den Ned. Aannemersbond^. Het 
bouwverbod en de uitbreidingsplannen, door den Heer Mr. H. Blaupo ten Gate van 
sravenhage 3°. Het een en ander over de Woningwet en hare voorgestelde wy.gmgen. 
door den Heer Mr. K. J. van Nieukerken van Amsterdam. 

Qeluid-Meting. 

m l ^ e ^ m - echter „ooit een zuiver resultaat, veroorzaakt 
door de dichte nabiheid3 der zijwanden, waartegen het geluid trilde. Dat gaat op zeel 
b ter. waar de ruimte grooter is ^n het water - - ^ ^ ' " T o ^ DoofdeTu 
L een schio een buis bevestigd en aan de andere zijde een microfoon. D o o r d e b u i s | 
gaan de g e l L n opschoten na'ar de diepte, terwijl terzelfder tijd zich automatisch een I 
uurwerk fn beweging zet. Nu wordt geluisterd aan de microfoon die verbonden is met 
een tdefoon tot hef geluid van den bodem terugkeert. Door op een knop te drukken 
w o r d f ^ u u r L k tot staan gebracht. Uit het aantal second.n dat nu verloopt 
kan men de diepte berekenen. . . 



Vademecum der Bouwvakken. 
29e Jaargang 1914. 

Afl. 2. Plaat 2. 
15 Januari 1914. 

m 



Bij de P l a t e n . 
O n t w e r p B u r g e m e e s t e r s w o n i n g , 

door JOH. KORTLANQ, Bouwmeester. 

Alvorens de omschrijving te geven eene korte toelichting. 

Deze plaat is genummerd aft. 4, Plaat 4, 12 Februari 1914. Hierin is een abuis 
geslopen. Dat had moeten zijn aft. 3, Plaat 3, 29 Januari 1914. De plaat voor deze en 
de volgende aftevering hebben daardoor beiden dezelfde nummering. 

De Burgemeesterswoning vormt een uitstekend landelijk verblijf. Geriefelijk van 
indeeling. Ingang aan den zijgevel, daarna de hal, waaraan grenzen: werkkamer, 
suite, bestaande uit salon met erker en huiskamer, waarbij een groote serre, keuken 
met annexen ter andere zijde zoodanig geplaatst, dat deze van uit de hal toegankelijk 
toch door de trap niet onmiddellijk in het oog valt Op de bovenverdieping drie groote 
slaapkamers, een bad en een kleine kamer. Door de verschillende uitbouwen als erker, 
serre en balcon is in de gevels een aangename afwisseling gebracht. 

Pakhuis van de Coöperatieve Handelsvereeniging „Eendracht" te Heerde. 

Dit pakhuis met bakkerij enz., is bijna geheel gebouwd van kalkzandsteen van den 
fabriek »Alba« te Beekbergen. 

t l Het plint tot pl.m. 1 M. boven Peil, en de gevelpenanten, de bogen en keider-
ingangen, zijn voor zoover buiten in 't gezicht komende: van roodbruine kalkzandsteen. 
Alle gevelvlakken, kelderwanden en pijlers onder de kolommen, maalstoel metselwerk, 
motorfundeering en kolenbergplaatsvloer zijn van witte kalkzandsteen. 

Schoorsteenen zijn van kleisteen, Bestratingen, afvoerputjes, raam en deurdorpels 
dito. Onder de zwaarbelaste stalen balken werden eenige lagen klinkers of hardsteeneri 
blokken aangebracht, al naar zulks noodig werd geacht bij het berekenen der belastingen. 
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Aan de binnenzijde werden alle kelderwanden en de wanden van het er boven-

elegen £ pakhuisgedeelte, netjes platvol gevoegd met portland cement-voegspecie, 

aardoor een ietwat blauwgekleurde voeg werd verkregen, die goed afstak bij de witte 

steen. Buitengevelswerden 

met gelijke specie ge

voegd, doch met gesneden 

voegen. 

Hovenste verdieping, 

bakkerij, generator- en 

motorkamer met privaten-

aanbouw en kantoor wer

den inwendig vlak beraapt, 

en voorzien van lambri-

zeering in Portland-specie 

tot i M. hoogte. Het 

kantoor werd in rose tint 

afgepleisterd. 

Keldervloer is van beton, 

in privatenaanbouw dito 

betonvloer, beiden glad 

afgewerkt. Bakkerij, gene

rator- en motorkamervloe-

ren van geel en zwarte 

hardgebakken tegels. 

Beide pakhuiszolders zijn 

van hout, de onderste op 

regels op stalen balken, 

en is thans belast op 

sommige plaatsen met 

ruim 4000 K.G. per M3. 

zonder n adeelige gevolgen. 

Bovenste zolder is som

tijds tot 1500 a 1800 K.G. 

per M9. belast. 

Boven bakkerij en mo-

torkamer is een verhoogde 

kap, dienende voor venti

latie, verlichting, en tevens 

om de as met drijfwerk 

te plaatsen. De ramen 

van deze kap kunnen om den anderen geopend worden. Alle platte daken zijn gedekt 

met 3 lagen daken in cement-mastiek. 
Op bordeskap, kolenbergplaats en brikettenbergplaats liggen gegalvaniseerde gegolfde 



19 

waarin een haven met 

platen. Het bordes aan de Westzijde dient voor laden en lossen van af te leveren en 
ter ruiling gegeven producten. 

Bordes aan de Oostzijde ligt pl.m. 3 M. van het kanaal 
beschoeiïng, zoodat schepen en booten ge
makkelijk gelost kunnen worden, en het 
geloste in den kelderingang, op de i0. 
of 2°. zolder kan geheschen worden; of zoo 
noodig ook weer dito teruggevoerd en op 
eigen wagens in den omtrek geleverd worden 
aan de landbouwers. 

Het gedeelte bakkerij, generator- en 
motorkamer is op bogen gebouwd, omdat het 
terrein ruim 1 M. moest afgegraven worden 
om den vasten zandbodem te bereiken. De 
ruimte onder die vloeren werd later na het 
metselen der bogen met zuiverzand ingewaterd. 

Alle ijzeren ramen zijn met openklep-
pende gedeelten voor ventilatie, en allen zijn 
van smeedijzer, systeem «Fenestra*. 

Totale bouwsom, behalve de machineriën, 
dus alleen het gebouw pl.m. / 13000.—, 
Havenaanleg met beschoeiïng pl.m. ƒ 2000.— 
werd vorig jaar pas uitgevoerd. 

Amsterdam's uitbreiding Zuid. 

De theorie opent den weg tot het maken 
van plannen en ideale toestanden, de prak
tijk echter geeft daarvoor richting aan en 
dikwerf geheel anders dan de theorie had 
vooropgesteld. Zoo staat ook Amsterdam's 
uitbreiding Zuid er voor. Mooi was het 
denkbeeld door den bouwmeester H P. 
Berlage daarvan aangegeven, en was er een 
rijke beurs voor weggelegd, dan voorzeker 
had het velen bevredigd, dat mocht echter 
zoo niet zijn. De strenge praktijk wil het 
anders, die laat zoovele bezwaren zien, dat 
nu reeds aan de uitvoering van het plan-
getwijfeld wordt, dat men nu reeds verplicht 
is, ontzaggelijk veel daarbij in uitzicht 
gesteld te doen vervallen, en de tijd zal wel het overige doen en een geheel ander 
resultaat leveren. 
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Doorsnede C-D. 

Dat zit in het in zekeren zin verkeerd opzetten der waardecijfers, die overal te 

laag geschat zijn, en die nu voor rechterlijke beslissing gekomen, een geheel ander bedrag 

opleveren. Om enkelen te noemen, een bod van/34.879.50, werd gesteld op ƒ 63.267.70. 

De Maatschappij Amstel-

dijk, die de gemeente wilde 

toekennen ƒ 565.950, werd 

toegewezen ƒ 1.028.365.371/2-

Waar de verschillen zoo uit-

eeploopen, kan men terecht 

van een echte misrekening 

spreken, en zal daardoor de 

uitbreiding Zuid, wil zij nog 

eenige levensvatbaarheid 

hebben, moeten komen tot 

veel dichter bebouwing, waar

door de zaak meer voor-

deeliger en mogelijker wordt 

waar het Tentoonstellingsterrein over het IJ 

bewezen heeft, uitstekend te voldoen, hierop reeds het oog gevestigd voor blijvende 

bestemming in dien geest;.dan vervalt daardoor een groote oppervlakte in Zuid, die tot 

bouwterrein kan worden omgewisseld. Maar de schoone droom om langs veld en bosch 

vanaf het Vondelpark naar de Kalfjeslaan te wandelen, kan wellicht in een eeuwigdurende 

droom worden omgezet. De uitbreiding Zuid, wij hebben daar indertijd reeds op gewezen, 

is ons altijd te machtig geweest, op die wijze begrepen, en wij stelden toen de twijfel, 

of er wel ooit iets van terecht zou komen. Dat zal er echter wel, maar in zulke ver

houding, dat het oude plan 

het jongere niet zal herkennen, 

zoo weinig groeikracht als het 

vertoont. Daarom zullen er 

jaren voor noodig zijn, en is 

het best mogelijk dat een geheel 

geslacht heengaat, zonder het 

resultaat te aanschouwen. 

voor de gemeente. Men heeft dan ook. 

Niet ouderwetsch. 

Dat is de titel van een kleine 

uitgave in zeer netten letter-

druk, verschenen bij de firma 

Ipenbuur en Van Seldam, te Amsterdam. De schrijver is de heer A. W. Weissman. 

Dat is een waarborg, dat de inhoud voldoet, dat zijn wij eigenlijk al gewoon van den 

heer Weissman, die vaardig met de pen is en daarbij een groote studie heeft gemaakt 

over het tijdperk, toen de kunsten in het algemeen in ons land een hooge trap van 
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volmaaktheid hadden bereikt en die daardoor voor ons zeer veel weet op te merken, 

waar wij anders niet toe gekomen zouden zijn. 

Schrijver begint met de meening voorop te stellen, dat het werk thans voortge

bracht, ten achteren staat bij dat uit het verledene. Dat mag echter niet ontmoedigen, 

integendeel, het moet een aansporing zijn, om onze nieuwere materialen aan te passen 

aan de nieuwere gedachten, die zich in onze 

kunst openbaren, en men zal tot iets goeds 

geraken, — bouwmeester en fabrikant moeten 

daartoe samenwerken. Ons land kent als hoofd

product onder de materialen den metselsteen. 

Toch vervult deze in vele gevallen een tweede 

plaats; veelal kiezen de bouwmeesters den 

natuursteen en gebruiken den metselsteen als 

aanvulling. Zoo zag men reeds in de elfde 

en twaalfde eeuw als natuursteen den tufsteen 

gebruiken, waarvan vele kerken zijn gebouwd. 

Wat later in de dertiende eeuw treedt de bak

steen meer op den voorgrond en zijn vooral 

in het noorden van ons land daarvan fraaie 

bouwwerken verkregen. Maar na dien tijd kreeg 

dat veel minder beteekenis, toen was het weder 

de natuursteen, en als gevolg daarvan traden 

de voornaamste bouwmeesters, zooals Hendrick. 

de Keyzer en Lieven de Key, gelijktijdig op 

als steenhouwers. Schrijver toont aan welke 

zorg men in dien tijd besteedde voor het 

verkrijgen van deugdelijke materialen. 

Ook het restaureeren van gebouwen, zooals 

thans wel eens geschiedt, werd toen afgekeurd. 

Men beweerde dat door vernieuwing de oor

spronkelijke toestand niet kon worden terug

gegeven, doch daar staat dan tegenover dat, 

hoe schilderachtig het oude werk ook moge 

zijn, het toch dwaas zou zijn te vernieuwen 

in het karakter van het vervallene oude. Dat 

wordt echter te veel gedaan, ook in de meubel-

fabrlkatie, men maakt het antiek na. Doch 

op nabootsing kan onze kunst niet bloeien en 

vooruitgaan. Elke tijd moet zijn eigen taal spreken, zoo ook de onze, wat door enkele 

voorbeelden wordt aangetoond. Zoo wordt er op gewezen hoe de Grieksche bouwkunst 

in het begin der negentiende eeuw werd nagevolgd in Duitschland. Ook de Gothische kerken 

en de Renaissance paleizen, toch was die kunst uit den tijd. Dat geschiedt ook thans 

weer in de nijverheid. Men maakt verschil tusschen nijverheid en kunstnijverheid, de 
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laatste met, de eerste zonder versiering, toch kan het eenvoudigste voorwerp, al heeft 
het geen versiering, kunst bezitten, waardoor die scheiding niet juist is — en tot welk 
gevolg het nabootsen van vroegere stijlen ons brengt, toont schrijver door voorbeelden 
aan. Daarom is zijne meening, het is zeker goed, om de oude schoonheid zoo 
mogelijk in stand te houden, maar het is verkeerd die na te bootsen. Nabootsing 
vormt den kunstenaar niet. Daarom moet de bouwmeester de eischen van onzen 
modernen tijd aanvaarden. De materialen van thans moet hij toepassen met daaraan 
evenredige vormen. Dat wordt thans niet gedaan. Men keert overal terug tot het 
oude en dat is een bedenkelijk geval voor den vooruitgang van het bouwvak. Het 
woord aan het eind geschreven verdient overweging. »De bouwmeester van tegen-
«woordig moet modern zijn, hij moet de materialen van onzen tijd toepassen. Wanneer 
»hij zou blijven volharden in het maken van vormen, ontleend aan de tijdperken, die 
»reeds lang achter ons liggen, wanneer hij zou meenen weder een eigen schoonheid 
»te kunnen bereiken met de middelen, die vroegere geslachten gebezigd hebben, dan zou 
»hij voorgoed afstand doen van den eeretitel, oorspronkelijk scheppend kunstenaar te zijn. 

»Dan alleen zal onze bouwkunst weder kunnen herleven, wanneer zij aan dat, wat 
«onze tijd verlangt met de middelen, welke die tijd tot haar beschikking stelt, een 
«schooner vorm vermag te geven». 

Onderhoud onzer straatwegen. 

Een der huitenlandsche vakbladen wijst er op, dat onze wegen van keien of 
gebakken steen samengesteld, zoo spoedig breuken vertoonen, en beschouwt daarvan 
als oorzaak, dat de steenen door zand worden aangevuld. Dat zand verloopt of ver
stuift en daardoor verliezen de steenen het onderling verband en volgt daaruit dat door 
het betreden der paardenhoeven of van zware lasten de kanten der steenen vergruizen 
een begin van vernietiging. Daarom is een vaste aaneensluiting gewenscht en heeft 
men nu bij het aanleggen van wegen de voegen tot eene diepte van 5 cM. schoon-
gekrabd en de verkregen ruimte doen volloopen met cement. Dit echter leverde nog 
talrijke bezwaren op; de specie kromp, werd daardoor los en door het gebruik zoo
danig fijn gemaakt, dat het verband eveneens verbrak. 

Beter slaagde men met proeven van asphalt, die specie is elastischer en biedt dus 
langeren weerstand. De bewerking moet des zomers geschieden, want gebeurt het in 
het koude jaargetijde, dan puilt door de warmte de asphalt uit de voegen. Dergelijke 
wegen hebben een groot onderling verband en gaat het wel moeielijk, zooals helaas 
te veel moet gebeuren, even de straat op te breken, maar komt men daaraan tegemoet 
door het op te breken vak vooraf te verhitten, waardoor het asphalt losser wordt. Op 
die wijze krijgt men zeker een weg, die vrij wat minder schadelijke bestauddeelen in 
zich opneemt en die aan veel minder slijtage onderhevig is. 
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Êen nieuw systeem betonijzeren vloeren. 

De wetenschap gaat ver. Nu hebben wij al bevloeringen, die niet meer door 

balken behoeven gedragen te worden. De N V. Nederlandsche Betonijzerbouw, direc

teur Dr. Ing. L A Sanders, Raadhuisstraat 35, Amsterdam, heeft de vertegenwoordiging 

voor Nederlaixd en België van deze bevloeringen, die saamgesteld zijn volgens het 

Mushroom-systeem, een Amerikaansche vinding van den ingenieur C. A. P. Turner. 

Heeft de toepassing reeds de bestaanbaarheid bewezen, zeer zeker zal om de groote 

voordöfelen aan dit systeem verbonden, het spoedig tot een groote toepassing brengen. 

Aan een zaakrijke omschrijving met figuren toegelicht, ontleenen wij het volgende, 

belangrijk om er kennis van te nemen. In de laatste jaren zijn de systemen van 

vloefen in gewapend beton tot een groot aantal geklommen. Daarbij wis echter veel 

belangrijk verschil in constructie niet op te merken. Het Mushroom-systeem opent 

echtef een geheel nieuwen weg. Zonder balkondersteuning worden deze direct op de 

kolommen of pijlers gelegd en daaraan verbonden en zjjn gevormd uit eene diagonale 

bewapening. 

De omschrijving zegt; 

De normale constructie van betonijzeren vloeren is een feitelijke nabootsing van den houten 
vloer. De niet aan elkaar verbonden houten vloerdeelen, die slechts in één richting spanningen 
kunnen opnemen, dragen op balken, die veelal weer rusten op hoofd-(tnoer) balken, die ten 
slotte de belasting naar de kolommen overbrengen. Dat echter bij betonijzeren platen en balken 
die één geheel vormen, de krachten ook aldus volgens eenige loodrecht op elkaar staande 
richtingen hoekjes zouden omgaan, om ten slotte op de kolommen terecht te komen, is niet 
aannemelijk. 

De vloerplaten worden daarom in vier richtingen, evenwijdig aan de verbindingslijnen der 
kolommen, gewapend. 

Men profiteert daarbij van de eigenaardige eigenschap van het gewapend beton om door 
bewapening in verschillende richtingen ook in alle richtingen spanningen te kunnen opnemen
de belastingen worden van uit ieder punt direct volgens een rechte lijn — en niet volgens een 
grooten omweg — overgebracht naar de kolommen, die door de als „Cantilever" werkende 
kapiteelen in staat zijn de krachten en momenten op te nemen. 

In de „kapiteelen der kolommen verhindert de Cantilevervormige straalbewapening en de 
nngbewapening het scheuren van het beton en wordt ook het optreden van buigingsmomenten 
in aangrenzende vloervlakken bij plaatselijke belastingen tegengehouden. 

Duizenden gebouwen zijn reeds van deze vloeren voorzien: zij hebben overal goed voldaan. 
Verschillende proefnemingen daarenboven hebben de groote soliditeit der Mushroom-vloeren 
aangetoond. In Amerika worden ook andere systemen van balklooze vloeren toegepast, doch 
deze missen óf de diagonaalbewapening óf de eigenaardige kolom-kapiteel-vorm, die beiden juist 
het Mushroom-systeem kenmerken en dit een zoo groote volmaaktheid geven. 

Het Mushroom-systeem geeft een goedkoope uitvoering, omdat het maken van balken 
vervalt; de bewapening en bekisting der vloeren is eenvoudig. Door het ontbreken van balken 
spaart men voor iedere verdieping constructie-hoogte uit, hetgeen voor eenigszins hooge gebouwen 
een groot voordeel meebrengt. 

Wenscht men b.v. een pakhuis van 7 verdiepingen elk 3 Meter hoog te bouwen, dan spaart 
men met het Mushroom-systeem per verdieping ongeveer 40 c.M. uit, dus op 7 verdiepingen 
2.80 Meter. Het pakhuis wordt dus a.8o Meter lager dan met gewone vloeren, terwijl de berg-
ruimte even groot blijft. Dit is een groot voordeel in onze Hollandsche steden, waar men door 
de Gemeentelijke Bouwverordeningen aan een maximum-hoogte van gebouwen gebonden is. 
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Met het M ushroom-sysleem kan men dus in plaats van zeven, acht even hooge verdiepingen 
maken, zonder daardoor met de Plaatselijke Verordeningen in strijd te komen. 

Bij gelijke hoogte heeft een gebouw met Mushroom-vloeren 10 tot 15 % meer bergruimte 
dan een gebouw met gewone balk-vloeren. 

Maakt men in een pakhuis, fabriek, o. a. de vloeren volgeus het Mushroom-systeem, ,dan 
worden de in het gebouw ontworpen kolommen, de binnen- en de buitenmuren om boven
genoemde reden ook minder hoog dan bij toepassing van balk-vloeren. 

Dit geeft een aanzienlijke besparing op de kosten van de kolommen en het metselwerk. 
Ook is dit het geval met het afwerken, het stucadoorwerk. Tengevolge van het vervallen der 
balken u.l., vervalt ook het afwerken van de zijvlakken dier balken. De af te werken oppervlakte 
van een gebouw is, ook weer door de mindere hoogte, dientengevolge belangrijk geringer dan 
van een gebouw met balk-vloeren. 

Het ontbreken der balken vermindert ook het hout verlies van de bekisting, dat bij bet on-
ijzerwerken steeds een belangrijke schadepost beteekent. 

Vooral bij groote gebouwen met zwaar belaste vloeren komen de geldelijke voordeelen, die 
het Mushroom-systeem biedt, sterk tot hun recht. 

Hebben wij hierboven de redenen vermeld, waardoor de uitvoering van het Mushroom-
systeem goedkooper is dan van andere betonijzer-vloeren, er zijn nog andere voordeelen aan 
verbonden, die gewone vloeren missen. 

De bekisting kan in weinig' tijd worden aangebracht en verwijderd, zoodat deze vloeren 
vlugger in gebruik kunnen worden genomen. 

Transmissie-inrichtingen, sprinklers tegen 'brandgevaar, buizen, enz. zijn gemakkelijk onder 
tegen de vloeren aan te brengen; bij gewone vloeren ondervindt men alsdan van de balken 
dikwijls veel last. 

Tegen het triUen van machines zijn deze vloeren beter bestand tengevolge van de grootere 
vloerdikte en de in alle richtingen geplaatste bewapeningsstaven, die de trillingen in alle richtingen 
verspreiden. 

Door het ontbreken van balken wordt de intrede van licht en de weerkaatsing daarvan 
tegen het vlakke plafond vergemakkelijkt. 

Verzamelplaatsen van stof en vuil, als tusschen plafond en balken, zijn verdwenen. 
Ingeval van brand zijn de vlakke plafonds gemakkelijk overal met de waterstralen te bereiken. 

Naar aanleiding van bovenstaand, waaruit de belangrijke voordeelen blijken, vestigen 
wij er de aandacht op, dat alle verdere inlichtingen gaarne door de N. V. Ncdcrlandschc 
Betonijzerbouw Raadhuisstraat 35 te Amsterdam worden gegeven. 

P r i j s v r a a g T u i n s t a d w i j k . 

Sociaal-Technische Vereenlglng van Democratische Ingenieurs en Architecten. 

Vraag. Moet bij het opmaken der exploitatie-rekening de helft der geprojecteerde 
weg van 22 M. breed rondom het terrein opgenomen worden, of kan dit minder zijn? 

Antwoord. Het terrein, waarop de prijsvraag betrekking heeft, is 500 X 800 M. 
groot. De wegen van 22 M. breedte, welke het terrein omringen, vallen derhalve 
buiten het plan; de kosten dezer wegen en van het terrein, waarop zij worden aan
gelegd, kunnen buiten de exploitatie-rekening worden gehouden. 



Bij de P l a t e n . 
Ontwerp School met Onderwijzerswoning 

door (i. MIDDBNDORP. 

Het ontwerp schoolgebouw met onderwijzerswoning door den heer G. Middendorp 
te Naaldwijk, geeft een uitstekend geheel te zien. De school bevat drie lokalen, gang, 
bergplaats, W. C, enz. De woning, entree, hal, keuken, waaronder kelder, twee kamers 
met serre, en op de bovenverdieping een slaapkamer. De materialen zijn waalsteen, 
evenzoo het trasraam afgedekt met profielsteen. De dorpels en lateien zijn van hard
steen, het dak gedekt met bruin verglaasde pannen (Tuiles du Nord). Woning en 
schoolgebouw, hoewel een geheel vormend, doen door de indeeling zich in de gevels 
in het bizonder kennen, terwijl een behoorlijke afscheiding de een den ander niet 
hinderlijk doet zijn. Het is een geheel dat voldoet, practisch en eenvoudig. 

Een tweetal geïllustreerde toelichtingen voor werktuigen en materialen. 

De firma Peck & Co., Nieuwendijk 74, Amsterdam, een oude bekende op het 
gebied der levering van werktuigen ten behoeve van het bouwbedrijf, heeft'eene geïllus
treerde prijscourant ten behoeve van hare afnemers daargesteld, die, hoewel over een 
enkele afdeeling loopende, die van koperen waterleiding'ariikelen, zich echter onderscheidt 
door groote sorteering en velerlei nieuwigheden. Niet alleen de kranen in hunne talrijke 
vormen als tap-, ventiel-, plug-, laboratorium-, toilet-, douche-, meng-, melk- en vatkranen 
komen daarin voor, maar volgen allerlei bij den bouw noodzakelijke werktuigen in ver
band met water toe- of afvoer elkander daarin op. De stankafsluiters in velerlei vorm. 
De buigzame reinigingsstangen om de zoo dikwerf verstopte zwanenhalzen weder door
spoeling te geven; verder allerlei vormen van verbindingen voor kranen. De middelen 
tot spoedige brandblussching door de Rex extincteur, die voor even in de dertig gulden 
een goede hulp bij brandgevaar verleent, dan de talrijke vormen voor besproeiing der 
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tuinen, de sproeiwagens, verder de drink-
fonteinen, waarbij zonder beker, de dor-
stigen het straaltje opvangen. Zindelijker 
dan de beker-constructie, die eigenlijk, daar 
niet altijd de goede zorg voor schoon
houden wordt besteed, veel gevaar voor 
besmetting oplevert. 

Hierna komen de hydrophoren, die het 
geheele huis van water voorzien en bij den 
villa-bouw zoo noodig zijn, de afsluiters in 
verschillend samenstel, de badkuipen enz. 
Een boekdeel met de prijzen van alles er 
bij vermeld, alzoo een handleiding die i6der-
een die bouwt, moet raadplegen. Wij 
vestigen hierop de bizondere aandacht. 

Ook de firma Ferd. Engers zend een 
geïllustreerde omschrijving in het Duitsch 
om er op te wijden welke belangrijke 
werken van de Obernkirchener zandsteen 

zijn gebouwd. Vooral in onzen tijd, nu men zoo dikwerf tornt aan het werkelijk goede 
omdat te verdringen, door andere materialen die echter hunne soliditeit nog niet bewezen 

hebben, is het goed er aan te herinneren: 
1°. Hoevele kolossale bouwwerken van die 
steensoort zijn gebouwd; 2°. Hoe de rag
fijne vormen die de gothiek bij velen dier 
werkeng evraagd heeft, allen nog onverwoest 
zijn gebleven, wat het meeste pleit voor 
de volkomen deugdzaamheid. 

De serie der meesterwerken in ons 
bouwvak in die toelichting opgenomen, zijn 
het beste bewijs voor de deugdzaamheid 
van het materiaal en voor dengeen die 
natuursteen wenscht toe te passen, is het 
van belang kennis te nemen van hetgeen 
in die toelichting met feiten wordt aan
getoond. Daarom zal de verspreiding dezer 
toelichting ongetwijfeld bijdragen dat het 
materiaal zijn welverdiende plaats blijft 
behouden, 

Oit Litcica co 

Pakhuis van de Coöperatieve Handelsvereeniging „Eendracht" te lieerde. 

Bij de in aflevering 3 opgenomen omschrijving is niet vermeld geworden, dat dit 
Pakhuis gebouwd is naar het ontwerp en onder toezicht van den Heer J. Dekker, 
Bouwkundige te Heerde, (Gelderland). 
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Bij de tekstfiguren. 

De vijf tekstfiguren vormen het ontwerp van een landhuis te Haelen, gebouwd onder 
directie van den bouwmeester F. Dupont te Roermond. 

De planverdeeling geeft ingang aan den voorgevel, portaal en dan ruimen gang 
waarvan rechts twee kamers en suite, links kamer en keuken waaraan bijgebouwd is 
bijkeuken en garage. 
Op de bovenverdieping 
vier kamers, kabinet, 
badkamer en daarboven 
zolder. De toegang is 
met de stoep uitge
bouwd en geeft daar
door op de eerste ver

dieping een ruim 
balkon. Dit is weder 
een geheel andere op
vatting van den villa
bouw dan wij dikwerf 
geven, het is meer een 
deftig heerenhuis in 
landelijke omgeving en 
heeft daardoor dit een 
eigenaardige bekoring, 
te meer daar de ver
deeling van ramen, kap 
enz. aan het geheel een 
vorm verleenen die de aandacht trekt. 

II ctwroeuel c ro 

Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam. 

Jury-rapport over de Prijsvragen uitgeschreven In 1913. 

ROTTERDAM, December 1913. 

Aan het Bestuur der Vereeniging „Bouwkunsten Vriendschap"^ alhier. 

Mijne Heer en, 
De Jury, benoemd ter beoordeeling der antwoorden, ingekomen op de door Uwe Vereeniging 

in 1913 uitgeschreven prijsvragen, en tot dat doel bijeengekomen des Dinsdags 16 en des Maan
dags 39 December j.l. in een e der zalen van het Notarishuis, alhier, heeft de eer U hierbij haar 
rapport uit te brengen. 

Na het openen der inzendingen, hetgeen door de onoordeelkundige wijze van verpakking 
in rol der meeste inzendingen, meer tijd en omzichtigheid vereischte, dan in het belang van 
een vlugge afdoening van zaken nuttig ware, bleken ingezonden te zijn: 

a. Voor het „Dorpskerkje" 23 antwoorden, met de motto's: 
1. Fred, 2. Eenvoud (rondschrift), 3. Vrede, 4. Rood en groen, 5. Vesper, 6 Arbeid adelt, 

7. Dorpsvrede, 8, Evolutie (grijs), 10. Eventus docebit, 11. Laat ons onze onderlinge bijeen
komsten niet nalaten, 12. Herfsttijdlooze, 13. Gertrude, 14. Eenvoud, 15. Haantje van den toren, 
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i6. Eglise de ViUage, 17. Pourquoi pas, 18. Ad Kas Usus, 19. Pastorale, ao. Wapen, ai . God 
zij met mij. 22. 1913, 23. Pax, 24. Grita, 25. Zomer, 26. Rijn. 

Waarvan bij schifting uitvielen de motto's hierboven gemerkt 12 tot en met 26, terwijl de 
overige motto's naar hunne verdienste werden gerangschikt als hierboven aangegeven van 1 
tot en met n . 

De bedoeling dezer prijsvraag schijnt over het algemeen door de inzenders niet juist 
begrepen te zijn. Het programma geeft een beschikbaar terrein gelegen aan drie straten van 
het dorp. Dit terrein dient, om een dorpspleintje daar te stellen en zooveel mogelijk afgescheiden 
van het straatverkeer, daarop verder een dorpskerkje met predikantswoning te stichten. Die 
dorpspleinen, zooals wij ons die gewoonlijk voorstellen, zijn omringd door boomenrijen en dienen 
om op markt- en kermisdagen, of bij festiviteiten, tenten en kramen of andere zaken op te 

'èJzZML 

Ban-tfinelle J^Jb 

stellen. Op gewone dagen zijn ze meestal verlaten; men ziet er de kinderen in het grasveld 
rustig spelen en in een of ander hoekje vindt men er vaak de pomp of put, waarvan de omrin
gende bewoners voor het verkrijgen van drinkwater een vrij gebruik kunnen maken. Aan eene 
zijde dus de drie straten, aan het rustigste gedeelte de dorpskerk met woning, zóó gegroepeerd, 
dat, hoe ook bezien vanuit de straten, deze gebouwen een mooie en rustige afsluiting en ver-
fraaiing van het intieme plein beteekenen; het sieraad van het dorp. 

De meeste inzenders hebben op het aangegeven terrein eene kerk met woning ontworpen, 
waarvoor of waaromheen plantsoentjes of tuinaanleg (in verschillende gevallen zelfs nog afge
sloten door een vrij hoog ijzeren hek) op zich zelf dikwijls verdienstelijk, maar waarbij va,n een 
plein aaniluitend aan de straat en er om zoo te zeggen één geheel mede vormend, niets te 
bespeuren valt. 

Dergelijke ontwerpen moesten dus al spoedig terzijde worden gelegd, al zouden overigens 
de gebouwen op zichzelf vele verdiensten hebben. 

In de tweede plaats moet een dorpskerk vooral door de plaatsing en het silhouet ook zeker 
niet vertoonen de meer strenge architectuur en regelmatige planaanleg van stadskerken, maar 
moet deze hier als 'tware wedijveren met de rustige gebouwtjes en beplantingen, waarvan zij 
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lan de hand van het werkje 
Meyburg, kan op dit gebied 

het hoofdmoment vertegenwoordigt. Een reisje door ons vaderlanc 
„Onze Dorpskerken'' van onzen landgenoot H. van der Kloot 
verrassende en leerzame openbaringen bezorgen 

b. Voor de „Cottage" 97 antwoorden met de motto's: 
1, Veluvensis, 2. Cottage, 3. Tanah Sirah, 4. Compact, 5. Riet (in kleur, met perspectief), 

6. Eenvoud (in potlood), 7. Buiten (in potlood), 8. Noord, 9. Hout en Steen, 10. Houdt braeve 
stand, I L Jo, ia. Zomer (op gele fond), 13. Zomers buiten, 14. Zomerlust, 15. Bouwstudie, 
16. Zomerdag, 17. Eenvoud (verdunde inkt), 18. Time is monéy, 19 Country life, 30. Juist op 
tijd, ai . N. L. Z., 23. Avec toit de roseaux, 33. Als ik des Zomers. 24. Handvorm, 35. Sine 
labore nihil, 36. N., 37. Nelly, 38. Landhuis (op donker carton), 39, Mein Nest, das Best 
30. Simplex, 31. Passé partout, 33. Builen (op notenbalk), 33. B.. en V., 34. (Kruis in twee 
cirkels), 35. 1813/1913, 36. Sans peur et sans reproche, 37. Zomer, 38. Riet (in zes bladen), 
39. Het strooien dok, mij wel behaagt, 40. Het daghet, 41. Practisch, 43. Rust, 43, Veluwe, 
44. Boschstreek, 45. Qa, 46. Lux I, 47. Sinne Sate, 48, Als het Zomer is, 49. Logisch, 50, Gouda, 
51. Sapir, 53. Puck, 53. At Random 
rand), S7,„i8i3", 58.Eenvoud 
is 't ware kenmerk van het 
schoone, 59, D, P,, 60, T, G,, 
61, Lux II, 63, Winah, 63.. Per- ' 
spectief, 64. Proeve, 65, Cosy 
corner, 66. (E in G in driehoek), 
67. MY home, 68. (Twee drie
hoeken over elkaar in cirkel), 
69. Country Seat, 70. Poging, 
71. Landhuis(metblauwrandje), 
73. Buiten (in vierkant, potlooc 
in kleur), 73. In 't groen, 
74. Middelbaar, 75. Buiten (met 
omrande perspectief in 't mid
den), 76. Sweet home, 77. Buiten 
(inkt), 78 „14 Augustus", 79. 
Riposo, 80, Beginneling. 81, 
E.C M.R., 83. Eenvoud (zonder 
rand), 83. Jemima, 84. Pomona, 
85. Buiten (met rand), 86. S. (in 
cirkel), 87, Hendrika, 88. Zomer. 
89. Vlinder, 90. Flora, 91. My 
idea, 93. Hoop, 93. Lente, • 
94, Mar, 95. Dam, 96, Nog bij 
tijds, terwijl eere inzending 
niet van een motto voorzien en 
door den ontwerper onderteekenc 

In verband met het groote 

54. M,, 55. (Kruis in twee vierkanten), 56. Riet (met 

r^Y"^9 
aut 1 

butten 
aantal 

beschouwing bleef. 
inzendingen zijn voor deze prijsvraag drie schiftingen 

gehouden. Bij eerste schifiinfr vielen uit de motto's hierboven gemerkt 79 tot en met 96, bij 
tweede schifting de motto's 43 tot en met 78, bij derde schifting de motto's 18 tot en'giet 43. 

17 bleven na gedetailleerde lirooidc eliiig eindelijk over de motto's 
langdurige onderlinge waardevergelijking Aanleiding gaven. 11 ierbij 

en Cottage, welke zeer 
varianten van een zelfden opzet bleken bedoeld, als eene 

Van de motto's 1 tot en met 
1 tot en met 6, welke tot 
werden door de Jury de ongeveer gelijkwaardige motto's Veluvensis 
duidelijk door eenzelfden ontwerper als 
inzending beschouwd. 

Bij de eindstemming over de toekenning der dpor Uw Bestuur vastgestelde bekroningen, 
kwam de Jury eenstemmig tot hare conclusie, en heeft zij de eer naai aanleiding hiervan U in 
overweging te geven, de prijzen toe te kennen als volgt: 

Voor de eerste prijsvraag „Een Dorpskerk": 
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de eerste prijs, bestaande uit rilverea medaille, met getuigBchrift benevens f 80 . - aan het 

^ " d e " « prijs bestaande uit bronzen medaille met getuigschrift benevens / 50 - aan het 
motto „Eenvoud" (rondschrift), „ 

de 3e prijs bestaande uit Getuigschrift benevens / as— aan het motto „Vrede , 
de 4e prijs bestaamie uit Getuigschrift aan het motto „Rood en groen . 
Voor de tweede prijsvraag „een Cottage": ^ ., ^« 
de eerste prijs bestaande uit zilveren medaille met geluigsclmlt benevens / 50-- aan de 

motto's „Veluvensis" en „Cottage" (gecombineerd), ^ L ., u . , non w 
de ae prijs bestaande uit bronzen medaille met getuigschrift benevens ƒ 2 5 , - aan net 

motto „Tanah Sirah", „ 
de w prijs bestaande uit getuigschrift aan het motto „Compact . 
De verschillende motto's gaven aanleiding tot de volgende f h f u

e l \ « f 0 V " m ^ e ° P ^ -
kingen, waarbij van het teekenwerk alleen dan wat gezegd », als du heUÜ boven, hetztj beneden 
het middelmatige bleek te zijo. (Wordt vervolgd). 

Nederlandsche Vereeniging „Schoonheid in opvoeding en onderwijs". 

Ter herdenking van haar lo-jarig bestaan zal bovengenoemde vereeniging in de 
Paaschvacantie een Conferentie houden en een kleine tentoonstelling „Schoonkad tn het 
leven van het Volkskind", organiseeren. ''*f^''-- . . „ ,.oo1 

Voorts wil zij trachten het vr3agstuk van de inrichting en versiering van het schoollokaal 
iets nader tot een oplossing te brengen. Zij schrijft daartoe o n d e r s t a a n d e / V y . ^ uit. 

De Vereeniging hoopt met de antwoorden op deze prijsvraag te kunnen aan oonen, 
dat de inrichting en versiering van een schoollokaal, zonder al te hooge kosten, kuhnen 
beantwoorden aan de practische, hygiënische en aesthetische eischen, welke tegenwoordig 
in het belang eener harmonische opvoeding daaraan gesteld worden. 

Zij heeft zich bij de omschrijving dezer prijsvraag op een practisch standpunt ge-
plaatst, door datgene te vragen, dat nu en in de naaste toekomst in de openbare lagere 
school bereikbaar is te achten. 

PRIJSVRAAG. , . . . ^ 
Ontwerp voor de inrichting 

en versiering van een school
lokaal eener gewone lagere 
school, dat 36 leerlingen moet 
kunnen bevatten en bestemd 
is voor óf de lagere klassen, 
öf de middel klassen, óf de 
hoogere klassen ter keuze 
van den ontwerper. 

De afmetingen van het lo
kaal en de plaatsing van deu
ren en vensters zijn op neven-
staande schets aangegeven. 

De algemeene regelen om
trent den bouw en de inrich
ting van schoollokalen voor 

openbaar lager onderwijs zijn, voor zoover deze in betrekking staan tot bovenvermelde 
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prijsvraag, in achterstaatiüe Bijlage I opgenomen en moeten worden in acht genomen. 
De meubelen en verdere inventaris zijn in Bijlage II opgenomen. 
De vorm en de plaats van de meubelen alsmede de versiering van de wanden, 

geschilderd of met toepassing van tegels, zijn aan den ontwerper overgelaten. 
De inrichting en de versiering mogen het bedrag van / 900.— niet overschrijden. 
Verlangd worden: 

a. de teekening van den plattegrond met plaatsing van de meubelen op schaal 1 ;i2o; 
h, de teekening van de vier wanden en het plafond op schaal 1 è. 20 óf een perspectief 

teekening van het lokaal, waaruit duidelijk de inrichting, en de versiering blijken. 
Aan het ontwerp moet worden toegevoegd; 

a. een mededeeling dat het lokaal is gedacht voor óf de lagere-, óf de middel-, óf 
de hoogere klassen; 

b. een mededeeling welk systeem van ventilatie is aangenomen; 

" indien het uit de teekening niet heel duidelijk blijkt, een korte omschrijving van 
de afwerking of e. t. bedekking van den vloer; 

d. een gespecificeerde begrooting. 

Alle ontwerpen moeten onder een motto of kenteeken anoniem ingezonden worden. 
Bij het ontwerp moet worden gevoegd een gesloten enveloppe, waarin naam en adres 
van den ontwerper. Deze enveloppe moet van buiten voorzien zijn van het motto der 
teekeningen en een correspondentie-adres. 

De ontwerpen worden op karton geplakt, niet geëncadreerd en goed verpakt, 
uiterlijk op den zsstcn Maart 19 4 franco ingewacht aan het secretariaat der vereeniging: 
Bilderdijkstraat 78 te 's Gravenhage. 

Uitgeloofd drie prijzen n.l.: één ie prijs è ƒ125.—; 
één 2e „ „ - 75.—; 
één 3e ,( „ - 50.—. 

De prijzen worden in ieder geval aan de drie bestgekeurde ontwerpen toegekend. 
De ontwerpen zullen publiek worden tentoongesteld en het rapport der jury zal 

worden bekend gemaakt in hetutjjdschrift „Schoonheid en Opvoeding" en z.m. in andere 
vakbladen en de algemeene pers. 

Het Hoofdbestuur behoudt zich het recht voor om de bekroonde, zoowel als de 
niét bekroonde ontwerpen te reproduceeren. 

De 3 bekroonde ontwerpen blijven het eigendom van de Vereeniging. Zij kan 
daarmee handelen zooals zij goedvindt. 

De jury bestaat uit de Heeren: 
j . W. GERHARD, Onderwijzer te Amsterdam. 
J. J. GORT Jr., Gemeentearchitect te 's Gravenhage. 
J. D. Ros, Leeraar aan de Academie van Beeldende Kunsten te 's Gravenhage. 
Prof. K. SLUYTERMAN, Hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft. 
C. VRIJ, Hoofd der School van de Nieuwe Schoolvereeniging te Amsterdam. 

Namens het Hoofdbestuur: 
J. !). ROS, Voorzitter. 
ATTIE G. DYSER1NCK, Secretaresse. 
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BIJLAGE I. 

Uuireksd uit het Koninklijk Besluit van den tosten Juni 1912 (Staatsblad No. M , waarbij 

algem^enT r e g e S omtrent den bouw en de inrichting van schoollokalen voor openbaar lager 

onderwijs worden vastgesteld. • t o . r M 
A r t 6 De hoogte tusschen den vloer en de zoldermg bedraagt ten imnste 4,5 M. 
Art' i De afstand tusschen den werkmuur en de voorste bank is ten minste 1,4 M.; de 

overig gangpaden a"gs de muren of de afscheiding zijn ten minste o(6 M. breed en de gang-
ovenge gangpaoen g l a a t s t e r i j e n banken hebben eene breedte van ten minste o.s M. 
^ V r ^ ^ ^ T Z L ^ r e i de leuning der ^ v a n verst v ^ d . d e ban en 
is niet grooter dan 7 M. Onder werkmuur wordt verstaan de muur of wand ze f, mits daa aan 
de schooSrden zijn'bevestigd. Indien de schoolborden niet aan den wand z,n bevesUgd, ts de 
afstand tusschen den werkmuur en de voorste bank ten minste 1,75 M. 

Art 8. De wanden van het schoolvertrek zijn licht en mat gekleurd De zoldering van 
het schoolvertrek moet zijn wit gestucadoord of licht gekleurd, en met gewelfd. 

De vlakken der schoolborden zijn mat. , u J 
Art Io. De lichtramen worden zoo geplaatst en ingericht, dat het schoolvertrek voldoende 

fWWticr verlicht zii en dat te sterk invallend licht worde getemperd. 
" A T 2 ^ t 2 ™ J g ^ in den muur ter ünkerzijde der ieerlingen en nimmer m 

d e n HetboTengedeelte der in de muren aangebrachte lichtramen moet te allen tijde gemakkeijk 
k u n n t w o ^ terwijl in elk schoolvertrek de onderramen van ten minste één l i c h t e n 

^ T T Z Ï ^ Z t ^ t ï Z ^ van elk schoolvertrek moet bij vrije ligpng 
ten ÏÏnfteTen Wanneer de Hchttoetreding door naburige gebouwen of door boomen wordt 

hoog^r z i ^ d t " I s M. boven den vloer, en de bovenkant zoo hoog tegen de zoldering worden 

ooeevoerd als practisch mogelijk is. 

Art i l De vloer van het schoolvertrek moet vlak en dicht zijn en met van steen, tenzij 

de oppervlakte met een voldoend isoleerend materiaal is belegd. „ A m 

Art 12 . . . deuren der schoolvertrekken moeten naar buiten opendraaien. De deuren 

der schoolvertrekken kunnen ook schuifdeuren zyn . ^ ^ ^ D e s c h o o l b a i l k en 

Art. 13. De schoolbanken worden voorzien van eene lenaenieunmg. 

hebben niet meer dan twee zitplaatsen , . „j 
L \ s . Voor elk vertrek moet in behoorlijke verwarming en luchtverversching worden 

^ " t L v e de luchtverversching, die door het openen van ramen en deuren kan geschieden, 
is daL to f *! 1 s c S r J S f ee^'e afzonderlijke inrichting te maken. Afvoerkanalen voor deze 

^ ^ ' ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^ * b i n d i n g staan - ^ ^ ^ 
moeten gemakkelijk te openen en te sluiten zijn en een vnjen doorlaat hebben, die ten minste 
gelijk is aan de doorsnede van het kanaal. 

BIJLAGE II. 

M e u b e l e n i n h e t s c h o o l l o k a a l n o o d i g . 

wijzer. - noügc SLÜC ^^^f^ mPt drinkkroes. — Kachel met toebehooren of toestel 

— Papiermand. 
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Bij de P l a t e n . 
Villa aan de Hattemerweg te Heerde. 

door J. DEKKER, Bouwmeester. 

Tot toelichting van dit ontwerp dat niet tot uitvoering kwam, het navolgende: 

De gevels zijn van mooie kleurige klinkers, met grijze vlakke klinkers voor plint en 

met schuine afloopende profielsteen gedekt. De kap is gedekt met Tuilès du Nord, de 

platte daken met cement-mastiek. Het glas is spiegelglas, de kleine ruitjes-bovenlicht 

blank cathedraalglas. Dorpels en stoepen zijn van hardsteen. Het houtwerk is licht

geel en donkergroen geschilderd. De planverdeeling geeft drie kamers, keuken en 

bijkeuken, de bovenverdieping vier slaapkamers,en logeerkamers. 

Bij de tekstfiguren. 

De tekstfiguren vormen het ontwerp van een woonhuis, gebouwd te Veendam, 

' onder directie van den bouwmeester R. Boiten & Zoon aldaar. De ingang is aan den 

zijgevel, entree, ter eenre zijde woonkamer en salon, die aan den voorgevel uitkomen, 

ter andere zijde keuken. Door een tochtportaal afgesloten komt men in de vestibule, 

waarin ruimen trap, dan volgen aan den gang twee slaapkamers en meidenkamer. Aan 

ht t eind der gang is toegang tot de schuur. Voor de keuken is een afzonderlijke 

toegang. Op de zolderverdieping is nog een logeerkamer, die aan de beide gevels een 

balcon heeft. De gevels geven met de groote afwisseling een aangenaam geheel te zien. 

Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam. 

Jury-rapport over de Prijsvragen uitgeschreven In 1913. 
(VERVOLG VAN PAG. 30). 

a. D o r p s k e r k : 
Motto „Rijn". Het programma gaat zoowel wat situatie, als wat geheelen opzet betreft 

boven de krachten van den inzender. De pleinaanleg of hoe men het noemen mag, is zeer 
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onbeholpen. Het plan der kerk, een lang gerekten vorm, is voor een protestantsche kerk zeer 
ongewenscht. Ook het teekenwerk is niet goed te noemen. 

Motto „Zomer". De situatie van het terrein is geteekend op i k 500, terwijl gevraagd is 1 è, 100 
Door de afsluiting van het plein door het gebouw worden twee pleintjes geformeerd. 
Het grondplan der kerk is onpractisch voor het gebruik, terwijl de ingang aan de lange 

zijde der kerk en vlak over en op korten afstand van den preekstoel, voor den Predikant zeer 
hinderlijk is. Het plan der predikantswoning vertoont eene practische en geschikte iadeeling. 
De architectuur der gevels is niet fraai en vertoont een casino-achtig uiterlijk. , 

Het teekenwerk is onbeholpen. 
Motto „Grita". De situatie van plein en gebouwen is hier ook bepaald slecht te noemen. 

In de eerste plaats is eenig gewas of grasperk rond de kerk zeker gewenscht. De ontwerper 
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wist echter verder geen raad met de pleinindeeling en maakte er dus maar eenige niet fraaie 
groote gebogen grasvlakten van. 

De hoofdvorm van het plan der kerk te verlengen door een ondergeschikte localiteit als 
consistoriekamer is niet wenschelijk. Ondergeschikte vertrekken moeten een overeenkomstige 
plaats in het plan innemen. Het plan der kerk is overigens wel goed opgelost. 

De architectuur der gevels is zwak van samenstelling. De kerk is veel te hoog tegenover 
den toren. Lage daken of groote dakhellingen geven iets bekoorlijks te zien in een dorp, waar 
de daken meestal de schilderachtigheid van de gebouwen moeten uitmaken. 

De woning heeft meer het karakter van een schoolgebouw. 
Motto „Pax". Het onderwerp blijkt èn in de situatie, èn in de gebouwen te machtig voor 

den vervaardiger. Dat hij, gelijk den meesten is aan te raden, zich eens de moeite geeft, ééne 
mooie oude dorpskerk onder alle opzichten, degelijk te ontleden en te bestudeeren. Dit zal den 
blik omtrent deze opgave veel kunnen verruimen. 

Het teekenwerk is zeer gebrekkig en vooral de perspectief is echt onbeholpen koekebakkerswerk. 
Motto „1913". De situatie van het plein geeft niet het gevraagde en is esthetisch niet fraai 

gpgelost. Tuinaanleg is ook eene kunst, ofschoon deze hier ondergeschikt is. 
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Het plan der kerk is meer geschikt voor eene Katholieke kerk. Waartoe die achtkante 
koorvorm ? Waarom de goede protestantsche kerkjes niet eens beter bekeken ? De dienst toch 
in deze kerken is geheel verschillend van die der Katholieken. Het heeft dus weinig zin bij 
gebrek aan goede oplossing der voornaamste eischen, op dit werk nader in te gaan. Jammer 
van al dit tot in details uitgewerkte teekenwerk, dat eenige routine verraadt. 

Motto „God zij met mij". Het gevraagde plein geeft een dor en koud aanzien, en lokt 
niet aan. Het moet een genot zijn, op de dorpen die pleinen en kerkjes te aanschouwen, 
onvergetelijke momenten op onze tochten, als wij eenige verpoozing zoeken in een heerlijk zitje 
aan de dorpsherberg. Hoe poëtisch ligt dan meestal de oude dorpskerk gegroepeerd ten opzichte 
van plein en straat! En hoe onheimisch toch, doet nu hier het gegeven type! 

Ook is het niet van dezen tijd en ware het in den geest van den grooten ouden tijd; voor 
eene kerk zou men er zich bij kunnen neerleggen, maar het voorbeeld der architectuur uit 
ongeveer i860, is meestal erg onverkwikkelijk. Drie trappen voor de galerij is wel wat veel 

Motto „Wapen". Algemeene situatie wederom niet gunstig. Ook hier is de consistorie te veel 
afgezonderd, wat niet gewen scht is. Voor een flink plein is de plantsoenaanleg te klein. Ook is 

de tuin van den predikant zoo geheel 
buiten de algemeene situatie gehouden. 
Overigens is de buiten-architectuur 
niet slecht te noemen en vertoont 
dragelijke vormen. Indien de ontwerper 
zijn ideeën en oplossingen nog wat 
frisscher weet aan te duiden, kan dit 
voor verdere ontwikkeling goede resul
taten afwerpen. 

Motto „Pastorale". De aanleg van 
plein en omringende gebouwen is 
weder in het geheel niet begrepen. 
Het terrein is op zich zelf behandeld 
en sluit in het geheel niet aan bij de 
dorps straat. Ook is het perspectivisch 
aanzicht ongelukkig weergegeven. 

Waarom hier de twee torens niet 
evenhoog gemaakt? Het schilderachtig 
aanzien van een klein gebouw weer 
te geven stelt geheel andere eischen. 

Het kerkgrondplan vertoont goede 
hoedanigheden. Men vraagt zich 
echter af, waarom de kleine galerij 

,drie toegangen heeft, en kerk met 
galerij slechts één. Mogelijk heeft de 
ontwerper dit anders bedoeld en 

vormt dit ook eigenlijk niet het hoofdbezwaar. Het oogpunt voor de perspectiefteekening is 
ongunstig gekozen. 

Motto „ad pias Usus". Bij deze- inzending ontbraken teekeningen. . 
De oplossing der situatie is niet geslaagd. Ook is de kerk niet gunstig geplaatst ten opzichte 

der ruimte. Het plan der kerk is goed, ofschoon de toegangen vooral bij paniek onvoldoende 
zijn. De opstandgevels zijn nog al goed. 

Motto „Pour quoi pas". Het groote plein ontbreekt. Voorts is de architectuur weinig geschikt 
voor ons vaderland, waar een althans goede kerk een Nederlandsch cachet behoort te dragen, 
om te harmonieeren met de eenvoudige landelijke bebouwing. De verschillende helling der daken 
werkt evenmin gunstig. In dit ontwerp vertoonen zich verschillende bekende elementen van 
Berlage's beursarchitectuur, die bij een dorpskerkje weinig zin hebben. Er is ook geen samenhang 
tusschen kerk en pastorie. De kruisvorm is voor plaatsing van banken niet gunstig. 

Motto „Eglise de village". De situatie geeft een versnipperde terreinindeeling te zien. Het 
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lijkt een doolhofachtige tuinaanleg, en door de kerk in 't midden te plaatsen is het terrein in 
stukken gesneden. Ook is de consistorie geheel verkeerd gelegen; deze behoort van de pastorie 
niet te ver verwijderd te zijn. De kerk vertoont eene degelijke constructie, ofschoon het uiterlijk 
niet dat eener dorpskerk is. Alles is ook veel te hoog gedacht 

Motto „Haantje van den toren". Het plan is te gecompliceerd. Waarom drie verschillende 
beuken gedacht? Dit is tevens een dure opzet. Hoofdzaak echter is, dat noch plein, noch kerk 
noch pastorie ons in een eenvoudig dorp doet verplaatsen. Het geheel vormt ook geene aan
sluiting met de omgeving. Het plan der kerk herinnert aan dat van een ziekenhuis of gesticht, 
waar de zitplaatsen der sekten gescheiden'zijn. 

Motto „Eenvoud", (het woord eenvoud geteekend;. De gebreken in de situatie zijn als die 
der vorige ontwerpen. Het grondplan der kerk is niet ongunstig, maar de breed aaneengesloten 
stoelenrijen zijn ongewenscht. 

De toren is te groot tegenover de kerk. Dat de zijingangen ongelukkig in het grondplan 
zijn aangebracht is vooral ook in den opstand te zien. 

BVEIL, 

De travee-verdeeling der kerk en de ramen zijn te groot voor het interieur. 
De architectuur der pastorie is middelmatig. 
De schuine hoeken aan den toren volgen niet uit het grondplan en dienen hier niet zooals 

bij oude torens tot verkrijging van een goeden overgangsvorm tot de spits. 
Motto „Gertrude". De totale indruk der situatie is niet gelukkig en te onbepaald. Het 

grondplan der kerk is te rond. Op deze wijze zijn de oogen der toehoorders niet voldoende op 
den predikant gericht en worden te veel afgeleid. Een toren gedacht in een grondvorm met 
segmentachtigen gevel als hier, zou in uitvoering een allerongelukkigst effect teweeg brengen. 
Ook zou dit plan inwendig tot ongunstige oplossingen leiden. Het plan der gebouwen staat niet 
in harmonie tot het ontworpen plein. 

De perspectiefteekening ontbreekt. 
Motto „L. o. o. o. b. niet nalaten". De ligging als dorpsplein is wel tot op zekere hoogte 

geslaagd en geeft aansluiting met de hoofdstraat van het dorp. 
De plattegrond der kerk echter is vooral door de onnoodige portaalruimte minder goed 

opgelost. 
De zitplaatsen onder de galerij zijn niet gemakkelijk te bereiken. De predikant moet klaar

blijkelijk over het plein om de consistorie te kunnen bereiken. 
Het plan der woning is erg gezocht en de onregelmatige buitenomtrek niet gemotiveerd. 
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Daardoor vertoont de buitenarchitectuur veel onrustigs. Het kerkje bezit niet de stemming eigen 
aan een dorpskerk in Nederland, men ziet er eerder een clubgebouw in, of iets dergelijks, met 
villaparkantfritectuur. De toegang tot de consistorie is niet gelukkig geplaatst. 

Motto „Eventus docebit". De ontwerper heeft klaarblijkelijk, evenals de voorgaande, het 
programma niet begrepen en getracht een intiem dorpsplein voor te stellen. Hij is daarm echter 
niet geslaagd, wegens het ontbreken van evenwicht tusschen de plaatsing der gebouwen ten 
opzichte van den tuin en pleinaanleg. 

De buitenarchitectuur vooral van den toren is eene inspiratie op onze imposante oud-
Nederlandsche kerktorens uit de middeleeuwen. Op zichzelf is dit zeker niet te veroordeelen en 
verdient zelfs aanbeveling, omdat deze architectuur in alle opzichten echte vaderlandsche bouw
kunst is, ontsproten in een groot en bloeiend kunsttijdperk. Wil men echter met vrucht zich 
hierop inspireeren, dan dient men de grondideeën en vormen van deze groote cultuurperiode 
terdege te kennen om den nieuwen tijdgeest en het persoonlijk karakter daarin duidelijk tot 
uiting te kunnen brengen. Dit nu is hier niet het geval. De onnoodige zware contreforten in 

het plan, de gebrekkige vormen bij den opzet zijn slechts een flauwe schaduw van de kunstrijke 
oplossingen der vroegere bouwkunstelementen. 

Ook is de pastorie in het geheel niet in overeenstemming met den toren of kerkbouw. 

Motto: „Herfsttijdlooze". De situatie van het plan is wel beter begrepen dan die der 
meeste voorgaande inzendingen. Ook het plan der kerk is goed. Het is beter fietsen in een 
aparten aanbouw of vrijstaande bergplaats onder te brengen en niet in den hoofdingang mede 
te nemen, wat vooral ook bij het verlaten der kerk opstopping zal geven. 

De buitenarchitectuur is veel minder dan de planindeeling en niet goed begrepen. De 
inzender is, of lijkt meer decorateur dan architect, waardoor het geheel als architectonische 
oplossing niet meer dan middelmatig is. 

Motto: „Evolutie" (in grijs.) De situatie is niet die van een dorpsplein maar meer aan een 
kerkhoftype herinnerend. 

De architectuur van den toren is wel wat te representatief, en mist de intimiteit van een 
dorpskerkje. Dit wil niet zeggen, dat hierbij alle fantasie uit den booze is. Onze mooie oude 
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torentjes vertoonen het tegendeel. Maar toch, deze toren hier past niet bij het dorpskerkje 

" I n p l t f v a n tot groote en grootsche rust, stemt hij tot onrast in het stille dorp, W = 

al die natuursteen? Het kerkje zelf lijkt meer een school. Een angelustorentje ts op een protes-

" ^ t e ^ i T r S k is goed,, ofschoon de nooduitgangen wel wat te veel in één gedeelte 

der kerk ÏraenvaUen! De kleedkamer ligt niet gunstig, toegankelijk vanmt de cons.stone. Het 

teekenwerk is nogal goed. 
Motto Evolutie" (paars). Ook hier heelemaal geen plein, meer een villaparkje De tuin der 

woning hzöö geprojecteerd, dat totaal geen rekening is gehouden met de aanslmtmg van plem-
"rdeeUng en s t ra ' J De gebouwen sluiten het plein niet af maar z.n ^ f ™ ^ „ 

De predikantswoning is voor een klein dorp nog al grootscheeps opgevat. Een l o g e e r ™ 
beneden ^ g e t e e r d is een onnoodige luxe. Er zijn ^ ̂  ^ I f ^ ^ ^ Z ^ 
erkennen. De perspectief teekening geeft te veel het bouwdoostype weer De k aP " J e ^ l g 

!óó uUgevoerd wel een erg verbrokkeld aanzien geven en niet de ^ y 0 ^ 6 / ^ ^ ^ k 
d o r P 2 k venoonen, wat 'gewenscht is. De ontwerper bezit vaardighetd, maar de construcUe drukt 
zich in het gebouw niet logisch uit. Het geheel is wel handig geteekend. 

Motto- Dorpsvrede". De ontwerper heeft wel een uitgestrekt plein of grasveld S ^ t j n 
ware de opp S e van het gegeven grondstuk werkelijk groot, dan zou ^ ^ ^ ^ t 
geplaatst dfn. Maar er werd hier een afgesloten intiem dorpsplemtje ^ ^ i ^ ^ Z 
niet te zien geeft. Toch is het kerkje wel dat van een dorp. Jammer dat de open ruimte 
.nmsticrer afeesloten is. Het portaal der kerk is wel flink, maar slecht verlicht. 
g T e n f r der woning is te klein, de eet- en huiskamer van den p red^n t ongunstig ver
licht en d t r den te gefekten vorm niet aangenaam voor bewoning. De werkkamer van den 
dominé ligt naast de keuken, wel onrustig. 

De perspectief teekening is niet juist aangegeven. 
Motto- Arbeid adelt". De ontwerper heeft zich bij de verdeeling der grondoppervlakte 

in efn s tad ' tdacht , waar elk stukje grond nog voor speculatie geschikt geacht wordt De 
^ e c t i S e e k S t eeft ook meerden plein van e -g roo t e stad t ^ 
archLctuur doet denken aan bestaande kerken te Rotterdam, wat ^ J ^ T Z r overige 
gewenschte architectuur is. De toe- en opgang der galerij brengt ^ ^ ^ ^ 
ruimte met elkander m botsing. De belendingen zijn onjmst a a D ^ e n - . f ^ f ^ ^ 
overigens wel handig, ofschoon kerkarchitectuur in de eerste plaats waardigheid vraagt 

Motto- Vesper". De kerk is op de situatie van het plein te veel naar voren gebracht. In 
p J T n ' d e n d e n vorm van'de kerk, was ook de polygonale zeer de gewenschte vorm 

^ r r ^ ^ P r ^ i ^ wel geschikt voor - P ^ ^ ^ ^ v " -
torentje niet'op het dak geplaatst? Thans valt ̂ ™ l ^ Z l l gô ĥooTSe 

t Z ^ ^ ^ S r ^ y i e ^ e ^ - ^ ^ d e r niet zoo 
goed als het plan. De buitenarchitectuur der pastorie vertoont betere kwaliteiten 

van de kerk. , i^-iwu 
Motto- Rood en eio.n". Do aanlog, alhoowd niot goheel gesk^d, .ortoont oen dnidelijk 

^ T l « - M g e n wat in de ^ f . p .^ .s g . . ~ g d i . , e.n » d = » ^ " ^ ^ "r 
timr met de zijstraten. Nog beter ware het geweest mdien de tuinen van kerk en pastorie voor 
S waren benut. De aansluiting tusschen kerk en pastorie had alsdan welhcht tot raaonee r 
grondvo™ geleid. De kerk heeft in den langen wand te veel traveeën waardoor de grootheid 

061 r t t r ^ v t ; ^ r p s k e r k wel geslaagd ^ doch de verdere architectuur is 

^ V e f t t r S tot bekroning is geschied op grond van den nogal gunstigen opzet van de 
geheele situatie, wat hier bij deze prijsvraag hoofdzaak was. 

Het teekenwerk is goed. 
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Motto: „Vrede". Het plein is wel verkregen, doch staat nog te weiuig in verband tot de 
dorpsstraat. 

De toegang van de straat tot de kerk is mooi van vinding, ofschoon één toegang wel wat 
weinig is. Een tweede toegang was bovendien gemakkelijk te bereiken geweest door in den 
voorgevel der kerk nog een toegang te maken, wat ook de architectuur daarvan ten goede 
gekomen had. Ook is de toegang van den predikant tot de kerk buitenom niet goed te keuren. 

Het geheele ontwerp bezit eenheid, ofschoon de architectuur der pastorie niet geslaagd is,' 
en de voorgevel daarvan geen woonhuis typeert. 

Evenals bij meerdere ontwerpen ontbreken in het kerkdak dakvensters. Die zijn echter 
onmisbaar èn voor verlichting èn voor toegang tot het dak en de kap bij dikwijls voorkomende 
herstelUng. De perspectief geeft de bedoeling van den geheelen opzet niet gelukkig weer. 

Evenals het voorgaande komt vooral wegens den algeheelen opzet dit ontwerp voor bekroninjr 
in aanmerking. 

Het teekenwerk is goed verzorgd 
Motto: „Eenvoud" (rondschrift.) Hier is een intiem dorpsplein geschapen, ofschoon het 

plein toch nog grooter had gehouden • moeten zijn. De plauindeeling van kerk en woning is 
tot een organisch geheel verwerkt en bezit, op zich zelf gezien, weinige gebreken. De beëindiging 
van het torentje is zwak van samenstelling en een balcon aan de voorzijde zeer gecompliceerd 
en gezocht. Het geheel bezit echter wel een landelijk karakter ofschoon de Windjes aan kerk
ramen niet passen én onbruikbaar zijn. Men ziet dan ook in de vensters niet dat deze één 
groote ruimte moeten verlichten. 

De verwarmingsschoorsteen doet niet mooi. 
Overigens is de perspectiefteekening knap uitgewerkt en gevoelig is er de intimiteit in 

neergelegd. Kleine gebreken in het grondplan kunnen buiten beschouwing blijven. 
Het teekenwerk is smaakvol. 
Motto: „Fred". Dit ontwerp behoort tot de beste van de inzendingen welke in hoofdzaak 

aan het programma voldoen. 

Hier toch is een flink en intiem dorpsplein verkregen en dienen de gebouwen tot een 
mooie afsluiting daarvan, terwijl aan de straatzijde een eenvoudige rij boomen voldoende is om 
straat en plein aan te duiden en ze toch beiden tot een geheel te verbinden. 

Wat gras, bloemen of kleine heesters of een enkel boompje in de omgeving der kerk had 
hier niet geschaad. De kerkjes in Engeland geven daarvan zulke fraaie voorbeelden. 

De indeeling der kerk geeft een goed bruikbare plattegrond te zien zonder 'gezochtheden 
en goed voldoende aan de eischen, die voor een protestantsch dorpskerkje te stellen zijn. De 
ligging der kerk met de aansluiting van den toren aan de verbinding van consistorie en woning 
is goed begrepen en gevoeld. 

De indeeling der predikantswoning is wel wat te uitgebreid en te groot van opzet voor 
een dorpspastorie, wat zich blijkbaar ook wreekt in de verdieping. 

De hoofdtrekken der buitenarchitectuur zijn 'rustig en vertoonen het juiste karakter van 
een dorpskerkje. 

Het zijportaal der kerk behoort niet tot de gelukkigste samensteUing, is niet fijn van vorm. 
De galerij is niet goed verlicht en ook de dakvensters, met het oog op herstellingen, 

noodig, ontbreken. De pastorie had lager kunnen zijn, het programma gaf te dezen opzichte 
een duidelijke aanwijzing. 

De teekeningen zijn vlot opgezet, de perspectief is gevoelig en geeft echt landelijk, intiem 
weer wat bedoeld, en ook volgens programma gevraagd is. 

b. C o t t a g e . 

Motto „Veluvensis". Beantwoordt geheel aan het programma, geeft een goed type van een 
cottage, in Hollandsch karakter en is zoodanig bestudeerd, dat het op enkele kleinigheden na 
voor uitvoering geschikt zou zijn. Het teekenwerk is zeer klaar en beschaafd, de geheele 
inzending is smaakvol verzorgd. 

Motto „Cottage". Is een variant grooter dan het vorige motto en hoewel van gelijke 
waarde wat betreft geheelen opzet, wijze van teekenen en smaakvolle verzorging geeft het tot 
meerdere opmerkingen aanleiding. 
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Zoo ie het trapbordes-verdieping minder goed verlicht de W C's " ° ^ ° P ^ ^ ^ ^ ^ 
als on d8 verdieping zouden door smalle lichtspleten zonder schade aan de gevels, dtrect licht 
„ iTcht knnnen ve

g
rhrijffen, terwijl bij de indecling van de honten «tjlen er warande had 

«oeten vermeden worden, dat deze juist in de assen der achtergelegen deuren vtefcn. 
Motto .Tanah Sirah". De plattegronden zijn goed bestudeerd, mtgenomen dat een afzon-

^ e l i r ^ v e r t o o n t een juist begrip van een cottage. Het e = b l e - . n e^heid 
•rewonnen hebben door het aannemen van gelijke nokhoogte voor de geheele kap. Het teeken 
weTi; goed ende ontwerper van deze inzending geeft blijk wel begrepen te hebben, waarmee 
bij de afwerking voor een prijsvraag kan worden volstaan. ,, , a„ w 

Motto Compact". Met het oog op het gebruik van het toilet, en in het voordeel van het 
i ^ l f L c o s e v corner had de ingebouwde kast in de hal beter vervangen kunnen worden 

zitje in de cosey ^ r n " n a Q „ * a l l e e n v a n u i t de entree bereikbaar is. Het ontbreken 
door een deur « h e ^ ^ ^ ^ ^ o n 8 k l i m a a t niet te verdedigen al vat men een 

T . T o o f a l L t 1 L e m r W ^ k o m t l0Bi8Ch V00r t Uit d e '^f** 
cottage ook alleen al9 fm™^ 0 P

w a r e b e t e r i n de^abijheid der groote slaapkamer gelegen. 
van d " \ b ; * a n ^ HoUandsch, vertoonen de gevels een handigen 
e^fS; cïet e t ^ t ^ Z J , vooral door de raamverhoudingen ^jaarde - v e e l 
achtrstaat bij den zeer geslaagden zijgevel. Het teekenwerk verraadt een ervaren hand. 

(Wordt vervolgd). 

mt in volgende aflevering. Waar Wij zoo dikwerf er opgewezen 

geheele opname wenschelijk w, «.« «w^y-, — Rl |,D 

maken is. _ _ _ _ — _ — — 

Nederl. Vereeniging „Schoonheid in Opvoeding en Onderwijs. 

Prijsvraag Ontwerp voor de Inrichting en Versiering van .en Schoollokaal. 
fe verïand met deze prijsvraag werden ons de volgende vragen gesteld met ve«oek de 
In verbana mei a c H J b

 d ftntwoorden er onmiddeUi k onder. 

a . w " » « b l u S of « 4 d»rin wfldgi.g 8 .b , K h. word», i , # = »n d. . « . . 1 * . 

eischen omtrent lichtoppetvlakte wordt voldaan. 
Antwoord. Neen, in de raamverdeeling kan wel wijziging worden gebracht. 
Aan de wettelijke bepalingen echter » 0 * " ^ a c \ h ° u d e ? ; t ^ z o o v e e l ^ ^ h e t lokaal 
De lichtopeningen moeten zoodanig geplaatst worden, dat ze zooveel mogend 

gelijkmatig J « ^ n . ^ i e e l v e r g c h i l w o r d t i n h e t programma beoogd tusschen lagere, middel 

en h ^ V k J e t b T a W e met betrekking tot afmeting van meubelen en eventueele versiering 

der wanden kwe9 t .e ^ ^ hoo fd i f t ak g e z o c h t „ o e ^ gorden 

in d f r t e ^ r t u b C fn den aard der versiering en de aan te brengen of op te 

hangen gravuren of platen. „ „ „ „ J , , -„„, nnV de kosten van vloer-

fife'; j s . r v - . - . = ^ = d ^ r i . L , * ̂  -
worden beschouwd als zijnde aanwezig. „.^A^ wnr, |on de kosten van volledige 

som niet begrepen. 



Vademecum der Bouwvakken 
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Bij de P l a t e n . 
Ontwerp van een dubbel klein Landhuis, 

door M. SUTTBRLAND. 

Eenvoudig en toch de aandacht vragend door de geschikte verdeeling van het 
inwendige en de flinke gevels. Elke woning heeft een overdekten toegang, dan komt 
men ia een voorhuis of ruimen gang waaraan de keuken en de drie kamers zich aan
sluiten, verder de trap naar boven en de W C. Van uit de keuken komt men tot eene 
kleine bergplaats. Op de verdieping onder de kap is de zolder benevens twee slaapkamers. 

Verschil in opvatting. 

Wij leven in een zonderlingen tijd op het gebied der architectuur. Het leelijkste 
wordt dikwerf zeer mooi gevonden en wat werkelijk mooi is, door velen tot zeerleelijk 
afgemaakt. Zelden heeft er zulk een groote verwarring in opvatting bestaan.als tegen
woordig. Men zegt wel, wij zijn in den tijd van voorbereiding tot het nieuwe, maar zal 
het dan een zegen zijn, wanneer die tijd niet te lang genomen wordt en er weder regel 
in de beoefening onzer kunst komt, de nieuwe stijl maar spoedig haar intrede maakt. 
Hoe groot het verschil is, deed ons dezer dagen zien het besluit, genomen door de 
Amsterdamsche Schoonheidscommissie, om haar mandaat neer te leggen.. Zou hetwoor 
veel niet wenschelijk zijn, die Commissie maar niet meer te bestendigen, het resultaat 
nu verkregen, heeft toch bewezen luttel te zijn, zelfs hebben de gegeven wenken mede" 
gewerkt om veler werk nog minderwaardiger te maken, daarbij brengen dergelijke 
commission geen onderlinge waardeering voort, integendeel doodt hun werk bovendien 
de ambitie, daar men zulk een stiefvaderlijk oordeel niet wenscht en ieder op zijne 
wijze zich afvraagt, met welk recht de ander zich boven hem plaatst. Men late liever, 
het terrein vrij, wordt "er gebouwd, dan zal het oordeel over de waarde van erkende 
deskundigen toch wel niet achterwegen blijven, en dan kan de publieke opinie zich 
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l .„ Indien deze hiermede overeenstemt, vormt dat meestal de grootste 

Als b e w ^ hoe g ^ ^ ^ ^ ^ ^ b e s p r o k e n ) h e t o n t w e r p 
Bouwkunde Weekblad van 7 Maart 9 4 L a u Wenks te Hagen bespreekt 
van den bouwkundige II. van Anrooy. De Heer 1. U 1 i n de gevels 

dit ontwerp en is daarmede zeer ingenomen, en vooral ook wat betreft om m de g 

t* doen zien hoe de innerlijke verdeeling is. . , . , „ , „ 1 0 

H . 1 waarvaa da hal het nudde-pua. vormt, ia - , regdmafg. doch d. gev.. 
ge.ea n ^ a a d ^ « .ion daa eoa aa .eeasMag vaa ****** b.ohkea. 0 „ w « 

aagt L J af, ho. ia d.ea geve,vom eoaige — a haa ™ * n j ^ He 
is 1 bij de blokkeadoos ai. oaze jeugd. Geea aanaeahaag, ea mea kaa ge as =ea 

aa h J h e a wegdeden, - d e , de hat-aoaie va. het geheel - - s t o ' e . ; ^ b 
goed boawwetk toeh oamogeliih moet «ja. He. aiea v . . d,e afbeeldmg, waana 

Amerikaansch metselwerk. 

groote verdiensten opmerkt, doet den ander schouderophalend vragen, ^ e het mogeUjk 

T d i e verdiensten daarin te zien. en toch zoo geschiedt het. met aUeen b , dat 

landhuis, maar bij zooveel, dat wij ook in eigen omgeving zien opgebouwd. 

Er openbaart zich in alles een zucht tot zonderlingheid. die geen grenzen kent, 
en waarbij het schoone en redegevende geheel wordt uitgeschakeld. De Bauhutte schreef een 
dezer dagen over verdienstelijke metselwerken Als tegenstelling daarmede wees men 
er op hoe ook in de metselarbeid die zucht tot vreemde toepassingen aanleuimg geeft 
Wij namen de ongemeene tekstfiguur over. Dat is het metselwerk van een Amenkaansch 
woonhuis in de staat Detroit. Zou ieder ervaren werkman er naar trachten z.n w«k 
in regelmatig verband te houden, dat was om tot het zonderlinge te komen met vol-
doende, en op het advies van den bouwmeester gaf de metselaar z.n werk hetaanz.en 
of het geheel verbroken, doorelkaar gezakt of verkeerd hersteld geworden was. Daarb.j 
„am h ' voor die gedeelten juist steenen. die door het veelkleurig glazuur meer de 
aandacht trokken. Kan men nu zonderlinger opvatting zich denken, en zooals het me 
dat metselwerk gaat. gaat het in de geheele bouwkunst, daar waart een geest rond du. 
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meer vreemd dan lief is, en die spoedig zal versterven ons echter vele misbaksels harer 

opvatting nalatende. 
Uk dergelijke pogingen kan toch nooit het nieuwe ontstaan. Onze moderne opvatting 

heeft ons tot veel goeds gebracht zij verbande overdreven versiering, bracht in 
de inwendige verdeeling een gerief, vroeger niet bekend. Trappen als weggeborgen 
kregen een eereplaats, iedere kamer een ander uitzicht en een nieuwe verdeeling, men 
vroeg niet of de dam hier en daar wel juist even breed bleef, men vroeg alleen 
wat voldeed, en juist het aan die wenschen voldoen, leverde werkelijk veel schoons op. 
Daar is in zeer veel een uitmuntende vooruit- >_i:^ 

gang te bespeuren, maar juist daarom moeten 
wij met kracht vasthouden, en het beginsel 
in dat streven weggelegd, niet in het bizarre 
doen vervallen, zoo in hoofdvorm als onder-
deelen, want dat komt de kunst tot schade, 
en is het daarom wenschelijk, dat al dat hoog 
opvijzelen van toch werkelijk niets betee-
kenende producten een einde neme, en wij 
den kalmen beredeneerden weg blijven 
volgen, die zich in vele bouwwerken uit 
onzen tijd kenmerkt, en wel zoo, dat een 
ieder daarbij vrij worde gelaten in dien geest 
te geven wat hij geschikt acht, dan zal de 
tijd wel uitspraak doen, wie den besten weg 
heeft ingeslagen. 

Bij de tekstfiguren. 

De Heer L. Hermans te Valkenburg zond 
ons ter opname het ontwerp voor een banket
bakkerij. Zooals de huizen naast elkander ge
bouwd, meestal een grondvlak hebben, rondom 
ingesloten, is dit ook hier het geval, zoodat 
de indeeling zoowat den gewonen loop 
moest volgen. Winkel, daarachter salon terwijl 
een afzonderlijken toegang rechts is voor de 
bewoning. De keuken en W. C. liggen aan 
het eind der gang op de bovenverdieping 
drie slaapkamers en een badkamer, terwijl verder de zolderverdieping nog woonruimte 
oplevert. Het is alles praktisch ingedeeld met behoorlijke ruimte voor gangen en 
trap. De gevel heeft veel dat voldoet. Ontwerper wist daarvan een goed geheel te 
vormen. De winkel en ook het bovendeel van den gevel verkreeg een geschikten vorm 
waardoor de gevel de aandacht vraagt. 

-B E B H N E DRDJNB 

| 
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Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam. 

Jury-rapport over de Prijsvragen uitgeschreven in 1913. 
(V HU VOLG VAN PAO. 40), 

Motto „Riet" (in kleur met perspectief.) In het algemeen staan de plattegronden achter bij 
de gevels. De cosey corner ligt ongunstig in het plan ingeklemd en mist, door het ontbreken 
van een raam, uitzicht naar buiten, wat het aantrekkelijke van een dergelijk hoekje juist vraagt 
Deze ligging heeft vermoedelijk ook tengevolge, dat de trap ongunstig is geprojecteerd, waardoor 

beneden in de hal zeer weinig ruimte overblijft, 
terwijl op de verdieping veel te veel ruimte aan 
het woongedeelte wordt onttrokken. 

Om de woon-eetkamer te mogen opvatten als 
woonkamer met eenigszins afgescheiden eethoek, 
had de woonkamer wel wat breeder ontworpen 
mogen zijn, terwijl door eene betere plaatsing van 
den schoorsteen het vertrek gezelliger in te deelen 
zou zijn. Het dienstgedeelte is zeer goed 'onder
gebracht, terwijl de verdieping logisch voortkomt 
uit. den beg. grond. De gevels geven een zeer 
aantrekkelijk' type cottage weer, en behalve dat de 
kniklijn in de kap beter wat lager ware genomen, 
is het geheel zeer goed' van verhouding en bezit 
den noodigen eenvoud en landelijkheid, voor een 
dergelijke opgave gewenscht. 

Teekenwerk verdienstelijk. 

Motto „Eenvoud" (in potlood). In 't algemeen 
een duidelijk plan, waarbij de ruimte op de verdieping 
zeer goed is benut, maaraanleidinggeeft tot minder 
aangename verhoudingen in de afmeting der ver
trekken. 

Het toilet bad beter uit de hal dan uit de 
voorkamer bereikbaar kunnen zijn. De gevelarchi
tectuur is eenvoudig en aantrekkelijk, terwijl daarin 
de verschillende ruimten zeer goed tot uitdrukking 
komen. Jammer dat het verschil in waarde van 
hoofd- en dienstingang niet tot haar recht komt. 

Het teekenwerk is correct. 
Motto „Buiten" (in potlood). De indeeling is 

wel geslaagd, hoewel de verdieping veel zwevende 
muren vertoont. Het toilet ware beter direct uit de 
hal bereikbaar geweest. Indeeling en afmetingen der 
vertrekken afzonderlijk zijn zeer goed. Gevels en 

kapvorm zijn aantrekkelijk, en rustig en het geheel behoort tot de goede oplossingen van de opgave. 
Motto „Noord". De keuken is te ver van de woonkamer verwijderd, terwijl in het algemeen 

de samenhang tusschen dienst- en woongedeelte te gecompliceerd is. De gezochte vorm van 
portaalverdieping en bordes van de trap ontnemen te veel aan de beschikbare ruimte voor de 
nu betrekkelijk kleine en hoekige slaapkamers. Waartoe moet de groote zolder dienen, waar de 
dienstbodekamer reeds op afzonderlijke zolderruimte is ondergebracht? Het topje in den voor
gevel doet erg klein tegen het reusachtige dakvlak, welk laatste het geheel ook topzwaar maakt. 
De linker zijgevel vooral is weinig' geslaagd, 't Geheel is makkelijk en vlot geteekend. ' 

Motto „Hout en Steen". Indeeling beg. grondplan is wel goed, alleen had de kast naast 
het zitje beter tot verruiming van dit laatste benut kunnen worden, terwijl de entree tamelijk 
benepen is. De planindeeling' op de verdieping volgt niet uit die van den beg. grond, terwijl 
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vooral de W. C. ongunstig is gelegen met het oog op licht en afvoer. Wat de gevels betreft 
dient opgemerkt dat de drie voornaamste topgevels te weinig eenheid van behandeling vertoonen. 

Teekenwerk goed. 
Motto „Houdt braeve standt". Goede beknopte plan indeeling, maar een toegang van buitenaf 

naar de bijkeuken zou nog zeer gewenscht zijn. De verhouding van de lichtopeningen in de 
gevels is zeer geslaagd. Het ontwerp zou een goed Cottage-type vormen, wanneer nipt de 
samenhang in het geheel verbroken werd door'het noodeloos ver overbouwen van de slaapkamer 
op de verdieping naast het terugtreden van het gevelvlak ter plaatse van de ingebouwde warande, 
waardoor deze ruimte als een te op zichzelf staand motief tot uitdrukking wordt gebracht. 

Teekenwerk goed. 
Motto „Jo". Het beg. grondplan is over het algemeen goed. De cosey corner is een beetje 

aan den kleinen kant, terwijl de serre als kleine 
serre, met stookplaats te gewichtig doet. Verdieping
muren staan niet overal op die van den beganen 
grond. Overigens maken de gevels een frisschen en 
prettigen indruk, waarbij echter de oplossing van 
den schoorsteen, vooral bij den overgang van den 
uitbouw der cosey corner, een minder geslaagd 
element vormt. Teekenwerk zonder pretentie. 

Motto „Zomer" (op gele fond) In het algemeen 
verdienstelijk plan, waarbij echter de bijkeuken meer 
als doorgang dan als spoelkeuken behandeld is. Het 
is te betreuren, dat een dergelijk plan niet tot een 
meer rustigen opbouw geleid heeft. Die onrust ont
staat voornamelijk door te groote verscheidenheid 
van architectonische motieven. Niettegenstaande de 
ontwerper zich in de keus der motieven en zelfs in 
de wijze van opmerken niet voldoende zelfbeheer-
sching heeft opgelegd, is het geheel tot een smaak
volle teekening verwerkt. 

Motto „Zomers buiten". Plattegrond is wel be
studeerd. De slaapkamers zijn over het algemeen te 
klein en enkele niet mooi van vorm Er i> te veel 
ruimte aan gang en portaal geofferd. 

In de gevels is één karakter goed doorgevoerd. 
Het aanloopen van de gootlijsten tegen de dak-
vlakken der lagere gedeelten doet niet prettig aan. 
Het juiste cottage-karakter ligt niet in dit ontwerp, 
en het geheel zou beter aansluiten bij gesloten be
bouwing aan den buitenkant eener stad. 

Teekenwerk correct. 
Motto „Zomerlust". De serre is niet harmonisch 

Dit komt vooral in de gevels uit. Verdieping hoewel 
goed veto indéeling volgfniet uit de indeeüng beg. grouds. Gevels nogal braaf. De groote 
ontwikkeling der eindgevels doet schade aan het cottage-karakter. Wat de opwerking van de 
teekening aangaat, dient opgemerkt, dat de schaal van het omgevende geboomte te klein is, 
waardoor het geheel een ongunstige afmeting aanneemt. 

Motto „Bouwstudie". De cosey corner is niet gelukkig onder de trap gesitueerd, terwijl de 
hal geen direct uitzicht naar buiten heeft. Het portaal tusschen woonkamer en keuken behoort 
tot de gelukkigste vondsten. Hoewel de verdieping goed uit den beg. grond voortkomt, zijn de 
slaapkamers klein en meerendeels onprettig van vorm. Niettegenstaande de kap zich logisch uit 
het grondplan ontwikkelt kan de totale dakwerking niet bekoren. 

Motto „Zomerdag". De woon-eetkamer moest als één vertrek worden opgevat, terwijl do 

met het overigens goede geheel verwerkt. 
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bilteuken een toegang naar buiten had kunnen hebben. Indien de waranda aan beide einden 
gesloten ware, zou er meer aanleiding zijn den toegang in het midden der waranda te pronon-
ceereh. De verdieping volgt logisch uit het beg. grondsplan, en is goed verUcht. De buiten-
architectuur is redegevend, waarbij echter de serre een minder fraai aanhangsel vormt. Teekenwerk 
met zorg' behandeld. 

Motto „Eenvoud" (verdunde inkt). Het plan vertoont goede oplossingen. De bijkeuken is 
echter meer een dienkamer en heeft geen toegang naar buiten. De onlogische afschuiningen 
van hoeken leiden tot geforceerde uitingen in de buitenarchitectuur, vooral wat de kap betreft 
speciaal bij de hoekkepers. y =u«i. 

Indien de top boven overdekt balkon op de warande was weggelaten zou het geheel aan 
rust hebben gewonnen. De roedenverdeeling van de woonkamerramen is nogal gezocht. 

Motto „Time is money". De serre met schoorsteen is overdreven gewichtig, terwijl een 
overdadig aantal kasten m de woonkamer deze niet aan intimiteit doet winnen, en geen wand 
voor het plaatsen van meubels overlaat Ongunstig werken de raamstijlen op de hoeken der 
gevels onder de kap, waardoor aan deze laatste de noodige stabUiteit wordt ontnomen De 
verschalende aimetogen der vertrekken zijn in de gevels niet tot uitdrukking gebracht Het 
opdraaien der luiken onder den overbouw van de verdieping zal met het oog op de consoles wel 
bezwaren opleveren. Door het uit de as plaatsen van het raam van de traphal zal de verüchtin^ 
der trap binnen minder aangenaam zjjn. 

Motto „Country life". De cosey corner is zeer benauwd, de woon-eetkamer door noodeloos 
(hepe en vele kasten slecht van verhouding. Een dienstgang overdadig. De keuken en bijkeuken 
ware beter met gescheiden. Het bewonen der verdieping zou zeer zeker vergemakkelijkt worden 
door het wegUten der overbodige afscheiding op het portaal der verdieping. 

Het silhouet van het geheel is zeer verbrokkeld, terwijl het verschülend behandelen van de 
topgevek ongemotiveerd is. Het cottage type is wel bereikt en de vertrekken zijn naar buiten 
behoorlijk tot uitdrukking gebracht. 

Motto Juist op tijd". De hal is te klein, terwijl een zitbank tegen de trap moeüijk als een 
op ossing voor een cosey corner is te aanvaarden. De woonkamer heeft geen aangenamen vorm 
hetgeen door de serre nog meer wordt geaccentueerd. Voor meubelen is geen plaatsing te vinden 
Bijkeuken is als dienkamer opgevat. Hoewel de waranda wel groot is, is deze in denjrevel ver-
dienstelijk verwerkt. De slaapkamers zijn al te klein. De raamverdeeeling in den buitenmuur der 
badkamer stemt met overeen met de planindeeling en doet daarachter een vertrek vermoeden. 
uver het algemeen doen de gevels rustig en prettig aan. 

Motto ,,N. L. Z." De gezwaaide entree is zeer benepen en leidt tot geforceerde hoek-
oplossing. De bijkeuken is niet meer dan een portaaltje van de keuken naar buiten. Een 
afzonderlijk toilet ontbreekt. Hoewel de kapvorm zich logisch ontwikkelt uit het grondplan 
worden de dakschilden te veel gebroken, door de méf onnoodigen nadruk behandelde afdekt 
kingen, der tot groepen vereenigde slaapkamervensters. 

Motto „Avec tolt de roseaux". De cosey corner is te klein opgevat, terwijl de hal alle 
directe uitzicht m.st. Wat den opbouw betreft. Iaat de samenhang tusschen middengedeelte en 
de twee zijvleugels te wenschen over, waardoor de indruk van drie verschillende woningen 
gemaakt wordt. Dit is wel het gevolg van de hier overdreven en ongemotiveerde zucht naar 
een symmetrische planindeeling. Teekenwerk is serieus. 

Uotm „Als ik des Zomers". De woon-eetkamer is niet gunstig van grondvorm en deplaatsine 
van de stookplaats bedenkelijk. Overigens vertoont het plan goede kwaliteitea. 

De randbogen van de overbouwde waranda zullen in den gevel niet gelukkig werken, vooral 
waar zij met samenwerken met de as van de geheele conceptie. Het geheel is geteekend. 

Motto „Handvorm". Cosey corner en hal zijn niet tot een geheel verwerkt. De vestibnle doet 
grooter dao de hal welke laatste niet meer dan een gang is. De opvatting van de overige ruimten 
« zoo breed, dat het geheel te groot is geworden. Het cachet van cottage zit wel in dit plan en 
het geheel is serieus behandeld en smaakvol geteekend. Het architectonisch talent van den 
ontwerper staat achter bij zijn teeken vaardigheid. De kap volgt niet uit den plattegrond waardoor 
noodelooze platten ontstaan, terwijl de ramen van de verdieping vreemd ten opzichte van die van 
den beganen grond' zijn geplaatst. 



48 

Motto „Sine labore nihil". De planindeeling is in het algemeen goed, hoewel de serre niet 
meer dan een erker formeert. Het traplicht heeft niet te verdedigen afmetingen aangenomen' 
waardoor een hiaat in de gevels ontstaat, welke overigens aantrekkelijk karakter vertoonen. Het 
teekenwerk is goed verzorgd. 

Motto „N". De plattegronden zijn in hoofdzaak goed. De bijkeuken heeft geen toegang naar 
buiten en wel naar de kamer. Dit laatste is zeer zeker ongewenscht. 

De gevels hoewel natuurlijk uit het plan voortkomende, missen cachet door de te grootö 
ramen en minder juiste verhoudingen. 

Motto „Nelly". De omtrek van begane grondplan is nogal gezocht. De verbinding tusSchen 
kamer eü keuken ongewenscht, evenals de pliats van de bijkeuken tusscheu de hal en de 
keuken. Afkeurenswaardig is de afscheiding tusschen kamers op de verdieping te nemen op 
het hart van een raamstijl. De binnenmuren der verdieping strooken niet met die van het 
begane grondplan. De gevels zijn in het algemeen rustig en niet zonder verdienste, waaraan 
echter de niet rythmisch aangebrachte bogen van de warande schade doen. 

Motto „Landhuis" (op donker carton). De ruimte voor hal, vestibule, cosey corner en trap
ruimte is niet in verhouding tot het woongedeelte en had meer tot een geheel verwerkt dienen 
te worden. De woon-eetkamer is indirect verlicht, terwijl de schoorsteenen van woonkamer en 
keuken op de verdieping niet voorkomen. De buiteharchitecttftir verraadt een fijn,begrip van 
verhoudingen en afmetingen. De nuttelooze ruimte boven de warande werkt naar buiten niet 
fraai terwijl de scherpe top in den voorgevel contrasteert met den botten dakvörm van den 
overigen bouw. 

Teekenwerk is verdienstelijk, 
Motto „Mein Nest, das Best". De verbinding tusschen keuken, woonkamer en warande is 

geslaagd. De bijkeuken heeft geen toegang naar buiten. Planindeeling overigens goed. In den 
gevel is te betreuren dat de schoorsteen te veel tot uitdrukking gebracht en slecht beëindigd 
is terwijl de serre beter door balcon, vanuit de slaapkamer toegankelijk ware afgedekt. Het 
gebruik van te zwaar hout in den topgevel werkt niet aangenaam. 

Motto „Simplex". De hoofdvertrekken op beganen grond zijn wel goed. De vestibule te 
klein en de warande te groot. Toegang kelder is wel wat te laag Keuken noch bijkeuken 
hebben direct toegang naar buiten. De verdiepingindeelihg is minder goed. De hoekoplossing 
boven de platte afdekking van de cosey zweeft en is dus onconstructief. De architectuur neigt 
tot het cottage-karakter, maar is vrij dor. De ramen van de woonkamer zijn buiten verhouding' 
tot hare afmetingen. 

(Wordt vervolgd). 

Pr i j sv raag „Schoonheid en Opvoeding" . 

Aangezien een misverstand gerezen is omtrent het gebruik dat d.e Ned. Ver. 

>Schoonheid in Opvoeding en Onderwijsc zou mogen maken van de bekroonde ont

werpen der door haar uitgeschreven prijsvraag voor de inrichting en versiering vaneen 

schoollokaal, deelt het Hoofdbestuur dier Vereeniging aan de deelnemers aan de prijs

vraag mede, dat de clausule in het programma, »De 3 bekroonde ontwerpen blijven 

het eigendom der Vereeniging. Zij kan daarmede handelen zooals zij goedvindt*, zoo

danig moet worden opgevat, dat de geestelijke eigendom door deze bepaling niet wordt 

aangetast. 

De Vereeniging behoudt zich alléén het recht voor de 3 ontwerpen waar en wanneer 

zij dat noodtg acht te exposee'ren en ze in druk te reproduceeren. 

Eventuecle uitvoering van deze ontwerpen kan alleen geschieden in overeenstemming 

met de desbetreffende bcpalingea in de auteurswet, zooc^at in ieder geval in overleg 

met de ontwerpers zou getreden worden. A. G. DVSERINCK, Secretaris. 
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Vademecum der Bouwvakken 
29ste Jaargang 1914-

Afl. 6. Plaat 6. 
12 Maart 1914. 



moeielijk-
le kanten 

Bij de Pi a ten. 
Hoekhuis te Amsterdam, 

door M. D. TABAK, Bouwmeester. 

De terreinen in een stad leveren dikwerf voor den bouwmeester groote 
heden op om geschikt te verdeden. Op elkander gedrongen, soms naar ai 
gierende, zijn zulke terreinen 
wiskundige vraagstukken ge
lijk. Als model daaronder mag 
wel gelden het hoekterrein, 
waaraan de bouwmeester H. D. 
Tabak een uitmuntende ver
deeling wist te geven. Het 
hoekige valt innerlijk weg en 
flinke vierkante ruimten werden 
er in verkregen. Ter beganen 
grond een ruime voor-en achter 
zaal, goed verlicht, een flinken 
opgang naar de drie boven
verdiepingen, waarop het trap 
portaal evenzoo goed licht ont
vangt, en dan woon-, zit-, twee 
slaapkamers en keukep, W. C. BEIG^E ^ « ^ ^ 

en talrijke kasten, voor iedere 

verdieping dus een geschikte woning. De gevel heeft daarbij een uitstekend karakter, 
de verhoudingen *jn flink, en maakt een en ander, dat het hoekje in dit stadsdeel 
Kleine Kattenburgerstraat hoek Mariniersplein een goede afsluiting vormt 



50 

Hooge waterstand. 

De Vereeniging van Nederlandsche Bakateenfabrikanten verzoekt ons het volgende 

ter kenflisneming te plaatsen. 

Tengevolge van de ongekend hooge waterstanden der rivieren is op verschillende 

steenfabrieken reusachtige schade veroorzaakt. De directe schade bestaat in het totaal 

verloren gaan van millioenen ongebakken steenen. De indirecte schade ontstaat door 

dien werkzaamheden, welke uit

sluitend in dit seizoen moeten 

geschieden (zooals bijv. het aan

voeren van grond) geheel en al 

stilstaan. 

Als bewijs, hoe belangrijk de 

directe schade is, diene, dat op 

één enkele fabriek voor/30,000.— 

aan ongebakken steenen door het 

water verloren ging. 

Het is duidelijk, dat de fabri

kanten genoodzaakt zullen zijn 

door prijsverhooging van hun 

product deze reusachtige schade 

eenigermate in te halen. 1». 2.» tn 3 B VETCPir-piiNQ 

Alles electrisch. 

Onder bovenstaande titel verscheen de derde dfuk dezer uitgave, door L. A. S. 
Rosman, Electr.-Ingenieur, voor slechts ƒ 0.25, verkrijgbaar bij de uitgevers Van Mantgem 
de Does te Amsterdam. Die spoedig opvolgende drukken pleiten er voor, dat de uit
gave niet alleen billijk is, maar tevens de inhoud voldoet, die de electriciteit behandelt 
voor de toepassing in onze woonhuizen, magazijnen en voor het klein- en landbouwbedrijf. 

Bij de tekstfiguren. 

Een woonhuis te Eindhoven van den bouwmeester G. Geenen geven de verschillende 

tekstfiguren te zien. Een smal terrein geeft ter beganen grond twee kamers, keuken 

en bijkeuken. Op de verdieping drie slaapkamers en verder onder de kap de zolder. 

Zooals in de kleinere steden gewoonte is, gaan de huizen daar niet zoo hemelhoog, 

zoo ook dit perceel. De bouwmeester wist door eigenaardig ingedeelden ingang, door 

gemetseld balcon en door geschikte verdeeling van ramen en gevelafdekking aan alles, 

een aangenaam en eenvoudig uiterlijk te geven. 

Correspondentie Onderwijs. 

Geachte Redacteur! 

Mag ik UEd. beleefd verzoeken om opname van het volgende: 

Veel is reeds geredeneerd en geschreven over het Correspondentie-ondenvijs en 

zijne methode, en ook uw blad heeft er nu en dan een en ander over medegedeeld, 
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doch ik kan n i e t „abten thans m i ;n eigen bevinding eens uit te spreken over het 

t^T^Thetweik ik zeif g€aoten heb vaa - —-— 
Zonder van het Correspondentie-onderwijs van andere instituten of bureaux te 

spreken, moet ik toch na al hetgeen ik van deze en gene er over gehoord heb 

door ejgen o n d e r v a n g tot het besluit ko^en, dat het onderwijs, he^e lk gegeven 

wordt door het Bouwkundig Instituut „Nederland", verreweg het beste is 

Welke 1S dan de methode van het onderwijs van dit Instituut? 

Het Correspondentie-onderwijs van dit Instituut is beslist hoofdelijk onderwiJK 

d w z . . d e r e leerlmg wordt afzonderlijk behandeld, terwijl g.en gebruik, wordt g e m a ^ 

van zogenaamde gedrukte curaussen. De leeriingen worden 

steeds de nieuwste goede uitgaven op bouwkundig gebied 

in handen gegeven, welke werken onder leiding der 

leeraren van het Instituut worden doorgewerkt. Tevens 

volgt men hier den wijzen stelregel: ,het nieuwe moet 

aansluiten aan het reeds bekenden Verder is het onderwijs 

hier degelijk en pract(sch. De opgaven, die men ter uit

werking ontvangt, zijn zoowel in quaatiteit als qualiteit 

meer dan voldoende. De correcties stipt en hierin worden 

met alleen de gemaakte fouten verbeterd, doch worden ook 

opmerkingen gemaakt, die den leerling tot verder na

denken noodzaken. ledere les is zoo ingericht, dat men er 

veel nut van heeft, ze geeft daarbij geregeld stof tot na

denken en zich zelf te helpen. Het Instituut zendt den leerling, 

indien noodig, platen, modellen en verklaringen, zoodat 

de onkostenrekening van den leerling niet hooger wordt 

opgevoerd, dan strikt noodzakelijk is, terwijl bovendien 

rekenmg wordt gehouden met de werken, die de leerling 

reeds bezit, zoodat noodeloos aanschaffen van dure boek-

werken wordt voorkomen. 

Dit Instituut organiseert voor ajjn leerlingen van tijd 

tot tijd excursies, zoodat hem hierdoor gelegenheid 

wordt geboden zijn materlalenkennis uit te breiden en 

bovendien de noodige kennis op te doen van de verschil-

lende instrumenten, zooals waterpas-instrumenten, equerre 

Z T ' ^ ^ t P r i S m a k r u i s e n z - e - . terwijl hem dan ook de g e l e g e ^ 
wordt geboden z.ch te oefenen in het landmeten en waterpassen en het omgaan m ^ 
die instrumenten. uuigcwn met 

maakte t T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d i t ^ ^ ^ '-Hingen bekend 
maakt met de namen zijner leeraren. Al spreekt de leerling hen niet altijd p e J o n J k 

e l r i d iopeabaa:maken hunner namen een b a - — p h e t ve r t i : : : : 
aegelijkheid dezer inrichting kan rusten. 

Als men onder de leeraren aantreft mannen als de heeren E. J. Ro t h ,u i zen, F. Wind 

BeoA visie q R O N l T 
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J. Slagter, H. Koorenhof, F. C. Kruijt, R. Swierstra, en nog meerdere anderen, met 

wien wij persoonlijk kennis maakten, dan is dit wel een waarborg, dat het onderwijs 

op een degelijke basis berust. 
De leerling voelt, dat hier moeiten noch kosten worden ontzien, om het onderwijs 

zoo doeltreffend mogelijk te doen zijn. Het behoeft natuurlijk niet gezegd, dat de 
leerling in quaestie flink moet aanpakken, want voor een groot deel, naarmate van zijn 
ijver, zullen ook de vorderingen zijn. Ik ben er dus van overtuigd, dat ernstig studee
renden, geen betere opleiding kunnen wenschen en een ieder, die aldus heeft les 
gehad en de aanmerkingen, wenken en stellingen ter harte neemt zal zeker in de 
praktijk zeer goed voldoen. 

Het doel van dit schrijven is: i0. om aan ongemotiveerde kritiek op het Corres
pondentie-onderwijs een einde te maken door te wijzen op 
een inrichting, die wel degelijk bewijst, dat Correspondentie-
onderwijs recht van bestaan heeft, en 2°. om alle studeerenden 
aan te raden om, alvorens eene definitieve beslissing te nemen, 
waar men Correspondentie les zal nemen, eerst de vraag te 
overwegen: vind ik bij anderen dezelfde waarborgen ? Zoo 
niet, stelt U dan in verbinding met dit Instituut of met 
ondergeteekende, die gaarne bereid zijn alle mogelijke in
lichtingen te verschaffen. 

U, Mijnheer de Redacteur, dankend voor de verleende 
plaatsruimte. 

Hoogachtend, 
•r, B r e d a . TH. CÜRSTENS. 

o 

i 

Stoomwaterverwarmingen. 

-Vé 

De Ned. My. voor Centrale Verwarming en Ventilatie 0.1. Voor
burgwal 95 Amsterdam, vestigt de aandacht op het volgende. 

Daar hier in ons land het maken van een Waterdichten 
•RpiepiNG, kelder voor het opstellen van ketels voor Centrale Ver

warmingsinstallaties steeds met groote moeite en kosten 
gepaard gaat, hebben wij door het toepassen van bovengenoemd systeem een verdiepte 
stookplaats kunnen laten vervallen en worden de ketels op dezelfde hoogte opgesteld 
als de Verwarmingslichamen, en kunnen deze laatste zelfs, indien noodig, lager dan de 
ketels geplaatst worden. 

W E R K I N G S W I J Z E . 

Tot het opwekken der benoodigde warmte wordt een lagedruk stoomketel (origineel 
Strebelketel) met hoogen waterstand opgesteld, en worden hieraan, door een aparte 
leiding, alle verwarmingslichamen, welke op gelijke hoogte met de ketels zijn geplaatst, 
aangesloten en daar deze onder den waterstand van de ketels aangebracht worden, 
geschiedt de warmteoverdraging door middel van warm water. 
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het zich 

ooRQeveu-

De hooger gelegen verwarmingslichamen, worden op een stoomleiding aangebracht 

op de bovenzijde van de ketels, aangesloten, zoodat hier de warmteoverdraging geschiedt 

door stoom. 

Zoodra nu het vuur in de ketels ontstoken is, geeft dit direct zijne warmte af aan 

daarin bevindende water, hetwelk door het temperatuurverschil, door de lei

dingen begint te circuleeren 

en vervolgens weer zijn 

warmte afgeeft aan de daarop 

aangesloten verwarmings

lichamen, tegelijkertijd heeft 

de stoomontwikkeling plaats 

en verwarmt deze de hooger 

gelegen elementen. 

Zooals nu uit bovenstaand 

blijkt is de geheele installatie 

niet anders dan eene gewone 

lagedruk stooraverwarmi'ng, 

waarbij de, op gelijke hoogte 

met de ketels opgestelde 

elementen door middel van 

warmwater verwarmd worden 

en de stoomdruk, welke in 

de ketels moet heerschen, 

ten einde de stoom te doen 

circuleeren, niet hooger be

hoeft te zijn dan 0,05 Atm., 

welke druk ook vereischt is 

voor ketels opgesteld in een 

verdiepte stookplaats. 

Waar, door het circuleeren, 

het water zich door de op 

den beganen grond staande 

verwarmingslichamen af

koelt, wordt hierdoor ook de 

brandstof beter uitgenut dan 

bij een stoomverwarming, en 

zoodoende het brandstofver

bruik vermindert. 

Ten einde de circulatie te 

kunnen regelen wordt de warmwateraanvoerleiding voorzien van een speciaal daarvoor 

vervaardigd ventiel, waarmede men naar'gelang van de buitentemperatuur, de toevoer 

kan regelen. Door de snelle circulatie van het water door de leidingen is het niet 

noodig deze met steiging te monteeren, doch kunnen geheel naar willekeur aangebracht 
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worden, zoodat b.v. bij een deur de leiding in - - en voorbij dezen weer boven den 

vloer gelegd kan worden. Dit is een der groote voordeden, van dit systeem, zoodat 

hierdoor vooral in bestaande gebouwen, veel breek, timmer en metselwerk bespaard 

wordt. De bediening is zeer eenvoudig, dezelfde als bij een lagedruk stoomverwarming. 

Daar andere verwarmingssystemen, wanneer de ketels op gelijke hoogte met de 

verwarmingslichamen zijn opgesteld, zeer gecompliceerd zijn en dus nauwkeuriger 

bediening vereischen, verdient bovengenoemd systeem in alle opzichten de voorkeur en 

leert de ervaring, dat installaties volgens 

dit systeem uitgevoerd, tot volkomen 

tevredenheid van de betrokkenen zullen 

functionneeren. 

Vereeniging Bouwkunst 
en Vriendschap te Rotterdam. 

Jury-rapport over de Prijsvragen 
uitgeschreven In 1913. 

(VERVOLG VAN PAG. 48). 

Motto „Passé Partout". De warande is 
buitensporig groot t/o van het woonhuis. De 
bijkeuken is meer als dienkamer opgevat De 
verdieping is nogal grillig van omtrek en komt 
niet logisch uit den beg. grond voort. De 
gevels zijn ten zeerste gebrokkeld en missen 
alle eenheid en rust. Het geheel is meer tvpe 
landhuis, dan cottage. 

Motto „Buiten" (op notenbalk). Het plan 
heeft in het algemeen verdienstelijke kwaliteiten. 
Dienkamer is niet gevraagd, doch goed ge
legen. Het plan wordt wel wat groot voor 
cottage. De gevelarchitectuur vertoont een 
vaardige hand en bezit landelijk karakter. De 
westgevel is het best gecomponeerd. De op
eenstapeling echter van negen stuks trapramen 
geeft een te veel in dezen gevel, terwijl de 
uitgebouwde bijkeuken afbreuk doet aan het 
geheel. De schoorsteenoplossing ontwikkelt 
zich rationeel uit den plattegrond, maar schaadt 
aan d-, topcompositie van den oostgevel. 
Teekenwerk goed. 

Motto „B & V." In het algemeen een beknopt plan. waarbij echter de entree te groot 
is tegenover de andere ruimten. De bijkeuken is te klein en heeft geen toegang naar buiten 
De waranda is als tuinkamer opgevat, terwijl de serre niet meer dan een erker is. De verdieping-
muren zijn goed op die van den beg. grond geplaatst. 

Wat de gevels betreft is de top in het welfeinde van de kap niet fraai, terwijl de snijding van 
de dakvensters op de hoekkepers mede tot de zwakke zijde van dit ontwerp behoort. 

Motto (Kruis in twee cirkels). De opvatting van serre en warande is te ruim, terwijl deze 
ruimten beter over het plan verdeeld hadden kunnen worden. Keuken en bijkeuken hebben geen 
directe verbinding met buiten. De hal is te groot in verhouding tot de overige vertrekken. 
Badkamer en W. C. verdieping zijn slecht gelegen. Het dak is voor het gevraagde te groot 
waardoor overbodige bergruimten ontstaan. 

Wtü* 
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Motto ,^813/1913". De overbouwde entree leidt tot noodeloos ruimteverlies in de vestibule, 
terwijl bij de W. C. het gevraagde toilet ontbreekt. De bijkeuken heeft een ongeschikten vorm 
en mist evenals de keuken een toegang naar buiten. De serre, als zoodanig te klein, vormt niet 
meer dan een zitje in de kamer. De oplossing van de cosey corner had gelukkiger kunnen zijn. 
Verdieping staat logisch op den beg, grond en de gevels geven veel goeds te zien, Teekenwerk 
beschaafd. 

Motto „Sans peur et sans reproche". De cosey corner ontbreekt, terwijl de bijkeuken directe 
toegang van buiten mist. De kamer vertoont te weining wandvlakte voor geschikte plaatsing der 
meubels. De verdieping volgt niet mooi uit indeeling begane gronds, terwijl het portaal aldaar 
veel te groot is opgevat. 

De gevels en kap ontwikkelen zich goed uit deu plattegrond, met uitzondering van de ovale 
venstertjes in den voorgevel, die juist voor een binnenmuur geplaatst zijn. De architectuur is 
nogal tam. 

Motto „Zomer". De hal is ongezellig ingedeeld, de serre te veel erker en de keuken en bijkeuken 
zijn ten onrechte van elkaar gescheiden. Het portaal op de verdieping is onvoldoende verlicht 
en heeft een zeer onregelmatigen grondvorm. In de gevels zijn nogal wat onopgeloste gedeelten 
aan te wijzen o. a. vorm van de windveeren en de goot-constructie bij de naar beneden door
schietende kapafdekking. De oplossing van het uitgebouwde zitje in de woonfeamer is in de gevels 
öiet geslaagd. De paneelversiering boven het raam van de cosey had beter weggelaten kunnen 
worden het teekenwerk is vrij gded. 

Motto „Riet" (in zes bladen). De trap in het centrum gelegen is slecht verlicht. Bijkeuken 
heeft het karakter van een dienkamer en is niet van buiten toegankelijk. De eet-woonkamer is 
te veel als twee vertrekken opgevat en de serre te smal. De verdieping is beter ingedeeld. De 
gevels geven wel het cottage-karakter weer, maar hebben geen bijzondere kwaliteiten Het teeken
werk is slap. 

Motto „Het strooien dak mij wel behaagt". In plattegrond is het complex van vestibule, hal 
en cosey corner verdienstelijk, daarentegen is het woongedeelte evenals slaapkamer op verdieping 
nogal grillig van vorm. Bijkeuken is als dienkamer opgevat en niet als spoelkeuken. Door de 
verscheidenheid van uitbouwen ontstaat in de gevels onrust. De ontwerper is te ver gegaan in 
het zoeken naar schilderachtige effecten. 

Motto „Het daghet". Hiervoor gelden dezelfde opmerkingen als voor het vorige ontwerp, 
alleen is de bijkeuken hoewel toegang naar buiten missend, goed opgelost. 

Motto „Practisch". De eet-woonkamer is niet gelukkig opgelost. Het portaal op de ver
dieping is slecht verlicht, tenzij de ontwerper gedacht heeft bovenlicht aan te brengen, wat 
voor een cottage echter niet noodig moest zijn. De gevels zijn goed, alleen is de verhouding 
tusschen raamopening en muurdammen niet overwogen. Het laten doorschieten van het dak 
over de uitgebouwde serre doet onaangenaam aan, daar deze laatste daarvoor niet voldoende 
breedte heeft. Het geheel is vlot geteekend. 

Motto „Rust". De opvatting van cosey corner op het bordes van de trap is verwerpelijk 
De keuken en bijkeuken behooren niet gescheiden te zijn. De serre is te klein voor een dergelijke 
kamer. De irrationeele kapvorm dwingt den ontwerper de ramen scheef in het voornaamste 
vertrek te plaatsen, wat allerminst strookt met de symmetrische opzet van het plan. Teekenwerk 

"met zorg behandeld. 

Motto „Veluwe". De pjattegrond is in vele opzichten onbegrijpelijk, o a. de verbinding 
van entree en hal, en de plaats van cosey corner tusschen entree en keldertoegang? De garde
robe en W. C. zijn zeer onpractisch gelegen, evenals de keuken. Het geheel is meer een Noorsch 
boerenhuis {ian een cottage en herinnert lichtelijk aan dergelijke in den handel zijnde huizen. 

Motto „Boscbstreek". Hoewel 4e plattegrond in enkele opzichten beter is, dan die van het 
vorige motto, geldt dezelfde opmerking omtrent gebrek aan duidelijke architectonische voor
stelling. Voor de uitwendige architectuur kan de bemerking van het vorige motto ook hier 
worden toegepast. 
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Motto „Ca". Entree, hal en cosey corner zijn te benepen, terwijl het gevraagde toilet 
ontbreekt. De verhoading van de woonkamer is goed, maar geeft te weinig gelegenheid voor 
het plaatsen van meubels. De dienstafdeeling is goed gegroepeerd. De indeeling verdieping 
volgt niet uit die beg. gronds, terwijl scheidingswanden van vertrekken tegen raamstijlen eindigen. 
De uitbouw van de trapruimte werkt ongunstig in de gevels. Architectuur maar zwak. 

Motto „Lux 1". Een zwak punt in het plan is de onregelmatige vorm der vestibule, als 
gevolg van de ongemotiveerde opzet, deze in de as van den gevel te brengen Scheiding van 
keuken en bijkeuken is onpractisch; het toilet donker. Het geheele plan evenals de gevels is 
zwak van compositie en heeft "door opwerking in kleur niet gewonnen. 

Motto „Sinne Sate". Terwille van een symmetrische opzet is het plan geforceerd, hetgeen 
zich wreekt in het woonvertrek, dat in tweeen wordt gedeeld, terwijl hal met cosey corner, als 
twee hallen is opgevat. Bijkeuken is meer dienkamer dan spoelkeuken Het ontbreken van 
eenige borstwering op de verdieping heeft geleid tot de groote samenpersing van de slaap
kamers. De gevels hebben wel het cottage-type. 

Motto „Als het zomer is". De cosey corner is als een kamer behandeld, terwijl de entree 
zelfs voor een arbeiderswoning niet overdadig groot zou zijn. De serre is ook zeer benepen en 
niet toegankelijk. Directe verbinding van keuken met woonkamer is ongewenscht. De keider-
toegang is onvoldoende. Hoewel de hoofdvorm van den opbouw niet slecht is, blijft het geheel 
middelmatig. De latei over warande loopt onnoodig in de gevels door en snijdt deze in tweeen. 

Motto „Logisch". De groepeering van dienstentree met keuken en bijkeuken is goed 
gevonden, maar de hal met cosey corner is niet tot oplossing gebracht. De woon-eetkamer is 
versnipperd van vorm, waaraan de serre een leelijk aanhangsel vormt, dat ook de gevel beden
kelijk schaadt. De slaap verdieping is slecht ingedeeld en versnipperd. De gevels zijn middel
matig. Het geheel verraadt een nog onervaren hand. 

Motto „Gonda". De verlichting van de cosey corner indirect door de serre is onvoldoende, 
terwijl ook de hal in het donker iigt. De serre behoorde aan de woonkamer te grenzen. De 
ongelijke dakhellingen schaden het ontwerp zeer, hetgeen vooral in de zijgevels opvalt. Overigens 
zijn de ramen goed van verhouding en juist in de muren geplaatst. 

Motto „Sapir". De plattegronden vooral zijn niet gelukkig opgelost. De trap is beter voor 
een heerenhuis geschikt, terwijl W. C s en toilet beg. gronds en op verdieping te groot en van 
te vele en te groote ramen voorzien zijn. Dit doet ook schade aan het uitzicht van de hal. 
De cosey corner is niet opgelost. De scheidingswanden van vertrekken behooren niet op het 
hart van raamstijlen der dakvensters genomen te worden. De gevels vertoonen te veel ramme
lende raamafmetingen. 

Architectuur zeer middelmatig. 

Motto „Puck". Plattegronden over het algemeen goed hoewel de buitenomtrek veel rustiger 
had kunnen zijn. De serre vormt het toppunt van kleinbehuisdheid 1 De slaapkamers zijn 
onVoldoende verlicht tengevolge van den ongemotiveerden grooten opzet der puntgevels. De 
architectuur is saai en het dak onrustig. De hoekpijler van de warande met daarop rustende 
boog is constructief en werkt leelijk. 

Motto „At Random". De plattegrond is zeer beknopt, en te zeer waar de serre niets meer 
dan een zitje in de kamer is geworden. Het trapbovenlicht is geen prettige verlichting voor de 
cosey corner, die bovendien alle uitzicht naar buiten, een eerste eisch voor een prettig zitje, 
mist Schoorsteenen zijn te weinig met elkaar gecombineerd, wat het silhouet schaadt, terwijl 
de oplossing ervan in den gevel niet geslaagd mag heeten. De opwerking in kleur komt het 
geheel niet ten goede. 

(Wordt vervolgd). 
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Bij de P l a t e n . 

Dubbel woonhu i s te Tilburg, 
door C, J. M. VAN DOMBURG, Bouwmeester. 

Hoewel uiterlijk gelijk, verschillen deze woningen toch, doordat de een breeder dan de 

ander is. Aan den voorgevel heeft elke woning een ingang links en rechts. Op het 

midden is een ingang die naar de keukens toegang geeft en de opene ruimten. Die 

ingang vervalt op de bovenverdieping, waar een der scheidingsmuren omhoog gaat, en 

waardoor op die verdieping het eene perceel breeder wordt dan het andere. De inwendige 

verdeeling is eenvoudig, beganen grond, twee kamers met keuken en bergplaats op de 

eerste verdieping, drie slaap- en een werkkamer, en op de zolderverdieping nog twee 

kleine slaapkamers. 

De verdeeling van den gevel met de uitbouwen en de daarop vooruitspringende 
kap, het middentopgeveltje enz., maken een geschikte afwisseling in het gevelvlak, dat 
daardoor in behagelijkheid wint. 

De Atnsterdamsche Poort. 

Omtrent Haarlem's Amsterdamsche Poort, waarvoor velerlei plannen tot wijziging 

zijn aan de hand gedaan, schijnt dat van den Directeur der Gemeentewerken het meest 

kans te hebben om tot uitvoering te komen. Wij lezen daarvan :' 

B. en W. hebben een uitvoerig schrijven tot den Gemeenteraad gericht, waarin zij 

hun oordeel uitspreken over de verschillende plannen, Inzake de Amsterdamsche Poort-

questie aan den Raad gezonden. B. en W. blijven van meening, dat door het bouwen 

van een nieuwe brug, onmiddelijk ten Noorden van de Poort de in alle opzichten meest 

gewenschte oplossing wordt verkregen, te meer, waar men rekening moet houden met 

de omstandigheid, dat het niet gemakkelijk zal vallen, het verkeer van de Oostzijde 
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der stflfj langs egfi anderen weg te lei^PP, daar de tpegang bij dp Poort tpch den Hortsten 

weg is om van de Oqstziifle naar de binnenstad te kornep. 

De meerderheid van het college vap B. en W. beantwoordt de vraag bevestigend, 

pf 4 e brug en het verlengde van de Poort, zij het omgelegd, moet behouden blijven. 

Zij is van meening, dat als- de Poort voor doorgang van het verkeer wordt afgesloten, 

zn ha^r karakter en bestemming zal verliezen en dat het stadschoon schade zal lijden-

De meerderheid van B. en W. meent, dat die brug voorloopig weggelaten kan 

worden. Blijkt dat te misstaan, dan kan de brug later -nog worden gemaakt, zonder dat 

4e kosten daarvoor beduidend zullen verhoogd worden. 

B. en W. vragen dus / 81.000 ten behoeve van de uitvoering der werken, omschreven 

in het plan van den Directeur der G. W. opgemaakt, naar aanleiding van het raads

besluit van 9 December 1908. 

Heemschut. 

Dat ook in het zuiden van ons land Heemschut invloed doet gelden, blijkt uit 

het volgende adres aan den Gemeenteraad van Maastricht gezonden: 

Het Bestuur van den Bond „Heemschut" tot behoud der schoonheid van Nederland, 

vernam dat door het kerkbestuur der Parochie van O. L. Vrouwe tot Uwen Raad het 

verzoek is gericht, het aan de gemeente toebehoorend gebouw, ten zuidoosten van het 

koor dier kerk te willen doen sloopen. 

Daar dit gebouw uit de achttiende eeuw — en een zeer goed voortbrengsel van 

dien tijd — een maatstaf geeft voor de Romaansche kerk, waarmede het voortreffelijk 

harmonieert, verdient het ter plaatse behouden te blijven. 

Het zoogenaamde „ontmantelen" van oude kerken, ter wille waarvan men thans 

het gemeente-gebouw zou wenschen te sloopen, heeft zooveel schade aan de schoonheid 

gedaan, dat het Bestuur voornoemd Uwen Raad met den meesten aandrang verzoekt, 

het gebouw niet te doen afbreken". 

Bij de tekstfiguren. 

De boerderij Anna Hoeve bij den Huize Wallsteyn te Zundcrt, gebouwd onder 

directie van den bouwmeester A. van Meer, Teteringsche Dijk, voldoet zoowel wat 

uiterlijk als binnenverdeeling betreft. De als moos aangeduide ruimte, waarin groote 

schoorsteen, is de woonkamer rechts van den ingang, ter andere zijde bevindt zich een 

kapier, benevens een kleinere kamer. In den voorgang is de trap naar boven, op welke 

verdieping zich de slaapkamers bevinden. Een ruime stalling voor klein en groot vee, 

melkkamer, voeder en kippenhok maken de andere aangesloten ruimten uit. De stalling 

is geheel in beton overwelfd. 

De Hal van de Eerste Kamer. 

Hierover deelde het Alg. Handelsblad onlangs mede: 

Nu de Eerste Kamer voorloopig op reis is, zullen vermoedelijk reeds in de volgende 

week, de gebrand-schilderde glazen in het voorgewelf van de hal kunnen worden aan-
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gebracht. In de werkplaats vah deti Heer Schouten te Delft, waar ze vervaardigd zijn 
liggen ze gereed en hebben Wij ze kunnen ^ien. De twee helften van het glasgewelf 
zt,n verdeeld in drie vakken. Elk vak heeft tot rtiddenpuüt een medaillon, Wet voor 
de vier hoekvakken de symbolische voorstelling (in moderne figuren) van de voömaahiSte 

takken van staatsüofg, twee aan twee saÉmgevoegd, en voor dè twee middenvaKfcéö' 
de leeuw in den Hollandschen tuin en de wapens van Oost en West-Indië. De vier 
hoekvakken stellen voor, Scheepvaart en Visscherij, Landbouw en Veeteelt, Handel en 
Nijverheid, Kunsten en Wetenschappen. Elk der medaillons is geflankeerd door twee 
wapens van onze hoofdsteden (elf provinciesteden, benevens Amsterdam). 
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Daar de hal geen ander licht ontvangt dan door dit glasgewelf, moest het geheel 

vrij blank worden gehouden en spaarzaam worden gekleurd. Dit is dan ook geschied. 

Doch het algemeene front zal zeker voldoende getint blijken, en in de stedenwapens 

en vooral om de medaillons zijn heerlijke kleurtjes, die een fleurige flankeering zullen 

brengen in de koepelruimte. 

Van onze moderne glasbrandkunst zal de Eerste Kamer een schoon gedenkstuk 

zich hebben gesticht. 

Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam. 

Jury=rapport over de Prijsvragen uitgeschreven in 1913. 
(VERVOLG VAN PAG. 56.) 

Motto „M." Het ensemble heeft meer het karakter van een woning in de buitenwijk eener 
stad dan van een cottage. De cosey corner ligt in het donker en zou beter aan een buitenmuur 
geprojecteerd zijn. De lange dienstgang is in een dergelijke woning ruimteverspilling. De bijkeuken 
tusschen keuken en woonkamer ligt onpractisch. Het geheel is middelmatig. 

Motto (Kruis in twee vierkanten.) Een overbouwde open plaats in het centrum van het 
plan, dienende tot verlichting van bijkeuken enz. is buitengewoon gezocht. De warande is in 
den gevel slecht opgelost. De plaatsing van de trap ten opzichte van het trapraam is onjuist. 
De scheeve toppen in de gevels doen weinig fraai. De afwerking in bloederige kleur verhoogt 
het geheel niet. 

Motto „Riet" (met rand.) Het geheele plan is te groot opgevat. In de architectuur doen 
de rondbogen meer aan een café-restaurant dan aan een cottage denken. Het zwakst in deze 
inzending is de oplossing van de dubbele topjes in de hoeken van het vierkante grondvlak van 
het gebouw. 

Motto „1813". De bijkeuken is weer als dienkamer opgevat. De trap komt zeer eigenaardig 
en benepen boven, en staat niet in verhouding tot de breede gang op de verdieping. De ruimte 
van de woonkamer komt. in den gevel niet tot uitdrukking. De opzet van den voorgevel volgt 
niet uit het grondplan, hetwelk nog verergert wordt door de onsymmetrische plaatsing van de 
groote boogopening. 

Motto „Eenvoud is het ware kenmerk van het schoone". De gerekte grondvorm van het 
plan zou op zich zelf geen bezwaar vormen, als de vertrekken beter gesitueerd waren, en de 
kap niet over de lange zijde van den rechthoek ware geplaatst. Dit laatste geeft aan het geheel 
den indruk, een gesneden moot uit een huizenrij te zijn. Bovendien is de raamverdeeling 
rammelend. 

Motto „D. P." De woon-eetkamer is te veel als twee vertrekken opgevat en de omloopende 
warande maakt het geheel te uitgebreid. Bovendien snijdt het afdak van de warande de gevels 
van verdieping en beg. grond van een, en werkt daardoor zeer ongunstig. Het sleepen der 
sohoorsteenen naar het midden van het gebouw zal nogal overleg vereischen. 

Motto „T. G.". Hal en cosey corner zijn zeer benepen. Er is geen aanleiding tot afschui-
ning van serre en keuken, vooral waar dit leidt tot bedenkelijke oplossing in de gevels. Het 
inspringende balcon op de kap boven de warande laat te weinig dakvlak over en werkt leelijk. 

Motto „Lux 11". Hal en cosey corner zijn te benepen. Het plan vertoont in omtrek te 
veel sprongen, wat in den gevel slecht werkt. Terwille van symmetrische gevels is te veel 
opgeofferd aan goede verlichting der slaapkamers. De ramen zijn slecht van verhouding, terwijl 
te veel verscheidenheid in vorm en afmeting onrustig werkt. 

Motto „Winah". De vorm van woon-eetkamer is te gerekt, terwijl de bijkeuken als dien
kamer is opgevat. Ligging van de privaten in hel midden is te veroordeelen. De niet rythmische 
verdeeling van de stijlen der warande doet schade aan het ontwerp, evenals de onsymmetrische 
topgevels, die van ongunstige werking zijn. 
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Motto „Perspectief" Vooral de gevels vertoonen gebreken. De cosey corner is als schoor
steen in den gevel met fraai opgelost en staat geheel los van het gebouw. De entreegevel is 
beter. Door het niet aangeven van raamopening en verdieping is niet op te maken hoe de 
verlichting zal zijn. 

Motto „Proeve". De vertrekken zijn niet practisch gelegen. Om van de keuken naar boven 
te gaan moet men door de woonkamer. Keuken en bijkeuken dienen met elkaar in verbinding 
te staan. De zijkant der warande valt uit het karakter der overige gevels. Architectuur is suf. 

Motto „Cosey corner". De hal met cosey corner is hier opgevat als een cosey corner 
waaraan een gang. De warande als ingebouwd motief geeft een onaangenaam hiaat in den 
gevel terwijl de schoorsteen van de cosey corner onjuist geplaatst is vlak voor een raam. Het 
staande schild van de kap geeft in de aansluitende hoeken onconstructieve oplossing te zien. 

Motto (E in G in driehoek.) De woon-eetkamer is te veel als twee vertrekken opgevat 
De trapruimte, vooral boven is slecht verlicht. Het geheel is rammelend door te veel kleine 
motieven, onnoodige versieringen en gezochte oplossingen. 

Motto „My home". De ingebouwde hoekentree geeft aanleiding tot zeer geforceerde kap
en geveloplossing. Het toilet ontbreekt. De bijkeuken en serre zijn wat misdeeld van afmetingen. 
De architectuur is overigens niet slecht. 

Motto (Twee driehoeken over elkaar in cirkel.) De bijkeuken is als dienkamer en niet als 
spoelkeuken opgevat. Het front van de kastbetimmering van de woonkamer is van gezochte 
vorm, en past in het geheel niet in een rechthoekig vertrek. De topoplossing met' trapraam is 
in het geheel niet geslaagd. 

Motto „Country seat". Een vrij goede plattegrond en de verdieping logisch voortkomende 
uit den beg. grond. De trapruimte is echter slecht gesitueerd. De ongelijke afmetingen der 
ramen werken storend in de gevels. Het geheel zou aan landelijk karakter gewonnen hebben 
als de kamers op de verdieping in de kap waren aangebracht. Door het ontbreken van een 
trap is de zolder onbereikbaar. 

Motto „Poging". Het geheel heeft geen cottage-, zelfs geen landelijk karakter. De gezochte 
uitsprmtsels van serre en warande werken ongunstig. Het geheel, correct geteekend, is stroef en droog. 

Motto „Landhuis" (met blauw randje.) De hal en cosey corner zijn zeer benauwd. De 
combinatie van gebroken en niet gebroken dak doen het ontwerp veel afbreuk. Het plan is 
beter dan de geveloplossing. 

Motto „Buiten" in vierkant (potlood en kleur.) De vertrekken zijn in den gevel niet tot 
uitdrukking gebracht. Balcon op de verdieping is niet gevraagd en verhoogt het algemeen 
silhouet met. De kap op balkonstijlen is niet fraai. Teekenwerk beneden het middelmatige. 

Motto „In 't groen". Door het trachten naar symmetrische oplossing van de plattegronden 
is het geheel te groot en gezocht geworden. De architectuur is bizar. De afwerking in kleur, 
althans wat de gevels betreft, is zeer slecht geslaagd en verhoogt de duidelijkheid allerminst. 

Motto „Middelbaar". Onklare plattegrond. De cosey corner is een afzonderlijk vertrek en 
dè keuken heeft geen licht. Ramen, toilet en entree buiten proportie. De verhouding van de 
grootte der vertrekken onderling is onjuist. De achtergevel geeft het spiegelbeeld te zien van 
den opzet in plattegrond. 

Motto „Buiten" (met omrande perspectief in 't midden). De woon- en eetkamer, niettegen
staande de flinke afmeting, is zeer ongeschikt door onoordeelkundige schikking der ramen en 
aanbouw van den erker. De afscheidingen op verdieping behooren niet tegen raarastijlen te 
eindigen. Het silhouet is rustig en de hoofdlijnen van de architectuur niet slecht. De gevels 
zijn door gezochte versiering verleelijkt. 

Motto „Sweet Home". In spijt van de aangewende moeite voor decoratieve opwerking is 
het geheel zwak van concepiie. De indeeling verdieping past niet op die beg. gronds. Het 
geheel blijft beneden het middelmatige. 

Motto „Buiten" (inkt). Zwak plan en weinig bezonken architectuur. Vooral de trapgevels 
zijn slecht van verhouding. De conceptie bezit in 't geheel geen cottage-karakter. 
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Motto „14 Augustus". Zwakke atchitectuur. De ongelijke nokhoogte werkt slecht roor het 
silhouet. De trapruimte manifesteert aich noodeloos pompeus in den gevel. 

Motto „RiJjoSd". De cosey cotner had met de trap beter opgelost dienen te worden. Is 
nu met meer dan een bank tegen de trap geplaatst. Het landelijke karakter wordt in de 
overigens zeer onbeduidende Architectuur Wtaal gemist. 

Motto „Beginneling". De entree zonder tochtportaal ën in de onmiddellijke nabijheid van 
de deur det Wobbkamer is ontoelaatbaar. De gebogen ramen in den gevel vallen er totaal uit, 
en zijn binnen van ongunstige afwerking. Ifi het motto verraadt de ontwefper löfltelijke Zelfkennis.' 

Motto „E. C. M. R." De planindeeling is niet slecht. De architectuur is weinig geschikt 
voor cottage en buitengewoon burgerlijk. De afwerking in sepia is weinig geslaagd. 

Motto „Eenvoud" (zonder rand). De indeeling van de wanden der woonkamer is niet 
geslaagd. De cosey corner is ongunstig van vorm. De architectuur der gevels blijft beneden 
het middelmatige. 

Motto „Jemima". De cosey corner is niet goed opgelost. De doorgaande erker uitbouwen 
zijn misplaatst aan de gevels, terwijl het geheel geen landelijk cachet heeft. Het teekenwerk is suf» 

Motto „Pomona". De cosey corner is onjuist opgevat. De propOHles van fatneü et dak
vensters zyn mis. Het karakter van cottage ontbreekt geheel en al. 

Motto „Böiteii" (met rand). De wafdöde is te groot en de sette onbruikbaar. Het gebouw 
is niet een cottage eb vormt te veel een hoofdgebouw met bijgebouwen. 

Motto „S" (in cirkel). De situatie der vertrekken is slecht Eetkamer -f- saton is niet 
gevraagd. De trapoplossing is leelp. Het geheel geeft het type weer van een stadswoonhuis 
en nog wel van een reVolutiehuis I 

Motto „Hendrika". Een slechte en gezochte planindeeling. De veelhoekige grondvorm van 
de hal is van ongunstigen invloed geweest op de ontwikkeling zoowel van plan als opstanden. 

Motto „Zomer". De slechte samenhang van gevels eö dakvlakken en de verkeerde propor
ties van ram^n maken dit ontwerp tot een rammelend geheel. 

Motto „Vlinder". Het geheel is slecht van compositie en vormt geen cottage-type. Het 
torenmotief is misplaatst Zeer zwak teekenwerk. 

Motto „Flora". Een onrustig geheel, waarbij de bovenbouw sttuiteüd Van den onderbouw 
is gescheiden. Slap van details. 

Motto „My Idea". De cosey corner vormt een tweede vestibule. Het trapmotief is ongelukkig 
in den gevel verwerkt. De teekening is onsmakelijk opgewerkt. 

Motto ,-,Hoop" (in cirkel). Valt buiten beschouwing, daar de inzending door vermelding 
Van woonplaats des ontwerpers gekenteekend is. Alleen ter voorkoming van meerdere desillusj*, 
zij vermeld, dat het ontwerp tot de minst geslaagde behoort. 

Motto „Lente". De cosey corner heeft meer weg van een garderobe. Bouwdoosarchitectuur. 

Motto „Mar". Terwille van symmetrischen opzet zeer gezochte compositie. De afschujpuigen 
in plattegrond leiden tot ongelukkigen en onconstructieven dakvorm. 

Motto „Dam". Reiiwte revolutiebouw. 

Motto „Nog btftijtfi". De verdieping volgt niet uit de beg. grondifldeeling. Het lichtoppervlak 
is zeer onvoldoende. Het geheel gaat blijkbaar boven de krachten van den ontwerper. 

De J u r y : 

(w. get.) JAC. VAN GILS, rapp. Dofpïketk. 
„ A P. ÖMiTö. 
„ G. VERSTJMO. 

„ H. A. RÈNS. 

„ G. DfEHL, rapp. Cottage. 
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Hiermede is het rapport beëindigd, dat de Jury uitbracht over de prijsvragen der 
Vereemging »Bouwkunst en Vriendschap*. 

Het was lang en uitvoerig. Zoo dikwerf hebben wij de klacht geuit, dat beantwoording 
van prijsvragen Zoo weinig loonend is, en dat waarom, omdat van de bekroonde ont 
werpen te weinig van al de anderen nagenoeg niets gezegd wordt. Dat ontmoedigt 
want al zijn de bemerkingen door de Jury gemaakt, den inzender niet altijd welkome 
meedeelingen, toch hebben zij voor hem een groot nut, en wel omdat by volgende pr«P. 
mtschrijving daaruit leering door hem getrokken wordt. Op d i , wijze geeft het oordeel 
hem steun in zijn werkkring. 

Nu is het voor de Jury een hoogst moeieiijke taak, om alle ingezonden ontwerpen 

de revue te laten passeerep, maar het geeft het meest dankbare resultaat. Wanneer de 

mzender het rapport opslaat en daarin leest, dat zijn ontwerp bij de eerste schifting 

reeds afvtel zonder meer, dan komt de vraag op, is mijn arbeid niet een luttele 

aanwtjzmg waard geweest, en dan ontzinkt de moed voor het vervolg. Leest hn daaren-

tegen het gemotiveerd rappo*, dat hem op ^ f 0 u t e ö w ü s t . d a t b u i t e n d i e n J Z Q O v e l e 

anderen van gelijk gehalte hetzelfde doet, dan gaat hij vergehjken. en de prijsvraag is 

voor zijn toekomst van groot nut. 

Dat heeft de Jury dezer p^svraag ingezien, en wij ^ b b e n een ,apport « w i s in 

geen jaren aan de orde kwam, een ouderwetsch zou men kunnen zeggen, toen Godefroy" 

Lehman en anderen de Jury vormden en ieder ontwerp een beurt gaf. Wij sluiten dan 

ook de opname van dit rapport af, met een woord van dank aan de Jury, en bovenal 

aan de beide rapporteurs, die daarbij in een tijd, waarin getracht wordt de prijsvragen 

m het goede spoor te brengen, zoo uitstekend hebben aangewezen, dat de taak van 

de Jury goed begrepen, een hoogst dankbare voor velen kan zijn. RE D . 

Mededeelingen over de prijsvraag Hildebrand- monument. 

De heer I. B van Logchem, B. I. Zonnelaan 2, te Haarlem, bericht namens de iurv en 
monurnent-comm^ dat in de pnjsvraagvoorwaarden is vergeten te vermeld" dat t l c h n 
den kruin van het besctakbare terrein voor het monument en het niveau van het wa^r T a r o p 
het water der waterpartij kan geloosd w o r d ^ een v ^ h i l van circa x meter besfcT P 

De navolgende vragen en antwoorden zijn verder daarvoor gesteld. 

VR. ;. Mag het tekenwerk w poüood. uitgevoerd en gekleurd worden. 
ANTW. Ja^ de behandeling is vrij. 

^ L H W H M " V e d ° e l d e ^ s m o d e l i s vermoedelijk bedoeld enkel het monument of 
standbeeld (al zou dit ook een geheel vormen met de aansluitende waterpartijen.) 

ANTW. Qader A is bedoeld, dat de hoofdzaak op een tiende gegevw moet worden. 
VR. 3. Moet op het model de beplanting ook aangegeven warden? 
ANTW. Dit zal van den aard van het ontwerp afhangen. (*ie antwoord op vraag 2 ) 
VR. 4. Mag een perspectief of model op schaal 1 op 50 bijgevoegd worden ? 
ANTW. Men B vrij in de inzending, doch wat niet gevraagd wordt blijft buiten beoordeeling 
VR. S. Indien d« ontwerper bet portm van Nk.. Beets op de een of a«dere manier in hei 

ontwerp wü aanbrengen, aan welk portret v-ordt dan door de commissie de vowkm 
gegeven, en tot wien of waar kan de ontwerper zich dan wenden om zulk een beeltenis 
te verkrijgen ? ^ 

ANTW. De commissie heeft geen voorkeur. Bedacht moet echter worden, dat het een huldiging 
van Hildebrand is. 6 6 
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VR. 6. In art. a, sub E, wordt o. m, vermeld . . . . alles te zatnen tot een maximum van 
/ 10.000.—, en nu is de vraag, worden alle ontwerpen, die genoemd bedrag te bovengaan, 
door de jury beslist ter zijde gelegd, ook dan als de bijdragen / 12.000—,/ 15.000.— 
of / 30.000.— zouden zijn. 

ANTW. Aan het bedrag van / 10.000.— wordt streng gehouden. 
VR. 7. Kan voor de eventueel te ontwerpen waterpartij gebruik gemaakt worden van een 

aanwezige waterleiding 
ANTW. Met aan- en afvoer van het water behoeft de ontwerper zich niet bezig te houden. 
VR. 8. Hoe groot heeft de commissie het honorarium gedacht. 
ANTW. Ieder inzender bepaalt dit honorarium in zijn begrooting. Het zal afhangen van den 

aard van het ontwerp. Het architectuursche gedeelte is te berekenen volgens de regelen 
tot het berekenen van het honorarium van architecten van de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst. Het sculpturale deel zal de inzender zelf moeten taxeeren. 

VR. 9. Zijn de beeindigingsvormen van het terrein zuiver halve cirkels. 
ANTW. Ja. 

VR. 10. Wordt de waterleiding van de fontein door de stad aangelegd en behartigd of moeten 
de kosten in de begrooting worden opgenomen. , 

ANTW, Zie antwoord op vraag 7. 
VR. 11. Is het geoorloofd om enkele onderdeelen in gietwerk (bijv. beton) uit te voeren. 
ANTW. Men is geheel vrij in de keuze der materialen. 
VR. Ï 2 . Waar kan men goede foto's of gravures bekomen van Beets? 
ANTW. De beeldtenis in de twintigste uitgave van de Camera Obscura is goed. Verder kan 

wellicht Dr. A. Beets te Leiden, inlichtingen verschaffen over meerdere afbeeldingen van 
Hildebrand. 

VR. 13. Mag over het terrein, dat als tuin wordt aangelegd, een pad loopen? 
ANTW. Men is hierin geheel vrij. 

Het stellen van verdere vragen is, daar de termijn hiervoor verstreken is, niet meer mogelijk. 

Tuinstadwljlc 

De twaalf op deze prijsvraag ingekomen ontwerpen en een ontwerp, dat buiten mededinging 
wenscht te blijven, zijn genaamd: 

Suum Cufque. — Sweet Home. — Sapienti Sat. — Huis en Tuin. — Verkaveling (buiten 
mededinging). — Sol Lucit Omnibus. — In Solidum. — Licht en, Lucht, — Travail, -n Drie 
cirkels. — Phereklos. — B." — Eenvoud en Regelmaat. 

De B o u w m e e s t e r . 

Bij den uitgever C. Morks Czn. te Dordrecht, verscheen No. 21 der Beroepsbibliotheek, 

onder redactie van Dr. A. S. van Oven. Dit nummer heeft tot titel: »de Bouwmeester», 

en is geschreven door den Heer I. H. W. Lel!man, bouwkundig-Ingenieur. De prijs is 

/ 0 . 5 0 . Na eene inleiding behandelt de schrijver achtereenvolgend: i". de werkkring, 

2°. de vooruitzichten en eischen, 30. de opleiding. 

Zelden namen wij kennis van een beknopt werkje, waarin op zulk zaakrijke wijze 

de bovengenoemde onderwerpen worden behandeld. Vooral de voorultzjahten en eischen 

geven de werkelijkheid terug, en velen die het lezen; zullen onderschrijven wat daarin 

opgenomen is, Het is een uitgave die oud en jong welkom is, en die vooral voor onze 

jongeren het voordeel heeft, dat zij daaruit kunnen vernemen, wat hun de toekomst 

biedt, en tevens hoe het best hunne opleiding te vormen. 
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Bi} de P l a t e n . 

lioofdonderwljzerswoning, 

door J. KORTLANQ, Bouwmeester. 

Den Heer J. Hommes Bzn, zond ons het ontwerp van eeo Hoofdonderwijzerswoning, 
gebouwd onder directie van den bouwmeester Joh. Kortlang te Ermeïo Het is een 
uitstekende woning, regelmatig verdeelt en goed aanpassend bij de landelpe omgevidg. 
De ingang is aan den zijgevel, eerst een voorgang, terwijl in de dwarsgang zich de 
trap bevindt en de toegangen naar de verschillende vertrekken. Voorkamer, huiskamer 
met serre, salon, keuken en W. C. Overal is voldoende licht. Op de bovenverdieping 
zijn 6 verschillende slaapkamers, en de trap naar de zolderverdieping, zooals ook de 
doorsnede te zien geeft. 

Winkelgebouw te Eindhoven. 

Van den bouwmeester G. Geenen ontvangen wij ter opname de karakteristieke 
gevel voor een winkelhuis te Eindhoven. Zoowel de verdeeling der winkelpui als die 
der bovenverdiepingen, waarbij de erker zicife uitstekend aansluit, geven aan den gevel 
een uiterlijk, dat de aandacht vraagt. Evenzoo de topgevelafdekking met de ver
siering van het ronde raam en de jaartalvakken. De indeeling is winkel, waar achter 
huiskamer, open plaats, keuken en kamer aan den tui». De trap is tegenover de binnen-
plaats aangebracht, dus goed verlicht. Op de eerste verdieping bevindt zich zitkamer 
met erker en drie slaapkamers, daar boven nog een zit- en slaapkamer. Het is een 
geheel, dat door de aangename verdeeling uitnemend voldoet. 
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Stationsgebouw te Stuttgart. 

Stuttgart heeft zich lang kunnen beroemen in het bezit te zijn van een hoogst 

geriefelijk stationsgebouw. Alles gelijkvloers, groote hallen waaraan de wachtkamers 

begrenzen aan de eene zijde voor de vertrekkende en aan de andere zijde voor cle 

aankomende treinen, was dit station dat 

voor een kleine 50 jaren gebouwd werd, 

een model onder de stationsgebouwen, hel 

was het ontwerp van een Franschen bouw

meester en bij prijsvraag verkozen. Dit werd 

echter te klein en er moest een nieuw 

gebouw gesticht worden. Een prijsvraag 

wees weder den weg en in het bekroonde 

ontwerp werd de vervaardigers opgedragen 

verschillende wijzigingen te brengen. Bouw

meesters zijn Prof. Bonatz en Scholen Het 

geriefelijke aan het oude gebouw eigen, is 

verloren, door dien bij den ingang de hoofd

trap kwam die niet gemist kon worden om de 

baanhoogte te bereiken, alhoewel door de 

groote breedte, zoo geriefelijk mogelijk 

gemaakt. Nu de strijd over het moderne 

zoo aan het woord is, is het wel van 

belang kennis te nemen van het uiterlijk 

aanzien van het nieuwe stationsgebouw. 

Het is zeker ook wat de hoog opgaande 

toren betreft een gebouw dat door de 

afmeting imponeert. Of echter over weder 

vijftig jaar die vormen nog de sympathie 

van velen zullen verwerven zal te bezien 

staan. 

De gevel bestaat uit een rechtlijnig 

geheel waarin geenerlei afwisseling is ge

bracht, rechtopgaande pilasters die een 

sober versierd bovendeel dragen en is al 

de kracht van het ontwerp wel in den toren 

tezaam gebracht. 

De bekapping van het geheel is zoo

danig laag gehouden dat deze zoo goed als 

onzichtbaar is waardoor het eentoonige van alles vermeerderd. Wij ontleenen aan de 

Bauhütte die tevens een paar fraaie interieurs van het gebouw geeft, dit gevelaanzicht 

en doet het inwendige zich aangenamer voor dan het uiterlijk. Het is ook bij dit ont

werp zooals bij zooveel uit den laatsten tijtl,' de kracht wordt gezocht in hoogopgaande 

"Vbof^qE-VEL 



6 ; 

jijnen, de gebouwen op die wijze onder de moderne rubriek gerangschikt, doen denken 

aan de warenhuizenbouwstijl, die zich daardoor vooral kenmerkt, maar wij stellen in 

gedachten daartegenover, of zich het meer smaakvolle aan gebouwen eigen als het 

Centraal-Station te Amsterdam op den duur niet veel meer bevredigt, dan zulk een eentonige 

herhaling van volkomen gelijke bouwvormen. Ieder geveldeel 

van het Centraal-Station geeft iets nieuws te zien, elk deel is 

door de bekapping behoorlijk beëindigd en maken de gevel-

toppen daarbij een eigenaardige breking, stemmen allen tot 

een aantrekkelijk geheel, dat kan toch moeielijk van den 

gevel van het Stuttgartter Station gezegd worden. Wanneer 

wij een vergelijk vormen, dan vinden wij ook dit terug bij 

ontwerpen der Rotterdainsche Stadhuisprijsvraag, waardoor 

niet ten onrechte enkelen zijn afgeschrikt. Er komt op die 

wijze een groote gelijkvormigheid in de moderne gebouwen, 

die allen rechthoeken vormen en die volkomen op elkander 

gaan gelijken. 

A _ 

De Rotterdamsche Stadhuisbouw. 

g Zeer goed verzorgd, door uitstekenden druk, verscheen 

bij W. L. en J. Brusse's Uitgevers-Maatschappij een boekje 

van 108 pagina's, waarvan de titel is de voorgeschiedenis 

van den Rotterdamschen Stadhuisbouw beoordeeld. Het is 

een schrijven dat voor de toekomst 

waarde heeft, want daarin is zeer veel 

opgenomen wat in lateren tijd als maatstaf van beoordeeling — 

zal gelden en de waarheid van het geschrevene bevestigen of 

te niet doen. Wij willen het een en ander uit dit boekje 

meededen, ongetwijfeld geeft het aanleiding, dat velen het zich _ 

zullen aanschaffen. Die stadhuisbouw is nu eenmaal een zaak 

geworden waarbij alle vakgenooten belang hebben. 

Voorstel om den bouw van het Raadhuis op te dragen. 

Naar aanleiding voordracht i September 1911. bracht de 

Jury als rapport uit, dat waren ingekomen zeven ontwerpen, 

waarvan twee van een inzender. Deze werden allen in de ver

schillende lokalen van het schoolgebouw aan de Dijkstraat 

opgehangen en waren daar zeer gelukkig geplaatst om een 

overzicht te geven voor de Jury en verdere belanghebbenden. 

De Jury kweet zich op uitnemende wijze van hare moeitevolle 

taak, waarvan het resultaat was, dat de ontwerpen III, IV, V, VI en VII, motto 

Representief, Pro domo Sua, Aquarius, J. J. en Roterodami Properitas, allen het 

beschikbare bouwcijfer aanmerkelijk overschreden. Drie ontwerpen onderscheiden zich 

in het bijzonder en wel S. P. Q. R., Groen en Wit en Aquarius daarvan viel wegens 

XJ1 
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te hoog bouwcijfer Aquarius af eii|moest de keuze zich 

en Wit bepalen. Dit zou kunnen geschieden door uit 

tusschen S. P. Q. R. en Groen 
beiden eene keuze te doen of 

door bet indienen van 
verbeterde seiietsplan-
nen tot het doel te 
geraken, waarbij de 

inzenders de gemaakte 
hemel kingen zich zou
den kunnen benutten. 

B. en W. stelden het 
rapport der JViiy in han

den der Raadhuis-
commissie, die daarvan 
een zeer uitvoerig ver

slag uitbrengt. De 
commissie zag het 
groote voordeel in op
dracht aaneen der beide 
aangewezenen, dat ver
oorzaakt weinig tijdver
lies en gaf naar hun 
inziens de meeste kans, 
dat de ontwerper zich 
met kracht zou wijden 
aan de omwerking van 
zijn plan en als zoo
danig werd dan het 

ontwerp S. P. Q. R. 
aanbevolen, ging men 

toch over tot een 
tweeden wedstrijd, dan 
hadden ook andere 

mededingers recht 
daarbij toegelaten te 
worden, maar de com
missie beval die rege
ling niet t&a. Ook 
B. en W. sloten zich 
bij dat advies aan en 
werd besloten met den 
ontwerper van S. P. 
Q. R. in nader overleg 
te treden. 

• # & 
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»Uit bovenstaande samenloop, die in alle d«elen Eoer correct is gegaan, zou men 
• mogen veronderstellen, dat daartegen geen bezwaren zouden worden geopperd. De 
»Jury toch had op hoogst loffelijke wijze alle ontwerpen besproken en onderzocht en 
»waar de uitspraak door alleszins bevoegde vakmannen was gedaan, zou men mogen 
•aannemen, dat hieraan recht zou wedervaren en men zich bij die uitspraak zou neer-

• leggen, waartoe dienen- anders de jurys. De Raadhuiscommissie en B. en W. hebben 
»dan ook volkomen gehandeld zóoals behoort en zich bij het advies aangesloten. 
•Intusschen begon de storm op te steken.* 

EEN BRIEF VAN DR. JAN VETH. 
Dr. Jan Veth neemt in zijn schrijven het in hoofdeaak op voor het ontwerp 

Aquarius, de derde in het gelid der uitverkorenen. Hij wijst er op, waar heft grondvlak 
in alle ontwerpen hetzelfde blijft; de meerdere kosten zitten in de aanwending van 
kostbaarder materialen, bij den een meer dan bij den ander, ea waar au de Jury de 
verdiensten van Aquarius huldigt, zou het gewenscht zijn hiermede rekening te houden 
en hij stelt daarbij de vraag, wanneer nu het plan Aquarius zoozeer door de allereerste 
eigenschap, waarbij het bij een groot monumentaal werk op aankomt, da/t is door schoonheid 
uitmunt, waarom zou dan ook geen overleg met den bouwmeester kunnen wonden 
gepleegd, een overleg dat immers allicht tot de gewenschte bezuiqiging kan leiden. 
Verder vraagt hij, wat is het eenige, waar het op den duur werkelijk op aankomt bij 
het treffen der voorbereidingen tot zulk een monument? Dat het gebouwd wordt door 

. den waard igsten. 

Dit Stadhuis dat aan de dringende behoefte van het tegenwoordige stadsbestuur 
zal hebben te voldoen, is tevens bestemd om langer te staan dan onze kinderen en 
kindskinderen zullen kunnen controleeren - - bestemd om langer en stelliger in stand 
te blijven dan misschien iets van wat wij denken of doen. Indien het aldus aan 
komende generaties wil blijven getuigen van het beste van wat er leefde in ons, komt het er 
dan niet op aan met beslistheid den weg in te slaan, om ook waarlijk het beste van 
wat er aan vermogen tot architecturaal uitbeelden in ons is, hier vrijelijk aan het 
woord te laten. 

Waar nu de Jury dit ontwerp met nadruk aanwijst als te bezitten schoonheids
waarde, was het dan niet mogelijk door overleg het bezwaar van te hoog bouwcijfer 
te overwinnen. 

• Daar is in Dr. Jan Vetli's betoog, die het voornamelijk voor AquariiuS' opneemt 
»eo die de andere ontwerpen onbesproken laat, veel dat tegenlacht, maar eou dat 
• billijk gehandeld zijn. Is juist het bouwcijfer niet een factor, waarmede de Jury moet 
•rekenuag houden. Zouden de andere ontwerpen, wanneer zij zich vrijer tegenover 
•dé koBtenrekening hadden kunnen stellen, ook niet tot een ander geheel gekomen 
• zijn. Het bouwcijfer bij program vastgesteld moet een besliste maatstaf bij de beoor-
•deeling vormen, waartoe het anders aangegeven. En het pleit voor het rechtvaardig 
•oordeel van de jury, dat zij dit praktisch element op waarde geschat heeft, zonder 
•zich door het oogenachijnlijk fraaiere, maar niet aan het programma beantwoordend, 
•te laten lelden. Dat is juist het moeilijke van een prijsvraag, dat de jury gehouden 

ü UUÜi i 
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»geweest zijn, terwijl het toch in onzen aard ligt; de meeste prijsvragen wijzen dit uit 
»tegen de Jury in verzet te gaan. 

OPENBAARHEID. 
Omtrent het tentoonstellen der teekeningen werd gevraagd dit voor het publiek 

open te stellen, opdat ook de pers in de gelegenheid zou zijn het oordeel te kunnen 
zeggen voor en aleer de beslissing door B. en W. was genomen. B. en W- gaven 
echter te kennen, dat zij bezwaar zagen in die tentoonstelling voordat de gemeenteraad 
tot besluit was gekomen. 

ROTTERDAM LICHTSCHUW. 
Dit betreft het betoog opgenomen in de »Amsterdammer Weekblad voor Nederland* 

i Juni 1913. Daarbij wordt ook gewezen, dat zoowel en Jury als Raadhuiscommissie 
voor een bepaald ontwerp het meest gevoelden, en daardoor ontstond de vraag van 
den heer Spiekman, laten wij de ontwerpen eerst eens tentoonstellen, opdat ieder ze 
zien kan en laat ons dan in volle vrijheid beslissen. Men kan toch nooit weten welk 
gelukkig advies ons nog gewordt. Men kan nooit weten hoe dankbaar wij later wezen 
zullen, dat behalve de meeningen van Jury, Raadhuiscommissie en ons zelf wij de 
opinie van het publiek en van vele Nederlandsche kunstautoriteiten hebben kunnen 
vernemen. Doch B. en W. bleven bij hun besluit. 

»Is ook voor dit geval geen enkele verdediging. Hebben B. en W. daarmede niet 
»opnieuw aangetoond, dat zij den afgebakenden weg niet wilden verlaten en daarbij 
»zeer correct handelend. Wat zou die publieke beoordeeling geven, een tweede jury, 
»zpo partijdig mogelijk en het werk van de eerste jury zou zoodanig afgebroken 
»worden, dat er niets meer van overbleef. 

De gemeenteraad wijst den bouwmeester aan. 
In de gemeenteraadszitting van 5 Juni I913 werd de prijsvraag uitvoerig behandeld. 

Vele raadsleden, waaronder ook erkende vakmannen, steunden het voorstel van B. en W. 
en werd met 28 vóór en 7 tegen besloten, dat S. P. Q. R. de uitverkorene zou zijn, 
toen werd tevens bekend gemaakt dat ontwerper was Prof. Henri Evers te Delft. 

»Nu is het feit beslist, wist men wie de maker was en geeft de verdere omschrijving 
»der geschiedenis, zooals deze verloopen is, steeds een weinig waardeerenden vorm voor 
»den ontwerper. Wij stippen daarbij de zeer gegronde verdediging van Aquarius, zijnde 
»het ontwerp van den bouwmeester K. de Bazel, aan, waarin betoogd wordt dp,t zijne 
»begrooting voor ander inzicht vatbaar is, verder volgen de opvattingen van verschillende 
>vakmannen en de pers over de gedane keuze, een werkelijk eenige verzameling die 
»voor de denkbeelden daarbij toegelicht alle aandacht verdienen en dit schrijven vormt 
»tot een belangrijke bijdrage over de opvatting onzer kunst in dezen tijd. Jammer 
«echter dat het verschil van inzicht zoover gaat, dat allerlei persoonlijke hatelijkheden 
>aan den ontwerper van het gekozen ontwerp worden toebedeeld en waarvan het 
«onderwerp, het Pleidooi, rijkelijk is voorzien, om te besluiten met de klacht -van 
»Berlage's uitsluiting. Deze klacht die wel door een ieder als hoogst billijk zal worden 
«onderschreven, klinkt daarbij veel meer gerechtvaardigd dan de veroordeeling van 
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»Voor de geschiedenis onzer bouwkunst vormt de verzameling mededeelingen in 

»dit boekje bijeen gebracht een inderdaad merkwaardige inhoud, en zal menig vak-

raarne dit als herinnering aan dezen belangrijken strijd op bouwkundig •genoot zich 

•terrein aanschaffen. 

Als hoofdstrekking der uitgaven kan gelden het begeleidend adres aan den 

gemeenteraad alsvolgt, benevens het slot eener toelichting van eene in het buitenland, 

in Hannover, voorgekomen stadhuisbouw, die als een waarschuwing wordt medegedeeld. 

Hoewel de strekking van het adres, nu reeds alles voor den bouw in bewerking is, 

waarschijnlijk weinig terugwerking zal hebben, zal ook de mededeeling daarvan 

wellicht op de bouwplannen geen invloed meer uitoefenen. 

Aan den Gemeenteraad van Rotterdam is het volgend adres verzonden: 

Het zal U niet onbekend gebleven zijn, dat het Raadsbesluit, waarbij voor Rotterdam een 
nieuw Stadhuis gekozen werd, bij velen onder de burgerij een gevoel heeft gewekt van bekomrpeing 

Niet zucht tot critiek maar enkel werkelijke belangstelling in onze stad brengt ons er toe 
aan dat gevoel in een kort woord uiting te geven. 

Voor een stad als de onze is de bouw van een nieuw Stadhuis een feit van buitengemeen 
belang. Meer dan eenig ander bouwwerk moet dit het kenmerk dragen van hetgeen lééft in de 
bevolking. Rotterdam's vooruitstrevende kracht zou hier haar beeld moeten vinden. 

Het ontwerp door den Raad gekozen, voldoet aan dien eisch niet. 
Geen vakkundige — ook niet de jury zelf — heeft het plan-Evers. warm kunnen prijzen. 
Vrijwel algemeen was de afkeuring. 
Hoezeer, wij anders de doortastendheid, den Rotterdamschen Raad zoozeer eigen, waardeeren 

zoo zijn wij overtuigd, dat het in dit geval aan uw besluit zou zijn ten goede gekomen wanneer 
de algemeene kritiek, de openbare meening zich vóórdien hadden kunnen uitspreken. Uwe 
beslissing zou dan naar onze overtuiging een andere zijn geweest. 

Met aandrang verzoeken wij U ernstig te overwegen of om-keer alsnog mogelijk is. Wij 
verwijzen naar de geschiedenis van den raadhuisbouw te Hannover. 

Met aandrang ook verzoeken wij U, dat bij de stichting van monumentale bouwwerken der 
Gemeente — wij deuken hierbij aan de nieuwe Beurs — volledig recht moge geschieden aan 
het groote beginsel: dat steeds de openbare zaak, voordat men besluit, algeheel-openbare 
behandeling verdient. 

R o t t e r d a m , April 1914. 
Mr. H. VAN BLOMMKSTEIN. 

M. J. BRUSSE. 

Mr. J. COERT. 

Dr. J. M. DuTiLH. 
Ds. P. ELDERING, 

W. A. ENGELBRECHT. 

G. L. M. VAN ES. 

Mr. J. A. FRUIN. 

M. G. DE GELDER. 

Mr. H. VAN GOUDOEVER. 

A, J. M. GOUDRIAAN. 
Ds. G. F. HASPELS. 

Mr. J. HAVELAAR. 

P. HVACINTH HERMANS o. p. 

Dr. J. SlEGENBBEK — 

VAN HEULEKOM. 

Mevr. D . H I N T Z E N — ' s JACOB. 

J A N H U D I G LJzn. 

W. C. HUDIG. 

Mr. H. J. KNOTTENBELT. 

N. E. KRÖLLER. 

Mevr. H. VAN DER MANDELK— 

VAN BOSSE 

Mr. R. MEES. 

Mr. W. C. MEES. 

Mr. GoswiN MOLL. 
PAUL NIJGH. 

Mej. S. PLATE. 

Dr. K. H. DE RAAF. 

L. J. C. J. VAN RAVKSTEIJN. 

Mr. H. M. A. SCHADEE. 

P. W. ScraLTHUis. 
Mevr. G R . S M I T H — V A N STOLK. 

FRANS SMULDERS. 

Dr. J VAN DBR VALK. 

Mr. L. E. VISSER. 

Mr. S. J. VAN ZysT. 

De geschiedenis van 
wordt genoemd, is deze. Ii 

het Hannoversche raadhuis dat den negen millioenen bouw 
In 1895, 13 Augustus, schreef de stad Hannover een prijs, 

vraag uit onder .duitsche architecten.'In 1896 wees de jury als bekroonden aan de 
architecten Stier te Hannover, Kösser te Leipzig, Seling te Berlijn, Kiingenberg te 
Oldenburg. Schmidt te Chemnitz. Eggert te Berlijn. One 
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prijsvraag uitgeschreven, waarbij «eer beperkende bepalingen werden gesteld. Het 
gebouw moest een hooge koepel bezitten, die de naiddenruiBrte zou karakteriseeren, 
waaromheen de overige ruimten zich zouden groeperen. Als stijl werd de Renaissance 

aangegeven. 
Uit den tweeden prijskamp trad als overwinnaar de bouwmeester Hermann Eggert. 

Zijn bouwplan werd in 1898 goedgekeurd. 
Nu behoort Eggert tot de ouderen en vatte hij zijn werk dus op overeenkomstig 

zijne begrippen er wordt van gezegd. Hij en zijn Raadhuisbouw zijn typisch voor de 
opvattingen en het werken der jaren op het eind der vorige eeuw, welke w^ thans 
triet meer verlangen. Eggert was nog een der besten uit zijm tijd. 

De reusachtige slotaanleg met de 94 Meter hooge middenkoepel is harmonisch in 
elkander gezet, de versiering echte» moet het ontgelden als weinig smaakvol en met 
oordeel uitgevoerd, wat aan het overigens goede veel afbreuk doet. Een en ander 
maakte dat de nieuwere opvattingen daartegen in verzet kwamen en het gevolg was, 
dat 10 jaren later, toen het gebouw zoo goed als gereed was, in 1903 Eggert van den 
bouw werd uitgesloten en de verdere voltooiing opgedragen aan Prof. Gustav HalmWdber 
Hij behoort tot de leerlingen van Wallot. Zoo speelde zich deze geschiedenis in 
Hannover af en wijst men op hetgeen in de toekomst te wachten is, waar Rotter-
damsch Raadhuis een gelijk lot in uitzicht staat. 

»Hoe ook de taak, die Eggert op zich genomen heeft, mogen bij enkelen geen 
»volkomen instemming, hebben gevonden, vele anderen zullen die echter anders beoor-
ïdeelen en wanneer men rekent dat nu een leerling van Wallot is benoemd, dan zal 
»deze zich ook nog wel herinneren de beoordeeling, die Wallet's arbeid in het Rpsdag -
,gebouw gevonden heeft en die verre van onverdeeld gunstig was. Het schijnt zoo 
>het lot van gmote gebouwen in onzen tijd te aijt*, dJaar is bitter weinig overeew-
»stemntfng, meer afkeuring dan toejuiching en het zou te bezien staan wanneer een 
»ander ontwerp voor Rotterdam gekozen ware, die strijd op niet nog heviger w*f2e 
.zou gevoerd zijn, daar er ook velen zijn, di'e in dat al te modern opgevatte nog 
»weinig zien. Men denke daarbij aan Amsterdam's Beursgebouw. 

De b r u g over de W a a l te Nijmegen. 

Beter succes dan de Rotterdamsche prijsvraag had die voor een brug over de Waal 
bij Nijmegen. Ook hier betrof het een onderlinge prijskamp. 24 Ontwerpen kwamen 
er voor in, waarbij i0. 10 voor hangbruggen, 2°. 3 voor bopgbruggen boven de drie 
stroomopeningen, 30. 7 met boogbrug boven de middenopening en paralleldragers boven 
de baan der beide zijopeningen, 40. 4 ontwerpen als bij 3 aangegeven, doch met parallel
dragers of bogen onder de baan voor de beide zijopeningen. 

De Jury bestaande uit de Heeren: J. J. Weve, directeur gemeentewerken Nijmegen, 
J. Schroeder vm de» Kolk, rijkshoofdingenieur 's Gravenhage, en Wouter Gooi, gewezen 
adjiunct-direeteuiT gemeentewerken Rotterdam, benevens de Heeren T. M. A. van Schaick 
Mathon, Burgemeester van Nijmegen, H. P. Berlage, Architect Amsterdam, C. A. Jolles, 
hoofdingenieur Rijkswaterstaat Ariiheray P. Joosting, afd. chef weg era werken S.S.- Utrecht, 
I. K. Kempees, oud-hoofdingenieur S. S. Ned.-Indië. Nijmegen kozen ah uit een 
aesthetisch oogpunt het meest geschikt een der drie ontwerpen, ingezonden door de 
Actiën Gesellschaft fur Eisenindustrie und Bruckenbau Harkort en een van de vier, 
ingezonden door de Bruckenbau Anstalt, T. Flender. Dit laatste ontwerp werd op 
ƒ 277.000 lager begroot. De Jury gaf ia overweging, beide ontwerpen te besteden en 
daarna de keuze vast te stellen, met welk voorstel B. en W. zich vereenigden. Loopt 
alles geregeld, dan kan aanvang 1-9.15 de bouw ondernomen, worden en alles in 19.17 
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Bij de P l a t e n . 

O n t w e r p van een dubbel W o o n h u i s , 

door R. BOITBN & Zn., Bouwkundigen, Veendam. 

De dubbele woning heeft op het midden een kantoor dat van buiten af toegang 

geeft. Overigens zijn de ingangen voor de woningen aan iederen zijgevel. Elke woning 

die toegang tot het gemeenschappelijk kantoor heeft, bevat 2 kamers, en daarachter 

keuken en schuur. Op de bovenverdieping zijn onder de kap afgesloten 1 wee slaapkamers 

en zolder. Het is een eigenaardige woningcombinatie, die uiterlijk zich vooral door het 

hoog opgaande middendeel goed doet. . 

Een middcneeuwschen to ren in gevaar . 

In de jongste Raadsvergadering der gemeente Balgooy bij Grave zoo vermeld het 

het Nieuws van den Dag, stelde de Burgemeester op advies van den Minister voorden 

uit de 15de eeuw afkomstigen kerktoren te restaureeren. Maar de Raad besloot hem 

af te breken en de steenen te gebruiken tot verbetering der wegen. Als dat zoo is, is 

het wenschelijk, dat een tijdig protest het voorkome. 

Bij de teks t f iguren . 

Van den heer J. Hommes Bzn. ontvingen wij jalaiinen en gevels eénér' lahdélijlié 

wohiiig, die bij aiidere woningen, noodig voor het landbouwbedHjf, is aangesloten. 

Het jJlfeti' heeft dkardoor efcn- verdëélihg, die niet dië is van een geheel vrijstaand gebouw. 

Dat valt op te mifrken aan dèn achtergevel. HefltiheHijk der vVóniriè is echter riHth; 

een geriefelijke vestibule dan eéh groote hal. Rechts kamer, slaapkamers én Badkamer; 

links ontvang- en logeerkamer; in het sousterrain zijn de keuken eriz. Op de éérste 
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verdieping slaapkamers, linncn/.older enz, Het uiterlijk biedt door de verschillende 
uitbouwen van serre, torenbouw enz. ook iets buiten het alledaagsche en geeft veel 
afwisseling, waardoor het de aandacht trekt. Elke gevel vertoont een ander geheel. 

Nieuwe Uitgaven. 
Middelbaar Technisch Onderwijs. 

Voor slechts /0 .25 stelde net Bondsbesüaur der Algetncene Nederlandsche Op» 
.zichters- en Teekenaarsbond, Wetesttigkade 53, 's-Gravenhage, verkwjffbaar; Adres met 
memorie van toelichting aan Zijne Excellentie den Minister van Binneulandsche Zaken, 

in Zaken Middelbaaf Technisch-Onderwijs. 

Het is vooral de praktijk, die hier in bescherming wordt genomen, het adres zegt 
met leedwezen te hebben gezien, dat het vraagstuk, genoemd onderwerp betreffend, 
dreigt te worden opgelost in een naar het oordeel van den Bond ongewenschte richting 
in de richting namelijk van de scnoOlsche niet voldoende met de practijk verband 
houdende opleiding, dat daarbij bovendien l̂ et onderwijs te veel gecentraliseerd blijft, 
waardoor velen, die niet in groote steden woöen, worden uitgesloten. Het adres wenscht, dal 
kleinere gemeenten gesteund zullen worden in hun streven, om dat onderwijs te geveni, 
waardoor meer algemeen de deelname der in de omgeving wonenden kan zijn. Het 
beginsel in dit adres neergelegd, kan niet anders dan algetneeqe instemming onder
vinden, de praktijk toch is de beste grondslag, om /.ich in het vak omhoog te werken, 
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hoe tnenigvuldiger de gelegenheid is om daaraan • • al is het soms op bescheiden 
schaal - - te kunnen deelnemen, des te beter is dal voor de opleiding. Vele toestanden 
thans in het praktisch onderwijs aanwezig en met talrijke aanwijsingen toegelicht, geven 
aan dit adres onder de memorie van toelichting waarde en wijzen op vele gebreken, 
die het praktisch onderwijs thans aankleven. Oe poging door den Bond tot verbetering 
gedaan, verdient alle waardeering. 

Over breuk na herhaalde belasting. 

Had onze vorige aflevering te wijzen op eene uitgave (̂ er firma W. L. enj . Hrusse 
te Rotterdam, eigenlijk handelende over een breuk tusschen vele bouwkundigen onder
ling bij hunne op-

vatting over den \jj E S L Z L J d l E V E 
Rotterdamschen — ! 

Raadhuisbouw, 
thans betreft het een 
breuk na herhaalde 
belasting. Een on

derzoek naar de 
oorzaken van breuk 
en de optredende 
spanningen bijduur-
zaamheidsproeven 

van metalen, door 
C. Boeke c.i. 

Wij leven in een 
tijd waarin bij alles 
spoed, den grond
slag vormt. Er blijft 
ons dikwerf geen ge
legenheid tot onder
zoek over en daarom 
zijn wij dikwerfver-
plicht op te treden 
zonder van voldoen
de gegevens voorzien te zijn. Dat kan vooral bij belasting, of breuk waar wij met 
onze gewone eenvoudige opvatting de gevaren niet zien, wanneer ons de bronnen 
daarvan worden aangewezen, die ons voorlichten en antwoord geven op het hoe en 
waarom, dat ons in de praktijk tegen treedt, van veel nut zijn en hebben wij daaraan 
een hoogst gewenschte steun. Zulk een steun biedt deze uitgave. Het gaat niet 
aan alle berekeningen op den voet te volgen, maar alles wat de omschrijving biedt 
geeft vertrouwen en daardoor is deze uitgave voor velen een practische wegwijzer. 

Vooraf worden algemeene beschouwingen over het vraagstuk, dan opmerkingen 
over duurzaamheidsproeven gegeven na het breken van herhaalde belasting, de barst-

.j^u-L. 
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theorie, de draaibuigtng, breukvlakte, spanningen, ontwikkeling van den breuk, Prak

tische vragen, Boekaanwijzingen, terwijl enkele illustraties hierbij alles verduidelijken. 

De aangename wjjze, waarop al de onderwerpen zijn gesteld en in ondesdeelen hfir 

handeld, maken het lezen gemakkelijk. Het is een uitgave die waarde heeft en dit lang 

behouden zal. 

Rotterdam's Stadhuis. 

Mochten wij in vorige aflevering eene beschouwing geven over de bij de firma 

Brusse verschenen brochure: Voorgeschiedenis van den Rotterdamschen Stadhuisbouw, 

D D ^1 D s t z 14 q E "\^ E 

wij gaven daarbij aangehaald tevens onze zienswijze te kennen, die in zeer veel opzichten 

met de strekking in verschil was. Wij beschouwden dergelijk optreden als ongewenscht 

niet alleen, maar tot niets leidend dan om bitterheid te zaaien busschen enkelen daarbij 

betrokkenen. Het Rotterdamsch Weekblad heeft dit op waardige wijze aangetoond en 

zegt onder, anderen: Onze burgerij, die in de zaak van den Raadhuisbouw al van veel 

getuigen is geweest en er zich juist over begon te verheugen, dat de door vrienden van 

Berlage en de Bazel gewekte agitatie kennelijk begon te luwen, zoodat de eerste steen

legging in pais en vree kan geschieden, is deze week weer opgeschrikt door het uit 

de lucht komen vallen van een adres, dat niets meer of minder wenschte, dan dat de 

Raad op het in het vorig jaar genomen besluit zou terugkomen. Of liever uit de lucht 
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vallen, lijkt ons een minder juiste uitdrukking, omdat bij velen reeds geruimen tijd 

bekend was dat er iets broeide. De architecten waren voldoende aan het woord geweest 

bij de poging om een der besten hunner af te maken, wijl hij de gelukkige was geweest, 

die in een eerlijken kamp den prijs had weggedragen, het werd tijd dat anderen deze 

taak eens gingen overnemen, en herinneren wij ons het tijdstip, waarop het gerucht 

tot ons doordrong, dan kan de spontaniteit dier beweging zeker niet als excuus dienen 

voor de povere hoeveelheid handteekeningen die het adres sieren, een adres dat n.b. 

beweert, dat de afkeuring van het plan Evers «vrijwel algemeen» is geweest; Ware dat 

zoo, dan had deze petitie niet 35 handteekeningen moeten bevatten, doch een aantal, 

dat dit cijfer met honderden overschrijdt. 

Men kan dan neiging gevoelen tot de meening, dat de berg een muis heeft gebaard. 

Intusschen mag men niet 

vergeten, dat wat aan de 

kwantiteit ontbreekt, door 

dekwaliteit wordt vergoed. 

Het zijn inderdaad 

geziene buigers van onze 

stad, die op deze ietwat 

zonderlinge wijze van hun 

meening deden blijken. 

Wij hebben ons af

gevraagd waarom? Welk 

redelijk resultaat kunt gij 

verwachten van een der

gelijk adres f Dat de door 

U zelf gekozene in ge

meenteraad, dien gij met 

uwe petitie eenvoudig 

verlaagt tot een collectie 

van onmondige kinderen, 

zijn besluit van voor een 

jaar weer zal opeten, alleen 

omdat gij een maand of negen na dato tot de onbewezen conclusie komt, dat dit 

besluit niet goed is geweest? Niemand die het gelooven zal. Gij kunt er U zelf 

geen oogenblik mee hebben gevleid. Wij hebben nog een oogenblik gedacht, dat 

de bedoeling der adressanten was een poging te doen, om de volgens hen gemaakte 

fouten voor het vervolg te voorkomen. In het adres is die toekomst echter in zoo 

bijkomstigen termen behandeld, dat wij dat idee weer dadelijk hebben losgelaten. 

De strekking kan dus nauwelijks een ander wezen, dan om na de anderen nu ook zelf 

het leven van den gelukkigen bouwmeester te verzuren, maar tegelijkertijd onaangenaam 

te wezen aan hem of hen, die in den gang van zaken een levendig aandeel hebben 

genomen, dus dezen over het hoofd van den Heer Evers heen een goed aankomenden 

schop toe te dienen. Of dat loyale tegenstand is, wij zullen ons er niet over uitlaten. 

r D T-L "3 p - L B n 
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Aldus werd op uitnemende wijze de waarde aan de brochure betwistten het is 
daardoor mogelijk, dat ook anderen zich bij dit oordeel schaarden, en toen dan ook 
het: adres, dat niet zonder contra-adres was gebleven, in de Raad ter behandeling kwam» 
werd dat eenvoudig bij meerderheid van stemmen terzijde gelegd. Daarmede is voorloopig 
rust in het kamp. De geheele geschiedenis echter geeft een treurig beeld der harmonie, 
die tusschen de vakgenooten onderling bestaat en van wien de eerste bestrijdingen uit
gingen. Wanneer het mogelijk was, zulke gevolgen toe te laten, dan zouden de prijs
vragen tot het gebied der onmogelijkheid gaan behooren, waaraan zeker nög veel kan 
verbeterd worden, maar waar nu reeds de Prijsvraag-Commissie controle oefent, past 
een rustig, zich vereenigen met de Jury-uitspraken. Wanneer, zooals ook in het Bouw-

. kundig Weekblad van 2 Mei 1911 
V e r 3 1 e p 1 I L f L f ^ - n " " door H. wordt aangegeven in het 

vervolg.de Jury-leden zouden 
kunnen gekozen worden bij refe
rendum, door de architectenver-
eenigingen zou dit zeker den 
besten weg voor de toekomst 
vormen en vele dispuut onmogelijk 
maken, daar dan die onderlinge 
vereenigiigen de bezwaren zouden 
kunnen uitmaken en alle oppositie 
weerleggen.. De geschiedenis van 
het Rotterdamsche Stadhuis vormt 
echter een treurige bladzijde op 

het gebied der verhoudingen • 
tusschen de bouwkundigen onder
ling en de gevolgen daarvan, 
wenscheiijk is het, dat de rust 
op dit gebied terugkeert en de 

tijd aan het woord komt, om te doen zien, hoe veler opvattingen zijn gelogenstraft. 

Prijsvraag Tuinstadwijk. 

Op deze prijsvraag bekroonde de jury geen der ontwerpen. Overeenkomstig art. 3 
van het programma heeft zij voorgesteld, en het bestuur van de Sociaal Technische 
Vereeniging van democratische Ingenieurs en Architecten heeft zich met het voorstel 
van de Jury vereenigd, de beschikbare som als volgt onder de vier beste ontwerpen 
te verdeelen. Huis en Tuin ƒ 250.—, Sol Lucit Omnibus en Lichten Lucht elk ƒ 100.—, 
Travail / 50.—. Het bestuur der Vereeniging wenscht, indien de ontwerpers van de 
ingezonden ontwerpen hun toestemming daartoe verleenen, de bovengenoemde ontwerpen, 
alsmede de ontwerpen Pheré Klos en In Solidam te publiceeren. 

Namens de Jury, 
de Secretaris A. KEPPLER. 

http://vervolg.de
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Ee re -P r i j sv raag der Vereenig ing Ach i t ec tu ra e t Amicit ia . 

Op deze prijsvraag zijn ingekomen 8 antwoorden: »Ars Longa Vita Brevis«, met 

i i teekeningen en toelichting; »Gopura«, met 6 teekeningen en toelichting; »Boro 

Boedoer», met n teekeningen en toelichting; »Archipel«, met 13 teekeningen en toe

lichting; «Laboree., met 9 teekeningen; »A. e t A . . , met 9 teekeningen en toelichting; 

»0.«, met 9 teekeningen; »Fancy«, met 8 teekeningen. 

De Jury stelde een ontwerp buiten concours, omdat dit niet voltooid was. Leden 

der Jury waren: II. V. Berlage, M. J. Rien Hack, W. Kromhout Czn , I. C. van der 

Pek en W. van der Pluym rapporteur. 

De uitspraak was: de iste prijs toe te kennen aan het ontwerp »Ars Longa Vita 

Brevis», bestaande uit het diploma en / 3 0 0 . — , den Heer Jan Pauw te Damme bij 

Brugge (België). De Jury was van oordeel, dat voor een eereprijs meer verwacht koé 

worden dan het werk dat geleverd werd door de overige ontwerpen, zoodat zij geen 

2e of 3e prijs kon toekennen. Zij stjelt echter voor, om als erkenniog van den arbeid 

die geleverd werd, twee aanmoedigingsprijzea te geven, en wel: Een aan het ontwerp 

motto »F!ancy«, groot / 75.—, van den Heer I. M. Vink te Berlijn. Een aan het ontwerp 

»Boro Boedoen, groot /So.—, aan. den Heer Piet Lijdsman te Amsterdam. In de 

beoordeeling van deze drie ontwerpen wordt er het volgende van gezegd: 

No. 1. „ARS LONGA — VITA BRKVIS". T e r r e i n : De plaatsing van het museum en de 
beide kleine gebouwtjes is goed gekozen. Wat de tuinaanleg betreft is hiervan de bedoeling 
betfer na te gaan- uit de perspectief-teeketiing, dar uit de terreintèektemngj deze laatste toch 
geeft door haar harde kleuren vooral ook van ondergeschikte details, een schijnbare verbrokkeling. 

1 P l a n : Rustig grootsch en compact. Er zijn bij een uitstekende cirkulatie, geen Orinoddige 
gangen geprojecteerd De verlidhting der lokalen is goed. De achtergalerijen goed verbonden 
met den tuin. 

G e v e l s : Deze geven architectonisch wel een zuivere weerspiegeling va'n den geheelen 
bouwopzet. Het wil echter de Jury voorkomen, dat er een te sterke afscheidingin'drie gedeelten' 
te voorschijn is gekomen, die te zeer in tegenspraak is met de alles verbindende deelen van 
den plattegiond, waarin wel een centraal middengedeelte zichtbaar is, doch niet in die mate, 
om in den opstand een zoo sterke afzonderlijke behandeling te wettigen. Het geheel is beschaafd 
van vorm en monumentaal 

D o o r s n e d e : Hier komt de gewapend-beton constructie, het zoeken tot architectonische 
vormgeving in verband met dit materiaal zéér tot haar recht. De oplossing van de kap met de 
liéhtram'èft is verriaftig en het is gelukkig dat hier voor een' tnonumentaal gebouw ontbreekt 
een glazen dak. 

D é t a i l s : Flink en goed bestudeerd 
P e r s p e c t i e f : Deze geeft goed de bedoeling weer van vogelvlucht-perspectief. 
T e e k e n w e r k : De jury heeft ten zéérste bejammerd, dat de uitvoering der gekleurde 

teekètóngen 'nWt in overeenstemmihg is met de v4tt vaardigheid getuigende uitvoering der 
aröhitectuurteekahingen De kleur-n en lijntegenstellingen pleiten niet van ontwikkeld gevoel j • 
gjJwreRScht zou het zijn ,dit belangrijk onderdeel, dat zoozeer ook bij ^voering tot dankbare 
uitdrukking komt, lot onderwerp te maken van aandachtige studie. 

No. 2. „FANCY". T e r r e i n : De indeeling in verband met gebouw goed bekeken. 
Monumentaal hek alleen in plan aangegeven j de ontwerper heeft zich hier wat vlug van afgemaakt. 

P l a n : De'langgerekte vorm is veelal doorgevoerd in 't gansche project; dit geeft hier en 
daar minder gunstige verhoudingen o.a: achterzaal + io X 60 M. De kamers van Directeur 
en Onderdirecteur ongunstig gelegen ten opzichte van de administratie, bovendien te klein 
( 3 X 3 M.) vergelijk hiermede de groote ruimten toebedacht aan hal en trappenhuis. De studie-
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zalen zijn bijzonder smal, terwijl de verlichting ongunstig is. De kabinetten voor schilder- en 
gebruikskunst zijn zéér klein. Verbinding onder de groote hal ongelukkig en geforceerd — 
vergelijk hier plaatselijk een hoogte van 2.50 M. 

G e v e l s : Rustig van verdeeling - wel monumentaal. Toren zeer hoog, hoewel goed van 
verdeeling. Van binnen uit gezien zal de toren door zijn geweldige hoogte als holle rvlimte itl 
ongunstiger conditie komen. Gevels conciërge-woning en lunchroom ontbrekep. 

D o o r s n e d e : Hier had men wat 'meer van verwacht in verband met sommige oplos

singen, die nu wat raadselachtig zijn. 
B e l a n g r i j k d é t a i l : De belangrijkheid van dit gevel-détail" tfordt door de j-tfty niét 

ingezien en had zij hiervan dus meer verwacht. 
' P e r s p e c t i e f - t e e k e n i t i g : De inzender heeft zich al bijzonder gemakkelijfe hiervan 

afgemaakt. Een vogelvlucht-perspectief wordt toch gedacht van uit een hoog punt doflti binnen 
den gezichtskring van een aanschouwer en niet van uit een onemdig-vergelegen punt gezièfi: 

T e e k e n i n g : Zeer behoorlijk, pittige lijnen. 
No. 3. „BOKO BOEDOER". T e r r e i n : Het begrip van groote lanen ön waterpartijen is 

niet zéér tot zijn recht gekomen. 
P l a n : In het algemeen wat verward. Niet gunstig zijn de W.C. bi) den hoofdingang 

geplaatst. Minder gewénscht komt het voor een monumentale trap zoo te projecteeren, dat ze 
direct bij het binnenkomen de onderzijde laat zien. De binnenplaatsen zïjh wat vreemd ingé-
schoven tusschen het geheel, dat hierdoor minder monumentaal doet. De j«rjr vraagt zich af, 
of al de binnengangen, welke de ontwerper in zijn toelichting op den voorgrond stelt, en in 
zijn plan toepast, wel noodig zijn en hierdoor het plan schaden. 

G e v e l : Hoewel een grootere eenheid en meef rust gewensofit ware, is de hoofdgevel 
behalve het beeldhouwwerk, niet onverdienstelijk te noemen. Architeetonfcch zit dit beeldhotiw-
werk wel op zijn plaats, doch de details zijn zéér zwak. Op klein* schaal is dit beeldhouwwerk 
veel beter en bewuster geteekend. Vreemd doen de groote verscheidenheid van raam typen aan 
(cirkel-rechthoek-ellips). Het plaatsen van ramen met koekoeken, in het sousterraip aan den 
voorgevel is weinig monumentaal te noemen. 

D é t a i l s : Vreemde combinatie der (buitenste) gewelfschilden in de gehoorzaal. De aan 
de Indische kunst ontleende motieven, welke bedoeld zijn decoratief toe te passen (wajang-
poppen enz) zijn zéér zwak. In 't algemeen zijn de details wat boven de macht van den ontwerper 

P e r s p e c t i e f - t e e k e n i n g : Deze laat wel de massa van het gebouw zien. Het 
monumentaal hek is wel bekeken j de drie motieven zijn echter niet gelukkig te noemen, 

T e e k e n w e r k : zeer verschillend. 

Tentoonstelling in 1915. 

Naar uit het verslag van de algemeene vergadering der Nederlandsche Baksteen

fabrikanten, gehouden 26 Maart 1914 te Arnhem, en thans opgenomen, in het Tijd 

schrift „Klei", blijkt, bestaat het voornemen de Tentoonstelling van Huis en Tuin, die 

in 1912 zou gehouden zijn, maar die onder de velerlei tentoonstellingen in dien tijd 

gehouden, verloren ging, nu te houden in 1915' Daar voor dit denkbeeld veler 

sympathie was, is het te hopen, dat bij uitvoering van- dat plaö van allerwege kraoh-

tigen steun moge blijken. Dat tentoonstellingen de industrie ten goede komen, wordt 

dus nog in dat zelfde verslag betoogd, daar de expositie, indertijd gehouden in het gebouw 

der Maatschappij tot bevordering der bouwkunst, als gevolg kan wijzen op grooten verkoop. 

Wij zullen het dus mogelijk zien gebeuren, dat de tentoonstelling Huis en Tuin, 

die met zulke goede gegevens aanving, wordt herboren. 
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BERICHT. 

Hiermede wordt kennis gegeven, dat de Redaotle „Vademecum der Bouwvakken" is 
verplaatst naar St. Janstraat 4 0 Amsterdam den Heer J . Clausen, drukker-uitgever, die de 
uitgave voor zijne rekening vervolgt. Omtrent inrichting, redactie enz., zal In do volgende 
aflevering nadoro toelichting gegeven worden. Men adresseere alzoo alles de uitgave 
betreffende aan vorenstaand adres. 

Bij de P l a t e n . 

Zeven beneden- en bovenwoningen te 's Gravenhage, 

door M. KUVPBR Cm., Bouwmeester. 

De plannen, doorsnede en gevels, lichten het geheele ontwerp toe dat een hoogst 
verdienstelijken voorgevel bezit en een geriefelijke indeeling. De gevel biedt velerlei 
wisseling en is de inwendige verdeeling ruim. Het plan geeft de verdeeling van ieder 
der verdiepingen aan. 

Grafische Statiek. 

Vraagt men heden veel van de constructie, daaraan wordt tegemoet gekomen door 
de talrijke goed bestudeerde werken. Zoo verschenen er dezer dagen twee bij de firma 
L.J.Veen te Amsterdam, die belangrijke inhoud hebben. De een grafische statiek-berekening 
van balken vakwerken en kapgebinten, door H. J, van der Veen C. I. De uitgave 
bevat 54 tekstfiguren en handelt over samenstelling en ontbinding van krachten en 
vlakwerkende statische momenten. Verder de balken, het vakwerk, kapgebinten, bepaling 
der doorsnede van balken en staven, indien de buiguigsmomenten en de staafkrachten 
bekend zijn. In het 120 pagina's bevattende boek bevinden zich tal van berekeningen, 
die velen een steun in den werkkring kunnen zijn. 
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Het andere boekje is gewapend-beton-voorschriften, door D. Kruijf C. I. Dit is 
>n oude bekende en gewaardeerde uitgave, het is de tweede herziene druk. Dit pleit 

voor de uitgave, wanneer een tweede druk volgt is het een feit'dat de eerste voldeed; 

daarom hier nog even aan herinnerde 
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Handboek voor Timmerlieden. 

Een boek dat in betrekkelijk korten tijd een derde druk beleeft, kan van getuigd 

•rden dat het voldoet aan de gestelde verwachting. Dat doet dit boek in het bizonder, 

het is een afgerond geheel, waarin menigeen gelegenheid tot belangrijke studie vindt. 

Zooals in het voorwoord de schrijver de Heer H. J. de Groot in deze derde 

druk meedeelt, dankt hij aan de..medewerking van de Heeren Van Harderwijk, Doorn, 

Van Reyendam en De Jongh belangrijke uitbreiding. Dit maakt alles zooveel te vollediger 

en vestigen wij daarom gaarne de aandacht op deze derde uitgave. 

E x a m e n voor Bonwk. Opzichter , B o u w k . T e e k e n a a r en Onderbaas 1914, 
Ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering; der Bouwkunst. 

In verband met het behaalde rangnummer hebben de volgende Heeren het diploma 
behaald voor: 

Bouwkundig Opzichter, i. j . B. van de Haar; 2. A. D. Imberg; 3. A. Langbroek; 
4, C. de Lange; 5. H. Bosman; 6. N. J. Morijn; 7. Th. A. Wajer; 8. J. Vreenegoor; 
9. E. J. van 't Ende; 10. J. H. C. van de Bol; n . K. F. Eikenberg; 12. G. van der 
Leest; 13. G. I. Kluivenberg; 14. J. Kamminga; 15. S. Kamstra; 16. J. W. Onstenk; 
17. C. van Dam; 18. A. G. Gebing; 19. Jn. Baldu; 20. F. H. Holtes; 21. B. v»n de 
Velde; 22. W. Broekema; 23. C. Dijk; 24. L. J. J. Hillen; 25. N. C. H. M.v .d . Drift; 
26. L. Slagveld; 27. W. P. J. Gestman; 28. B. Th. M. Wessendorp; 29 A. Dirkse; 
30. T. J. Venstra Ozn.; 31. K. A. van Doorn Jr.; 32. J. Klomp; 33. J. Tennissen van 
Manen; 34 N. de Waard; 35. G. van Essen; 36. A. J. van Dijk; 37. P. J. van der 
List; 38. P. H. Warreman; 39. W. I Ibes; 40. J. Degenhardt; 41. L. J. Luiten; 
42. A. J. J. Verspoor; 43. H. J. v. d. Poelje; 44. C. R. Bos; 45. C. de Graaf; 
46. J. Bijlaard; 47. G. W. Boomsma; 48. J. W. Sirag; 49. H. M. de Bremer; 50. A. 
Besse; 51. H. Vrijhof; 52. H. T Friederichs; 53. J. Bakker; 54. J. J. Palm; 55. F. 
Stoffels; 56. G. A. Schralekamp; 57. H. J. Rijnhart; 58. J. Cornelissen; 59. G. I. Loog-
man; 60. J. M. den Breeje; 61. P. Drop; 62. J. M. van Buuren; 63. H. Fledderus; 
64. W. Anema; 65. J. H. v. d. Veen R.Jz.; 66. F. J. Rampart; 67. J. A. Tjaden; 
68. C. Wallenburg Jr.; 69. G. Andriessen; 70. G. W. Eijsker; 71. W. van de Ven; 
72. A. A. Hoogrand; 73. M. Kamerling: 74. J. A. Krom; 75. N. P. A. M. vanHassel; 
76. W. M. Th. Wissink; 77. T. de Winter Mzn.; 78. A. van Westreenen. 

Bouwkundig Teekenaar. 1. G. Feenstra; 2. N. C. H. M. v. d.'Drift; 3. H B. van 
Broekhuijzen; 4. H. J. van de Haar; 5. P. C. Rijkse. 

Uitvoerder van Burgeriijke Bouwwerkeu. 1. H. Haanschoten; 2. J. Delver; 3. F. Th. 
van Voorst. 

Belangrijke oudheden. 

De »N. R. Courant« vermeld het volgende over nieuwe vondsten; 

In het Thermen-museum te Rome zijn belangrijke aanwinsten tentoongesteld, met name 
de vondsten, gedaan bij de opgraving van het merkwaardige Syrische heiligdom op den Janiculus 
in de Villa Wurts, vroeger Sciarra. In de eerste zaal van het museum zien we een Bacchus-
standbeeld uit de 3de eeuw. Aan de haren en handen ziet men nog sporen van verguld; het 
lichaam was waarschijnlijk oorspronkelijk met stoffen bekleed. Bovendien bevindt zich daar 
onder meer een Pharao in zwart basalt, een zittende Jupiter, waarvan het hoofd is verloren 
gegaan en een 47 cM. hoog bronzen afgodsbeeld, dat gevonden werd in een driehoekigen 
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> l i waarin een vierhoekig lager gedeelte was gemetseld. Deze «genaardige vondst is nog 
en «adse'voor de archaelogen De tweede zaal bevat de, uit een arUsUek oogpunt nunder 
eLgrfke Tdaten uit een heiligdom, aan den Perzischen zonnegod Mythras g - ^ J t m 

de CarcaUa-thermen werd aangetroffen. De derde zaal herbergt het fraaie bekende beeld van 
A t a r g ^ d o o ^ n g e n omwonden, waarover reeds door Winkehnann is geschreven en dat 
onlangs uit het bezit van de familie Sciarra werd aangekocht. 

Internationale Bouwkunsttentoonstemng. 

Aan de Besturen van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
het Genootschap Architeetura et Amicitia, de Vereeniging Bouwkunst 
en Vriendschap, den Bond van Nederlandsche Architecten. 

WelEd. Geb. Beeren. 

Hierbij heb ik de eer U mede te deelen, dat de 4 bovengenoemde ^ W ^ f ; 
gekeurd hebben het yoorstel der Commissie van Voorbereiding eener Intern. Bouwkunst Tentoon
stelling 191 s te Amsterdam, om in te gaan op het aanbod van B. en W. te dezer zake. 

Dit aanbod bevatte als hoofdzaak het volgende: 
B en W. zijn bereid den Raad voor te steUen deze tentoonstelling te subsidieeren met 

f^ooó.-, verder zijn B. en W. bereid het protectoraat over de tentoonstelling te aanvaarden. 
In het Stedelijk Museum wordt beschikbaar gesteld: beneden: de achterzaal met de zijgangen; 
boven; een 7-tal zalen. • -•».,,J;-I,«!J ^n 

De Commissie van- Voorbereiding was van meemng dat onder deze omstandigheid een 
Intern, beperkte keuze tentoonstelling van enkele actueele groepen van b ? ™ k ^ a " «ben 
slagen heeft, en het verheugt haar, dat de 4 genoemde vereemgingen «ch hiermede hebben 

^ W B U bekend is hebben de 4 vereenigingen en de Afdeeling Amsterdam der Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst toezeggingen gedaan voor een garantiefonds tot een totaal bedrag 
van /2850.—. De samenstelling was als volgt: 

Maatschappij / 7 5 0 ' -

Afdeeling Amsterdam >• » loo — 
Architeetura et Amicitia » 1000.— 
Bouwkunst en Vriendschap. . . . . . aS0--• 
Bond van Nederl. Arch 750-— 

/ 2850.-

Voorzichtigheidshalve was door de CommUsie dit garantiefonds bij B. en W. opgegeven 
als te zijn groot ƒ 3500.—. . . , 

De bijdrage van Architeetura et Amicitia groot f 1000.- was daarop gebaseerd, dat aan de 
Intern. TentoonsteUing verbonden zou worden een lustrum TentoonsteUmg van Architeetura et 
Amicitia. Waar dit vervallen moet door de meer beperkte omstandigheden, heeft Architeetura 
et Amicitia terecht geen termen gevonden, het volle bedrag te handhaven; maar werd aan de 
Commissie van Voorbereiding in overweging gegeven, de toezeggingen voor het Garantiefonds 
op billijke wijze onder de bouwkundige vereenigingen ie deelen. 

De Commissie heeft hieraan gevolg gegeven en de volgende verdeehng gemaakt: 
Maatschappij . / 900 — 
Afdeeling Amsterdam >. 100 , 

Architeetura et Amicitia . . . •,;'- ... 500-
Bouwkunst en Vriendschap . . . . . 250.— 
Bond van Nederl. Arch . 7 5 ° -

f 2500.— 

Het zal der Commissie zeer aangenaam zijn, indien de Maatschappij en Architeetura en 
Amicitia ach met deze verdeeling kunnen vereenigen. 
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Waar nu de plannen voor deie Tentoonstelling gelukkig een vasten vorm hebben aangenomen 
acht de Commissie het wenschelijk zich uit te breiden, ten einde een goede organisatie te kunnen 
voorbereiden en bij B. en W. een compleet voorstel te kunnen doen, wat betreft het Bestuur 
der Tentoonstelling, eventueel Eerecomité en andere comité's enz. 

In verband hiermede verzoekt de Commissie U voor Uwe Vereeniging een tweede afgevaardigde 
in de Commissie te benoemen. 

Gaarne spoedig Uw antwoord tegemoet ziende, 
Hoogachtend, 

Voor de Commissie van Voorbereiding der Int. Bouwk. Tentoonstelling 1915. 
De Secretaris, J. GRATAMA. 

De Scoriae-Bricks. 

Het bestuur van de vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten heeft zich 

met een ernstig protest gewend tot de gemeente 's Gravenhage, betreffende de groote 

toepassing van dit materiaal; het adres luidt als volgt: 
Aan den Baad der Gemeente 's-Gravenhage. 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, het Bestuur van de Vereeniging van Neder
landsche Baksteenfabrikanten, van welke Vereeniging de Statuten laatstelijk zijn goedgekeurd 
bij Kon. Besluit van den 7 Maart 1913, No, 87, 

dat adressant met belangstelling den loop van het bestratingsvraagstuk in Uwe Gemeente 
volgt; voornamelijk voorzoover dit vraagstuk geldt de toepassing op zoo ruime schaal van 
Scoriae-Bricks; 

dat in het bijzonder met leedwezen is kennis genomen van het aannemen door Uwen Raad 
van een voorstel van B. en W. om een contract af te sluiten voor levering gedurende vier achter
eenvolgende jaren van telkenmale 350.000 stuks Scoriae-Bricks; 

dat in de dit voorstel betrefifende bijlage No. 910 een zinsnede bijzondere aandacht vraagt, 
n.l, die, welke luidt: „daar er nog geen betrouwbaar materiaal bekend is enz."; . 

dat adressant dit deel van het betoog eene^zeer eigenaardige motiveering acht, welke in 
geenen deele juist genoemd kan worden en welke bovendien geheel en al de bevordering van 
eigen inlandsche industrie voorbijziet; 

dat immers in gebakken straatklinkers een sedert eeuwen toegepaste, stroeve, weinig stof 
veroorzakende wegverharding wordt geleverd, welke in straten met geen overdreven zwaar verkeer 
overal uitstekend voldoet; 

dat daarentegen in Uwe Gemeente de klachten over Scoriae-Bricks legio blijken te zijn; 
dat ervarmgen elders geheel en al bevestigen, dat de klachten over gladheid van Scoriae-

Brick-bestrating en het daardoor herhaaldelijk voorkomende vallen van paarden, volkomen 
gegrond zijn; 

dat daarentegen de motiveering van het adres van den A.N.W.B., Toeristenbond voor 
Nederland een niet juist inzicht verraadt in hetgeen van eene goede, doeltreffende bestrating te 
verlangen is; in zooverre n.l., dat het niet aangaat om ter wille van motortractie en rijwielverkeer 
de animale tractie als van geenerlei belang te achten; 

dat dit ons argument aan waarde wint door de overweging, dat het stroevere klinkermateriaal 
eene evenzeer bruikbare bestrating voor het automobielverkeer oplevert, getuige het feit, dat 
men te Indianapolis een auto-renbaan van dit materiaal heeft gemaakt; 

dat op grond van een en ander — nog nader toegelicht in bijgaande memorie van toelichting 
— adressant meent, dat er geen reden bestaat om een buitenlandsch importmateriaal, dat in 
het land van herkomst zeer weinig wordt toegepast, op zoo ruime schaal te gebruiken, waar de 
vaderlandsche klinker beter op zijn plaats zou zijn. 

Redenen waarom adressant Uw College verzoekt om uitvoering te geven aan het in een 
Uwer vroegere Raadszittingen in principe genomen besluit, om het vraagstuk van de Scoriae-
Brick-bestratingen in speciale beschouwing te nemen. 

't Welk doende, enz. 
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MEMORIE VAN TOELICHTING, 

tot het Adres van 22 April 1914, aan den Raad der Gemeente 'sGravenhage toegezonden door 
het Bestuur der Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten. 

In de Gemeente 's Gravenhage liggen ettelijke tientallen Hectaren Scoriae-Bricks-bestrating, 
hetgeen eene hoeveelheid van 20 tot 30 millioen Waalklinkers zou gevorderd hebben, indien dit 
materiaal voor de bestratingen gebezigd ware. 

Het is duidelijk, dat de Nederlandsche Baksteennijverheid derwijze een belangrijke steun is 
onthouden, en zulks ter wille van een import-artikel, dat een afvalproduct is van hoogovens en 
waarop een vrachtprijs drukt van 40—60 0/0 van de waarde. 

Niettegenstaande dus het materiaal in Engeland omstreeks 50 % goedkooper te leveren is 
dan hier te lande, gebruikt men. het daar — practisch gesproken — niet; men past het slechts 
zeer plaatselijk toe en dan nog slechts in z.g. „back streets". 

In de onlangs bij den Gemeenteraad van 's Gravenhage ingezonden adressen vindt men 
tegen de gladheid van Scoriae-Brick-bestrating wederom het verdedigende argument, dat de 
helling of de tonrondte van bestrating oorzaak van het valteh der paarden is. Wederom, want 
dit argument ontmoet men nagenoeg steeds, wanneer over de gladheid van deze bestrating 
klachten worden geuit. De herkomst van het argument is veelal niet moeilijk te gissen en is 
gegronde aanleiding tot een uiterst voorzichtig aanvaarden daarvan. 

Reeds in 1901 schreef de heer W, C. A. Hofkamp, toen en nu nog Directeur der Gemeente
werken te Leeuwarden, op bladz. 702 van „de(n) Ingenieur" als volgt: 

„De hier gebruikte Scoriae-Bricks werden langzamerhand te g lad . . . . De oorzaak der glad
heid is ook geheel en al aan 't materiaal toe te schrijven en geenszins aan de helling of te 
groote tonrondte van de straat. De St. Jacobstraat, waar de in 1891 door den heer G. W. 
Deurvorst te Amsterdam, namens de „Tees Scoriae-Bricks Co. Ltd." kosteloos aangeboden 1200 
stuks gelegd zijn, heeft geen helling en de tonrondte is er niet meer dan 8 ó, 9 c,M. op de 
3.70 M. breedte. Maar ook werd de gladheid niet eerst in de laatste weken gemerkt. Reeds in 
November 1897 antwoordde ik den heer Directeur der Gemeentewerken in Groningen op zijn 
rondschrijven daaromtrent, dat hier de Scoriae-Bricks niet bevielen, omdat zij te glad bleken te 
worden, wat ik vooral toeschreef aan het afslijten der whte emaillaag, waarmede de nieuwe 
steenen bedekt zijn". 

Omtrent dit witte laagje zegt H. A. Muus, Hoofdopzichter bij de Gemeentewerken te 
Rotterdam, in zijn werkje „Straatbouw": 

„Dé Scoriae-Bricks worden gegoten met het kop vlak onder; de vellingkanten zijn dus onder 
in den vorm aangebracht, de zwaarste deelen uit de vloeistof zakken naar onder, zoodat het 
kopvlak belangrijk harder is dan het grondvlak. Men kan bij het verstraten de bricks dus niet 
omdraaien, ten einde geen ongelijk slijtende bestrating te krijgen". 

„Het witte laagje, hetwelk alle Scoriae-Bricks in nieuwen toestand vertoonenyis bij het 
gieten naar buiten gedrongen kalk, die er na kort gebruik afslijt; echter bevinden zich onder 
dit huidje dikwijls groote of kleine luchtbellen, die na het straten voor den dag komen en het 
kopvlak een leelijk mottig aanzien geven". 

Deze holten noemt ook Prof. Van der Kloes in zijn handboek „Onze Bouwmaterialen"; hij 
zegt daar: 

„Bovendien kome'n in dat materiaal talrijke gietholten voor en krimpscheuren, die breuken 
en — als zij vol water geraken — stukvriezen veroorzaken". 

„Bovendien", zegt Prof. Van der Kloes; hij heeft dus nog andere bezwaren genoemd en wel: 
„De Scoriae-Bricks zien er, nieuw zijnde, zeer aanlokkelijk uit. Het stroeve oppervlak is 

weldra weggesleten; dan komt een spiegelglad blauw oppervlak bloot, dat bij regen en sneeuw 
zoo te zeggen onbegaanbaar is en tot veelvuldige ongelukken aanleiding geeft". 

De heer Muus zegt in het aangehaalde werkje omtrent de bruikbaarheid: 
„Voor eenigszins zwaar vrachtvervoer zijn ze ongeschikt, vooral om het te glad worden- voor 

werkpaarden, doch ook omdat de koppen dan betrekkelijk spoedig versplinteren. 
Nu zou men de vraag kunnen stellen, of dan klinkers voor datzelfde vervoer ook niet te 

zwak zijn. De Gemeente Rotterdam geeft met een doorslaand voorbeeld het bewijs, dat hier 
bevestigend antwoord onjuist zou zijn. 
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De eene zijde van den Mauritsweg, aldaar, mag niet met vra.chtwagens boven een zeker 
gewicht worden bereden — de bestrating bestaat aan die zijde uit Scoriae-Bricks. Voor de 
Klinkerbestrating aan de andere zijde is geenerlei verkeersbeperking voorgeschreven. 

Deze mededeeling ontvingen wij indertijd van den heer Van IJsselsteyn, oud-directeur van 
Gemeentewerken te Rotterdam. 

Dat de ervaringen van den heer Van IJsselsteyn, verkregen met klinkers, in tegenstelling 
met andere kunststeenen', waartoe ook Scoriae-Bricks gerekend moeten worden, ook in het 
algemeen steeds gunstig moeten zijn geweest, blijkt wel uit de volgende aanhaling uit een 
voordracht van genoemden ingenieur, in het Kon. Instituut van Ingenieurs op 25 Oct. 1910 
gehouden. 

„Menige kunstmatige steen van buitenlandsche herkomst wordt,, althans in ons Vaderland 
ingevoerd, waaromtrent men mag vragen of — vooral indien wij den hoogeren prijs in aan
merking nemen — hij wel van heel veel betere kwaliteit dan de klinker is". 

Wat onze opmerking over de onjuiste motiveering van het adres van den A. N. W. B. aan
gaat, het volgende. Blijkens gegevens, gepubliceerd tijdens de Groote Landbouwtenoonsteliing, 
zijn er in ons land rond 240.000 paarden, waarvan zeker een ruim evenredig.deel in's-Gravenhage 
aanwezig zal zijn. Mogen nu (wij betwijfelen overigens de absolute juistheid van deze praemisse 
zeer) de Scoriae-Bricks voor een belangrijke categorie van weggebruikers, als wielrijders en 
automobilisten, aangenamer te berijden zijn dan eenig ander materiaal^ dan gaat het niettemin 
toch niet aan om ter wille van dit „aangename" het gevaarlijke, dat eene andere belangrijke 
categorie van weggebruikers van dit materiaal ondervind^ eenvoudig ter zijde te stellen. Daar
gelaten nog de vraag, of niet mede gelet dient te worden op de verschillende mate van nood
zakelijkheid van meer of minder veilig verkeer voor de triteenloopende categorieën van gebruikers. 
Duidelijker gezegd, de aangenaamheid en het gevaar in de twee gevallen staan in totaal ver
schillende omstandigheden tegenover elkaar; voor de eerste categorie hoofdzakelijk pleizier en 
genoegen, voor de tweede categorie bestaansmiddel of hulpmiddel als motieven om tot weg
gebruiker te worden. 

Al zijn numeriek wielrijders en automobilisten verre in de meerderheid in vergelijking tot 
de stalhouders, neringdoenden met paard en wagen en in het algemeen alle paardenbezitters, de 
laatste categorie wint het ontegenzeggelijk in belangrijkheid voor personen- en goederenvervoer, 
enz. Bovendien, al waren er honderdtallen voertuigen met animale beweegkracht tegenover 
duizendtallen wielrijders en automobilisten, dan nog moet het aangenamere wijken voor het 
minder gevaarlijke en meer economische. 

Het zou te ver voeren, hierop gedetailleerd door te gaan, maar op streng wetenschappelijken 
grond zou zijn aan te toonen, dat steeds, d. w. z. bij ieder soort van verkeerr Waalklihkers 
goedkooper komen dan Scoriae-Bricks. Men moet dan evenwel de juiste cijfers van de materialen 
in aanleg en onderhoud per M2. in oogenschouw nemen — enkel op aanschaffingskosten letten 
zou foutief zijn. 

Waar klinkers door extra groote verkeersdrukte of beter -zwaarte niet kunnen voldoen, daar 
is op volkomen dezelfde gronden ook de Scoriae-Brick niet meer op zijn plaats en zou kei
bestrating in alle opzichten voordeeliger zijn. 

Het Bestuur van de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten, 
Voor het Bestuur; 

(get.) VAN WIJK, Voorzitter. 
(get.) OMZEELE, Secr.-Penningmeester. 
{get.) J. H. JANSON, Algemeen Secretaris. 

Het Qebonw voor de Tweede Kamer. 

Aan Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat. 

Ondergeteekenden: de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst te Amsterdam, het 
Genootschap Architectura et Amicitia te Amsterdam, de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap 
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te Rotterdam en de Bond van Nederlandsche Architecten te Amsterdam, nemen met verschuldigden 
eerbied de vrijheid het volgend onder Uwe geëerde aandacht te brengen: 

Meer en meer wordt ingezien de noodzakelijkheid dat bij het tot stand brengen van de 
belangrijke bouwwerken van onzen tijd er naar gestreefd moet worden, dat deze aan de hoogste 
architectonische eischen zullen voldoen, zijnde deze bestemd om weer te geven den stand van 
de hedendaagsche bouwkunst, en in hunne uiterlijke verschijning uit te spreken de beteekenis 
van de ontwikkeling, de kracht en den kunstzin van een volk. 

Is het voor particulieren dus een eisch, dat zij bij de opdracht voor eenigen bouw de keuze 
van hunne bouwmeesters, die de bouwwerken zullen ontwerpen en de uitvoering leiden, met 
voorstaande overwegingen rekening houden, in des te grooter mate rust deze verplichting op 
de Overheid, die in dezen in waarheid eene hooge roeping te vervullen heeft. 

Als een der meest representatieve bouwwerken nu, waarvan het tot-standbrengen door het 
Rijk zal worden ondernomen, is zeer zeker te noemen het gebouw voor de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, zoodat ondergeteekenden van oordeel zijn, dat bij een zoo belangrijk bouwwerk 
alle Nederlandsche architecten in de gelegenheid moeten worden gesteld, hun beste krachten 
aan dit onderwerp te wijden. 

Adressanten ontveinzen zich niet de groote moeilijkheden, zoowel ten aanzien van den aard 
van het bouwwerk, als van de omgeving waarin het zal worden gesticht, doch zij meenen op 
goede gronden te mogen aannemen dat onder de Nederlandsche architecten meerderen te vinden 
zullen zijn, in staat dit zoo belangrijk vraagstuk tot oplossing te brengen. 

De vraag nu aan wien onder die architecten zoo eervolle opdracht kan worden toevertrouwd, 
zal te beantwoorden zijn door het uitschrijven van een openbare ideëen-prijsvraag, gevolgd door 
een engeren wedstrijd, waartoe een zeker aantal gekozenen uit den vóórwedstrijd zullen worden 
toegelaten. 

Tal van voorbeelden, vooral m het buitenland, zijn aan te wijzen, waarbij de verkregen 
resultaten eene aanbeveling voor het stelsel van openbare prijsvragen zijn geworden. 

Er kan dan ook geen reden zijn aan het welslagen van de hier bedoelde ideefin-prijsvraag 
en eindwedstrijd te twijfelen, indien zij breed worden opgezet, en geregeld in overleg met de 
Permanente Prijsvraag-Commissie, die is ingesteld door de bouwkundige vereenigingen, en 
adviseert op de grondslagen neergelegd in de Algemeene Regelen voor nationale bouwkundige 
prijsvragen. 

Door deze inzichten geleid, en ten volle overtuigd van Uwe belangstelling te dezer zake, 
nemen ondergeteekenden de vrijheid Uwe Excellentie met den meesten aandrang in overweging 
te geven, de Nederlandsche architecten in de gelegenheid te stellen in vrijen wedstrijd hunne 
krachten te geven aan de oplossing van het zoo beteekenisvolle vraagstuk der stichting van een 
nieuw Gebouw-voor de Volksvertegenwoordiging. 

't Welk doende, enz.: 

Voor het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Bevordering 
der. Bouwkunst: 

(wg.) A, SALM G.Bzn., Voorzitter. 
„ J. GRATAMA, Secretaris. 

Voor het Genootschap „Architectura et Amiciiia": 
(w.g.) PAUL DE JONGH, Voorzitter. 

„ H. F. SYMONS, Secretaris. 

Voor de Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" : 
(wg.) P. G. BUSKBNS, Voorzitter. 

„ G. DIEHL, Secretaris. 

Voor den Bond van Nederlandsche Architecten ; 
(wg.) Jos. CUYPERS, Voorzitter. 

„ JON. INGENOHL, Secretaris. 
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BERICHT. 
In aansluiting met het bericht In het vorig nummer kan worden medegedeeld, dat de 

thans opgetreden Redactie alles In hei werk hoopt te stellen, om den Inhoud van het blad 
frisch en aantrekkelijk te maken, opdat het blijve, en voor s teeds meerderen -worde, een goed 
vriend, wien men gaarne het „VADE MECUM" (Ga met mij) toeroept. 

De Redactie vertrouwt, dat de lezers ook daartoe het hunne zullen willen bijdragen, n.l. 
door het „ V a d e m e c u m d e r B o u w v a k k e n " bij hen, die er nog niet op geabonneerd zijn, 
bekend te maken en aan te bevelen. 

Het adres der Redactie blijft voorloopig : ST. JANSTRAAT 4 0 . 
Redactie „VADEMECUM". 

M E D E W E R K E R S . 

l iet zal de Redactie aangenaam zijn, geregeld medewerking voor dit blad te ontvangen 
voor het leveren van goede bouwontwerpen met beschrijving, als ook van artikelen over 
bouwkundige onderwerpen. Het honorarium bedraagt f 2.50 per pagina en t 10.— per plaat. 

HM. lezers, die hiertoe In staat en bereid zijn, gelieven hunne aanbiedingen schriftelijk 
te richten aan het tegenwoordige adres der Redactie: ST. JANSTRAAT 40, Amsterdam. 

Bij de Plaat. 
WOONHUIS TE ENSCHEDÉ. 

Het op onze plaat afgebeelde ontwerp is van een woonhuis te Enschedé en maakt 
door zijn gelukkige distributie een aangenamen indruk. De breede portiek in den voor
gevel, met de zij- en bovenlichten rondom de deur, die zelve ook van glas voorzien is, 
werkt zeker mede tot een goede dagverlichting van den corridor, wat anders, vooral 
bij portieken, vaak veel te wenschen laat. 

Ook aan de indeeling der rameji is het te zien, dat de ontwerper aan de verlichting 
der vertrekken alle aandacht heeft gewijd, terwijl het een goede gedachte is, de plattegrond-
indeeling in den gevel tot uitdrukking te brengen. 
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HET HOOFDGEBOUW VAN DE JAVASCHE BANK TE BATAVIA. 

Op i April des vorigen jaars werd door de directie der Javasche Bank te Batavia 

een nieuw gebouw nis hoofdkantoor in gebruik genomen, dat wel te beschouwen is als 

eene vergrooting van het bestaande gebouw in de Java-Bankstraat, doch dit in afmetingen 

ver overtreft. 

De- verbouwing had plaats volgens de plannen van het Architecten-bureau Ed. 

Cuypers & Hulswit, te Weltevreden, en wij danken het aan de welwillendheid van de 

redactie van »Het Ned.-Indische Huis Oud en Nieuw«, dat wij in staat zijn, onzen 

lezers eenige bijzonderheden omtrent dit bouwwerk mede te deelen en daarbij eenige 

der in genoemd tijdschrift voorkomende afbeeldingen over te nemen 

Het gebouw der Javasche Bank staat op een terrein, begrensd door de Binnen-

nieuwpoortstraat, de Java-Bankstraat ep. de baan der electrische tram, welke, van de 

Kali Besar komende, naar Weltevreden gaat. 

Het oude gebouw (zie de situatie, blz. 94) bestaat uit twee vleugels, één langs 

de electrische trambaan en rechthoekig daarop een vleugel langs de Java-Bankstraat, 

waarin zich ook de hoofdingang bevindt. 

Daar dit gebouw niet meer aan de meest matige eischen van ruimte, licht en lucht 

voldeed en de constructie der geldbergplaatsen, om niet van kluizen te spreken, niet 

in verhouding was met de bedragen, die daarin werden opgestapeld, werd tot een 

algeheele verbouwing besloten. 

Deze omvatte het maken van een derden vleugel, evenwijdig met de Binnen-

nieuwpoortstraat, rechthoekig op en in verbinding met den vleugel langs de Java-

Bankstraat, zoodat het geheele plan den U-vorm heeft met een aan drie zijden afgesloten 

binnenplaats. 

Zooals de plans op blz. 92 doen zien, bevinden zich de ingangen voor het 

publiek uitsluitend aan de zijde van de Binnennieuwpoortstraat. Het voorterrein wordt 

door ijzeren hekken met twee afsluitbare ingangen, in aansluiting met het aangrenzende 

perceel, van den openbaren weg afgescheiden en zoo door gazons en oprijwegen ver

deeld, dat er ruimschoots plaats is voor wachtende rijtuigen en auto's, die op den 

openbaren weg het drukke verkeer zouden kunnen stremmen. 

Gelijk uit de afbeelding van den zijgevel (blz. 91) blijkt, waarop de gevel van 

het bestaande gebouw met den hoofdingang in lichtere lijnen is aangegeven, heeft het 

oude gebouw twee verdiepingen van ongeveer gelijke hoogte, waarvan de bovenste de 

kantoorlokalen, kas enz. bevat. Het nieuwe gebouw heeft eveneens twee verdiepingen, 

doch van zeer verschillende hoogte: een begane-grondverdieping van ongeveer 3,50 M. 

en een bel-étage van ruim 6 M. 

De begane-grondverdieping bevat als hoofdelement de groote kluis met daarbij 

eene door ijzeren hekken afgesloten ruimte voor het tellen van het zilver, dat met 

grobaks door den ouden hoofdingang wordt aan- en afgevoerd. Voor het laden en 

lossen is er naast de telruimte een doorrit of laadruimte, welke weer geheel afgesloten 

is door ijzeren hekken. 

In het bestaande gebouw geschiedde het laden, lossen en tellen steeds in een 
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gedeelte der galerij, links en rechts van de hoofdtrap naar de verdieping, welke het 
publiek moest passeeren. Om een en ander aan de nieuwsgierige blikken van het publiek 
te onttrekken, werden tijdens het geldtellen wel enkele kamerschutten of houten af
scheidingen geplaatst en was ter 
bewaking voldoend personeel aan-
wer;g, doch geheel veilig en naar 
de eischen des tijds was deze 
inrichting niet. 

Bij de gevels van het nieuwe 
gebouw is, zooals uit de afbeel
dingen blijkt, niet getracht, over
eenstemming te brengen in het 
njeuwe en het oude gedeelte. 
Dat was in vele opzichten be
zwaarlijk, daar de bouwwijze van 
het oude gedeelte zich niet onder
scheidt door een karakter, waardig 
om in het nieuwe gebouw door 
te voeren. Hoofdzakelijk is gezorgd, 
dat de architectuur van het nieuwe 
gebouw niet storend werkt naast 
die van het oude. Het oude gebouw 
is daar, waar het tegen den linkervleugel van het nieuwe gebouw aansluit, gewijzigd 
en hooger opgetrokken, zoodat het onder de kap van het nieuwe gebouw komt en er 
zoodoende een goede aansluiting ontstond. De architectuur der gevels is in ecnigszins 
modern-klassieken geest behandeld met kolommen, pilasters, kroonlijsten en attiéken, 
waarbij ornamenteele versieringen aan kapiteelen, pilasters en vullingen, geïnspireerd 
volgans de op Java in Boeddhistische monumenten voorkomende motieven. 

De muren van het gebouw zijn tot aan de bel-étage opgetrokken van inlandsche 
gebakken steen op een fundeering van gewapend beton, en verder van kalkzandsteen, 
afkomstig van de toen juist te Batavia geopende kalkzandsteenfabriek. 

De kolommen aan de . gevels en galerijen zijn uitgevoerd in betonsteen, en de 
kapiteelen en ornamentieke versieringen in beton gegoten. Voorts zijn de gevels in 
portlandcementkleur afgepleisterd; de binnenmuren en plafonds in eenigszins gebroken 
witte tint, waarop later in de hoofdvertrekken ornamentale versieringen zijn aangebracht. 

De op den beganen grond aangegeven afscheidingen tusschen de verschillende 
kantoorruimten zijn gemaakt van djatihouten stijlen en regels, waartusschen vergaarwerk 
met paneelen van verlakt ijzergaas. il ierdoor is het mogelijk, alle kantoorruimten te 
overzien, en blijft een goede doorstraling der lucht bestaan. 

Alle deur- en lichtkozijnen zijn van djatihout gemaakt, de onderramen en glasdeuren 
bezet met blank spiegelglas, de bovenlichten mfct eenvoudig glas in lood. 

De kap is geheel in ijzer geconstrueerd De hoog opgaande kapvlakken, welke belegd 
zijn met de verbeterde Hollandsche pan van D. van Oordt, te Oudshoorn, worden onder-
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broken door verschillende dakvensters, terwijl de middenpartij van den voorgevel, wordt 

bekroond door een torentje, geconstrueerd van beton op een ijzeren kern, en met rood 

koper afgedekt. Het zou voorzien worden van drie uurwerken, te leveren door de firma 

Van Arcken, die de geheele electrische klokken-installatie voor het gebouw verzorgt. 

Voor een goede ventilatie der kapruimte, welke voornamelijk als isolatie dienst 

doet, dienen een viertal ventilatie-torentjes en zijn de dakvensters van jaloeziebordjes 

voorzien, terwijl in de attiek op de kroonlijst een reeks rood-koperen roosters zijn 

geplaatst. 

Het gebouw is beveiligd door een kooi-bliksemafleider-installatie, welke ontworpen 

werd door de Nederlandsche Instrumentenfabriek te Utrecht. 

In een volgend nummer hopen wij nog een paar voorname détails van dit bouw

werk te bespreken. 

HET WERK VAN DEN BOND »HEEMSCHUT«. 

In de onlangs te Amsterdam gehouden vergadering van den Bond »Heemschut« 

is verslag uitgebracht van de verrichte werkzaamheden. Het »Hdbl.« ontleende daaraan 

de volgende mededeelingen. 

Kon in het vorige jaarverslag worden melding gemaakt van het tot stand komen der ver
ordeningen tot het weren van inbreuken op natuurschoon in de provincies Noord-Holland en 
Zeeland, met voldoening kan thans worden bericht, dat den 6en October 1913 een dergelijke 
verordening ook in de provincie Zuid-Holland werd afgekondigd. Den ten Januari 1914 was de 
termijn verstreken, dat bestaande reclames in de provincies Noord-Holland en Zeeland in wezen 
mochten blijven. De reclames in die provincies zijn thans verdwenen en daarmede heeft een zeer 
hinderlijke ontsiering gelukkig een einde genomen. Voor Zuid-Holland is de termijn op den 
ien Januari 1916 gesteld, zoodat dan ook de reclames in die provincie tot het verleden zullen 
behooren. 

Hebben enkele zich nog van 't maken eener verordening onthouden, omdat zij meenden, 
dat deze aangelegenheid bij rijkswet zou worden geregeld, nu de minister van Binnenlandsche 
Zaken verklaard heeft, dat het maken van verordeningen als deze de taak is der provinciale en 
gemeentebesturen, bestaat er voor onthouding te dezen geen grond meer. 

Tot dusver bleef de verordening tegen ontsierende reclame te Nijmegen de eenige, door een 
Nederlandsch gemeentebestuur uitgevaardigd. Te Rotterdam en Amsterdam is men zoover nog niet I 

- Een krachtig middel om de schoonheid van Nederland ook in de toekomst te behouden, 
is het voorkomen van ontsiering door nieuw te maken gebouwen. Het voorbeeld van Laren is 
gevolgd door Leeuwarden. Te Amsterdam begon de commissie voor het stadsschoon haar werk. 
Er werd door den Bond van advies gediend voor de restauratie van de kerk te Kgmond aan 
den Hoef. ,>Heemschut" steunde voorts het verzoek van Enkhuizen om rijkssteun voor de restauratie 
van den Dromedaristoren. De rekken voor de electrische verlichting tegen de gevels van het 
schilderachtig stadhuis te Naarden zijn nog altijd niet verwijderd. Wèl liet het gemeentebestuur 
den ouden lindeboom naast het stadhuis onlangs zonder eenige noodzakelijkheid vellen. Gesteund 
zijn de pogingen om het „huis met den schoonen gevel" aan de Markt te Groningen onveranderd 
te behouden. Deze pogingen zijn echter niet met de gewenschte uitkomst bekroond. 

Beter slaagde men bij het behouden van den Munttoren te Deventer, die verkocht werd. 
De nieuwe eigenaar zal het schilderachtig gebouw in stand houden. Door toedoen van „Heemschut" 
werden behouden de boomen langs den grooten weg van Maastricht naar Vaals, In samenwerking 
met de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst werden de noodige maatregelen genomen 
tot behoud van den bouwvalligen speeltoren der voormalige Lieve-Vrouwekerk te Edam, in 
afwachting van een volledige herstelling van het gedenkteeken. 
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Mede is door toedoen van den Bond behouden het schilderachtige houten hoofd te Hoorn, 
dat men door een steiger van gewapend beton wilde doen vervangen. „Heemschut" kwam in de . 
bres voor de boomen te Klundert, die door het Rentambt Niervaart der Domeinen ten doode 
waren opgeschreven, en voor de boomen aan de Heerengracht te Middelburg, echter niet met 
het gewenschte gevolg. Kerkvoogden van Mantgum keurden „Heemschut" geen antwoord waardig, 
toen de Bond aandrong op behoud van den fraaien, ouden toren te Schillaard. Men hoopt de 
demping van het Verdronken Oord te Alkmaar te voorkomen, eu evenzoo schijnt het gevaar 
voor het Munnikeveld te Hoorn voorloopig te zijn afgewend. In samenwerking met den A.N.W.B. 
werd verkregen, dat de nieuwe weg tusschen Otterloo en Hoenderloo door een fraaier gedeelte 
van de Veluwe zal worden gelegd, dan aanvankelijk de bedoeling was. 

De Bond verzette zich tegen het maken van den nieuwen verkeeraweg van Spui naar 
Koekjesbrug te Amsterdam, en de Raad van Haarlem werd opmerkzaam gemaakt op het 
onwenschelijke om de vroegere kommiezenhuizen aan de Groote Houtbrug af te breken. Aan 
den gemeenteraad van Zutfen werd een adres gezonden om op het herstellen in den ouden 
vorm der spits van den toren der Nieuwestadskerk aan te dringen; aan den Raad van Nijmegen 
werd verzocht de kastanjeboomen aan de Bisschop-Hamerlaan niet te doen vellen. 

„Heemschut" steunde de pogingen, die door de Vereeniging „Nehalennia" gedaan werden om 
van den Raad der gemeenten Domburg en Veere te verkrijgen, dat het geven van vergunning 
töt bouwen van het voldoen aan eischen van welstand afhankelijk gesteld zou worden. „Heemschut" 
sloot zich aan bij hen, die zich verzetten tegen het bouwen van een brug over de. Waal oostelijk 
van 't Belvédère. De minister was echter niet voor het kiezen van een andere plaats, meer 
stroomopwaarts, te vinden. 

„Heemschut" waarschuwde bijtijds, toen de bosschen te Zeist voor een deel als bouwterrein 
zouden worden geëxploiteerd. Met voldoening wordt bericht, dat het verkoopen der heerlijkheid 
Doorwerth voor de schoonheid dier streek geen schadelijke gevolgen zal hebben. De verwachting 
wordt gekoesterd, dat dit ook zoo zal zijn, als de aanstaande verkooping van Wolf heze geschiedt. 

In het jaarverslag wordt nog eens de aandacht gevestigd op de groote ontsiering, welke 
Amsterdam dreigt, als het wetsontwerp tot onteigening voor het vergrooten van het Centraal-
Station onveranderd wordt aangenomen. De demping van het Oosterdok zal den vorm van een 
driehoek verkrijgen, waarvan de punt zeer dicht de Prins-Hendrikkade nadert. Het fraaie effect 
van het ruime watervlak gaat zoo geheel teloor. Daarom heeft „Heemschut" de Tweede Kamer 
verzocht, dit wetsontwerp niet goed te keuren, maar de demping op andere wijze te doen geschieden. 

Herinnerd wordt voorts aan de Tweede Heemschut-conferentie op 29 en 30 December 1913. 
Door de statutenwijziging is het mogelijk geworden, buitengewone leden aan te nemen. Er 

wordt thans een oproeping aan het Nederlandsche volk verspreid om „Heemschut" in zijn streven 
te steunen. _ _ _ _ _ _ _ — — . 

GEWAPEND BETON ALS BOUWMATERIAAL VOOR BRUGGEN. 

Was voorheen naast het hout de natuurlijke of gebakken steen het materiaal, waaruit voomiimclijk 
bruggen werden gebouwd, in latere janjn zijn ijzer en staal vooral daar, waar groote overspanningen 
verlangd worden-, zeer algemeen in gebruik gekomen. Dit materiaal echter eischt steeds hooge onderhouds
kosten c-n ii .m de meeste gevallen zeer schadelijk voor het aesthetisoh schoon der omgeving. Het is 
daarom wel verwonderlgk, aldus schrijft S. in „De Telegraaf", dat niet meer gebruik gemaakt wordt 
van het gewapend beton, dat duurzaam is zonder liooge onderhoudskosten U' vercischen en zich beter 
in den voor den bruggenbouw zoozeer gewenschten vormeneenvoud laat construeeren dan de ijzeren 
constructie. '*';'.-.. 

Weli«waar zijn met ijzeren constructies grootere spanningen te bereiken dan men tot nog toe met 
gewapend beton heeft aangedurfd, doch ook met dit laatste materiaal zijn zeer groote spanningen raogeljjik. 

Dit is wel gebleken uit de merkwaardige Risorgimento-brug, te Komc kort geleden voltooid. Deze 
brug is geheel uit gewapend beton geconstrueerd en heeft een spanwijdte van niet minder dan 100 M., 
de grootste spanwijdte, tot heden met gewapend beton bereikt. Ondanks deze groote spanwijdte bezit 
de brug een groote stabiliteit bij geringe doorbuiging en hoogc belasting. 

Bjj de beproeving der brug werd met 900 man belasting een indrukking geconstateerd van sleohts 
weinige millimeters. 

''Deze constructie is te merkwaardiger door de groote moeilijkheden, die bij do fundcering waren te 
overwinnen. De grond namelijk, waarop de' pijlers rusten, bestaat tot op groote diepte uit drijfzand. Om 
'n voldoenden steun voor de 'fundeering te verkrijgen, werden niet minder dan 850 'M8, béton tot op een 
diepte van 8 M. In den grond ingegraven over 'n oppervlak van i650 MA 
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Een goed geproportionueerd ontwerp. Binnentredende, heeft men in de gang rechts 
het privé-kantoor voor den notaris, en daarbij aansluitend het achterkantoor voor de 
klerken. Links bevinden zich de salon en woonkamer, welke laatste toegang geeft tot 
het terras en den tuin. Achter de gang is de trap naar de bovenverdieping en de toegang 
tot de keuken. Boven drie slaapkamers en een badkamer, benevens een uitgang naar 
het balkon boven de klerkenkamer. De doelmatige inrichting van het geheel blijkt 
overigens voldoende uit de teekening. 

EEN GEMEENSCHAPPELIJKE TUIN. 

Aan de Transvaalkade te Amsterdam — aldus schrijft het »N. v. d. D.« — is, 
volgens plannen van architect Berlage, een nieuw blok huizen gebouwd, die zich gunstig 
van de omgeving onderscheiden. Aardige, vroolijke huisjes, keurig in de verf, met 
fleurige roode pannendaken, gezellige erkers en balkons, wel een genoeglijk buitendorp 
daar aan de grens van de groote stad. Het bouwblok strekt zich ook uit in de aan
grenzende straten, de Transvaalstraat, het Transvaalplein, de Smitstraat, Laing Nek-straat 
en Majubastraat, de z g. Afrikaansche buurt. Ze zijn daar gezet door de Algemeene 
Woningbouwvereeniging, in 't geheel 178 woningen, van drie verschillende typen, waarvan 
de aardigste wel zijn die groep huizen van één verdieping, benedenhuizen en vrije 
bovenhuizen, die een grooten gemeenschappelijken tuin omsluiten. Want dat is juist de 
aantrekkelijkheid van deze nieuwe huizen, dat ze één grooten, mooien tuin omgeven van 
130 meter lengte en circa 15 meter breedte, welke ten dienste is van de gezamenlijke 
bewoners. Dezen hebben onderling een vereeniging gevormd en uit vrijwillige bijdragen 
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worden de kosten van onderhoud van den tuin bestreden. Een commissie uit de bewoners 
zorgt daarvoor en tevens voor de handhaving van het huurreglement en voor alles wat 
den gemeenschappelijken band tusschen de bewoners onderling kan versterken. Zoo 
heeft men plan, nu en dan in den tuin muziekuitvoeringen te geven en voor de bewoners 
leerzame voordrachten te doen houden over woning-hygiëne en dergelijke onderwerpen 
van algemeen nut. De commissie heeft er ook op toe te zien, dat de buizen netjes 
worden bewoond, dat de bewoners^niet hun wasch over de hekken der balkons te drogen 
hangen, zoodat het prettige, vriendelijke uitzicht» hetwelk men uit de achterzijde van de 
huizen op den mooien tuin heeft, niet wordt verstoord. 

De woningen hebben niet elk afzonderlijk een ingang naar den tuin, daar dit met 
het oog op de goede orde niet wenschelijk werd geacht, maar zijn daarvan door een 
eenvoudig houten hek afgesloten, en er is aan de Transvaalkade een gemeenschappelijke 

ingang. 
Daar werden de belangstellenden - - bewoners, vertegenwoordigers der gemeente 

en anderen — ontvangen, toen de tuin officieel werd geopend, 't Is een flinke 
lap grond, met zorg en smaa^ aangelegd, met perken voor rozen, rhododendrons, 
geraniums, met goed onderhouden grasfanden en zorgvuldig geplante heesters en boomen, 
die, nu nog klein en bescheiden van afmeting, in de toekomst van dit plekje een heerlijk 
en beschaduwd oord zullen maken, waar de gemakkelijke, wit gelakte tuinbanken tot 
rusten nooden. Een afzonderlijke hoek met grooten berg wit zand is als speelplaats voor 
de kleine kinderen bestemd. 

In den huurprijs van deze woningen is het bezit van dezen tuin eenigszins merkbaar, 
maar toch niet veel, want de huizen, waarvan de huurprijaen uiteenloopen van ƒ 3,40, 
ƒ 3,55 tot ƒ 6, — van deze duurste zijn er echter'maar een paar - - zijn volstrekt 
niet veel duurder dan die in de onmiddellijke omgeving, welke er echter niet half zoo 
prettig uitzien en ook zoo'n mooi uitzicht in dien binnentuin niet hebben. Minder prettig 
is het echter voor de bewoners, dat de schatters van de belastingen de huurwaarde 
niet onbelangrijk hebben opgeslagen, waardoor eigenlijk aan de goede werking van de 
Woningwet afbreuk wordt gedaan. 

Bij de openingsplechtigheid heeft de voorzitter van de bewoners-commissie, de heer 
B. B. Neuteboom, den bewoners nog eens op 't hart gedrukt, den tuin netjes te houden, 
zoodat hij als voorbeeld kan dienen voor een gemeenschappelijken tuin, die voor 
Amsterdam nog betrekkelijk een nieuwigheid is. 

Een nieuwigheid — mogen we hieraan toevoegen — die navolging verdient; dat 
zal iedereen erkennen, die dezen tuin en die gezellige woningen daaromheen gezien 
heeft en daarin een oplossing heeft gevonden van het in een groote stad altijd moeilijke 
woningvraagstuk. 

HÉT HOOFDGEBOUW VAN DE JAVASCHE BANK TE BATAVIA. 
(Vervolg.) 

Wij willen thans het een en ander meedeelen omtrent de inwendige inrichting 
van dit gebouw. En dan vestigen we in de eerste plaats de aandacht op de hal voor 
het publiek, die zich op de bel-étage bevindt, van buiten af te bereiken is langs 
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twee buitentrappen, en waarop loketten uitkomen voor de boekhouding, de kassiers en 

den hoofdkassier. Elk der loketten voor de kassiers is voorzien van een afgesloten cel, 

welke voor de meerdere veiligheid door 

de cliënten na het binnentreden kan 
worden afgesloten. 

De vloeren in de kantoorlokalen 
zijn belegd met hardgebakken U.-J.-
tegels, rood als fond met groen-witten 
rand en ter afsluiting een zwarte band. 
Deze tegels werden, evenals de mat-
groene wandtegels, waarmede de wanden 
van hal en trappenhuis voor directie 
en personeel bezet zijn, geleverd door 
Martin & Co., te Amsterdam. 

De vloer van de hal is van gepolijst 
marmer en hardsteen. Het fond blauw
grijs, de rand warm-geel met op de 
hoeken groene versieringen. Ter af-
;sluiting van den grooten vloer en verder 
doorgevoerd in de cellen is gepolijst 
hardsteen (petit granit) gebezigd. 

De bovenlichten in de kantoor
ruimten zijn bezet met eenvoudig geor
namenteerd glas in lood; in de ramen 
van de hal en in het raam, op de 
directietrap uitkomende, echter is rijk 
geornamenteerd gebrandschilderd glas 
in lood aangebracht. Dit glas, met dat 
van de bovenlichten, is afkomstig van 
het bekende atelier Jan Schouten, te 

Delft. 
De onderramen van de hal geven 

van links naar rechts de volgende voor
stellingen te zien: de Industrie, een 
(Factorij, de Indische Landbouw, de 
Suikerindustrie, de oude Scheepvaart 
en de nieuwe Scheepvaart. 

De twee bovenlichten van het mid-
denraam bevatten de wapens van Batavia 
en Ned.-Indië, gedragen door vrouwen
figuren. 

HAL-RAAM. 

DE JAVASCHE BANK TE BATAVIA. 

Het raam, uitkomende op de directietrap, bevat, naast zeer rijk ornament, het op

schrift: .De Javasche Bank, opgericht Anno i828«, en de wapens van Semarang, 

Batavia en Soerabaja. . ., 
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DE JAVASCHE BANK TE BATAVIA. 
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HAL-RAMEN. 

DE JAVASCHE BANK TE BATAVIA. 
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De onderpaneelen zijn, met het oog op een goede verlichtiug van het trappenhuis, 

met een weinig beschilderd, goed licht-doorlatend fond behandeld. 

Voor de randen en vullingen zijn zooveel mogelijk motieven gebruikt, ontleend 

aan de versieringen van Indische kunstnijverheidsproducten. 

Om te voorkomen, dat het sterke invallend licht de kassiers zou hinderen, zijn de 

tegenover de kas geplaatste' halramen in donkerbruine, gele en blauwe kleuren uitgevoerd. 

De trappen, welke naar de hal voeren, en de trap voor de directie met de daarbij 

aansluitende vloeren, zijn uitgevoerd in Beiersch graniet, geleverd door de firma Weegewijs, 

te Amsterdam. 
In aansluiting met de boekhouding, en voor een goede controle alleen hierdoor te 

bereiken, is de bankbiljettendrukkerij geprojecteerd, waarvan voor de aansluiting bij de 
kleine kluis de vloer enkele treden hooger is gelegen dan die der boekhouding. 

Aan de achterzijde van het middengedeelte bevindt zich een gaanderij, in aansluiting 
met de galerij van het bestaande gebouw en daarmede door een viertal treden verbonden. 
Op deze gaanderij komen uit de deuren der boekhouding en van den hoofdkassier, 
benevens de deur van de trap, welke de gaanderij met een der hoofdingangen aan den 
voorgevel in de Binnennieuwpoortstraat verbindt en alleen dient voor de directie en de 
icliënten, welke de directie, die in het oude gebouw gehuisvest is gebleven, wenschen 
te spreken. 

Door een kleine trap in deze gaanderij kan het kantoorpersoneel de gaanderij van 
den beganen grond en verder de W. C s en toileiten bereiken. 

Verder valt van het interieur van het gebouw nog te vermelden, dat de wanden 
•zijn uitgevoerd in groen calcarium met daarboven versierden afsluitrand, en van het 
meubilair en verdere .verslering de twee banken in de hal en de borden met spreuken 
en spreekwoorden tusschen de' onder- en bovenramen. Deze banken en borden geven 
te zien, hetgeen met de Japara-houtsnijders te bereiken is, wanneer zij leiding hebben. 
De paneelen van de banken zijn, evenals bij de borden, waar dit mogelijk was, met 
wajang-figuren versierd. Al het ornament werd door de houtsnijders zelven ontworpen; 
alleen werd de te versieren plaats aangeduid. 

DE FUSIE DER ARCHITECTEN BONDEN MISLUKT. 

Zooals men weet, is sinds i i i een commissie, samengesteld uit vertegenwoordigers 

der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst en van den Bond van Nederlandsche 

Architecten, werkzaam, geweest om een fusie tusschen deze beide lichamen tot stand 

te brengen. Het initiatief ging hierbij uit van »Bouwkunst* en de B. N. A. verklaarde 

zich genegen tot medewerking. 
De commissie stelde een rapport op, waarna in 1912 in beginsel tot samensmelting 

op de basis van dit rapport werd besloten. Vervolgens heeft de commissie concept
statuten en een algemeen huishoudelijk reglement opgemaakt voor de te fuseeren 
vereenigingen, welke in 1913 door beide werden behandeld en met de gemaakte 
opmerkingen teruggezonden. Op 9 Januari 1.1. had een gecombineerde vergadering van 
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de besturen met de fusie-commissie plaats, waar de wederzijdsche opmerkingen en 

bezwaren werden besproken. Als gevolg hiervan stelde de commissie nu definitieve 

statuten en huishoudelijk reglement vast, die alzoo slechts in hun geheel door de 

vereenigingen konden worden aanvaard of verworpen. 

In de algemeene vergadering der Maatschappij voor Bouwkunst, dta-op n Juni 

was bepaald, zou dit eind-concept in behandeling komen. De Bond van Ned. Architecten 

vergaderde reeds op 22 Mei e n . . . . verwierp tot veler verrassing het voorstel, zoodat 

thans de fusie-kwestie plotseling van de baan was. 

In verband hiermede verdaagde het hoofdbestuur van »Bouwfeunst« de algemeene 

vergadering tot 16 Juni, ten einde naar aanleiding van de gewijzigde omstandigheden 

een nieuw praeadvies te kunnen opstellen, hetwelk in het »Bouwk. Weekblad* van 

6 Juni werd gepubliceerd. Het hoofdbestuur adviseerde daarin, de Maatschappijl tot 

bevordering der Bouwkunst op de basis der door de fusie-commissie ontworpen statuten 

en huishoudelijk reglement t e reorganiseeren, en haar aldus te maken tot de vakver-

eeniging, die men zich als gevolg van de fusie met den B. N .A. had voorgesteld tot 

stand te brengen. 

Het hoofdbestuur argumenteert dit voorstel als volgt: 

„Waar de Bond een vakvereeniging is, zou, ten einde te bevorderen, dat er slechts één 
vakvereeniging van architecten in Nederland zou bestaan, de oplossing (l.ütrin gevonden 
kunnen worden, dat de Maatschappij op haar schreden terugkeert en, teruggaande tot vóór 
1908, zich weer hervormt tot een algemeen bouwkunst-lichaam. 

Het blijkt echter reeds direct bij nader beschouwen van de moderne ontwikkeling van 
het vereenigingsleven in het algemeen, dat het een illusie is, te meeneo, dat eeu dergelijk 
algemeen bouwkunst-lichaam in dezen tijd levensvatbaarheid heeft en nog vruchtbaar kan 
werken. 

Onze tijd is een tijd van krachtig samengaan van personen, die dezelfde vakbelangen 
hebben, en die door hun vakvereeniging trachten een goede en juiste positie van hun vak en 
van zijn beoefenaars te verkrijgen in de samenleving. En waar de verschillende groepen in 
de samenleving nog geenszins tot een rustige en harmonische verhouding onderling zijn 
gekomen, waar de architectenstand nog slechts kort doordrongen is van de gebiedende nood
zakelijkheid zich krachtig in een vakvereeniging te verzamelen, ten einde eensgezind de 
belangen van hun vak en van hun positie te kannen verdedigen tegenover de andere groepen 
in het bouwbedrijf, daar is het alleszins begrijpelijk, dat de vereenigingskrachten der architecten 
in hoofdzaak heden ten dage werken ter behartiging van de vakbelangen. 

Het hoofdbestuur is dan ook overtuigd, dat, mocht onverhoopt de meerderheid der 
architect-leden verlangen, dat de Maatschappij weer een algemeen bouwkunst-lichaam werd, 
dit zou beteekenen een wegsnijden van de belangrijkste organen uit het lichaam der Maat
schappij, met het gevolg, dat, ondanks goeden wil en toewijding, de Maatschappij noodzakelijk 
geleidelijk aan zou afsterven. 

Het is niet zonder reden, dat de Maatschappij sinds 1908 zich ontwikkeld heeft in de 
richting der vakvereeniging. Te recht werd toen ingezien, dat een vereeniging, wil zij vrucht
baar blijven werken, zich hervormen moet overeenkomstig den eisch des tijde. Deze hervorming 
heeft plaats gehad, en vindt nog plaats. 

Dit resultaat te vernietigen door de Maatschappij te laten afsterven, zou het hoofdbestuur 
in hooge mate betreuren en onverantwoord vinden. Daarom acht het hoofdbestuur het nood
zakelijk, dat de Maatschappij blijft bestaan als vakvereeniging. 

De vraag rijst nu; op welke wijze zal dit geschieden? Moet de bestaande toestand 
gehandhaafd blijven of is er reden om een stap verder te gaan? 

Het hoofdbestuur is voor het laatste. Ingevolge het streven naar fusie, zijn door de fusie-
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commissie opgemaakt statuten en algemeen huishoudelijk reglement, bij welker totstandkoming 
de architect-leden en het hoofdbestuur der Maatschappij zoomede de leden en het bestuur 
van den Bond hebben medegewerkt. Ten slotte is een resultaat bereikt, waarmede de besturen 
der beide vereenigingen, als ook de fusie-commissie zich konden vereenigen. 

Het ligt voor de hand, hieruit de gevolgtrekking te maken, dat deze statuten en algemeen 
huishoudelijk reglement de juiste basis vormen in dezen tijd voor een goede vakvereeniging 
van architecten in Nederland. 

Een vakvereeniging dus, die de waarborgen biedt voor datgene, wat redelijk verwacht 
mag worden en het meest vruchtbaar zal werken. 

Het hoofdbestuur, trachtend den toestand objectief te beschouwen, meent dan ook, dat, 
wil de Maatschappij inderdaad de goede vakvereeniging zijn, zij zich moet evolutioneeren op 
de basis der fusie-statuten. Doet zij dit, dan heeft zij de zekerheid, zich volledig te hebben 
aangepast aan den nieuweren tijd. 

Het hoofdbestuur acht een dergelijke doorgezette reorganisatie na 1912 te meer wenschelijk, 
daar in 1912 nog niet die verdere stappen zijn gedaan bij de splitsing van leden, die wenschelijk 
waren en die nu gedaan kunnen en moeten worden. 

Zoo zou tegenover de teleurstelling, dat de Bond de fusie verworpen heeft, toch nog een 
gunstig resultaat uit het langdurig en ernstig streven naar fusie te bereiken zijn, dat is: de 
waardevolle statuten en algemeen huishoudelijk reglement, opgesteld door de fusie-commissie, 
te benutten. 

Resumeerende, adviseert dus het hoofdbestuur: 
niet de Maatschappij terug te vormen tot den toestand vóór 1908; 
niet de bestaande statuten en algemeen huishoudelijk reglement der Maatschappij te hand
haven; maar: 
de Mij. ie reorganiseeren overeenkomstig de definitieve statuten en algemeen huishoudelijk 
reglement der fusie-commissie. 

Waaneer dit voorstel in de algemeene vergadering — die bij het verschijnen van 

dit nummer reeds heeft plaats gehad en waarvan wij den uitslag in het volgende 

nummer hopen mede te deelen — zou worden aangenomen, zal, voordat de definitieve 

reorganisatie plaats vindt, volgens art. 24 der concept-statuten, een commissie van 

onderzoek worden benoemd, bestaande uit 7 architect-leden en te kiezen door de 

architect-leden der Maatschappij. Deze commissie zal een schifting der tegenwoordige 

leden in leden, adspirant-leden en medewerkers tot stand brengen op den grondslag 

van art. 3 der statuten, en deze ter kennis brengen van de architect-leden der Maat

schappij, welke eerst daarna al of niet het definitieve besluit tot reorganisatie zullen 

nemen. 

Vóór de Algemeene Vergadering kwam bij het Hoofdbestuur nog het volgende 

schrijven'in: , , „ , . ,„. . 
•' O o s t e r b e e k , 9 Juni 1914. 

Aan het Hoofdbestuur van de Maatschappy tot Bevordering der Bouwkunst. 

Mijne Heeren, 
Naar aanleiding van het feit, dat de fusie is afgestemd in de vergadering van den Bond van 

Nederlandsche Architecten, en het daarop gevolgd praeadvies van uw college in zake de houding, 
door de Maatschappij thans in die kwestie in te nemen, hebben ondergeteekenden de eer u te be
richten, dat zij zich met uwe zienswijze geheel kunnen vereenigen; echter zouden zij gaarne aan de 
nieuwe concept-statuten art. 3 en 4 wenschen te zien toegevoegd de bepaling, dat het l idmaatschap 
van de Mpij. niet vereenigbaar zal zijn met het l idmaatschap van andere architectenvakvereenigingen. 

De redactie van dit artikel wordt gaarne aan het hoofdbestuur overgelaten. 
Ondergeteekenden wenschen in verband m e t . h e t bovenstaande in de aanstaande Algemeene 

Vergadering dit voorstel te doen. 
G. C. BREMER, A. R. FREEM, W. G. WELSING, W. F. C. SCHAAP, G. VERSTEEG, 

OSCAR LEEUW, H. MERTENS, L. ZWIEHS, M. B. N. BOLDERMAN, J. GRATAMA. 
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Bij de P laa t 
ONTWERP EENER KLEINE VILLA, 

DOOR G. MIDDENDORP TE NAALDWIJK. 

De toelichting bij dit ontwerp . kan kort zijn, daar de plattegronden hieromtrent 

genoegzaam inzicht geven. Via het overdekte terras komt men door de vestibule, 

waarnaast nog een aardig hoekje tot zitten noodigt, in de ruime hal, waarop alle ver

trekken uitkomen en zich de opgang naar de bovenverdieping bevindt Woon- en 

eetkamer geven toegang tot een flinke serre. Boven is, behalve de slaapkamers, die 

beide door de gemeenschap met loggia en balkon behoorlijk gelucht kunnen worden, 

nog een kamer, benevens een ruime zolder en een bergplaats. 

De gevelontwerpen maken een aangenamen indruk. 

DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 

NA DE VERWERPING DER FUSIE. 

Dinsdag i6 Juni hield de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst haar algemeene 

vergadering. Des morgens werd een bezoek gebracht aan de Effectenbeurs en de Groote 

Koopmansbeurs. 

Blijkens het jaarverslag bedroeg het aantal leden op i Mei 1.1. 937. 

Tot hoofdbestuursleden werden herkozen de heeren S. de Clercq en Jan Stuyt, en 

gekozen de heer J. B. van Loghem. Als voorzitter werd voorloopig herkozen de heer 

A. Salm G.Bzn. Een verkiezing van twee nieuwe leden, wegens het bedanken van de 

heeren W. Kromhout en J. A. G. van.der Steur, zal spoedig worden uitgeschreven. 

De begrooting werd vastgesteld, sluitende met een bedrag, v a n / 4 1 . 5 7 4 . 

De vraag, welken weg de Maatschappij te volgen heeft, nu de Bond van Ned. 
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Architecten de fusie heeft verworpen, werd in huishoudelijke vergadering besproken. 
Als resultaat dezer bespreking werden de volgende belangrijke moties aangenomen: 

„De arohiteot-leden van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, vereenigd 
in vergadering van 16 Junüin het maatschappelijk gebouw, kennis genomen hebbend van 
dfe ooncept-slatuten en het algemeen huishoudelijk reglement voor dö samen te smelten ver-
eenigingen, Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst en Bond van Nederlandsche 
Architecten, betuigen hunne instemming daarmede en aanvaarden- de beginselen, daarin 
neergelegd, voor reorganisatie der statuten en alg. hujsh. reglement van de Maatschappij." 

Staande de vergadering werd door het hoofdbestuur de commissie voor deze her
ziening der statuten en huish. reglement benoemd. Daarin hebben zitting de leden van 
de fusie-commisBie, de hêeren S. de Cl'arcq, J. A. d van der Steur en G. Versteeg, 
zoomede de heeren F. W. M. Poggenbeek en P. G. Buskens. 

Ter bespoediging van deze aangelegenheid werd door de vergadering nog een 
motie aangenomen, waarin de wenschelijkheid werd uitgesproken, dat de benoemde 
commissie tot herziening van de statuten en algemeen huishoudelijk reglement ook 
voorstellen zou doen tot schifting der leden van de Maatschappij, en dit zou doen in 
overleg met de bestaande commissie van onderzoek. 

Ten slotte werd nog de volgende motie aangenomen: 

„De architect-leden, van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, vereenigd 
in vergadering op 16 Juni 1914, spreken de wenschelijkheid uit, dat in de statuten in 
artt. 3 en 4 wordt opgenomen de bepaling, dat het lidmaatschap van de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst niet vereenigbaar is met het lidmaatschap van een andere 
arcliitecten-vakvereeniging". 

Blijkens het verslag der vergadering, voorkomende in het »Bouwk. Weekblad» van 
20 Juni, gingen er stemmen op, die bezwaar maakten tegen het voorstel, door het 
hoofdbestuur in zijn praeadvies neergelegd, om de fusie-statuten nagenoeg onveranderd 
als de statuten der Maatschappij aan te nemen. Men wees er op, dat men een zuiverder 
standpunt zou innemen, door nu zelfstandig nieuwe statuten en een huishoudelijk 
reglement samen te stellen, niet beïnvloed door het toegeven aan eischen van den Bond 
van Ned. Architecten. Met name de heer De Groot wenschte dit,-en stelde voor, daarbij 
uit te gaan van de twee volgende hoofdbeginselen: 

10. de gelegenheid te openen tot het vormen van een zuivere vakvereeniging voor 
architecten in Nederland, leden der Maatschappij, welke uitsluitend behandelen de kunst
en sociaal-oeconomische belangen van hun architectcnbcroep als zoodanig, met bevoegd
heid zelfstandig naar buiten op te treden, en onder, gehoudenheid, de meer-kosten, door 
dit speciaal vakvereenigingsleven veroorzaakt, te doen dragen door de daarbij, be
trokken leden; 

2°. naar de traditiën der Maatschappij, de gelegenheid te laten, bestaan, tot toe
treding als gewoon lid, met dien verstande, dat ook zijv die geacht kunnen worden 
voldoende begrip te hebben over onderwerpen van bouwtechniek en van de algemeene 
belangen van het bouwvak (middelbaar vakonderwijs, bouwverordeningen, eischen voor 
materialen, enz.) aan de beraadslagingen daarover deel kunnen nemen en hun-, stem 
daarover kunnen uitbrengen. 
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.DJt werd echter door den heer Gratama een verkapte poging geacht om de Mij. 
terug te 'doen gaan tot vóór 1908. immers, daarbij zou .de Mij. bestaan uit -leden, en 
daarin zou gevormd worden een groep van arohitectileden. Dit geeft geen zuivefe vak-
veraoniging van architeoten. Waa het de .Mij. ernst in haar streven om te worden de 
goede en meest vruchtbare vdkvereeniging, dan moest zij de .fusie-statuten, die een 
uitmuntend geheel vormen, ook als geheel aan-vaarden. 

De 'heer De tGroot meende, dat de heer Gratama niet voldoende rekening hield 
met den bestaanden toestand der Mij. Er moet getracht worden, zoo weinig mogelijk 
leden uit de Mij. te stooten. Enkelen zullen niet rmser opgenomen worden in de groep 
van archhest-leden; die pil moet verguld worden. De financieele omstandigheden der 
Mij. mogeu niet verwaarloosd worden, anders wordt de Mij. wel uitsluitend een zuivere 
vakvereeniging, maar dan zal de hoofdelijke omslag der leden wel .bijzonder groot 
worden, wil 'de Mij. blijven doen wat zij tot heden deed. 

Ook werd er op gewezen, dat bij aanneming van het pracadvies van het hoofd
bestuur de plaatselijke afdeelingen der Maatschappij zullen ophoudon te bestaan, en 
daarvoor in de .plaats zullen komen plaatselijke commission der architect-leden. 

Ten slotte betoogde de heer Posthumus Meyjes, dat .het zelfs onwettig zou zijn, 
de fusie-statuten op deae vergadering als de nieuwe statuten der Mij. aan te nemen, 
aangezien volgens Art. 29 voorstellen tot statutenwijziging eerst in 'handen moeten 
gesteld worden van een ite benoemen commissie tot statuteoherziening, Aangezien de 
fusie verworpen was, .kon men zich niet gronden op de machtiging, vroeger aan de 
fusie-commissie verleend; er is een geheel nieuwe toestand geschapen. Deze vergadering 
kon wel in beginsel besluiten de Tuaie-statuten over te nemen, doch ze niet definitief 
als statuten der Mij. aannemen. 

'Dit formeele bezwaar moest toegegeven worden, en zoo stelde de voorzitter dan 
de bovenvermelde motie, die met algemeene stemmen werd aangenomen, evenals daarna 
het voorstel Bremer c.s., om te verklaren, dat het lidmaatschap der Mij. niet vereenigbaar 
zal zijn met dat van een andere architecten-vakvereeniging. 

Ten gevolge van deze besluiten gaat de Maatschappij thans een belangrijke 

reorganisatie te gemoet. 

DE HÜUTBOUWKUNST IN NOORWEGEN. 

De Noorsdhe houtbouw vertoont een typisch natioualen vorm, die zeer zeker niet 
uitsluitend op individueele opvatting berust, doch wel voornamelijk wortelt in de natuurlijke 
gesteldheid des lands De aanzienlijke houtrijkdom van Noorwegen heeft ongetwijfeld 
een belangrijk aandeel in de ontwikkeling der houtbouwkuust aldaar, die ten nauwste 
verbonden is met de geschiedenis van dit land, van het begin «joer beschaving af. 
Een breede plaats nemen hier de z.g. staafkerken in, die wel de belangwekkendste 
monumenten van Noorsche bouwkunst zijn. Middeneeuwsche, wild^pbairtastische vormen 
spreken hier den verbaasden beschouwer toe; vormen, die iets huiveringwekkend-
daemonisch hebben, zoo ongeveer als de met draken versierde Indische afgodstempels. 
Gaarne geeft men zich over aan de decoratieve betoovering, welke deze grillige oma-
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mentiek uitoefent, die, in vereeniging met voortreffelijke bouwconstructies, een belangrijk 

hoofdstuk in de wereld-architectuur uitmaakt. Van de eertijds honderden staafkerken 

(ook rijswerk-kerken genoemd) zijn er nog slechts een 24-tal overgebleven, en daaronder 

verkeeren somfnige in een zeer vergevorderden staat van verval. De meeste bevinden 

zich in de bisdommen Drontheim, Bergen en Hamar. Het voortbestaan dezer uit archi

tectonisch oogpunt zoo belangwekkende kerkgebouwen zou waarschijnlijk zeer twijfel

achtig zijn, indien niet de «Vereeniging tot instandhouding van Noorsche oudheden* 

de regeering des lands had weten te bewegen haar steun te verkenen om het algeheel 

verdwijnen dezer kerken te voorkomen. 

Als men de tallooze topgevels en daken ziet, die zich als een pyramide opeen-

stapelen, zou men het eerste oogenblik in verzoeking kunnen komen, dezen bouwwerken 

alle architectonische regelmaat te ontzeggen. En toch vindt men ook hier die overeen

stemming met de wetten der bouwkunst, welke wij als voorwaarde voor elke kunst

schepping eischen. 

Op een- lage «loopgang*, die de geheele kerk omringt, met topgeveltjes boven de 

ingangen versierd, rust een lessenaardak, uit welks bovenrand zich een lage wand verheft. 

De ingangen zijn door een borstwering afgesloten. Het dak zelf wordt door kolommen 

en arcaden' gedragen. De reeds genoemde, uit den rand van het eerste lessenaardak 

•oprijzende wand draagt wederom een van topgevels voorzien .lessenaardak, dat dan 

opnieuw een zelfden, ditmaal aanmerkelijk hoogeren, wand draagt, die vervolgens met 

ee» zwaar en' steil zadeldak wordt gekroond. Een dakruiter sluit in den regel het geheele 

gebouw af. 

•Veelal vindt men hier nog een zadeldak van kleinere^ afmeting, en bij kerken van 

jongeren datum komen ook torenhelmen voor. Het koor, steeds in het achtergedeelte 

van het gebouW gelegen, is lager en smaller dan het zooeven geschetste hoofdgèdeelte 

-en wordt afgesloten door een geheel dichte, halfronde apsis, in de hoogte uit twee 

gedeelten bestaande en bekroond met een cylindervormigen toren. Er zijn dus drie rijen 

wanden, drie rijen daken en drie rijen topgevels boven elkander. Evenzoo doet zich de 

driedeeling voor in horizontale richting, namelijk schip, koor en apsis. 

In 't algemeen heeft in deze Noorsche staafkerk een oude kerkelijke bouwvorm 

uitdrukking gevonden. Wanneer men haar namelijk binnentreedt, bemerkt men, dat 

men zich in een langwerpig kerkgebouw 'bevindt met hét gebruikelijke hooge midden

schip, waaraan zich ter weerszijden een lagere zijbeuk aansluit, door pilaren van het 

ruim gescheiden. Achter in de kerk zien we het koor met de halfronde apsis. Richten 

•we den blik naar den open dakstoel, dan ontwaren we ook in de bekapping een analogie 

van het zooeven gezegde. 

'Weliswaar vertoonen- niet alle kerken deze zuivere constructieve vormgeving. 

Dikwijls is de loopgang achterwege gebleven; de halfronde apsis is slechts bij 14kerken 

•aan- te wijzen; maar het blijft toch altijd interessant, dat ook in den Noorschen hout

bouw die monumentale vormen hun belichaming vonden, welke de kunstgeschiedenis 

van Midden- en Zuid-Europa ons uit vroeger eeuwen heeft overgeleverd. 



OUDE HOUTEN KERK TE BERGEN IN NOORWEGEN. 



no 

In Noorwegen onderscheidt men in den houtbouw "hoofdzikelijk twee constructies, 

namelijk, den blokhuisbouw en den vakwerkbouw. De blokhuisbouw of Noorsche Laft-

bouw heeft tot grondslag het verbinden van horizontaal op elkaar gelegde boomstammen, 

hetgeen door insnijding en uitkeping op de hoeken wordt verkregen. Aldus rijst het 

gebouw, hetzij uit ronde of uit behakte boomstammen bestaande, van lieverlede omhoog, 

en onderscheidt zich, als gevolg der toepassing van dit materiaal, door zijn dichtheid 

en warmte. De naden worden bovendien met mos of wollen stof gedicht, iets dat met 

het oog op het koude weer in dit land wel noodig is. Deze bouwtrant is dan ook de 

gebruikelijke voor het Noorsche woonhuis. 

De technische grondslag voor den Noorschen vakwerkbouw in hout is de volgende. 

Er wordt een geraamte gemaakt van verticale en- horizontale boomstammen of balken, 

waarvan de openingen gevuld worden met zware, vlak behakte of gezaagde planken, 

die aan de balken worden bevestigd. Deze planken worden, al naar de opvatting van 

den bouwer is, in verticale of horizontale richting geplaatst. Wanneer ze verticaal 

tusschen de horizontale boomstammen worden aangebracht, noemt men dezen bouw 

in Noorwegen »rijswerk« (van reise =• overeind zetten); doch worden de planken van 

een rijswerkbouw in de boven- en ondersponning der stammen gelegd en tegen elkander 

gestolpt, dan spreekt men van staafbouw Deze staafbouw is evenwel in Noorwegen 

uitsluitend op kerken toegepast. 
(Slot volgt.) 

HET HOOFDGEBOUW VAN DE JAVASCHE BANK TE BATAVIA. 

(Slot.) 

Zooals we in een vorig nummer reeds zeiden, vormt op de begane-grondverdieping 

de groote kluis het hoofdelement. Daarvan gaf het «Nieuws van den Dag voor 

Nederlandsch-Iudië« de volgende interessante beschrijving: 

Zij is, vrijstaand binnen het gebouw, van gewapend beton ter dikte van 65 cM. 

opgetrokken en bestaat uit twee boven elkander gelegen kluiskamers, welke ieder 

21 ,50X7 M. groot zijn'. 

De bewapening bestaat uit gedraaide plat vierkant geharde compound pantserstalen 

stangen, welke in twee verticale en één horizontale rij op korten afstand van elkander 

geplaatst zijn, zoodoende tusschen den betonmuur een ondoorboor- en onverbreekbaar 

netwerk vormende. 

Iedere kluiskamer is afgesloten door één hoofddeur en twee nooddeuren, welke 

laatste dienen ter ventilatie en voor het eventueele geval, dat het sluitwerk der hoofd

deur niet zou functionneeren en men dus zonder dezen tweeden ingang geen toegang 

tot de kluiskamer zou kunnen verkrijgen. 

Deze deuren zijn van zeer zware constructie en bieden niet alleen veiligheid tegen 

brand, doch ook tegen den bij de tegenwoordig wetenschappelijk ontwikkelde inbrekers 

in gebruik zijnden oxy-acetyleenbrander. 
Zij zijn samengesteld uit diverse metaalplaten van taai en hard compound pantser-
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staal, als ook uit speciale metaalplaten, die bszwaariijk. door den autogeenbrander aan 

te tasten zijn, terwijl weer andere bij aanraking met de steekvlam zulke gassen ont

wikkelen, die langdurig werken onmogelijk maken, ja zelfs bedwelming veroorzaken. 

Bovendien zijn de op elkander volgende platen onderling met een, over de gansche 

oppervlakte verspreid, groot aantal schroeven verbonden, ten einde te beletten, dat men, 

na eventueele insnijdingen met de steekvlam, de losgesneden stukken zou kunnen ver

wijderen. AUe schroeven zijn z.g. blind getapt, zoodat uitwendig op de deur geen enkele 

schroef zichtbaar is, die inbrekers een uitgangspunt voor hunne werkzaamheden zou 

kunnen verschaffen; 

Aan alle vier de kanten schuiven bij omdraaiing van de kruk zware rondstaal-schoten 

uit, welke met één combinatieslot en twee onderling verschillende sleutelslöten worden 

afgesloten. 

Het deurkozijn bestaat uit een combinatie van bijzonder zwaar hoek- en profielstaal, 

benevens zwaar fagonstaal, zuiver tandvormig uitgefraisd. Daaraan zijn verbonden, dikke 

stalen kozijnplaten met hoekstalen achterflenzenv waardoor het metselwerk aan alle vier 

kanten omvafl wordt, vormende het portaal, hetwelk toegang geeft tot de kTlris. Dit 

portaal is aan de kluiszijde weder afgesloten door een, uit zware staalstaven bestaand, 

dubbel openslaand hek, hetwelk weder met twee sleutelslöten afgesloten wordt. 

Rondom de kluiskamers loopen controle-gangen, afgeslolen door hekwerk. In deze 

gangen zijn hoekspiegels geplaatst, zoodat de bewaker, vóór de kluis-(hoofd-)deur 

staande, de kluiskamer aani alle zijden» kan controleensn. 

In de benedenkluis zijn een groot aantal stellingen aangebracht tot het bewaren 

van zilver, terwijl de bovenkluis door een hekwerk in twee gedeelten is verdeeld, 

waarvan het eene voorzien is van stellingen tot het bergen van de kleine kas, terwijl 

het andere gedeelte bestemd is voor effecten, waarvoor een J-tal stalen kasten, voorzien 

van twee onderling verschillende sloten, zijn opgesteld. 

De kluisinnichting. werd geleverd door de N. V. Lips' Brandkasten- en Sloten-

fabrieken te Dordrecht). 

Daar de bouwgrond onder de kluizen veel zwaarder belast is dan het overige gedeelte 

van het gebouw, zijn de kluizen, als reeds gezegd, geheel gescheiden van de overige 

muren en afzonderlijk gefundeerd op ongeveer 300 palen van gemiddeld 12 M. lengte. 

De vloeren en lateien zijn uitgevoerd in gewapend beton, waarvoor de teekeningen 

zijn geleverd door de Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in ge

wapend beton. 

Verder bevat de begane grond nog (zie het plan op blz. 92, in No. 12) een 

toiletruimte voor het personeel, en de ingangen met trappen naar de verdieping, met 

daarbij gelegen rijwielbergplaats.' 

De verdieping of bel-étage bevat boven de kluis van den beganen grond de tweede 

• kluis van dezelfde grootte. Daar de hoogte dezen kluis ongeveer 3 M. is en de ver

diepinghoogte ruim 6 M., blijft daarboven eene ruimte over, welke gebruikt wordt voor 

archief. Een diensttrap, waarbij 'gelegenheid voor een transportlift, verbindt de kluizen, 

archief en zolder onderling en met de bel-étage en den beganen grond. 
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VANDALISTISCHE SANS-GENE TE AMSTERDAM. 

De AmsterdamsGhe correspondent der »N. R. Crt« schreef onlangs aan zijn blad; 
«Het sloepen .aan h^t Rokin duurt onverminderd voort! Paa zijn de huizen, genummerd 

y6, 94 en 92, met den grond gelijk gemaakt, ten dienste van het nieuwe sigarenmagazijn 
van de firma Hajenius, of ook over de belendende perceelen, de nummers 90 en 88, 
zwaait de slooper reeds zijn moker. Van eerstgenoemd pand, het vroegere garenmagazijn 
van de firma Bispinck Kundert, is dit heel jammer, omdat het hier betreft een der 
meest karakteristieke en welbewaarde oude gevels uit de stad Het is 't bekende huis 
met den gevelsteen; »T Heydelberghs Vadt«, dat om zijn bijzondere kwaliteiten vermeld 
wordt in de »Noordhollandsche Oudheden» van Van Arkel en Weissman. Nog slechts 
enkele dagen zal te zien zijn de fraaie gevel van gebakken en gehouwen steen in den 
trant van ongeveer 1660, met zijne Ionische en Korinthische pilasters en zijn rijk met 
festoenen van vruchten en met vazen vol vruchten versierden geveltop. De onderpui 
was reeds door den laatsten eigenaar gewijzigd, maar deie had den gevel verder ongerept 
gelaten en goed onderhouden. Hoe jammer, dat de architect van het nieuwe gebouw, 
het magazijn van huishoudelijke artikelen, dat de firma Gorris hier laat zetten, geen 
kans heeft gezien, dit prachtige stuk bouwwerk uit het verleden te bewaren en te ver
binden met een in harmonieerenden stijl gehouden moderne helft, gelijk dat bijv. op 
zoo uitstekende wijze geschied is, toen het Oude Spinhuis op den Oudezijds-Achter-
burgwal moest worden vergroot tot het tegenwoordige hoofdbureau van politie I Het is 
onbegrijpelijk, dat de hedendaagsche bouwmeesters niet meer woekeren met deze 
juweeltjes van bouwkunst, al erkennen wij, dat, gelijk in dit geval, het vinden van een 
oplossing - - d. w. z. het verbinden van heden en verleden — niet altijd even gemakkelijk is. 

»Waar.om zou men bijv, de oude huizen van Hendrick de Keyser aan het Rokin 
bij den Dam amoveeren? Als het gerucht waar is, zal het groote kleedingmagazijn, 
dat de firma Peek & Cloppenburg aan den Dam laat zetten, aan de zijde van het 
Rokin kleine winkels krijgen, die verhuurd zullen worden. Welnu, daarvoor zouden dus 
uitmuntend de (gerestaureerde) nummers 2, 2a, 4a, 6 en 6a aan het Rokin kunnen 
dienen. In een nieuw land als Amerika zou men dergelijke oude huiien met jaloerdche 
zorg bewaren, zoo noodig veel geld geven om er in het bezit van te komen; hier breekt 
'men vaak gedachteloos af. Er zal een tijd komen, dat men die zorgeloosheid, die 
vandalistische sans-gêne betreurt U 

De correspondent vestigt er ten slotte de aandacht op, dat zelfs van onderhandelingen 
over het behoud van onderdeden van bovenbedoelden fraaien gevel niets bekend is. 

PRIJSVRAAG VERZORGINGSHUIS TE HILVERSUM. 

De stichting „Het Verzorgingshuis te Hilversum" schrijft een prijsvraag uit voor het maken 
van een ontwerp met kosten begrooting voor een verzorgingshuis, voornamelijk voor oude mannen 
en vrouwen. De mededinging is opengesteld voor alle in Nederland gevestigde bouwkundigen. 
Het ligt in de bedoeling de stichting te doen verrijzen in de nabijheid van arbeiderswijken. De 
bouwkosten mogen hèt bedrag van ƒ90,000,— niet te boven gaan. Uitgeloofd worden prijzen van 
/800.—, ƒ750.—, /SS»-— /3°0 '—. / 'S"-—• 

De ontwerpen moeten uiterlijk 1 October a.s op het Gemeentehuis van Hilversum aanwezig zijn. 
De jury bestaat uit de heereu; H. Nieuwenhüysen Bzn., voorzitter van het bestuur der 

stichting; C. de Groot Jzn., architect en lid van het bestuur der stichtingj mr. J. Hiugst, 
secretaris id.; J. W. Hanrath en Jan Stuyt, architecten. Het programma der prijsvraag is kosteloos 
verkrijgbaar ten bureele van den Secretaris der stichting, den heer mr. J. Hihgst, dienstgebouw 
Spoorstraat i, Hilversum. 



ONTWERP EENER KLEINE VILLA 
door 

G. MIDDENDORP, TE NAALDWIJK. 

S^S^R 
H l̂ Jm 

fifflmSiiiii 1 [5511 vS •il 
• • • • • • ] • • • • • • : ' • • • ' p a u 1 i • • I l riiil • 

VOORGEVEL. ACHTERGEVEL, RECHTER ZIJGEVEL. 

BEGANE GROND. 
LINKER ZIJGEVEL. 

Vademecum der Bouwvakken 

290|G Jaargang 1914. 

Afl. 14. Plaat 14. 

2 Juli 1914. 



16 JULI 1914 No. 16 

VADEMECUM 
DER BOUWVAKKEN. 
ADRES REDACTIE EN ADMINISTRATIE 

ST. JANSTRAAT 40 • TEL N. 10556 • AMSTERDAM. 

Bij de Plaat. 

ONTWERP VAN EEN VILLA TE HILVERSUM. 

DOOR J. J. HELLENDOORN, ARCHITECT. 

De bouw dezer villa was niet geheel nieuw werk, doch een belangrijke aan- en 
verbouw. In de plattegronden is dit aangegeven, door de bestaande muren te arceeren, 
terwijl de muren van den nieuwen bouw geheel zwart zijn. Zooals men hieruit kan 
nagaan, zijn de gevelontwerpen bijna geheel nieuw, al heeft de bouwmeester zich 
daarbij natuurlijk moeten aanpassen bij de bestaande binnen-ordonnantie. 

De entree bevindt zich in den linker zijgevel; de vestibule geeft toegang tot de 
heerenkamer, waarbij zich het voorterras aansluit, de groote woonkamer en de hal. 
Achter deze laatste ligt de eetkamer en ter zijde het groote terras; voorts bevindt zich 
vóór de hal nog de salon, van uit welken men, evenals van uit de woonkamer, in de 
serre komt. Links van de vestibule liggen aan de achterzijde de keukens enz. 

Op de bovenverdieping eveneens een hal met balkon, eenerzijds het boudoir, 
anderzijds de logeerkamer, die ook een balkon heeft, terwijl men van uit het boudoir 
en de slaapkamer op het groote balkou komt, dat zich boven de woonkamer en de 
serre bevindt. Naast de slaapkamer is de kleedkamer, er achter de badkamer; voorts 
is er aan de achterzijde nog een kleinere logeerkamer. 

De inrichting is dus alleszins royaal en geriefelijk. 

DE DOOD IN DEN POT. 

Onder bovenstaanden sprekenden titel geeselde L. Simons in >De Ploegt van 
April 1.1. den geest van banale navolging der 18<:le-eeuwsche kunst, die zoowel in bouw-
als sierkunst meer en meer de overhand verkrijgt, met verwerping van de hedendaagsche, 
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vooruitstrevende cultuur-uitingen. Ons land - - zegt hij - - dat in de jaren 1895—1905 

een eerste plaats aan 't winnen was, is nu weer druk aan 't terugzinken, terwijl 

Duitschland bezig is onze plaats over te nemen, voortbouwend op goede oude voorbeelden, 

maar niet navolgend. 
Hier is een gezagsdilettantisme, dat, de nieuwere kunstcultuur instinctief vijandig 

pijnde, het oordeel der kunstenaars en kunstkenners niet telt, omdat dezen »met hun 
gezag dan iets zouden afnemen van het gezag der hooge heeren, die de lakens uitdeelen*. 

Als voorbeelden daarvan haalt schrijver aan de »dure en wrange grapt van den 
Haagschen schouwburgbouw; het gebeurde met de plannen voor het Koloniaal Instituut 
te Amsterdam, welke door de Schoonheidscommissie waren afgekeurd, door niettemin 
door B. en W. werden goedgekeurd; het weren der moderne bouwkunst bij de opdracht 
van het Rotterdamsche stadsbestuur tot het ontwerpen van plannen voor een nieuw 
Raadhuis, terwijl datzelfde bestuur thans voorstelt een half millioen te besteden voor 
een nieuw Museum van Oudheden en Kunstnijverheid, ook om den goeden invloed, 
daarvan te verwachten »op de kunstnijverheid van hedent, doch dat — gezien den 
geest, die bij de keuze van het Raadhuisplan voorzat - - vermoedelijk gebouwd zal 
worden op een wijze, die de absolute negatie is van moderne kunst. 

Vervolgens wijst de heer S. op hetgeen er gebeurt bij de ontwikkeling van het 
park Sorghvliet te 's-Gravenhage tot villapark. Hier is het schier M navolging van het 
i8de-eeuwsche; van een streven naar het uitdrukken van de eigenheid van een nieuwen 
tijdgeest geen spoor meer. Men weet al, deze woningen van buiten aanziende, wat het 
van binnen wezen zal Queen Anne, Sherraton, Chippendale, Louis XV en Louis XVI. 
Papegaaienwoninginrichtingen in papegaaienhuizen 1 — Een dierentuin in het groen I 

Die tegenstand nu tegen de nieuwere bouw- en sierkunst heerscht zoowel onder 
leeken als architecten, en dit is voor een deel de schuld van de lauwheid der belang
stellenden, en voor een ander deel van de leiding, die onze opgroeiende bouwkundigen 
te Delft ontvangen. 

»Wanneer de leermeester, in daad en woord, de schim van het oude boven den 
geest van het levende aanprijst, hoe zullen zijn kweekelingen anders leeren maken dan 
papegaaien-geknutsel f« 

»Wij moeten ons dus te weer stellen U • dus concludeert de heer S. «Dien 
ingeslapenen met hun voorliefde voor het banale nagevolgde van vroeger de ooren 
wasschen, tot ze zich leeren schamen. Hen doen kennen het oordeel van het buitenland 
over onzen vooruitgang en onze geestelij k-artistieke armoede. En verbreiden den zin 
voor onze bouw- en sierkunst van heden, die het eigen karakter van dezen wordenden 
tijd zoekt uit te spreken. Wij willen daarbij zoomin eenzijdig zijn als verblind. Wat we 
vragen, is niet een vaststaande norm - - tusschen De Bazel, Berlage, Kromhout kiezen 
wij niet —; dat zou strijden met het wezen van een kunst-in-wording. Maar wij willen' 
de bouw- en sierkunst, die de taal zal spreken van het weer-oplevende Holland van 
heden: niet van de 18de eeuw, die zelf den dood in den pot had; geen navolging ook 
van Duitschland, als waartoe anderen neigen. Een schepping uit eigen kunstdrift I — 
Wij moeten de plaats opeischen voor onze eigen kunsten, die hun toekomt, en de 
kennis omtrent hun willen, zoeken, streven, helpen verbreiden.t 



Dit wil de schrijver dan doen door een Bond te vormen, met het doel, te strijden 

tegen de karakterloosheid in bouw- en sierkunst, en te steunen de hedendaagsche 

vooruitstrevende cultuur-uitingen in beide. 

DE HOUTBOUWKUNST IN NOORWEGEN. 

(Slot). | ' ^ 

Ook de moderne profane houtbouw in Noorwegen rust geheel op historische basis. 
Het Noorsche boerenhuis, dat als modern landhuis in de architectuur van alle volken 
zijn intrede heeft gedaan, is nimmer aan groote en belangrijke veranderingen onderhevig 
geweest. Een typisch Noorsch verschijnsel is de rookovenkamer, waarvan de geschied
kundige oorsprong in het eerste tijdperk der middeneeuwen moet gezocht worden. In 
deze kamer vindt, zooals reeds de naam zegt, de rookoven zijn plaats, die uit een van 
dikke steenen gemetseld vierkant bestaat. Hij staat in een der hoeken. De vlam slaat 
dikwijls hoog uit het ovengat, en dikke rook vult de kamer, waaraan men echter snel 
door het openzetten der Ljore en van de huisdeur een uitweg verschaft. Door de deur 
stroomt nu frissche lucht binnen, terwijl de rook door de Ljore wegtrekt. Wanneer de 
kamer van rook gezuiverd is, wordt de deur gesloten, en evenzoo de Ljore, en ou 
stralen de ovensteenen hun gelijkmatige warmte uit, die van den morgen tot den 
avond aanhoudt, waarna op dezelfde wijze opnieuw voor den nacht wordt gestookt. 

Een inrichting, die veel in Noorsche villa's wordt aangetroffen, is de >Peiskamer«, die 
onder den invloed der Hollandsche en Noordduitsche Renaissance omstreeks 1600 is 
ontstaan. De Peis. in Drontheim »lichtoven« genoemd, bestaat uit twee muren, die op 
geringeu afstand van den wand met een stompen hoek in den hoek der kamer samen
komen. De vuurbodem ligt laag, is ongeveer een voet hoog opgemetseld en steekt 
eveneens met twee stomphoekig samenkomende zijden in de kamer naar voren. Daar
boven is een rookvanger met groote opening, die in een steenen schoorsteen uitmondt. 
Een en ander is zoo geconstrueerd, dat ook het licht in ruime mate toegang verleend 
wordt, waardoor' het geheele vertrek een ongemeen vriendelijken indruk maakt. Een 
belangrijke rol speelt voorts de beschildering, die benevens het houtsnijwerk wel het. 
meest toegepaste versieringsmiddel is. 

De bouwtrant van het tegenwoordige Noorsche huis is doorgaans ongeveer als 
volgt. Aan de lange voorzijde van het huis is in het midden een lage trap van twee 
of drie treden; aan weerszijden daarvan staan zitbanken. De trap leidt naar de voordeur, 
door welke men in de middengang van het huis komt. Een wenteltrap voert van hier 
naar de bovenverdieping of den zolder. Rechts en links van de gang is een groote 
hoekkamer; een dezer wordt.op het land naar boerentrant gemeubeld, terwijl de andere, 
de zoogenaamde «nieuwe kamer», op steedsche wijze wordt ingericht. Rechtuit de gang 
doorgaande, komt men in de keuken, die steeds een eigen uitgang naar achteren heeft. 
Achter de beide voorkamers bevinden zich in den regel twee kleinere, die veelal als 
slaapkamer dienst doen. Heeft het huis twee verdiepingen, dan wordt boven dezelfde 
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indeeling gevolgd, met het eenige verschil, dat daar in plaats van de keuken ook een kamer 
is. Bij huizen met één verdieping worden onder het dak nog twee zolderkamers gemaakt. 

Onmiskenbaar verliezen de moderne houten huizen in Noorwegen meer en meer 
hun nationale eigenaardigheden, die de Noorsche houtbouwkunst juist zoo karakteristiek 
maakten. Het valt niet te loochenen, dat de Noorsche houtbouwstijl, voor zooveel 
hiervoor in het bijzonder het pijnboom- of dennenhout in aanmerking komt, in aesthe-
tischen zin het scheppen van een kunstvol en organisch geheel toelaat, en van dit 
standpunt is er dan ook niets tegen om, waar het pös geeft, aan den Noorschen 
houtbouw een plaats in de architectuur in te ruimen. Welke aesthetische effecten en 
bekoorlijke scheppingen op dit gebied te verkrijgen zijn, bewijzen schitterend de werken 
in Noorschen houtbouwstijl te Rominten, die de Duitsche keizer daar voor zich deed 
uitvoeren. 

ONTWERP VAN EEN BRUG, 
DOOR Jon. KORTLANG FZN., ARCHITECT TE ERMELOO. 

De hiernevens afgebeelde brug is geheel van klinkers, platvol gevoegd. Het ontwerp 

is een mooi stuk baksteen-architectuur en maakt een frisschen indruk. De uitvoering 

kostte ƒ 750J—. 

DE BAZEL'S MAQUETTE VOOR EEN ROTTERDAMSCH STADHUIS. 

»Men was op het denkbeeld gekomen, om de maquette van De Bazel's plan voor een 
Rotterdamsch stadhuis een blijvende plaats te verzekeren in het Nederlandsch Museum 
voor Geschiedenis en Kunst. De directeur van dat museum heeft onlangs aan het 
Rotterdamsch stadsbestuur verzocht, hem de oorspronkelijke, bij de prijsvraag ingeleverde 
maquette voor dat doel af te staan, welk verzoek echter niet ingewilligd werd. Hiermede 
was de mogelijkheid om het denkbeeld te verwezenlijken evenwel geenszins afgesneden 
en het op blijvende wijze tentoonstellen eener buitengewone conceptie van een niet tot 
uitvoering gebracht bouwwerk bleef zeker alle aanbeveling verdienen. 

«Vrienden van de kunst van De Bazel hebben daarom gemeend, dat, aangezien er 
voor zijn ontwerp veel en warme belangstelling gebleken is, er uit breeder kring een 
opdracht tot het maken van een tweede maquette kon uitgaan, en dat die maquette 
dan aan het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst mocht worden aan
geboden. Zij zijn er nu in geslaagd, hiertoe den noodigen financieelen steun te verkrijgen, 
en met name hebben ook een aantal Rotterdammers hun bijdragen verstrekt. Ten 
gevolge hiervan kon onlangs aan de werkplaats »De Ploeg* de opdracht worden gedaan, 
een tweede maquette, beter en vollediger dan de eerste mocht zijn, gereed te maken. 
En daar zoovelen het betreuren, dat De Bazel's ontwerp niet wordt uitgevoerd, zal het 
zeker een gevoel van bevrediging brengen, dat nu op een openbare en eervolle plaats 
toch een beknopt maar duidelijk beeld dezer schoone conceptie voor tijdgenoot en 
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nakomeling, naast de maquette van Jacob van Campen's Raadhuis, welke het museum 

herbergt, bewaard zal mogen blijven.* 

Aldus luidt een communiqué, namens bovenbedoelde commissie aan de bladen 

gezonden. 

DE VERWARMIMGSTECHNIEK IN HET LICHT VAN 

DEN TEGENWOORDIGEN TIJD. 

In 1913 is te Keulen het IXde Congres voor Verwarming en Ventilatie gehouden, 
waarop door Prof. Dr. Ing. Rietschel, een bekende autoriteit op het gebied van centrale 
verwarming, een belangrijke rede is gehouden over het onderwerp, aan het hoofd 
dezes genoemd. De Nederlandsche Vereeniging van Centrale-Verwarmingsindustrie 
heeft het gewenscht geoordeeld, den verkorten inhoud dezer rede in brochure-vorm 
ook ter kennisse van de Nederlandsche vaklieden te brengen, en wel, omdat »er 
symptomen zijn, die er op wijzen, dat men te onzent stappen gaat nemen in een 
richting, die Prof. Rietschel,-en wij met hem, niet aanbevelenswaardig achten voor een 
gezonde ontwikkeling der verwarmings-industrie*. 

Welke richting hier wordt bedoeld, blijkt dan verder. Het is namelijk het geven 
van de leiding aan »consulteerende ingenieurs». 

»Men hoort tegenwoordig verluiden, dat het gewenscht is, het Amerikaansche 
systeem van handelen in Europa toe te passen, hierin bestaande, dat de ontwerpen 
der verwarmings-installatie worden geleverd door consulteerende ingenieurs, die dan de 
uitvoering aan gunstig bekend staande fabrikanten opdragen.» 

»Niets kan verkeerder zijn en niets kan de venyarmingstechniek in hare ontwik
keling zwaarder treffen,* dus roept Prof. Rietschel uit, »dan zulk een systeem in te 
voeren! Wij zijn juist groot geworden, omdat de ontwerpen niet zijn uitgegaan van 
enkele consulteerende ingenieurs, doch de verwarmingsfirma's hare jrijke ervaringen 
konden benutten, en een in goede banen geleide concurrentie het middel bevat om 
de techniek te bevorderen. Gewoonlijk toch zal de uitvoerende firma beschikken over 
meer ervaring en practijk dan een buiten onze industrie staand ingenieur, en zij neemt 
bovendien een garantie voor het werk op zich.* 

Hoogstens kan er sprake van zijn, dat bij de oplevering van het werk een deskun
dige namens den architect een oordeel uitspreke I Voorzichtigheid bij de keuze van zulk 
een deskundige is dan een eerste vereischte. Niet ieder, die zich als »consulteerend 
ingenieur* vestigt, kan deskundige heeten! 

Prof. Rietschel is van oordeel, dat een verwarmings-installatie moet ontworpen en 
uitgevoerd worden door een fabrikant, zooals deze zich het. werk denkt, en alle inmen
ging van derden leidt tot confusie, misschien wel tot broddelwerk. Natuurlijk is samen
werking met den architect hierbij dringend noodzakelijk; de meeste onzer bouwmeesters 
bezitten toch voldoende ervaring op centraal-verwarmingsgebied, om a priori aan te 
nemen, dat uit dergelijke besprekingen niets dan goeds geboren kan worden. 
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Bij door Staat en Gemeente, en door gunstig bekend staande architecten ontworpen 
gebouwen kan men rekenen op een solide constructie, niet op bijzonderheden bij de 
uitvoering ervan. Bijvoorbeeld: voor een spouwmuur wordt een kleinere transmissie
coëfficiënt aangenomen dan voor een vollen muur van gelijke wanddikte. Doch gerekend 
moet er kunnen worden, dat de muur ondoordringbaar voor lucht opgetrokken wordt» 
daar anders bij winddruk een omgekeerde werking intreedt. 

Bij het kiezen tusschen enkele dan wel dubbele ramen geeft meestal het prijs
verschil den doorslag. Aangetoond kan evenwel worden, door een eenvoudige 
berekening, dat dubbele ramen door besparing in de verwarming op den duur goed-
kooper zijn dan enkele ramen. 

Te weinig acht wordt veelal geslagen op goed sluitende vensters. Vensters uit 
onvoldoend droog hout vervaardigd, ongeolied in het werk geplaatst, voordat het 
gebouw een zekere droogheid heeft verkregen, zullen langzamerhand onvoldoende 
sluiten en, tot schade van de warmte-economie, buitenlucht vrijelijk doorlaten. Ook 
onpractisch aangebrachte ventilatie kan de verwarming hoogelijk benadeelen. 

Daarom moet de ingenieur hand aan hand gaan met den architect, ten einde een 
goed geheel te verkrijgen, en de constructeurs van verwarmings-installaties rhoeten de 
heeren architecten opmerkzaam maken op bijzonderheden in den bouw, die de goede 
werking der verwarming kunnen schaden. Helaas, men richt zich veel te weinig naar 
deze uitspraak, en ook worden de opmerkingen van verwarmings-installateurs veel te 
vaak in den wind geslagen. 

Bij het optreden van adviseurs rijst ook ^e vraag, wie de verantwoordelijkheid van 
het werk op zich neemt. Kan dit de fabrikant zijn, die zich in de vrije ontwikkeling 
zijner gedachten beperkt ziet? Kan het de adviseur zijn, wiens geldelijke belooning 
van dien aard is, dat redelijkerwijs van hem niet geëischt kan worden, een dergelijk 
risico te aanvaarden? En ligt het niet voor de hand, dat er tusschen adviseurs en 
fabrikanten punten van verschil ontstaan, waarbij elk der betrokkenen zijn standpunt 
handhaaft? Geeft dan de aanwijzing van den adviseur den doorslag, zoo verblijven 
ook aan hem de gevolgen ervan en de fabrikant acht zich van alle verantwoordelijkheid 
ontslagen 1 Kraait de haan van den fabrikant victorie, dan bekomt de autoriteit van 
den adviseur een gevoeligen knak, en zal diens lastgever niet begrijpen, waarvoor 
hij eigenlijk adviseurs-honorarium betaalt! 

Hoe men ook over centralisatie of decentralisatie van gezag in algemeenen 'Jrta 
oordeelen moge, bij het aanleggen van centrale verwarmings-installaties acht de schrijver 
der brochure de leiding in één hand, die van den fabrikant, dringend noodzakelijk om 
tot een gunstigen uitslag te komen. Het vak - - aldus besluit hij zijn betoog - - heeft 
zich bereids al zoo krachtig en mooi ontwikkeld, dat het diep te betreuren zou zijn, 
indien het door de inmenging van ongewenschte elementen, hoe verdienstelijk overigens 
ook, een onherstelbaren knak kreeg. Geef het wat het noodig heeft: een vrije, zelf
standige ontwikkeling, en men zal hoe langer hoe meer tevreden zijn over de uitkomst 
dier dotatie. 
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DE A.S. WERELDTENTOONSTELLING TE SAN FRANCISCO. 

De regelingsgotnmissie voor bovengenoemde tentoonstelling, waarvan de opening 
bepaald is op 20 Februari 1915, deelt o. m. het volgende omtrent den stand van den 
bouw en de bestaande plannen mede. 

Nu reeds zijn de meeste tentoonstellingspaleizen bijna voltooid, en aan de plannen 
voor ondernemingen van nationaal en internationaal belang wordt de laatste hand 
gelegd. Onder deze telt men den voorgenomen inwijdingstocht door het Panamakanaal 
van een ontzaglijke vloot van oorlogsschepen, een deel van de zeemacht der verschillende 
mogendheden en den nu tot stand gekomen vliegwedstrijd rondom de wereld. 

De uitnoodiging tot deelneming, door den President der Vereenigde Staten gericht 
tot de natiën der wereld, heeft in ruimen kring weerklank gevonden. Vier en dertig 
natiën hebben de uitnoodiging aangenomen. Het gebrek aan officieele deelneming van 
die, welke niet formeel toegezegd hebben, zal ruimschoots vergoed worden door 
individueele inzendingen, zooals b.v. in Duitschland, waar 1500 inzenders, en in Engeland, 
waar 600 van de voornaamste fabrikanten hun voornemen hebben te kennen gegeven, 
hunne producten te exposeeren. 

Het totaal der uitgaven voor constructie en installatie op de tentoonstellingsterreinen 
zal ƒ 125.000.000 bereiken. Een vloot van dertig schepen is in de vaart om timmerhout 
van de zaagmolens in het Noorden naar de terreinen te voeren. Negen van de tentoon
stellingsgebouwen, ieder een oppervlakte van vijf tot acht acres innemende, zijn de 
voltooiing nabij. Het machine-paleis, het grootste houten gebouw der wereld, tot welks 
samenstelling 8.000.000 voet hout, 1500 ton bouten en schroeven en 5 waggonladingen 
spijkers vereischt werden, is nu gereed voor de opstelling der inzendingen. 

Er is reeds regeling getroffen voor 219 congressen, in 1915 te San Francisco te 
houden, en de lijst groeit nog dagelijks aan. 

Tot de vermakelijkheden zal o. a. behooten een nauwkeurige nabootsing van het 
Panamakanaal, op zulk een groote schaal, dat 2000 personen te gelijk iedere 30 minuten 
de reis door het kanaal kunnen maken, en zoodoende zich rekenschap kunnen geven 

. van de werking der sluizen en andere inrichtingen. 

GEEN OPEN PRIJSVRAAG VOOR EEN NIEUW TWEEDE-KAMERGEBOUW. 

Men berichtte uit 's-Gravenhage aan het „H.bl.": 
„Wij vernamen, dat geen prysvraag zal worden uitgeschreven voor het bouwen van een 

Parlementsgebouw aan den nieuwen weg naar het Buitenhof, doch dat er plan zou bestaan om 
architecten en bouwkundigen van naam uit te noodigen tot het inzenden van plannen voor dien bouw, 
met het doel, daaruit ten slotte het beste te kiezen en te doen uitvoeren". 

De redactie voegt hieraan toe: 
„Geen open, maar een besloten competitie dus, als wij goed lezen. 
Voor den goeden uitslag zal het van veel gewicht zijn, wie de genoodigden zijn, maar ook wie 

de noodigers adviseeren, en eindelijk, wie de aangeboden ontwerpen zullen hebben te beoordeelen. 
Wij twijfelen niet aan de voornemens der regeering, bij deze by uitstek nationale en voor onze 

cultuur zoo belangrijke zaak, de openbare meening een zoo ruim mogelijke gelegenheid te geven, zich 
te doen gelden. 

Een groote bekoring had voor ons het denkbeeld, geschetst in de motie, aangenomen in de 
vergadering van „Architectura" met genoodigden, na de voordracht van den heer Roland Holst, om de 
bouwmeesters zelf een hunner te doen aanwyzen voor de stichting van een parlementsgebouw met 
daarby behoorende veranderingen van het Binnenhof-complex. Daarby werd het gevaar vermeden, de 
niet talryke voor de taak berekende architecten te verdeelen in twee kampen: een van mededingers 
en een van buiten de mededinging gesloten beoordeelaars. 

De architecten hebben dit echter zelf niet gewild en een prysvraag aanbevolen." 
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Bij de Plaat 
WOONHUIS TE HEERDE, 

DOOR J. DEKKER, BOUWKUNDIGE. 

Bij het ontwerpen van dit woonhuis voor den heer G. Tcnkink, te Heerde, 

moesten velerlei bezwaren overwonnen worden. Door de bekrompenheid van het be

schikbare terrein, juist op een rond afbuigenden hoek van drie wegen, moest de platte

grond aan den voorgevel nogal verspringen, terwijl, om de voorkamer nog een beetje 

ruim te krijgen, een erkertje er voor werd geplaatst, waarvan de afgeschumde hoeken 

nog juist binnen de grenzen van het terrein konden worden geplaatst. Aan den 

Oostdijken zijgevel bleef nog plm. i M. en langs den achtergevel plm. ..20 M. ru.mte 

van het terrein over. Daarbij werd verlangd, dat van uit de woonkeuken goed toez.cht 

op de aan de overzijde van den weg gelegen, smederij kon gehouden worden. 

De ontwerper is er in geslaagd, ondanks al deze eischen en bezwaren, een woonhu.s 

te leveren, dat zoowel wat het uiterlijk, als wat de inwendige inrichting betreft, m alle 

opzichten een aangenamen indruk maakt. 

De gevels zijn opgetrokken van rooci 

zelfde materiaal, doch in donkerbruine tint. Binnenmuren, kelder, fundeeringen enz. 

zijn van witte kalkzandsteen, putjes, schoorsteen, raamdorpels en stoepen van kle.steen 

gemaakt. De pannen zijn blauwe twee-golfpannen. De erker is gedekt met zmk en 

geverfd in de kleur der gevelmuren. Het buitenhoutwerk is wit, lichtgeel en donkergroen 
len. Alle bovenlichten zijn met lichtgeel 

dbruine kalkzandsteen; het plint is van het-

'geschilderd; de vensters met witte panee 

kathedraalglas bezet. 

G ÏEVELWEDSTRIJD TE 'S-GRAVENHAGE. 

De >Algemeene 's-Gravenhaagsche Bouwgrond-Maatschappij*, gevolg gevende aan 
in premiën uit te loven voor de beste gevelontwerpen van 

hare belofte om pnjzen er 
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gebouwen, gesticht op hare terreinen, heeft den wedstrijd, du voor liet tweede honderdtal 

gebouwen, weder uitgeschreven. 

Tot iury-ledcn heeft de maatschappij benoemd: den heer D. E. C. Knuttel, rijles-
bouwmeester, en den heer J. Limburg, bouwkundig ingenieur, beiden te's-Gravenhage; 
door de deelnemers aan den wedstrijd werden tot jury-leden gekozen: de heeren 

' i j . P. Hcrlage, architect te Amsterdam, W. Kromhout Czn, architect te Rotterdam, 
en E, T. Ehnle, architect te 's-Gravenhage. 

Aan dezen wedstrijd werd deelgenomen door 30 ontwerpers met J2 inzendingen. 
N.idat de jury-leden de ingekomen teekeningen en photo's, en daarna de ver

schillende gebouwen op de terreinen der maatschappij, aan een grondige beoordeeling 
hadden onderworpen, heeft de jury, gebruik makende van het haar door de maatschappij 
toegekend recht om prijzen en premiën eventueel te splitsen, aan de volgende personen 
belooningen toegekend voor liunne respectieve ontwerpen, te weten: 

i". eeu prijs van / 1500.— aan den heer Joh. Mutters Jr. voor het ontwerp van 
een groep van vier hcerenhuizen aan het Louise-de-Colignyplein Nrs. 38, 29, 30 en 31, 
waarvan eigenaresse is de N. V. 's-Gravenhaagsche Maatschappij, directeur de heer 

K. J. van der Burg; 
2°. een eerste premie van f looo.— aan de heeren G. W. Fikkert en C. W. M. 

van den Elshoudt, voor het ontwerp van het gebouw der N. V. Electriache Drukkerij 
• Luctor et Emergo», aan de Amalia-van-Solmsstraat Mr». 2 en 4 i 

3('. een tweede premie van ƒ 200— aan den heer J. D. Looyen, voor het ontwerp 
van villa iMadria», aan de Koning-Sophiestraat Nr. i, hoek der Koningin-Mariastraat 
en hoek van het Louise-de-Colignyplein, ^waarvan eigenaar is de heer J. R. Vorstius; 

4°. een tweede premie van f 200.— aan den heer K. Stoffels, voor het ontwerp 
;roep van twee hcerenhuizen en twee beneden- en bovenhuizen met tusschen-

bouw aan de Charlotte-de-Bourbonstraat Nr». 11, 13, 15/17 en 19/21, waarvan eigenaar 

is de heer A. van Lith; 
5". een tweede premie van / 200.-- aan den heer L. A 11. de Wolf, voor het 

ontwerp van een heerenhuia aan de Juliana-van-Stolberglaan Nr. 4 , waarvan eigenaar 

is de heer C. J. v. d. Zijden. (N- "• d- D-> 

PRIJSVRAAG HiLDEBRAND-MONUMENT TE HAARLEM. 

De uiterste termijn van inzending der gipsmodellen en teekeningen in verband met 
de prijsvraag voor'een Hildebrand-gedenkteeken was 15 Juli 11. Er zijn 25 inzendingen 
ingekomen. Een zeer eigenaardige plaats is door B. en W. van Haarlem afgestaan om 
deze modellen te exposeeren, namelijk de binnenplaats van het oude «Predikheereij-
klooster», thans Pandplaats geheeten. Te midden van groen en bloemen zullen de 
monumenten onder de gewelven opgesteld worden, terwijl de teekeningen in de Statenzaal 
worden opgehangen. De jury, bestaande uit de heeren K. P. C. de Bazel, Prof. A. J. 
der Kinderen, J. Limburg, Jac. van Looy, Dr. Mendes da Costa, Prof. A. W. M. Odé 
en Leonard A. Springer, heeft Maandag 11. zitting genomen en denzelfden dag nog 
uitspraak gedaan. 
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De Irte prijs. / looo—, is toegekend aan het ontwerp motto; .Holland., waarvan 

inzender bleek te zijn de heer J. lironner, te Haarlem. 

Een 2de en 3de prijs waren niet uitgeloofd, maar wegens de verdiensten van de 

ontwerpen werden /300 . - ieder toegekend aan de inzenders onder het motto: .Camera 

Obscura H.« en »Dreef«. 

Aan die inzenders zal worden gevraagd, of hun namen mogen worden bekend gemaakt. 

De tentoonstelling wordt 26 Augustus voor het publiek geopend. 

MAASSLUIS. 

Maassluis vierde onlangs zijn 300-janK bestaan als stad. Waarschijnlijk in verband 

hiermede heeft de uitgever J. Waltman. aldaar, de goede gedachte gehad, onder den 

titel: .Maassluis,, een zestal platen in koperdiepdruk in het licht te geven, waarvan er 

drie een karakteristiek stadsgezicht weergeven, namelijk de Stadhuiskade. de kom van 

de 1 ven en de Wagenbrug, terwijl van de drie overige er twee eene reproduce z-jn 
van de regeeringabank en de derde eene van den ingang der consistoriekamer in de 

De laatstèn geven ons fraai beeldhouwwerk te zien. zooals dit 
Ie kerkgebouwen werd aangebracht. 

wij twijfelen dan ook 

Nv-d. Herv. kerk aldaar 
vóór drie eeuwen bijna algemeen in c 

De uitvoering dezer zes platen is in één woord keurig, en 
niet, of zij zullen wegens de artisticiteit zoowel van de voorgestelde onderwerpen als 

van de wijze van reproductie gereeden aftrek vinden. 

DUBBELE LANDARBEIDERSWONING. 
DOOR A. GRAAKLAND. TE BERUCUM (N.-B.), 

er LH-Tusi 

De woning voor den landarbeider is maar al te vaak nog van dien aard. dat men 

rt den naam van .krot. aan mag geven. Vandaar clan ook. dut er bijna geen 

dorp of plattelandsstadje is. waar niet alle aanleiding bestaat .... het stichten eener 

bouwveireeniging. ten einde in den zin der Woningwet de middelen te vinden tot het 

bouwen van betere woningen van .ml Ie hoogen huurprijs. 
Een voordeel is hier, dat men niet als in de steden veelal stuit op het bezwaar 

van een hoog opgedreven grondprijs; maar ook al laten we dit voordeel ten volle 
eelden dan moeten we toch in het oog houden, dat .het inkomen van .Un landarbdder 
aanmerkelijk lager is dan dat van den stadsarbeider, /.oodat de huurprijs, dien eerst-
«noemde kan verwonen, al zeer gering moet zijn. En dan blijl. het een lastig 
vraagstuk, om een werkelijk goede woning te bouwen, waarvan de bouwkosten In 
evenredigheid zijn met den huurprijs, die betaald kan worden. Het ontwerp van den 
heer Graafland lijkt ons toe, een gelukkige oplossing van dit vraagstuk te geven. BIJ 
allen eenvoud toch, die hier betracht is. biedt de woning voldoende geriefelijkhe.d. om 
haar tot een gezellig .tehuis, te kunnen maken. Nevens de groote keuken, die al. 
hulsvertrek moet dienen, bevat de woning nog een kamertje, benevens een bijkeuken 
voor het vuile werk. Voorts een van het bewoonde gedeelte geheel afgeache.den stal 
voor geit of schaap, terwijl de zolderverdieping slaapgelegenheid biedt en nog genoeg, 
zaam ruimte tot berging overlaat. 
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ARTISTIEKE PRIJSVRAGEN IN DUITSCHLAND 

In zake het prijsvraagwezen is, ondanks het bestaan van een Permanente Prijsvraag-
Commissie en van »Algemeene regelen voor nationale bouwkundige prijsvragen», ook in 
ons land het laatste woord nog niet gesproken. In Duitschland gaat het daarbij echter 
soms al heel vreemd toe, en wel ten gevolge van de gedurige inmenging van »aller-
höchster Stellet. Een paar teekenende staaltjes werden daarvan onlangs weder bekend. 

Het «Handelsblad» deelde het volgende mede omtrent het verloop van den wedkamp 
voor een gedenkteeken voor de in de koloniale oorlogen gevallen strijders. Een achttal 
beeldhouwers van naam waren uitgenoodigd hun ontwerpen in te zenden, en er was 
ook een jury, waarin o. a. Ludwig Hoffmann, Fritz Schaper en Tuaillon zitting hadden. 
Deze heeren hebben geoordeeld en de prijzen toegekend. Nu volgt openbaarmaking? 
Neen, groot stilzwijgen. Het Departement van Koloniën heeft het jury-rapport ontvangen 
en houdt dat onder zich, om een advies uit te brengen aan den keizer. De keizer zal 
beslissen, wie ten slotte het monument tot stand brengt. 

In een later bericht meldt het blad vervolgens, dat de prijsvraag op bevel van 
den keizer opnieuw zal worden uitgeschreven. Wel heeft Z. M., die de laatste beslissing 
had, het denkbeeld van den prijswinner, den Münchenschen beeldhouwer prof. Behn, 
goedgekeurd; ook kon Z. M. meegaan met het voorstel van de jury om in verband 
hiermede een andere plaats aan te wijzen, daar de reusachtige olifant, die Behn's ont
werp bekroonde, kwalijk zou staan op het gekozen plein, maar toch werd aan den 
eigenaar van dit denkbeeld geen opdracht gegeven het uit te voeren. Neen, nogmaals 
moest per besloten prijsvraag worden omgezien naar een anderen ontwerper. Het fraaiste 
is echter, dat bij die prijsvraag Behn's plan eenvoudig als grondslag dient. Men neemt 
hem zijn opzet af en noodzaakt hem, nog eens een olifant te ontwerpen in concurrentie 
met eenige andere beeldhouwers, die aan een olifant heel niet hadden gedacht. Dat 
hierover ontstemming heerscht, behoeft niet te verwonderen. Wel echter, dat onder 
zulke omstandigheden kunstenaars zich nog laten vinden voor de uitvoering van keizerlijke 
plannen. Een der genoodigden, de beeldhouwer Tuaillon, heeft voor de eer bedankt. 

Een ander, dergelijk staaltje werd door >De Tel.« aldus verhaald: 
In Bad-Homburg is een actueele kwestie betreffende den bouw van een bron

monument, ter plaatse waar de Duitsche keizerin, tijdens haar kuur-oponthoud, het 
genezende water pleegt te drinken. De stadsvertegenwoordiging schreef een prijsvraag 
uit, waarvan ook de Duitsche keizer hoorde, die zich onmiddellijk met de zaak bemoeide 
en een ontwerp in elkander zette. De Berlijnsche beeldhouwer Damman mag de 
koninklijk-keizerlijke inspiratie in marmer hakken. De keizer wil de moderne badplaats 
een bron schenken in den vorm van een Grieksch altaar, waaruit de bron ontspringt. 
Daarover zal een nimf zegenend de handen uitstrekken. 

De Duitsche kunstenaars zullen waarschijnlijk minder zegenend doen, nu de keizer 
hun een opdracht ontnam, door zijn eigen initiatief voorop te zetten. 
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NEDERLANDSCHE AANNEMERSBOND. 

Op 15 en 16 Juli 1.1. hield de Ned. Aannemersbond te Amsterdam zijn jaarlijksche algemeeue 
vergadering. Daar de voorzitter, de heer J. N. Hendrix, wegens treurige familieomstandigheden 
afwezig was, werd de vergadering geleid door den vice-voorzitter, den heer F. de Herder, 

In het jaarverslag van den secretaris werd herinnerd aan h^t in Augustus a.s. te Bern te 
houden internationaal congres, waar ook Nederland vertegenwoordigd zal zijn, en voorts mede
gedeeld, dat de regeeringssubsidie voor de Middelbare Technische School voor de Bouwkunde, 
te Utrecht, met ƒ 10.000 is verhoogd. 

Uit het financieel verslag bleek, dat de ontvangsten in 1913 bedroegen ƒ 14.699 tegen/9906 
in 1912; de uitgaven ƒ 13065 tegen ƒ 11.508 in 191a. He begrooting voor 1914 is geraamd op 
ƒ 13.800. Bij de bestuursverkiezing werden de aflredenden herkozen. Bij acclamatie werd de heer 
De Vlugt tot secretaris herkozen. Het rapport der commissie van redactie werd goedgekeurd en 
bij monde van den secretaris werd de commissie dank en hulde gebracht voor haar werk. In de 
vacature Terlingen werd gekozen de heer P. Vermeer Jzn., te Amsterdam. 

Nadat enkele rapporten waren uitgebracht, hield de heer F. de Herder een voordracht over 
de vraag: Welke waarde moet worden toegekend aan het diploma van uitvoerder? Spr. bracht 
hulde aan de Maatschappij ter bevordering der Bouwkunst, die de examens heeft ingesteld tot 
het verkrijgen van het diploma voor „Uitvoerder van bouwwerken" (onderbaas). Slechts heeft 
hij aanmerking over het woord „onderbaas". Er zijn meer administratief en theoretisch ont
wikkelde personen noodig. 

Eenige sprekers voeren hierover het woord. Het slot der debatten was de volgende bij 
acclamatie aangenomen motie: 

„De Nederlandsche Aannemersbond, enz., gehoord de inleiding met de daarop gevolgde 
bespreking, spreekt als zijn meening uit, dat het examen van „uitvoerder" bevorderlijk moet 
zijn aan de algemeene ontwikkeling; beveelt die examens ten zeerste aan, en gaat over tot 
de orde van den dag." 

Mei 171 tegen n stemmen en 11 blanco werd aangenomen een voorstel van het hoofd
bestuur tot het nemen van een bindend besluit, om voortaan niet meer in te schrijven bij aan
bestedingen, waarin werkstaking niet als force majeure wordt beschouwd. 

In verband daarmede werd op voorstel van Haarlem de volgende motie aangenomen: 
De vergadering, enz., acht het dringend noodzakelijk, dat leden v^n den Bond zich ont

houden van het leekenen en optreden als borg bij aanbestedingen, indien de inschrijving niet 
in overeenstemming is met eenig bindend besluit, en gaat over tot de orde van den dag." 

Besloten werd, de volgende jaarvergadering te Delft te houden. 

VACANT1E VOUR OPZICHTERS EN TEEKENAARS. 

Door het Bestuur van den Alg. Ned. Opzichters- en Teekenaarsbond is het volgende 

schrijven gericht aan H.H. Patroons: 
Aan alle ingenieurs, architecten, industrieelen en andere werkgevers, welke opzichters, 

teekenaars of daarmede gelijk te stellen technici in hun dienst hebben, 

WeledelGestrenge Heer en 1 
Het kan U niet onbekend zijn, dat de Algemeene Nederlandsche Opzichters- en Teekenaars

bond reeds jarenlang ijvert voor de algemeene invoering van een aan opzichters, teekenaars 
en daarmede gelijk te stellen technici te verkenen jaarlijksche zomervacantie. Een onderzoek, 
daartoe ingesteld, heeft aangetoond, dat gedurende den lijd, dat de bond die algemeene invoering 
voor zooveel mogelijk heeft trachten te bevorderen, het aantal technici, dat jaarlijks in het genot 
van een zomervacantie wordt gesteld, bijna verdubbeld is 

Den werkgevers, die daartoe hebben willen medewerken, die hun opzichters en teekenaars 
thans reeds een jaarlijksche vacanlie doen genieten, betuigen wij daarvoor gaarne onzen dank. 

Toch kennen helaas nog lang niet alle technici het genot van zulk een jaarlijkschen rusttijd, 
in volkomen vrijheid door te brengen; met enkele cijfers zullen wij trachten dat aan te toonen 

Van de gedurende het jaar 1913 tot onzen bond toegetreden nieuwe leden deelde slechts 
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.iO/n in het voorrecht oenw xomervacantle, terwijl voor ilecht» 40 0/0 rl« rtuur filer vacantle 
lanirer dan 8 dagen was, Van de in het jaar 19«3 inRMchruven lollicitanten in het plaatilng-
bureau, door on«n bond geëxploiteerd • • op welk* inrichting wij tevans de yrijhetd nemen 
Uwe aandacht te veitigen bij oventuoele vacaturen in Uw personeel -- wai «lechl» 47 0/o ", 

het genot van een vacantietljd geiteld, terwijl voor .lechu u % die üjd een duur had van 8 

dagen of langer. .. . .IHI..„I,„. 
Van beide vorenhcdotdde aantaUen opzichters en teekennars genoot 490/o «•« J"rlp8chen 

ontipanningetijd en 370/. e«n «oodanigen tijd van 8 dagen of langer. 
De conclusie van voorgaande beschouwingen is dus, dat van vorenbedoelde groep technici 

, i0/n de vaoantic-genoegens niet kende en de vacantie van 63 0/0 - ïli sijnde van korteren 
duur dan 8 dagen - niet voldoende is om oan hwr doel te kunnen beantwoorden. 

Wunt wat is ten slotte het doel van den vaoanlietijd? Oiih-fiainiiiw, m«t waar? ^»n 
ontsnannlug, die evenieer in het belang van don wtrhxmr als van den vacantia-gemetendon 
werknemer is. Wij «ouden hier toch kunnen aanhalen .mingen van tal van hygiënisten en 
economen van naam, die allen hierin overeenstemmen, dat 'smenschen «enuwkracht niet altijd 
gespannen kan sijn, en waar dat al geschiedt, na langeren of korteren tijd een sekere verslapping, 
veriwakking intreedt, wslke niet nalaat een /.eer ongunstigon invloed uu te oefenen ook op het 
arbeidsvermogen en vaiuelf op de arbeidsprestatie. In de memorie van toelichting op de Oosten-
rljksohe wet op den arbeid der handelsbedienden kon men lesent 

De vacantie is geen schade voor den werkgever, want, gelijk de ervaring heeft aan
getoond, wordt de frischheld en de energie juist van den met geestesarbeid beladen arbeider 
door een vacantietijd versterkt en verlevendigd en het wbeidsverlles in den vacantietljd 
door de verhoogde arbeidskracht gemakkelijk goedgemnakt." 

Aan dese offlcleele verklaring behoeft - meenen wij - niets ie worden toegevoegd j er 
blijkt overduidelijk uit, dat het verleenen van een toraervorlof door den werkgever «llerralnst 
all een schadepost mag worden geboekt. Door een in vrijheid en ontspanning doorgebracinen 
vacantietijd wordt het «enuwitelwl vnn don werknenjer aoodanlg versterkt, dat het daarvan t 
gevolg lijnde inienslevore «rboldsvormogen do niet aangewende arboidikracht gedurende den 
vacantielijd, vrij spoedig inhaalt. 

Maar niet minder dsn voor den werkgever is een jaarlijkiche vacantie voor den werltor ion 
van «root gewicht, Wolk een genot toch venchaft zulk oen vacautle-tijd na oen jaar van voort-
duronden arbeid, van voortdurende inspanning van lichaam en geest! Hoe geheel kan men «ich 
wijden aan de met de beschikbare middelen ovoreenitomraonde liefhebberijen,} hoe kan men 
genieten van do schoonheid van natuur on kunst, on hoe iljn de vacantle-gonoogons niet het 
middel om het geiinslovon mooier on vorhovenor 10 doen iljnl Kn ten slotte 1 hoe zal niet do 
werkgever, die sijn ondergeschikten in cle gelegenh-i-i stelt In die genietingen te doelen, in 
achting en waardoerlng dier ondergeichlkten rijzen 5 hij wordt voor hen do humane patroon, die 
in aijn menschen niet uitsluitend winstobjecten ziel. K. 1 1 J v. 

Welnu, waar kan worden aangenomen, dat thans nog ongeveer de helft der Nederlandsche 
oprichters on tookenaars hit voorrecht van oen Jaarlljkscho xomervacantle niet kent en slechts 
ongeveer een derde deel een loodanigo vacantie geniet, die acht dagen of langer duurt j 

woar do Algomoone Nederlandicho Oplichters- en TeekenaarsboDd ton doel heeft, de 
belangen van die technici voor te staan, en hij blijkens lijn program itreeft naar i* afamttnt 
itmtrm' van ttn jaartyksche tomtrvacantit van ten minttt U da^ti, mti behoud van satans; 

daar richt hij zich tham mot hot Mee/de, doel, drit^tnde venoek tot a l l e werkgevori in 
Nederland, w l̂ke oplichters, tookenaari of daarmede gelijk te stellen technici in hun dienst 
hebbon. om al die technische werkers in het genot te «tellen van oen JaarHlksfllio lomemowitle 
vnn ton mlBitu II Aagen ou mot boliond vnn BiUiu'ls. 

/Vamens hel bfiidsbestnur van dm Algemeene» Neder
landsehen Opzie liters- en Teekenaarslmul: 

J. i„ il. KBURICHOT, Voorzitter. 
C. |. W. DB JoNOH, Seeretaris. 

'••Qravenhage, juli 1 <) 1 -i• _ ^ 
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Bij de Plaat. 
ONTWERP VOOR TWEE HEERENHUIZEN,> 

)00R C. 1. H. VAN DOMBURÜ, AR( HITECT TE TlLBUKG 

„„..i. ,,,, ...-n klein hecrcnnuic Hleil>M het ontwerp van een groot, en Aan het groote 

lifcrcnnuu 
,„,. ,. « . . « . «n k.ntoo, m« «rkpl..» verbonden, dl. op de « r d ^ n j . .n 

.Th ' h l . în onderbracht Door in de portleh . .n he. klein. hnl. een poortje 

2 1 * «n .p.r.e ln8.n8 ^ h - p . . en 11. hlnd.r voor de IbmlU. van den 

^ Z " Z l i * van dh onW.rp .3, da. In de .eveldla.rlbn.le ..e» van h.. 

,er.ch« i l L d » d., b..d. hnl..n . . b..p.ure» lei de voorgevel vorm. een .n.ver 

hnrmonl.eh en .ymmrtHKh Beh.d. n , ^ „ „ 
HMft het klein. hul. .l«hO «n kelder, nei gra j,„bov.n 

onder he. nehterhul., dienend, tot he, bewaren van matenaal voor d. d^bovon 

" ' T . " g ^ T ^ ^ k k » van kleurige harde .«en, piin«n, dorpel., lateien en 

afdelckiiigen zijn van hardsteen. 
Het Bebouw ia met roode, vergluasde pannen gedekt. 

CONSTRUCTIELEER 

Bij de Uitg 
«ver. Van Mantgem & De Doe., te Am.terdam. i. onl 

/wier.' .Handboek der Burgerlijke Bouwkunde., waarin door den ingenieur 

JR. Altink de cTn.tructieleer wordt behandeld, voor .oover de.e betrcUk.ng heeft op 

de burgerlijke bouwkunde. 
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Dit onderdeel der bouwkundige wetenschap heeft in de laatste halve eeuw een 

groote vlucht genomen, en geen bouwkundige van den tegenwoordigen tijd kan de 

kennis daarvan meer ontberen. 

Volkomen te recht schreef onlangs de bekende kapitein der Genie P. W. Sch'arroo 

dienaangaande in het »CeDtraalblad der Houwbcdrijvciu (9 Mei 1914): 

„Aan elk z e l f s t a n d i g werkend b o u w k u n d i g e moet als eisch gesteld worden, 
. „''at hij een goei begrip heeft van de in verschillende bouwkundige constructies te ver-

,.wachten inwendige spanningen en, door een eenvoudige berekening, zijne bouwwerken 
„zoodanig kan samenstelle.1, dat — met een zoo zuinig mogelijk materiaalverbruik — alle 
„onderdeden voldoimde sterk en op de juiste plaats zijn aangebracht. 

„Ook elk b o u w k u n d i g opzichter , werkend onder leiding van ingenieur of architect, 
„zal op de hoogte mooten. zijn van de elementaire beginselen van het berekenen van zijne 
„constructies. 

„Daardoor zal hij een goed begrip hebben'van de inwendige spanningen, welke hierin 
,,optreden, en begrijpen, waarom de verschillende constructiedeelen worden aangebracht. 
„Dientengevolge wo'dt het toezicht bij de uitvoering grondiger en gemakkelijker en zal 
„ook het maken van détailteekeniniren minder moeite opleveren." 

Welnu, dit «goed begrip» kan men zich door de bestudeering van Altink's 

«Constructieleer* eigen maken. Hier toch wordt de lezer allereerst ingeleid in de leer 

der statica. De algemecne theorie wordt beschreven, en voorts de berekening behandeld 

van balken op één, twee en meer steunpunten, naar de optredende momenten en de 

afschuivende krachten, alsook de berekening van vakwerken. In een volgend hoofdstuk 

wordt de toepassing der theorie gegeven op de berekening van fundeeringen, muren, 

grondkeerende muren, vloeren en balklagen, kolommen, gewelven, klink en schroef-

boutverbindingen, kappen, hooge schoorsteenen. Het vierde hoofdstuk behandelt de 

constructies in gewapend beton als volgt: vloeren en balklagen, kolommen, fundeeringen, 

muren en stijframen. In een aanhangsel worden voorts nog de algemeene voorschriften 

gegeven voor de uitvoering van werken in gewapend beton, vastgesteld door het 

Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 

Zoo wordt dus voor heel het gebied der burgerlijke bouwkunde een handleiding 

voor de berekening der constructies gegeven. Wij twijfelen niet, of dit deel van het 

Handboek der Burgerlijke Bouwkunde zal, evenals het eerste, dat de houtconstructies 

behandelt, een algemeen begeerde vraagbaak voor de bouwkundige technici worden. 

De prijs voor dit kloeke werk van 413 bladzijden, in groot formaat en met bijna 200 

figuren ter toelichting van den tekst, benevens Co tabellen, en in fraaien, stevigen 

prachtband. bedraagt slechts ƒ 8.25. 

HET ONDERWIJS AAN DE ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN 

EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN TE ROTTERDAM IN 1913. 

Zooals men weet, wordt de Rotterdamsche Academie van Beeldende Kunsten en 

Technische Wetenschappen met den aanvang van den a.s. nieuwen cursus gereorganiseerd 

in een Middelbare Technische School. Het Bestuur oordeelde het nuttig, alvorens deze 

reorganisatie in werking treedt, eens een overzicht te geven van hetgeen tot dusver 

met deze inrichting van onderwijs werd beoogd. 



vc 

V 

Opgericht in 185., bestaat zij sinds 1*02 uit vier afdeelingen A. Schilders en 

Beeldhouwers, B. Bouwkundigen, C. Werktuigkundigen, D. Decorateurs en Kunstnijveren. 

Naast den Directeur der Academie staat elke afdeeling onder leiding van een Hoofd-

leeraar, die door een breeden staf van docenten worden bijgestaan. 

Na een historisch overzicht door den Directeur, den heer A. Molen, wordt nu 

oorts van elk dezer afdeelingen de gang van het onderwijs irt de verschillende klassen 

geschetst, waarna op een 34-tal platen, m e t afbeeldingen van werkstukken en teekemngen 

der leerlingen, de vrucht van het onderwijs aanschouwelijk wordt gemaakt. 

Het keurig uitgevoerde werk is een uitgave van W. L, & J. Brusse's Uitgevers-

maatschappij te Rotterdam. Voor ouders, die voor hun kinderen een artistieke ople.dmg 

zoeken, is het een uitnemende leiddraad om zich op dit punt te onënteeren. 

MOOIE PLEKJES IN HET GEDRANG. 

In onzen snel produceerenden tijd, waar kunstmachinatien en winstgevende problemen 
de eerste viool spelen op de wereldmarkt, waarin consortium of vennootschap de hand 
legt op schilderachtige antieke rustpunten of ook wel op onooglijke, waardelooze bouw
vallen is het meer dan plicht geworden, dat een compromis worde gesloten tusschen 
het officieele gezag, bouwondernemer e n . . . . adviseerende schoonheidscomm.ss.e 

Vooral geldt dit als een eisch des tijds in een stad als Amsterdam met een njkdom 
aan historisch verleden, waarop hare jongere zusters niet kunnen bogen, Moge dan de 
wrijving tusschen de schoonheidscommissie en het standpunt van H. en W. in de nog steeds 
hangende kwestie van den dag een formule doen vinden, die ons - o r > t b ; e ' d l " g ^ 
vandalisme zal vrijwaren en die vele pittoreske hoekjes en lijnen zal ^ n e b e h o ^ n 
of wel zoodanig zal weten te vervangen, dat onze reputatie met op bedenkehjke w.jze 

in opspraak wordt gebracht. 
üe noodzakelijkheid van een compromis zal meer en meer op den voorgrond 

ueden, naarmate het heden, zich kenmerkende door onevenredige expanste met het 
verleden, zich toomeloos kan baanbreken. Te recht zegt dan ook J D C. v - Dokk m 
om in het maandblad van .Amstelodamum. April l 9 m ,Want elk fraa. oud geveltje 
dat onder sloopershanden valt, brengt ons een stap nader tot die ^ f ' ^ f ^ 
steHen, even groot als Amsterdam, tegenover welke het buitenland z.ch mdherent voelt, 
omdat ze het bijzondere, persoonlijke, oude missen, dat thans nog immer onze kracht ^ 

Wii zouden hieraan kunnen toevoegen, dat. zoo er niet intijds paal en perk gesteld 
wordt aan het vernietigen van deze schilderachtige plekjes, die door combmat.ev-
ver uiteenloopende bestemming en weinig pretentieus zich boven elkaar w . l e n ^ e v e ^ e n 
perceeltjes, een rijke leerschool vol lijn en kleur verdw.nt voor den ^ d . g j b o -
kundige en schilder, en wij als het ware een periode wegvagen, d.e haar .gen süü 
vertegenwoordigt, die een eigen Oud-Hollandsche bouwkunst sch.ep. 

In verband met deze aanhangige kwestie is aanschouwelijk onderwas zeer .ood.g 

(dit ten opzichte der publieke opinie) en niet ondienstig, en kwam het ^ f ^ ™ ' 
en paar" punten voor te stellen, die als stadsgezichten onder de merkwaardige moeten 

genoemd worden en waaruit blijkt, waartoe ongereglementeerde speculat.ebouw za 

ti 
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kunnen voeren, zoo er niet spoedig een wettelijke regeling of formule wordt geschapen, 

die minstens genomen het recht geeft een adviseerende stem uit te brengen, al 

moest die ook zelfs een post op het budget in het leven roepen van beheer 

van het stadsschoon, welke dan zou moeten dienen ter verkrijging van het medezeggen

schap bij verbouw of nieuw-bouw op die punten, waar direct ingrijpen noodzakelijk,is, 

en verder als tegemoetkomende aanvulling voor die gevallen, waar de wet het particulier 

initiatief niet aan banden mag en kan leggen, doch wel het daarheen kan geleid 

worden, dat door onderling overleg het particulier initiatief als vanzelve den aangewezen 

weg zou inslaan. 

Bijgaande schets, naar de natuur geteekend, nu geeft den hoek Zwanenburgwal— 

Staalstraat te zien, welke, tegenover het hoofdkantoor der gemeente-gasfabrieken, een 

enorme gedaanteverwisseling onderging, daar de drie perceelen met hun oud-Amster-

damsche . gevels, die in het begin van Juli 1913 werden gesloopt, zijn vervangen door 

een burgermans-liniaalarchitectuur, welke de huur-taxatie per maand als vanzelve op 

ieder venster legt en waarbij bovendien het platte dak door een borstwering, voorzien 

van geblindeerde schietgaten, alles netjes onder één lijn afgestreken en slechts onder

broken door vier peperbussen - - om toch aan gemis van silhouet te gemoet te komen 

de bekroning van dien complexbouw voltooit, zoodat alle vrees wordt buitengesloten, 

dat, in die richting voortgaande, ooit de kans zal geboren worden, bij een prijsvraag 

voor de emancipatie van het stadsschoon een Nobelprijs te verwerven. 

De slooping van de drie genoemde perceelen, die hier zulk een karakteristieken 

hoek met de Staalstraat vormden, waartoe de afwisselende hoogte in gevelbouw het 

hare bijdroeg en waardoor zulk een schilderachtig, echt typisch brok oud-Amsterdam 

verdween, meende ik niet aan de vergetelheid te mogen prijsgeven, te meer, daar 

hier de vervanging van het oude door het nieuwe maar al te duidelijk doet zien, 

dat de basis van het economisch 'bouwstelsel schrikbarend de artistieke sferen onmogelijk 

maakt en ons meer en meer zal voeren naar het kaartenhuis-systeem, waartoe de platte 

daken niet weinig het hunne zullen bijdragen. 
(Slot volgt.) 

VERBETERING DER WONINGTOESTANDEN IN DE STEDEN. 

In onzen tijd, nu, in verband met de faciliteiten, welke de Woningwet verschaft 

ten aanzien van het bouwkapitaal, allerwegen in ons land geijverd wordt om tot ver

betering der woningtoestanden te komen, is het niet van belang ontbloot, eens te 

luisteren naar hetgeen de bekende prof. H. Chr. Nussbaum daarover schreef. Vooral 

in de groote steden ligt ten aanzien der woningverbetering nog heel wat terrein braak, 

en zal het nog jaren duren, eer ook maar de ergste toestanden voorgoed tot het ver

leden behooren. 

Sinds een menschenleeftijd • aldus prof. Nussbaum is reeds in woord en 

geschrift gestreden voor verbetering der woningtoestanden in de steden. Maar h?t succes 

op dit streven is tot nu toe verre achter gebleven bij de er voor bestede moeite, hoeveel 

toonaangevende kringen en personen er ook aan hebben deelgenomen. De oorzaak van 

dit onaangenaam feit moet eensdeels hierin worden gezocht, dat dit streven niet strookt 
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piet de belangen van het grondbezit en de grondspeculatie in de steden, en de grond-

woeker de bouwspeculatie in ongezonde vormen heeft gedrongen. Anderdeels werd te 

weinig rekening gehouden met den ongunstigen economischen toestand bij de groote 

meerderheid des volks. En ook in enkele andere opzichten troffen de voorstellen tot 

verbetering niet altijd doel. 

Zullen de bestaande, voor een deel zeer ernstige misstanden in het stedelijk woning

wezen verdwijnen of ook maar eenigszins belangrijk verbeterd worden, dan moet hierbij 

uitsluitend naar het bereikbare worden gestreefd; dan moeten hygiënische, economische, 

aesthetische en technische eischen gelijke bevrediging vinden. Zoolang die met elkander 

in tegenspraak blijven, is geen volledig succes te verwachten, zullen steeds tegenspoeden 

het met groote offers verkregene in gevaar kunnen brengen. 

In de eerste plaats moet gestreefd worden n'aar rz/sm WÖW«/. Maar dit moet geschieden 

zonder het wonen duurder te maken, en de ruimte binnen in de woning mag niet lijden 

onder de ruime omgeving van het huis. Want wat baat de schoonste en meest vrije 

ligging van een huis, als daar zooveel geld mede gemoeid is, dat slechts weigestelden 

er gebruik van kunnen maken en de huurprijs door de groote meerderheid der gezinnen 

niet kan worden opgebracht! 

Zal dit doel bereikt worden, dan is het noodig, ten eerste, den prijs van den grond 

in de stad laag te houden door bestrijding der machinaties eener op winst beluste 

bouwgrondspeculatie; ten tweede, de dichtheid en wijze van bewoning van het stedelijk 

gebied zich te laten regelen naar de financieele draagkracht van de verschillende kringen 

der bevolking. 

Het begrip van ruimte in zake stadsbouw is afwisselend in strekking; het wordt 

bepaald door de bestaansvoorwaarden, door de eischen die de onderscheiden kringen 

der burgerij aan het leven stellen, als ook door de gesteldheid van het klimaat eener 

plaats. Het laat zich evenwel zeer goed verwezenlijken, zonder aan de ruimte binnen 

de woningen zelve afbreuk te doen, zoodra aan die verschillende eischen ten volle 

recht gedaan wordt door de veelzijdige oplossing die er aan te geven is, en door een 

juiste opvatting der taak, welke elk voorkomend geval stelt. 

Tot dusverre heeft men in Duitschland veelal de fout begaan, gelijkheid van ruimte 

voor elk huis na te streven en te willen invoeren voor heel den aanbouw van nieuwe 

wijken buiten de steden, ja, zelfs voor het geheele land. Dit is niet gelukt, en het zal 

nooit gelukken, omdat er dan nieuwe, en ten deele hoogst ernstige misstanden komen 

in plaats van de thans bestaande. 

Gelijkvormigheid is de grootste vijandin van den stedenbouw, zoowel uit economisch 

als uit kunst- en gezondheidsoogpunt. Veelvormigheid en afwisseling, op doelmatigheid 

berustend, moeten het doel zijn van den stadsbouwer. Innige aansluiting bij de omgeving, 

volle genoegdoening aan de eischen van het verkeer, aan de maatschappelijke behoeften 

en aan het plaatselijk klimaat verleenen aan een stad een eigen stempel, en voorzien 

niet slechts in het strikt noodzakelijke, doch voldoen evenzeer aan het kunstzinnig 

gevoel en aan de gerechte vorderingen der gezondheidsleer. 
(Wordt vervolgd.) 
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NIEUWE PRIJSVRAGEN VAN HET GENOOTSCHAP . 

sARCHlTECTURA ET AMICITIA'. 

Door het Genootschap ^Architectura et Amicitia* worden de twee volgende prijs

vragen uitgeschreven; 

i. Een garage met chauffeurswoning op een landgoed. 
Er wordt verlangd een ontwerp voor een garage met woning, gelegen in een boschrijk 

gedeelte van een landgoed. 
De garage moet gelegen zijn aan feen voorplein, waarvan een klein gedeelte wordt overdekt 

tot beschutting van bezoek-auto's. 
De garage moet drieledig zijn: 
a. Een herstelplaats met verdiept gedeelte in den vloer voor het doen van herstellingen; 

verder werkbank en de noodige bergruimte voor gereedschappen, banden, enz 
b. Een waschplaats der auto's met benzinebergplaats. 
c. Een afgesloten gedeelte, waar de schoongemaakte auto's worden gestald; waarbij zich 

aansluit een kleedkamer met toilet en closet. 
Aangezien zal gelet worden op doelmatige groepeering, worden afmetingen van diverse 

ruimten overgelaten aan inzenders, waarbij als grondslag moet worden aaneenomen het gebruik 
van drie eigen auto's. u i, i 

De woning van den chauffeur moet met de garage verbonden zijn en moet bevatten, behalve 
een kleinen kelder: 

Verdieping gelijkstraats: «.Woonkamer, *. Woonkeuken met bijkeuken en schuurtje, f. Closet, 
ie Verdieping: a. Drie slaapkamers, b. Badkamer, c. Close,t, d. Bergzolder, eventueel boven 

de ie verdieping. 
Verlangd worden de navolgende teekeningen: a. De situatie, op schaal i tot 100, d. Platte

gronden, c. de verschillende gevels, d. een lengte- en een dwarsdoorsnede, alle op schaal i tot 50, 
e, een perspectief. 

De behandeling der teekeningen is vrij, evenzoo de keuze der materialen. 
2. Een brug over een stadsgracht. 
Verlangd wordt een ontwerp voor een vaste brug. De gracht is breed tusschen de walkanten 25 M. 
De brug is breed tusschen de leuningen 26 M. De brug heeft drie doorvaarten, waarvan 

de middelste 7 M. en de beide andere ieder 4.80 M. moeten zijn; met middenpijlers breed 1.40 M. 
De onderkant van de doorvaart ligt op 1.80 M. + A.P.; de bovenkant van de kruin der 

brug op 2.50 M. + A.P. ; de walhoogte op 1 M. + A.P. De bovenkant van het water op 
o 45 M. — A. P. De toe te laten helling mag niet meer dan 3 pet. zijn. 

Op de brug moeten aan beide zijden trottoirs zijn, ieder breed 5 M. Op het brugvlak moet 
dubbel tramspoor aangebracht worden. 

De lantaarns voor de electrische verlichting kunnen al of niet gecombineerd worden met 
de ophanging van de geleidingsdraden der electriciteit voor de tram. 

Verlangd worden de navolgende teekeningen: 1. Plattegrond, 2. lengte-doorsnede, 3. dwars
doorsnede, alle op schaal 1 tot .50, 4- een perspectief, 5. een détail van de leuning met lantaarn 
op de schaal van 1 tot 20. 

De behandeling der teekeningen is vrij, evenzoo de keuze der materialen. . 
Aan de Jury is voor elk der beide prijsvragen een bedrag van ƒ 100.— beschikbaar gesteld 

om geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor twee bekroningen, beide met het diploma van het 
Genootschap. . 

De inzendingen moeten uiterlijk 1 Maart 1915 bezorgd zijn bij den ien Secretans, Heeren

gracht 545—549i Amsterdam. ,.. J , ? 
Vragen worden tot en met 1 October 1914 met de antwoorden gepubliceerd in het 

Genootschapsorgaan. t» 1 • n- 1 
De Jury bestaat uit de heeren: Jan de Meijer, J. M. v. d. Mey en G. F la Croix. 
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ONTWERP VOOR VIJF WONINGEN, 
DOOR JOH. KORTLANG FZN., ARCHIÏFXT TK E R M E L O O . 

Het op bijgaande plaat voorgestelde ontwerp van v.jf werkmanswoningen onder 

één kap behoeft weinig toeliehting, daar de inrichting duideUjk u.t den plattegrond 

m t Het gevelontwerp is eenvoudig en stijlvol, en maakt een aangenamen d ; 

Ook de plaatsing der vijfde woning dwars op de andere .s een goede gedachte, 

hierdoor de zijgevel, als front van dat huis, meer cachet v.erknjgt. 
De huizen zijn opgetrokken in klinkers en met onverglaasde roode P™™ Z ^ 

Het schilderwerk is groen met lichtgeel (crème). De bouwkosten bedroegen / 8300.-. 

TECHNISCH VADEMECUM. 

De tcchmsch. v a d e ^ c m , zij. 0 ^ h « . l ^ e e n | S worXc, » " " » ^ 

b u i K n he. B è S i P - e . beur. Bo.endien bevatte, .ij door hun ^ — " 
veel meer da„ de beoefenaar va„ ec„ bepaald oaderdeel .lor tcchmek n heeft .b 
veel meer aa bij!0„derheden van zulk een onder 
dalen zij omgekeerd ook weer niet genoeg 
deel Zii geven dus eensdeels te veel en anderdeels te weinig 

S de uitgevers Van Mantgem & De Does, te Amsterdam, ,s thans voo, den 
• n l „rils v a n / 4 2 S in stempelband een Teehniseh V . S & ^ V r a c h . n » , simen-

:::: d ^ r ; : : ü : v. ^ d f e ^ bek„oP.heid ̂  ^ : : ^ ^ p -

rr:.::0 t^tton, ^ 1 « — - - • ; ; — : - — 
metselapeei., hef^rktnigen, ventUatle verw.rjn.ng ^on ^veri.hbng, rekenhn.a , 

I, M .j'i„...,s ;:: S^}' ;,<milt-.>)?.iivr>j' 



138 

duiding van materialen en eenheidsprijzen, om te doen zien, hoe heel de moderne 

bouwtechniek hier is saamgevat. 

Een breed uitgewerkt alphabetisch register maakt bovendien het naslaan van elk 

onderwerp, waaromtrent men gegevens hebben wil, zeer gemakkelijk. 

VOOR- EN NADEELEN VAN BETONPLAVEISEL IN STEDEN. 

Vele steden in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika passen stampbeton toe 
als bestratingsmateriaal, aldus meldde vóór eenigen tijd de «Engineering News», en 
somt dan eenige voor- en nadeden van dit plaveisel op. 

Voordeelen zijn: i. De geringe kosten. 2. Het plaveisel is steeds stroef en wordt 
nooit glibberig; dientengevolge is het zeer geschikt voor hellende straten, daar het een 
goed steunpunt bieüt voor de hoeven der paarden. 3. Het heeft een goede uitwerking 
op den paardenhoef, daar het niet zoo glad is als asphalt en niet zoo hard als graniet. ^ 
4. Ook de zwaarste wagens rollen er betrekkelijk gemakkelijk overheen. 5. Toch is het 
effen genoeg om stofvrij te blijven en laat het zich te allen tijde gemakkelijk reinigen. 
6. Het heeft een zeer net aanzien. 7. Herstellingen zijn gemakkelijk en goedkoop uit 
te voeren. 8. Eenvoudige herstellingswerken kan men ook aan kleine patroons in de 
stad opdragen, waardoor men concurrente en derhalve lage prijzen kan bedingen. 

Nadeelen van betonplaveisel zijn: 1. Haarscheuren, die lang onzichtbaar blijven 
en toch tot vernieling van het beton leiden. 2. Tegen het verkeer met zware voer
tuigen is het niet bestand, daar het hierdoor sterk afslijt en er bovendien gaten in 
ontstaan. Het kan dus in dit opzicht de vergelijking met asphaltplaveisel »«W doorstaan 
en daarmede niet meer concurreeren, al is het ook nog zoo goedkoop. Toch heeft men 
in de Vereenigde Staten met goed gevolg beproefd, ook in de hoofdsteden geheele 
buitenwijken van betonplaveisel te voorzien. Het zware verkeer beperkt zich blijkens 
de ervaring slechts tot enkele straten, in de overige is het tamelijk rustig; in deze is 
dan een betonbestrating wèl voordeelig. Bovendien wordt zij in Amerikaansche steden 
ook vaak zoo aangelegd, dat, wanneer het later noodzakelijk blijkt tot asphalteering 
over te gaan, het aanwezige betonplaveisel daarvoor als onderlaag kan dienen 

•PRIJSVRAAG VERZORGINGSHUIS TE HILVERSUM. 

Tot dusver waren in zake deze prijsvraag nog geene ingekomen vragen — waarvoor 
de termijn van inzending op 1 Augustus 1.1. was gesteld — gepubliceerd. De jury 
berichtte thans in »Architectura« van 15 Augustus, dat, ten gevolge van de buiten
gewone omstandigheden, waarin wij verkeeren, de termijn van inlevering der ontwerpen 
voorloopig verdaagd is tot 31 December 1914 en de beantwoording der vragen eveneens 
is uitgesteld. 

i) Ulijkbaar wordt hier uitgegaan van de veronderstelling, dat de paarden niet beslagen zijn. 



MOOIE PLEKJES IN HET GEDRANG. 

(Slot.) 
j - ;„ w Hat dit gedeelte Zwanenburgwal van af 

r = z ^ ^ = »=, ?r=r. 

d. helft van dit grachtje m een modernen snft gestoken, 

.n.«es. op de lippen kan brengen ^ J a l 'j, 

Zoolang deM « ' ^ - " " J " ^ e ' ^ ^ ^ „„„deraehUge hoehie aan den 

mi„der «orden ^ ^ J ^ ^ [ T ^ ^ '" ** " " * " " " ^ ^ ' ^ 

—rr::: r ^ ^ —Cd—ix 
«r re er boven uitsteekt. (Zie hlz. H . en bij B op de sftuabe.) 
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Van de Blauwbrug heeft men op een zonnigen dag een mooi uitzicht op dit hoekje 
en voelt men pas het wanstaltige van zoo'n luchtkrabbertje, waardoor dit schilderachtige 

hoekje werd ontsierd. 
Als curiosum vermeld ik hier nog eenige bijzonderheden over de drie gesloopte 

gevels bij de Staalstraat, die zelfs niet zonder komischen kant de Kamper uien op zijde 
streven, en die ik daarom belangrijk genoeg vond om ze hier even te vermelden. 

Het middelste der drie gesloopte perceelen aan den Zwanenburgwal had eigenlijk 
geen ingang, want voor het souterrain is een ingang links naast de stoep van het 

hoekhuisje. 
Voor de woning gelijkstraats zit de deur eveneens in den gevel van het hoekhuisje, 

maar op de stoep. Bovendien, om op het tweede bovenhuis te komen van het middelste 
perceel, had men een deur in den zijgevel van het hoekhuis aan de Staalstraat, zoodat 
die bewoners langs een gang door het hoekhuis moesten gaan, om hun woning te 
bereiken. Zooals men ziet, geen volmaakt voorbeeldige indeeling! 

Dezelfde inbreuk op den rustigen achtergrond en silhouet heeft ook reeds plaats 
gehad, wanneer men van de brug Utrechtschestraat—Prinsengracht ziet naar de 
Reguliersgracht, waar sinds eenige jaren een hoog opgetrokken fabrieksgebouw de 
omgeving beheerscht en waartoe de zijgevelvlakte daarvan niet weinig bijdraagt, daar 
zij de volle lading der zon opvangt, waardoor deze moderne commercieel-bouw
constructie alle aandacht voor zich opeischt. Uit den plattegrond van Amsterdam 
is gemakkelijk op te maken, welke gezichtspunten in de eerste plaats voor een 
dergelijke onttakeling in aanmerking kunnen komen en daarom direct onze aandacht 
vragen bij eventueele verbouwing, om althans te redden wat mogelijk is. De cirkel
vormige situatie toch geeft steeds, van de bruggen af enkele huizengroepjes te zien, 
die, naar gelang de kromming sterker is, bij verbouw dus ook naar evenredigheid een 
grooter zijvlak zullen vertoonen, zooals dit van de Utrechtschestraat af te zien is, 
waardoor afzichtelijke perspectieven voor de deur staan. 

1 Iet dagelijks passeeren dezer stadspunten gaf mij deze opmerkingen in de pen; 

wie weet echter, hoeveel er in dien zin nog te boekstaven zal vallen, zoo we onze 

wandelingen wat wijder uitstrekken! 
«Heemschut* zou een uitgebreid veld kunnen vinden om opnamen te doen, en 

in verband met eventueele vernieuwingen zou er althans voeling kunnen gehouden 
worden met een commissie, die voor een dergelijke taak werd in het leven geroepen. 
Want waarlijk, zoo voortgaande, is de kans groot, dat, waar ons oog nog door menig 
vroolijk, artistiek plekje wordt geboeid, dat den vreemdeling nog immer trekt, zulks 
zonder reglementeering zal moeten plaats maken voor het grofste vandalisme. 

Amsterdam, Juli 1914. P. J. BOERMA, Techn. Ambtenaar. 

VERBETERING DER WÜNINGTOESTANDEN IN DE STEDEN. 

(Vervolg.) 
In het centrum der steden heeft de grond in den loop des tijds een groote waarde 

verkregen. De nijverheid der burgerij heeft die geschapen. Van het standpunt der volks-
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economie heeft die waarde derhalve volle recht van bestaan; haar te willen vernietigen, 

70U een noodlottige, op dwaling berustende fout zijn. Waarde, die door handel en 

bedrijf aan gunstig gelegen terreinen gegeven wordt, doet deze langs volkomen natuur

lijken weg in prijs stijgen. 
Anders is het met die buurten, welke uitsluitend tot bewoning dienen. Hier is de 

waarde van den grond meestal door de machinaties der grondspeculanten, deels ook 
door bouwspeculatie, kunstmatig opgevoerd. Dit is een misstand, die een heillooze 
terugwerking heeft op den algemeenen toestand van het woningwezen en op het bedrag 
der voor het wonen te besteden kosten. Zeer zeker kan het de waarde van den grond 
verhoogen, wanneer zulk een buurt dicht bij het centrum der stad is gelegen met iijn 
verkeersinrichtingen, marktgelegenheden, theaters, concertzalen, wandelwegen en dergehjke. 
Hetzelfde geldt voor stadsgedeelten, die aan een bosch, een park, een meer of een 
andere bekoorlijke omgeving grenzen of daarin uitloopen. Overigens echter is die waarde 
niet op natuurlijke wijze ontstaan door verhooging van rente, doch kunstmatig te voor
schijn geroepen door verrijking van enkelen ten koste van allen. 

Dit was mogelijk en is op vele plaatsen nog mogelijk, omdat de Duitsche bouw
verordeningen tot circa 1885 zonder uitzondering slechts eenerlei bepalingen voor heel 
het stadsgebied kenden. Ten gevolge daarvan was men gedwongen, rekening te houden 
met de aanzienlijke waarde, welke de grond in het zakenkwartier der oude stad had 
gekregen. Van dezen stand van zaken maakte de bouwspeculatie gebruik, toen in de 
tweede helft der negentiende eeuw met den bloei van handel en bedrijf de bevolking 
in de steden een te voren ongekenden aanwas onderging. Terwijl tot nu toe de hoogte 
en breedte der huizenblokken van het centrum der stad uit naar de buitenwijken 
geleidelijk afnam, ontstonden daarna in de nieuwgebouwde buurten huurkazernes van 
waarlijk schrikwekkende uitgestrektheid en hoogte. Aangezien men dezen monsterachtigeri 
toestand niet vermocht te keeren, omdat het aan wettelijke regeling te dezen ontbrak 
en er woninggebrek heerschte, vertoonden de buitenwijken der steden weldra een wijze 
van grondexploitatie, die spotte met de meest bescheiden eischen van welzijn en behaag
lijkheid. En voorts werd de waarde van den grond zoodanig opgedreven, dat de volks
welvaart er ernstig onder leed. terwijl aan de enkele grondbezitters een onverdiende 

rijkdom ten deel viel. 
Ondanks dezen troosteloozen toestand kon in de groote steden aan de zakenwijken 

niet die zorg besteed worden, welke voor de ontwikkeling van handel en bedrijf beslist 
noodig was, omdat meerdere bewilliging aan het woningwezeh een schade zou hebben 
toegebracht, waarvan de besturen de verantwoordelijkheid niet op zich mochten nemen. 

Snel maakte de grondspeculatie zich dezen toestand ten nutte, door de totale 
meerwinst aan rente, die door zulke bouwerij uit een stuk grond te halen was, als 
maatstaf voor de waarde ervan aan te leggen. Door die nu ras stijgende winsten nam 
de speculatie in bouwgrond een reusachtige vlucht. Daarentegen nam de soliditeit van 
hetgeen er op gebouwd werd. schrikbarend af. aangezien anders de bouwondernemer 
niet genoeg voordeel behaalde, doch hem op vele plaatsen verlies dreigde, terwijl hij 
tot dusver aanzienlijke winst uit zijn bedrijf had getrokken. Op het uiterlijk, zoowel 
van de huizen op zichzelf als van de wijken in haar geheel, drukte deze toestand 
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eveneens zijn stempel. Noch vóór, noch na dien tijd zijn ooit in Duitschland zulke 

dood-verveletide stadskwartieron gebouwd als in de laatste decenniën der negentiende eeuw. 

Hoewel het kwaad algemeen was. openlijk aan den dag trad en zijn oorzaak bekend 

was, kostte het een jarenlangen strijd van de vertegenwoordigers der hygiëne in bond 

met de technici die er een open oog voor hadden, tegen de overheidslichamen, eer 

het middel tot wegneming ervan werd erkend en zich ingang begon te verschaffen. 

Dit middel bestaat hierin, voor de onderscheidene stadsgedeelten afzonderlijke 

bepalingen te maken, die het gebruik, dat van de terreinen mag gemaakt worden, 

nauwkeurig omschrijven, met volle inachtneming van het doel waarvoor zij bestemd 

zijn, van de waarde die zij vertegenwoordigen, en van de kosten die hun beschikbaar

stelling vordert. 

De moeilijkheden, die in dezen strijd te overwinnen waren en op vele plaatsen 

nog niet overwonnen zijn, .werden nog belangrijk grooter, doordat men eerst slechts 

rekening wilde houden met de waarde der terreinen, en niet tevens met hun bestemming. 

Men stelde zonen-bouwverordeningen voor, waarbij de terreinen groepsgewijs werden 

ingedeeld, en slaagde er in, die in enkele steden ingevoerd te krijgen, wier voorbeeld 

zeer langzaam-aan door andere wer^ gevolgd. 

De zonen-bouwverordening onderscheidt de terreinen in den regel alleen naar hun 

ligging en daarmede naar hun geldswaarde op het oogenblik van uitgifte, doch niet 

tevens naar het stadskwartier waarin zij zich bevinden, noch naar het doel waartoe zij 

bestemd zijn. 1 lierdoor ontstaan zoowel onnoodige hardheid als ook bezwaren voor de 

ontwikkeling van handel en bedrijf. Juist met de toekomstige bestemming van het 

bouwterrein moet m. i. ten volle rekening worden gehouden, zal een bouwverordening 
zegenrijk werken voor de gemeenschap. 

(Wordt vervolgd.) 

ONTSLAG VAN OPZICHTERS EN TEEKENAARS. 

Het hoofdbestuur der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst publiceerde in 

zijn orgaan, het tBouwkundig Weekbladt het volgende stuk: 
In de tegenwoordige ernstige tijden, m, door het oorlogsgeweld' steeds meer handel en 

industrie worden lamgeslagen, wordt ook de werkzaamheid van den architect voortdurend meer 
ingekort En zal de crisis nog lang duren, dan'zal ook hij binnen met langen Ujd, behoudens 
een hoogst enkele uitzondering, werkloos of zoo goed als werkloos worden. U t U M 

Toch is het op het oogenblik nog niet zoo ver, en in verband hiermede meent het Hoofd
bestuur der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst met aandrang den collega s in over-
.eging te moeten geven, hun personeel zoo lang mogelijk in dienst te houden. Want zi,n de 
tijden voor de architecten ernstig, zeer zeker niet minder ernstig zijn zij voor de Opzichters en 
Teekenaars, die bij ontslag niet alleen geheel werkloos, maar vaak ook broodeloos worden. 
Daarenboven beseffe men, dat, hoe meer men. op de een of andere wijze z.jn opzichters en 
teekenaars werkzaam laat, des te meer men ook medewerkt om de algemeens crisis en de 
algeheele werkloosheid te voorkomen. Gaarne zou het Hoofdbestuur een meer afdoenden raad 
Keven maar het weet dezen niet. Mocht er van ,de zijde der opzichters en teekenaars een 
andere oplossing mogelijk geacht worden, dan zal het Hoofdbestuur die gaarne vernemen en 
overwegen. 
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LANDHUISJE TE PUTTEN (G. 

te Ia het voorjaar van 191. werd mij opgedragen het bouwen van een landhuisje 

Putten, op een terrein, geheel begroeid met kreupelhout. 

Het huis zou bewoond worden door twee kunstschdders. Als eerste e.sch gold, 
op het noorden twee ateliers te maken, van buiten f f toegankelijk. Aangeven deze 
ateliers op de verdieping moesten gelegen zijn, moest ik een buitentrap ontwerpen m ver-

band met een der gevels. 
Wenschelijk was het, om voor entree een portaal te hebben, en zoo ontstond de voor-

gevel met de eigenaardig schuine lijnen, voldoende de idee trap uitdrukkend. 
De indeeling laat zich door de teekening genoegzaam verklaren. 
Op zolder zijn nog een paar slaapkamers voor een dienstbode aangebracht, benevens 

gelegenheid tot berging van lijsten enz. v^„H^rW (vlf 
De gevels werden opgetrokken van miskleurig hardgrauw, terwjl alle houtwerk w.t 

" ^ A i r t o v e n l i c h t e n zijn voorzien van glas in lood, gemaakt van z.g. antiek glas. 

Dit glas geeft van buitenaf meer kleur te zien. In alle vertrekken werden de muren 

opgeschuurd en geverfd met .Matolin-. . „ ^ n ! * 

De groote vertrekken werden alle met een lambrizeermg gemaakt en zoodamg 

verdeeld, dat ze een goede gelegenheid boden voor het ophangen ^ f ^ ^ 

Alle zolderingen werden gemaakt met moer- en kinderbalken en dubbele vloeren 
de tusschenruimte geïsoleerd op een speciale manier, die afdoende bewees gelmdwerend 

16 ^Rondom het gebouw werd een gedeelte kreupelhout weggehakt en dit gedeelte 

voor tuin aangelegd met zitjes enz , echter .00, dat er een goede overgang van kunst 

in natuur werd verkregen. 
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Het geheel werd met de meeste zorg door den aannemer v. d. Berg, te Putten, 

uitgevoerd, terwijl ook een woord van lof aan 'den schilder Feenstra voor zijn mooi 

verfwerk niet mag worden onthouden. 

De bouwheer liet de geheele inrichting van het huis, tot zelfs het plaatsen van zijn 

schilderijen, aan mij over. 
Toch de eenige manier om een mooi en rustig geheel te verkrijgen. 

De Architect, 
J. J. HELLENDOORN. 

KA AIM UREN VAN GEWAPEND BETON. 

De eenvoudigste constructies van kaaimuren in gewapend beton, zooals die in 
den eersten tijd werden uitgevoerd, bestonden uit betonpalen, die men zij aan zij 
inheide, waarna de koppen door een op het werk zelf gestampten zwaren balk van 
hetzelfde materiaal werden verbonden. Door dezen betonbalk werd dus de geheele rij 
palen als het ware tot een massieven muur gemaakt. Damwanden van gewapend 
beton, waarbij de palen van messing en groef waren voorzien, welker verbinding ze 
tot een eenheid maakte, waren toen nog niet mogelijk; thans werd deze laatste methode 
reeds meermalen toegepast. Later maakte men platen van gewapend beton, die den 
gronddruk overbrachten op bokken, uit betonpalen bestaande, waarvan de koppen aan 
elkaar verbonden werden. Ook de oorspronkelijke rij heipalen werd weer toegepast, 
namelijk als steun voor de betonplaten, waarom zij dan ook schuin werden iugeheid. 
Deze constructie voor kaaimuren kan als een soort van kistdam worden beschouwd. 

Eerst in de laatste' jaren ontwikkelde zich de ook voor gewone keermuren veel 

gebezigde vorm der hoekmuren van gewapend beton, bestaande uit een grondplaat en 

een voorwand met ribben. 
De beton-kaaimuren worden veelal gecombineerd met een houten paalfundeering, 

wanneer men deze beneden laagwaterpeil kan houden. Zoo is b.v. een bijna 19 M. 
hooge keermuur van beton, aan het Rosskanaal, gefundeerd op schuin staande palen. 

Ook damwanden van gewapend beton zijn uiterst solide gebleken, maar ze zijn 
lastig uit te voeren. Het grootste bezwaar bestaat in het recht inslaan der dampalen. 
Het best is, eerst drie a vier palen zoo goed mogelijk in te heien en die dan tusschen 
een paar zware houten balken te klemmen, als geleiding voor de overige dampalen. 
Deze houten balken kunnen, naar gelang het werk vordert, verschoven worden en 
rusten op de reeds ingeheide palen. Zulk een houten stelling kan beter zijwaartsche 
spanningen doorstaan dan wanneer zij op een afzonderlijke fundeering rust, terwijl ze 
tevens een goed steunpunt oplevert voor de nieuwe palen. Ook dubbele damwanden 
zijn reeds op deze wijze uitgevoerd, waarbij de beide rijen zeer dicht op elkander Stonden. 

De hier beschreven werken zullen meestal niet door kleine bouwfirma's uitgevoerd 
kunnen worden, daar men hiervoor speciale vaklieden en een uitgebreiden voorraad 
gereedschappen noodig heeft, waarover in den regel slechts groote firma's beschikken. 
Dergelijke constructies zijn in elk geval een interessant en daarom leerrijk bewijs voor 
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de buitengewone veelzijdigheid der toepassing van het gewapend beton. Men kan in 

deze richting bijna niet ver genoeg gaan, en elk bouwmeester zal goed doen, steeds 

het oog gevestigd te houden op de bouw- en ingenieurswerken in zijn omgeving, 

daar voor elke firma, die betonwerken uitvoert, zich telkens weer gelegenheden voordoen 

om nieuwe constructies te leeren kennen en zich daardoor een nieuwe bron van 

inkomsten te scheppen. 

BOOTENHUIS VOOR DE ZWEM- EN ROEICLUB »ROERMOND«, 

DOOR F R . DUPONT, ARCHITECT. 

Het hierbij afgebeelde bootenhuis heeft als entree een van de landzijde toe

gankelijk voorlokaal van 4 X 5 M., van waar men in de bootenloods komt, die een 

totale lengte heeft van 16,50 M. 

Achter het lokaal is nog een gedeelte afgescheiden, waarin zich aan weerszijden 

eener gang een aantal kasten en een privaat bevinden. 

Behalve aan de . entrée-zijde, waar het front boven den lambrizeering-regel geheel 

van glas is, ontvangt de loods nog aan alle zijden licht door onder den dakrand aan

gebrachte ramen. 

Voor het uit- en inhalen der booten is aan de achterzijde een hellend plankier, 

waartoe twee paar deuren toegang geven. 

PRIJSVRAAG HILDEBRAND-MONUMENT TE HAARLEM. 

Zooals we in N0. 16 meedeelden, is de ie prijs ad ƒ1000.— in deze prijsvraag 

toegekend aan het ontwerp van den heer J. Bronner te Haarlem, terwijl wegens de 

verdiensten van de ontwerpen «Camera Obscura H.« en »Dreef« aan elk dezer ƒ 300.— 

werd toegekend. 

Aan de inzenders dezer ontwerpen is verzocht, hun namen te mogen publiceeren, 

waartoe zij hun toestemming verleenden. Die onder het motto »Camera Obscura H.« 

bleken te zijn H. F. Mertens b. i. en C. J. van der Hoef, beeldhouwer; die onder het 

motto »Dreef« W. ,B. IJzerdraat, beeldhouwer, en H. A. Rübenkamp, architect. 

VERBETERING DER WONINGTOESTANDEN IN DE STEDEN. 

(Vervolg.) 

Wanneer men voor een stad een zonen-bouwverordening in het leven' roept, 

is het niet voldoende, uitsluitend binnen-, midden- en buiten-zonen te scheppen en voor 

elk dezer afzonderlijke bepalingen vast te stellen, die het gebruik, dat van de terreinen 

mag gemaakt worden, regelen; doch voornamelijk moet er onderscheid worden gemaakt 

tusschen de zakenwijken en -straten, zoomede die, welke voor de industrie beschikbaar 

gehouden worden, eenerzijds, en de eigenlijke woonwijken anderzijds. Zelfs afzonderlijke 

bepalingen voor villa-wijken kunnen slechts bij uitzondering onder de zonen gerangschikt 

worden, waaraan deze grenzen. 
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Met uitzondering der terreinen die voor de grootindustrie en voor hinderlijke 

bedrijven worden bestemd, moeten, die stadswijken niet streng van elkander gescheiden 

worden gehouden, doch, wanneer dit noodig blijkt, in elkander mogen loopen. Sommige 

straten, ja, zelfs bepaalde bouwblokken moeten tot het eene of het andere gebied 

gerekend en zoo voor hun doel geschikt gemaakt en bebouwd mogen worden, opdat 

de doelmatige ontwikkeling der stad niet belemmerd worde. Zoo gaat het bij voorbeeld 

niet aan, het zakenkwartier geheel af te scheiden van de woonwijken, omdat sommige 

zaken haar »klanten« moeten volgen, dus zich in de woningkwartieren moeten vestigen, 

om te kunnen bestaan. Men zal veeleer goed doen, de verkeersaders met inbegrip van 

de bouwblokken die er aan grenzen, van te voren tot de zakenwijken te rekenen en 

ze overeenkomstig dit doel in te richten. 

Met dergelijke verordeningen, die de willekeur in het gebruikmaken van de bouw

terreinen, zoowel wat de oppervlakte als wat de hoogte betreft, beperkten, meende 

men de grondprijzen binnen behoorlijke grenzen te kunnen houden. Deze zienswijze 

heeft zich niet in de gewenschte mate bevestigd. In spijt van de hier en daar uit

gevaardigde, op dit doel aansturende verordeningen zijn overal de grondprijzen hoog 

gebleven, op vele plaatsen aanmerkelijk hooger, dan met de rente, die er van gemaakt 

kan worden, is overeen te brengen. 

Dientengevolge moet altijd nog bij het bouwen en inrichten van huizen bezuinigd 

worden op een wijze, die ernstig nadeel doet aan hun soliditeit, duurzaamheid, uiterlijk 

aanzien en inwendig comfort, en nochtans stijgen de huurprijzen gestadig - - of, waar 

dit niet plaats vindt, beantwoordt de huuropbrengst niet aan het kapitaal, dat aan de 

woonhuizen ten koste is gelegd: de bouwer of de kooper lijdt schade, in plaats dat hij 

winst geniet. 

Derhalve regelt zich tegen verwachting nu de huurprijs meer naar den grondprijs, 

dan dat deze laatste zich richt naar de huur, die voor een woonhuis, dat op dien grond 

wordt gebouwd, past. 

De prijzen van voor bouwterreinen bestemde gronden door middel van verordeningen 

laag te houden of omlaag te drukken, heeft tot dusver nergens tot noemenswaard 

succes 'geleid. Veeleer bestaat tegenwoordig het gevaar, dat door hooge eischen te stellen 

aaa de ruimte van bebouwing in de steden, niet de grondprijs omlaag gedrukt wordt, 

doch de huurprijs aanzienlijk omhoog gaat. Waar de bepalingen der bouwverordening 

in dezen te ver gingen, is dit gevaar reeds tot werkelijkheid geworden. 

Grondwaarde en huurprijs zijn geen vaste grootheden, doch beide aan gestadige, 

vaak sterke wisseling onderhevig. Met name hun wisselwerking op elkander hangt af 

van plaatselijke en tijdelijke schommelingen, die vooral door de verhouding der vraag 

naar woningen of bouwterrein tot het aanbod daarvan, worden te voorschijn geroepen. 

Plaatselijk doen zich niet zelden omstandigheden voor, die de waarde van den bouw

grond zeer aanzienlijk kunnen doen stijgen: zoo de enge begrenzing van het stadsgebied 

door bergen en meren; een terreinvorm die voor de bebouwing ongunstig is, die slechts 

bebouwing der straten aan één zijde toelaat en hun aanlegkosten verhoogt; het in gebruik 

zijn van het terrein als wijnberg, pleiziertuin, lucratief uitspanningsoord of fabrieksbedrijf 

enz. In dezelfde richting werkt de kostbare manier om het terrein vooraf geschikt te 
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maken door het aanleggen" van wandelwegen of van overmatig breede straten, door 

dure constructie van rijwegen, wielrijpaden, trottoirs, en dergelijke. 

Daarom mogen de verordeningen niet naar een vast model worden ontworpen, 

doch moeten zij terdege rekening houden met de plaatselijke en momenteel geldende 

waarde van den bouwgrond, wanneer zij niet groote misstanden willen veroorzaken, m 

plaats van aan de gemeenschap ten goede te komen. 
Vóór alles echter moet een gewichtige hinderpaal uit den weg geruimd worden, 

r men van de invoering der zonen-bouwverordeningen voor de woonwijken der steden 
merkelijk nut mag verwachten. Deze hinderpaal is door de bouwgrondspeculatie te voor-
schijn geroepen en heeft haar meester van den toestand gemaakt, tot schade van het 
algemeen welzijn, van het woningwezen, van een gezonde en smaakvolle ontwikkeling 
der Duitsche steden, met name der groote steden. Deze hinderpaal bestaat m het 
middel, waarvan de grondspeculanten zich bediend hebben en nog bedienen, om de 
prijzen van den bouwgrond veel hooger te houden dan met de werkelijke waarde 
overeenkomt. Het berust op den ongezonden, doch thans heerschenden vorm van het 

hypotheek- en taxatiewezen. 
Een groot aantal hypotheekbanken, die het recht tot uitgifte van pandbneven 

bezitten, verleenen op den bouwgrond zoowel als op de daarop gebouwde hu.zen veel 
te hooge kredieten. Niet zelden w^s de eerste hypotheek reeds gelijk met, of overtrof 
zij zelfs de werkelijke waarde. Met name de bouwgrond werd opzettelijk dikwijls voor 
twee-, driemaal de waarde verhypothekeerd, om dien maar een hooge verkoopswaarde 
te geven. Deze misstanden zijn, nadat zware verliezen waren geleden, wtl verminderd. 

doch niet opgehouden. 
Dikwijls staan de .Terreinmaatschappijen, met de.e hypotheekbanken door haar 

directeuren in persoonlijke verbinding of werken elkaar anderszins in de hand, om uit 

de bouwterreinen een winst te behalen, die meestal den door de maatschappij betaalden 

prijs verre overtreft, ja, niet zelden het tienvoud daarvan bedraagt. 
De gevolgen van dit drijven, waaraan, ondanks zijn openlijk optreden, geen paal 

en perk kon worden gesteld, moet de gemeenschap dragen. Door het bankroet van 
een niet gering aantal dier instellingen, vóór enkele jaren, is aan de welvaart van het 
Duitsche volk een groote knak toegebracht, terwijl de kunstmatig geschapen hoogte 
der grondprijzen een allerongunstigsten invloed heeft op heel het woningwezen en aan 
de doelmatige en fraaie ontwikkeling der steden onoverkomelijke belemmeringen in 
den weg legt. 

Dit beleenen van het grondbezit in de steden, vaak ver boven de eigenlijke waarde, 

is slechts mogelijk geweest, doordat de taxateurs deels leerden, deels genoodzaakt 

srden zich naar de wensch^n dier maatschappijen te schikken. l) we 
>) De eerste, die op dezen, de volkswelvaart bedreigenden. toestand gewezen heeft, was de bouw-

advisel Th Ung r te Hannover. Zijn in 1894 verschenen geschrift: .Komt het bankroet? Een openlijk 
woord over de pond- en huizenbouwspeculatie in Hannover., heeft dezen kanker tot m de finesse 
blootgelegd, t c 4 l de middelen tot bestrijding daarvan in een later (1902) verschenen 8 " = ^ = 'Kom 
erwoningnood?. „og eens grondig rijn uiteengezet. Voor nadere bestudeering van du onderwerp zij 
daarnaar verwezen. ^ ^ ^ 
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ORNAMENTALE BAKSTEENBOUW IN AMERIKA. 

Een voorbeeld van artistieken baksteenbouw, dat in Amerika algemeen de aandacht 

trekt en geroemd wordt, is het restauratiegebouw, vóór enkele jaren gesticht in het 

Lincoln Park te Chicago, een der schoonste parken, die Amerika heeft aan te wijzen. 

Aangenaam gelegen tusschen het meer, dat aan het park grenst, en den breeden 

rijweg terwijl zich ter linkerzijde de schaduwrijke lanen van het park mtstrekken, sluit 

het gebouw zich door zijn fraaie, strakke lijnen en eenvoudige maar karaktervolle 

uitwendige versiering en afwerking, niet alleen volkomen bij de omgeving aan. doch 

verleent het daaraan een nieuwe, voorname schoonheid. 

GEVELDÉTAIL VAN HET 
R E S T A U K A T I E G E U O U W I N H E T L I N C O L N - P A R K T E C H I C A G O . 

'bijdroegen, behooren tot c 
-industrie, plastisch toegepast volgens het ontwerp de 

Iet spreekt wel bijna vanzelf, dat de materialen, die tot dit mooie resultaat 
e meest moderne triomfen der steen-, tegel- en terracotta-

;r architecten van het Parkbestuur, 

de'Teeren' Perkins &'Hamilton. De bisteen, hier gebruikt, is in hoofdzaak de 

•Oriëntale, de baanbreker op dit gebied in Amerika en daar tegenwoordig zeer m trek, 

.nu het kunstgevoel meer tot uiting komt en rijke effecten op het geb.ed van gevel-

-bouw verlangd worden. , , . .•• n~%m 

Het restauratiegebouw staat met het front naar het westen, en de dne artxsüeke 
paneelen in baksteen boven de hoofdingangen prijken in al het colonet van njke 
'.Oostersche tapisserie in den warmen gloed der middagzon. Van de afwisselende 
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schaduwen en tinten in dof rood en teer blauw, met hun ondergrond van groen, 
olijf- en moskleur, waarin de Oriëntale steen is gehouden, is gebruik gemaakt voor het 
uitwerken van patronen, die zoowel door hun omlijning als door hun schakeering en 
harmonie van tinten het oog aangenaam aandoen. De paneelen met de fraaie fries 
daarboven, een hoogst artistieke combinatie der Oriëntale steen door de uitmuntende 
afwisseling van koppen en strekken in diverse tinten, de donkere tegels en blokken 
met hun gladde vlakken daarmede in scherp contrast, en het gebruik van hel witte 
vuisteen, vormen een buitengewoon aantrekkelijk geheel. Het middelste paneel is het 
grootste van de drie en wordt door een uitgemetselden band van lichtere kleur, die 
van boven tot beneden doorloopt, in tweeën verdeeld. 

Bijgaande afbeelding, waarin helaas de kleuren niet tot haar recht kunnen komen, 
geeft althans eenig denkbeeld van het boven beschreven, fraaie metselwerk. Men heeft 
deze paneelen vergeleken met drie prachtige Perzische tapijten, waarmee de gevel 
behangen is. met een rijkdom van warme tinten en kleuren, die, wedijverend in zacht
heid en diepte, als 't ware een indruk van »dons« geven, wat men bij dit harde 
product van klei en vuur bezwaarlijk verwachten zou. Die indruk is echter even 
bekorend als moeilijk te ontleden. Het decoratief effect dezer uitsluitende toepassing 
van baksteen is treffend, en een der beste voorbeelden van hetgeen op dit gebied in 
deze streek van Amerika te vinden 'is. 

ALGEMEENE NEDERLANDSCHE OPZICHTERS- EN TEEKENAARSBOND. 

De Algemeene Nederlandsche Opzichters- en Teekenaarsbond heeft een circulaire gericht aan 
alle ingenieurs, architecten, industrieelen en andere werkgevers, welke opzichters, teekenaars of 
daarmede gelijk te stellen technici in hun dienst hebben, waarin cm . het volgende wprdt gezegd: 
Nu, ten gevolge van de ontwrichting van het economische leven, honderden technici tot werk

loosheid zijn gedoemd, en even zoovele honderden ten gevolge van de mobilisatie uit hun werk 
zijn gehaald en zonder inkomen hun .gezinnen of bloedverwanten hebben moeten achterlaten, 
richt het bestuur van den Algeraeenen Nederlandschen Opzichters- en Teekenaarsbond tot u 
het verzoek, zoodanige maatregelen te treffen, dat op eenigerlei wijze aan den hulpbehoevenden 
toestand, wnarin de technici blijkens onderzoekingen reeds verkeeren, te geraoet wordt gekomen. 

„Daarom", zegt het hoofdbestuur, „zouden wij een verzoek gaarne algemeen zien ingewilligd, 
n.l. dat aan degenen, die op i Augustus onder de wapenen zijn geroepen, het volle salaris over 
de maand Augustus wordt uitbetaald met inachtneming, dal het uit te betalen bedrag over de 
komende maanden met de betrokkenen wordt overeengekomen. Hieruit volgt, dat het dienst
verband niet wordt verbroken en zoo noodig een plaatsvervanger gedurende de mobilisatie kan 
worden aangesteld," 

Vervolgens verzoekt het bondsbestuur, eerst dè,n tot inkrimping van personeel over te gaan, 
wanneer, voor zoover de bedrijfsvorm zulks toelaat, voor allen, zonder onderscheid, de arbeids
duur is verkort. 
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Bij de Plaat. 
DlvSAVÜRNlN-LOllMANSCHOüL AAN DE .< HKLMERSSTRAAT 

TE AMSTERDAM, 

Ofschoon de cischen, die de RegeerinK In de wetten tot regeling van het onderwijs 
heeft gesteld, gelijk zijn. onversehillig of het openbare dan wel bijzondere seholen 
betreft en ook de inrichting van het gebouw, de afmetingen der lokalen dehoogte 
der verdiepingen enz., althans wanneer aanspraak op geldelijke tegemoetkom.ng van 
Regeeringswege wordt gemaakt, aan de daarvoor gestelde wettelijke voorschnften moeten 
voldoen, toch is de financieele gelijkstelling tusschen het openbaar en het .zonde 
onderwijs, schoon de laatste jaren wel oen schrede nader gekomen nog ^ ™ 
niet verkregen, en moeten de voorstanders van het bijzonder onderwys nog d.ep m 
den buidel tasten om het jaarlijksch tekort op de exploitatierekening aan te zeeren . 

Ook het Gemeentelijk Bouwtoezicht vraagt niet. en mag met vragen. °f het bouw 
kapitaal door vrijwillige giften en ala geleend geld moet worden bijeengebracht, dan 
we uit de gemeentekas kan worden verkregen, maar het stelt zijn e.schen waara n 

moet worden voldaan, en waardoor in een stad als Amsterdam een ^ ^ 
bedrag moet worden verzameld en elk jaar voor rente, aHoss.ng en exploitatie u.t 
particuliere beurzen moet worden verkregen. 

't Is daarom niet van belang ontbloot, de jaarlijksche Inkomsten zoo hoog al 

mogelijk is op te voeren, en wat uit de Rijksbijdrage, het schoolgeld en de giften met 

voldoende kan worden verkregen, door andere inkomsten aan te vullen 
En zoo kwam het bestuur der hierbij afgebeelde Christelijke school dan ook op de 

•dachte de school aldus te distribueeren. als uit de gegeven plattegronden us op te gea 
maken, en haar als volgt in te deelen. 

De school bevat op den beganen gr 

dito en op de tweede étage nog twee. 

ond drie klasselokalen, op de eerste étage vier 
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Het gymnastieklokaal op den beganen grond, dat natuurlijk een grootere afmeting 

dan een schoollokaal moest verkrijgen, mocht niet naar achteren worden uitgebouwd, 

ten einde de achtergevelrooilijn niet te overschrijden; daarom moest het veider zijwaarts 

naar rechts uitspringen en vorderde hierdoor een meerdere oppervlakte bouwterrein 

ter geheele diepte. Om dit kostbare plekje afdoend productief te maken, werd daarom 

een vrij bovenhuis geprojecteerd, waardoor gelijkstraats een aparte ingang kon worden 

verkregen naar genoemd gymnastieklokaal, • • gewenscht, voor het geval daar ver

gaderingen enz. zouden worden gehouden. 

Dit bovenhuis, bevattende vier verdiepingen en aanvangende op de eerste étage 

(school), kon vrij en onafhankelijk van het overige worden behandeld, zoodat de étages 

een gewone, normale hoogte verkregen, wat ook uit-het aanzicht van den voorgevel blijkt, 

De beide bovenhuizen (boven de school) konden wegens de breedte van 7.50 M. 

en de diepte van 15 M. royaal worden ingedeeld; op de tweede étage konden vier ruime 

kamers met keuken en hal, en op de derde étage nog drie kamers met zolder 

worden ontworpen. 

Wat de school zelf betreft, is de indee.ling met een oogopslag te overzien. 

Van uit de 'ruime hal, gelegen in het centrum van het gebouw, zijn links en 

rechts de klasselokalen te bereiken; van daar uit wordt toegang tot de kleedkamertjes 

(ook in verbinding met elk schoollokaal staande) verkregen en is ook de hoofdtrap, 

die zich tegenover den ingang bevindt en uit graniet bestaat, te bereiken. Hal en 

trappenhuis zijn gedeeltelijk als schoon metselwerk behandeld, en een groot lichtraam, 

bezet met kleurig glas in lood, geeft voldoende licht in de hallen en op de trappen. 

De muurvlakken in hal, lokalen enz zijn in zachte, kleuren geschilderd, stemmig 

en constructief gedecoreerd 

Bij publieke aanbesteding werd aan de firma Johs. Kraaij & Co., aannemer te 

Hillegom, liet werk opgedragen. De bouwkosten bedroegen, buiten de installaties en 

meubileering, circa f 53000.—. 

De gevels zijn uitgevoerd in kleurig hardgrauw, met toepassing van hardsteen voor 

raam- en deurdorpels, terwijl voor banden, afdekkingen, lijsten enz. zandsteen werd gebruikt. 

II. BONDA, Architect. 

W O O N H U I S T E H A A R L E M . 

ARCHITECT J. J. VAN NOPPEN, 

Op ons verzoek was de heer |. J. van Noppen zoo welwillend, ons toe te staan, 

de afbeeldingen van dit woonhuis, dat in 1909 naar zijn ontwerp werd gebouwd, in 

dit tijdschrift op te nemen, alhoewel thans, door aanbouw e. d , de toestand wel 

eenigszins is gewijzigd. We laten hierbij de beschrijving volgen, die daarvan indertijd 

door den ontwerper werd gegeven. 

Het woonhuis is gelegen op een terrein aan den Schotersingel en Verspronckweg 

te Haarlem. Het is een mooi plekje. Van uit de verschillende vensters heeft men een 

fraai vergezicht over de singels en bolwerken der stad. Behalve dat is er een gezellig 

verkeer, ook met spoor en tram, zoodat het daar niet aan afwisseling ontbreekt. 
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VOOHCiEVKL ZIJGEVEL 

Het terrein was juist groot genoeg om, wat betreft het niet bebouwde gedeelte, 

te voldoen, aan de bepalingen der bouwverordening; in hoofdzaak was het dus om de 

ligging te doen, want een achtertuin'is er niet. 

De indeeling spreekt voldoende uit de plattegronden. In den oostelijken gevel is 

een gebeeldhouwde gevelsteen aangebracht, welker afbeelding betrekking heeft op het 

vroeger en hedendaagsch verkeer in deze omgeving (diligence - - spoortrein). 
Het geheel is overigens eenvoudig opgevat. 

VERBETERING DER WONINGTOESTANDEN IN DE,STEDEN. 

(Slot.) 

Uitroeiing of ook maar e< 
m belanerijke vermindering van al de misstanden, uit 

de overdreven hooge grondprijzen voortgekomen, is uitsluitend te verkrijgen door een 

doelmatige regeling van, en plaatselijk toezicht op de taxatie. 
Helaas, nemen de regeeringen, ondanks den dreigend geworden toestand van het 

hypotheek- en taxatie-wezen, te dezen opzichte nog steeds een afwachtende houdmg 
aan en laten zij, naar het schijnt, zich van voorstellen tot wetswijziging weerhouden 
door de bezwaren, welke van de zij^e dergenen, die in de winsten deden, tegen zulke 

morden infjebracht. Die bezwaren komen hierop neer, dat het reëele krediet 
dat het bouwbedrijf daardoor, ten gevolge van de ver-

wijziging won 
niet beperkt mag worden, oma 
mindering van arbeidsgelegenheid, het meest aou lijden. 

Wij moeten dit bezwaar als misleidend afwijzen. Het reöele krediet verdient slechts 
.oolang en tot zoover bescherming, als het zelf maat houdt. Ontaardt het echter, ala 
in het gegeven geval, in onmatige speculatie, dan verliest het alle aanspraak op 
bescherming of aanmoediging. D e bouwbedrijven kunnen onmogelijk profijt hebben 
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van een «arbeidsgelegenheid*, als de heerschend geworden zwendel in onroerende 
goederen in de groote steden hun verschaft. Van zulken arbeid moeten en zullen zij 
vroeg of laat de schadelijke gevolgen ondervinden. 

Een voorzichtige en wijze beperking van het reëele krediet is deswege veeleer als 
een dringende eisch te beschouwen. In de eerste plaats echter hebben we behoefte 
aan een doelmatige regeling van en (plaatselijk uitgeoefend) toezicht op het taxatie
wezen, opdat de volkswelvaart en de volksgezondheid niet langer onder de onbeteugelde 
bouw- en grondspeculatie lijden. 

Zoo kunnen de stedelijke besturen er zeer veel toe bijdragen om de grondprijzen 
in de toekomstige woonwijken der nog niet of weinig bebouwde terreinen aan den 
buitenzoom der stad zich te laten regelen naar een ruime bebouwing, zoodat daardoor 
dan niet de huurprijzen of de totale kosten van een vrij huis voor één gezin worden 
opgedreven. Voornamelijk Is dit te bereiken, wanneer de gemeentebesturen zich tijdig 
het bezit van die gronden verzekeren, en dan de bouwperceelen slechts onder zoodanige 
voorwaarden uitgeven, dat de ongezonde bouwspeculatie van hun verkrijging wordt 
afgeschrikt of uitgesloten, en de bouw van één-gezins-woningen er door vergemakkelijkt 
en bevorderd wordt. 

Voorts kunnen de gemeentebesturen, door tijdig beschikbaar stellen van vol
doende grondoppervlakte in alle buitenwijken die voor de uitbreiding der stad zijn 
aangewezen, het aanbod van bouwterrein vermeerderen en daardoor invloed oefenen 
op de prijsbepaling. Toch mag hierin niet te ver worden gegaan, omdat, wanneer die 
gronden jarenlang onbebouwd blijven, de rente der aankoopsommen en de verliezen 
ten gevolge van -braak liggen, de waarde dier gronden" zouden doen stijgen in plaats 
van haar te verlagen. 

Het belasten van bouwterrein aan aangelegde straten kan eveneens bijdragen tot 
beperking van den nadeeligen vorm der grondspeculatie; men moet hierbij echter zeer 
voorzichtig te werk gaan, 'opdat er niet, in tijden dat er weinig lust tot bouwen is, 
een nieuwe prijsverhooging uit voortvloeie. Beter is het daarom, slechts een belasting 
in te voeren op de winst, die uit den verkoop" van bouwgrond gemaakt wordt. 

Van meer belang nog is een prijswaardige uitgifte van bouwgrond, die rekening 
houdt met den aard der bebouwing, wanneer bij de indeeling der terreinen de openbare 
pleinen, wat hun grootte en vorm betreft, ontworpen worden in overeenstemming met 
de soort van huizen die er komen zullen, de straten niet breeder worden aangelegd 
dan voor het te verwachten verkeer vereischt wordt, terwijl door het voorschrijven van 
voortuinen of het aanleggen van een openbaar plantsoen zorg gedragen wordt voor 
den noodigen lichtinval en voor voldoende luchtwUseling. Üok de diepte der terreinen, 
die tusschen de straten overblijven, moet doelmatig bepaald worden en verband houden 
met de te verwachten, toe te stane of wenschelijke diepte en hoogte der huizen, die 
er op verrijzen zullen. Overschrijding dezer greuzen kan tot even groote maatschappelijke 
nadeelen of voor de gezondheid schadelijke misstanden leiden als een te gering gekozen 
diepte der terreinen of bouwblokken. 

Ook bouwvereenigingen zouden er toe kunnen medewerken om den bouwgrond 
op normalen prijs te houden, en tevens geschikt zijn om de bouwspeculatie te beperken. 
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Doch tot dusver ontbreekt er in Duitschland nog veel aan de erkenning der groote 
voordeelen, die zulke vereenigingen hun, die aan een goede woning behoefte hebben, 
kunnen aanbieden. De vereenigingen voor het bouwen van woningen voor den kleinen 
man beschikken over te weinig kapitaal om aan de grondspeculatie noemenswaard 
afbreuk te kunnen doen, en vereenigingen van economisch krachtige burgers voor het 
bouwen van woningen ontbreken tot nog toe in Duitschland. Zij, wier streven op 
bevordering van het gezond wonen gericht is, moesten zich het stichten van zulke 
vereenigingen tot taak stellen; dan zouden de groote misstanden, die door den 
ongezonden vorm der bouwspeculatie bij den woningbouw ontstaan zijn, verdwijnen; 
de werklieden in de bouwbedrijven zouden hierdoor evenzeer gebaat zijn als de 
woninghuurders; in plaats van den huisheer treedt de vereeniging; de huurder wordt 
voor zijn deel eigenaar, krijgt er daardoor belang bij, dat de woning doelmatig en 
gezond zij, en zal zelf alles doen, wat voor haar instandhouding en geleidelijke verfraaiing 
en verbetering dienstig is; het woonhuis houdt op een handelsartikel te zijn, waarbij 
de bezitter geen ander belang heeft, dan het zoo voordeelig mogelijk van de hand te 
zetten; in die vereenigingen zouden krachtige pleitbezorgsters voor de belangen van 
het woningwezen opstaan, en zij zouden allicht van veel bepalingen der bebouwings
voorschriften en bouwverordeningen vrijgesteld worden, wat men bij de speculatie niet 
wil of kan doen. 

Voor vereenigingen, welke opgericht en werkzaam zijn tot bevordering der volks
welvaart, zou eveneens in het tijdig aankoopen van groote terreinen ter latere verdeeling 
en uitgifte tegen kostprijs aan bouwlustigen of aan bouwvereenigingen, een dankbare 
taak weggelegd zijn; dankbaarder zeker dan die van het bouwen van woningen voor 
den kleinen man, omdat uit het verhuren daarvan gewoonlijk een reeks van moeilijk
heden en nadeelen voortvloeien, terwijl de verkoop dezet huizen ze in den regel aan 
hun eigenlijk doel onttrekt, althans in zooverre de kooper zal trachten uit het verhuren 
een zoo hoog mogelijke winstte slaan. 

Behalve naar het op normalen prijs houden van den bouwgrond moet te gelijker 
tijd gestreefd worden naar het toepassen van een goedkoopen, doch in alle opzichten 
doelmatigen bouwtrant, opdat de één-gezins-woning kunne wedijveren met het huurhuis 
en voor breedere lagen der stedelijke bevolking bereikbaar worde of blijve. Ook voor 
het huurhuis met kleine en middelgroote woningen mag het als een eisch van volks
economie gelden, dat zij op die wijze goedkooper gemaakt worden. 

De bouwtrant van het Hollandsche huis kan in dit opzicht ten voorbeeld strekken. 
Ondanks de ruime omgeving, de voortreffelijke uitvoering en het groote comfort dat. 
het aanbiedt, wordt het gebouwd voor een bedrag, belangrijk minder dan dat voor een 
Duitsch huis. De voornaamste oorzaak daarvan moet hierin gezocht worden, dat men 
een lichte, doch' solide en duurzame bouwmethode toepast, terwijl al het overtollige, 
kelders b.v., wordt weggelaten en de afmetingen en inrichting van elk vertrek bepaald 
worden in verband met zijn doel. 
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HET GEBRUIK VAN TRAS BIJ GEWAPEND BETON. 

In den laatsten tijd komt men er meer en meer toe, aan de Portlandcement-mortels 
ook in zekere mate tras of ander hydraulisch materiaal toe te voegen zooals t .v. bij 
het izer-portland. waarin tot 30 pet. slakkenmeel wordt toegelaten Men gaat hierb, 
uit van het standpunt - aldus schreef de .Tonindustrie-Zeitung^ voor ee^.gen üjd -
dat de n-e onbelangrijke hoeveelheid vrije kalk, welke in het Portlandcement aanwe.g 
T door een g e s c h ^ e toegift gebonden moet worden. Men heeft m onderscheidene 
g j l en geconstateerd, dat de schilferige muuruitslag, die o. a. bij ^ ^ ™ ^ 
L r t e l s zeer hardnekkig aan den dag treedt en op den duur d.kwtjls aanle.dmg geeft 
" t a bladderen van de steen en tot muurkanker, ook bij het gebru.k van Portland-
tot afbladderen „eringere mate - optreedt; waardoor bewezen is, dat ook 

Z ^ Z l ^ ^ f e r ^ h a l t e aan vri j /kalk in h - P o ^ d c e m e n t te grootis. 
Daar dit schadelijk versch.jnsel zich niet alleen bij mortels, doch ook b , het be on 

zelfs bij waterdicht beton voordoet, lag het voor de hand, te onderzoeken, of welhcht 
ook bU het gewapend beton met goed gevolg tras ware te gebmken. Terloops merken 
we hierbij op, dat daardoor bovendien de prijs van het beton lager wordt. 

Bi dit onderzoek heeft men getracht, in elk opzicht de pracüjk zooveel mogehjk 

nabii te komen. De uitkomsten er van leidden tot de volgende conclusies 
m b a L n met hoogstens 2 pet. ijzerwapening ( + rooo K.G./cM^. yzerspanmng 

teeen V 70 K.G./cM^. maximale betonspanning), welk bedrag zelden wordt overschreden, 

s een beton van b.v. «/. ?• ^ V. t r a s ' 2 z a n d C n 2 g r i n d ' " ^ ^ T ' T T 
bru kbaar als beton met enkel cement. Daar, bij zorgvuldige menging mt de hand, reeds 
eln voldoende verdeeling van het Portlandcement en het tras verkregen wordt, .s men 
T toepassing der beide materialen in dezen vorm niet afhankehjk van de eerhjkhe d 
van bepaalde fabrieken, doch kan men het bindmiddel uit als zuiver bekend staande 
g onds offen zelf in de juiste verhoudingen samenstellen. Bedenkt men da b , een 
SndmSde l van *U ^ C en % *** het uitloogen van het beton zoogoed als geheel 
wordt verhinderd, dan schijnt deze kwestie niet van belang ontbloot te zyn. 

Tégen het gebruik van tras bij gewapend beton kan aangevoerd worden dat door 
de binding der vrije kalk in het cement het roestwerend vermogen van het beton 
misschien minder zou worden. Inderdaad heeft men waargenomen, dat bij het gebruik 
" n roestig ijzer in de balken, dit, bij het hoogste trasgehalte, met geheel roestvnj 
T r d hetgeen bij cementbalken wel het geval was. De balken met het geringste tras 
gehate vfrtoonden dit resultaat in geringere mate. In ieder geval echter was zelfs bij 
balken van vijf maanden oud geen voortgang der oxydatie te bespeuren. Deze om
standigheid is derhalve niet van beteekenis te achten. 

WERKLOOSHEID ONDER OPZICHTERS EN TEEKENAARS. 

Volgens mededeeling in .De Bondsstenu is de Ned. Opzichters-en Teekenaarsbond 
bezig een onderzoek in te stellen naar het aantal onder de wapenen geroepen leden, 
den omvang der ingetreden werkloosheid, en naar de maatregelen, die getroffen zijn 
tot verkorting van den arbeidsduur, zoowel op de bouwwerken en fabrieken als op de bureau s. 

T e v L s heeft de Bond ingesteld een fonds ten bate van de Ondersteumngs- en 
Weerstandskas, en worden de leden krachtig opgewekt om vrijwillige bijdragen te schenken. 
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Bij de Plaat. 
ONTWERP VOOR TWEE WOONHUIZEN AAN DE VEERSTRAAT 

TE AMSTERDAM. 

De arbeiderswoningen van bijgaand ontwerp werden gebouwd in 't jaar .913. 

Daar de verkaveling van het terrein was aangegeven, moest de plattegrond worden 

aangehouden. ledere bewoner heeft twee kamers, slaapkamer, keuken en veranda, ea 

op den zolder nog een slaapkamer of bergplaats. De gevels zijn opgetrokken in Waal-

hardgrauw met toepassing van bricorna-banden; het dakschild is gedekt met leien en 

het plat met houtcement. Kozijnen en gootlijst zijn ivoorkleurig geschilderd, de ramen 

diepblauw. Voor de bovenlichten der ramen is gebezigd geel kathedraalglas en boven 

de voordeuren glas in lood. De bouwkosten bedroegen ± / 14.500 en de huurprijzen 

varieeren tusschen / 5.00 en / 3.80 per week. 

A N T . PET, Bouwkundige. 

GROEP HUURHUIZEN TE CHARLOTTENBURG. 

Het vraagstuk der huurwoning is tegenwoordig allerwegen aan de orde. De tijd, 

dat men er maar op los bouwde, geheele blokken met kleine woningen, waarin met 

alle hygiënische eischen de spot werd gedreven, — is vrijwel voorbij. De bestaande 

»huurkazernes« zijn nog wel niet met één slag op te ruimen, doch het toenemend aantal 

woningbouwvereenigingen, die overeenkomstig de bepalingen der Woningwet gesteund 

worden door kapitaal, dat van Staatswege wordt verstrekt, zorgt er voor, dat meer en 

meer goede woningen worden gebouwd, terwijl de overheid zelve, door onbewoonbaar

verklaring der allerslechtste krotten, er toe medewerkt, dat de woningtoestahden gaandeweg 

beter worden. \*A' *i^ ;-

Door het samenwerken van velerlei oorzaken is het gekomen, dat dë^t f t ten in de 

nieuwere wijken onzer groote steden zulk een somber en eentonig aayféfe'-Wbben. In 
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de* eerste plakfcPis dit. te wijten adn het'ontbreken van één behoorlijk uitgewerkt uit

breidingsplan, maar vooral aan de al te slappe bouwverordeningen, die vóór de invoering 

der Woaingwct in de meeste plaatsea golden. En dan'ook hieraan, dat zij, dl» in de 

eerste plaats geroepen waren op dit gebied voorbeeld en leiding te geven, n.l- de 

architecten, zich met dit onderwerp niet bezighielden, en er ook niet in gemoeid werden. 

Ieder timmerman achtte zich bekwaam genoeg, zulk een huis naar het voorbeeld van 

de reeds bestaande irt elkaar te zetten. 

Thans is dit beter geworden. Met name de bouwvereenigingen laten hare huizen 

door architecten ontwerpen, en ook tal van particulieren volgen dit voorbeeld. Vandaar, 

dat de allernieuwste wijken onzer steden alreeds in vele opzichten een vriendelijker 

aspect aanbieden dan die uit de tweede helft der vorige eeuw. 

Ook .ia- Duitscbland, . waar het te dezen geen haar beter was, streeft men reeds 

sinds "iSng naar betere toestanden op dit gebied, en talrijk zfn de voorbeelden ook 

daar, van wat een kundig en smaakvol ontwerper van de huurwoning, weet te maken. 

Bijgaande plaat geeft hiervan een proeve. Het is een groep huurhuizen te 

Charlottenburg, ontworpen door den bouwmeester Albert Gessner. Het terrein, op den 

hoek van twee straten gelegen, liet hier ook meer vrijheid tot ontplooiing van een aan

genaam silhouet. In de benedenverdieping zijn winkelliulzen, die ook het hoekterrein, 

dat voor de bovenverdiepingen open gelaten is, ten einde deze van meer licht te voor

zien, insluiten. We ontleenden deze plaat aan Gessner's bekend werk »Das Deutsche 

Miethaüs», waarin een geheele verzameling is opgenomen van voorbeelden van nieuwere 

oplossingen in den huurhuisbouw, die over het algemeen het ernstig streven doen zien 

om dergelijke stadsgedeelten een meer intiem aanzien te geven. 

EEN NIEUW KAPSYSTEEM. 

Door de firma Otto Hetzer, te Weimar, is een systeem voor houten bekappingen 

uitgevonden en beproefd, dat aan de tot nog toe gevolgde wijze van bekappcn met 

hout een nieuwe richting belooft te geven. Het berust op de samenvoeging van dikke 

en dunne strooken hout, die met een kleefstof, welke tegen water bestand is, in eiken 

doorsneêvorm dien men verkiest, doch 't doelmatigst in T- of I-doorsnede, verbonden 

en in eiken stand (recht, gebogen, gebroken enz.) gehouden kunnen worden. Teneinde 

zeker te zijn, dat de vorm, die aan de strooken gegeven is, ook nadat zij uit de pers 

genomen jtjn en na het opstellen van het dak, duurzaam bewaard blijft, moeten de 

opeengelegde dunne en dikke strooken niet slechts op de wijze zooals de meubelmaker 

dit' doet — met wiggen-, schroeftangen of dergelijke hulpmiddelen — o p elkaar gedrukt, 

doth ook nog in elkander geperst worden, waarvoor de firma bijzondere werktuigen bezit. 

Met gewone meubelmakerslijm zou zulk een verbinding niet denkbaar zijn, alleen 

reeds Omdat de-fijm stollen zou zelfs eer de groote en talrijke vlakken, die te gtilijk 

moeten geperst Worden; e r ' a l l e mede bestreken waren. De door Hetzer gebezigde 

waterdichte kieefsifdP Vtordt er in kouden toestand opgebracht. Gedurende den tijd tusscheh 

het opbrengen der kleefstof en het samenpersen der stukken hout, worden de bestreken 

•rakkefn week, zoodat zij zich gemakkelijker laten ineenperseh. Hierbij dringen de harde 

jaarringen Van het eene vlak in de er op liggende zachte deelen van het andere. 
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Dit is de voornaamste en kenmer
kende eigenschap van deze nieuwe methode. 

Deze innige verbinding verkrijgt een 
zoo hoogen graad van vastheid, dat breuk 
- r gelyk door proefnemingen is gecon
stateerd — nimmer in de lijmvoegen 
plaats heeft, doch altijd daarnaast. Het 
is zelfs niet mogelijk, zooals bij meubel
makerslij m werk, de vlakken, wanneer de 
kleefstof hard geworden is, glad van elkaar 
te scheiden; wanneer dit, met aanwending 
van buitengewone krachtmiddelen, wordt 
beproefd, scheuren steeds uit beide stukken 
groote of kleinere houtapanen af. De vast
heid der kleefstof is dus grooter dan die 
van het hout. Op dit door de practijk 

geleverd bewijs berust de onverschuifbaarheid der opeengelijmde vlakken, zoowel bij 
groote belasting van vrijliggende constructie-deelen als ook bij het aanhouden van 
gebogen of gebroken vormen. Uit economisch oogpunt veroorlooft het samenstellen 
van groote overkappingen uit kleine stukken hout een beter paTtijtrekken van de 
bosschen, daar het, zooals men weet, steeds moeilijker wordt, hout in groote afmetingen 
te krijgen. Nadat Hetzer eerst bijna tien jaren lang naar een vast plan tal van proef
nemingen gedaan en zich aldus van de soliditeit zijner methode overtuigd had, heeft 
hij tot nu toe ongeveer 65 daken van deze soort gebouwd, tot op een spanwijdte van 
43 M. zonder midden-ondersteuning, en dat zoowel voor particuliere als voor stedelijke 
gebouwen, zoodat reeds heel wat ervaring er mee is verkregen. In het hiervolgende 
moge een uitgevoerd werk van dezen aard als vcjorbeeld dienen om de uitmuntende 
hoedanigheden van een Hetzer-dak in het licht te stellen. 

De groote telejJhooozaal in het postkantoor te Trier bood tijdens de verbouwing 
en vergrooting van dit gebouw gelegenheid, zulk een dak met andere constructies te 
doen mededingen. Het is een der eerste rijksgebouwen in Dujtschland, die een Hetzer-
dak hebben gekregen. Het werd aangebracht boven een deel van den rechtervleugel, 
waarin de telephoonzaal zou komen. Voordien was de eene helft daarvan een gebouw 
van twee verdiepingen, ongeveer 30 jaar geleden uit tufsteen met een verblendlaag 
van zandsteen opgetrokken; de andere helft moest nieuw gebouwd, en daarna op het 
geheel nog een derde en vierde verdieping gezet worden (zie fig. 2 en 3); op de 
laatste zou de telephoonzaal komen, 15.28 M. breed en in het midden 18.50 M. lang, 
en op de derde de bijbehoorende omschakelk'amer voor de kabels. Daar op die beide 
nieuwe verdiepingen ten gevolge van de zware kabels en de telephoonkasten een nuttige 
belasting voor elk van 750 K.G./M9. kan optreden, werd dus voor de zich er onder 
bevindende vensterpenanten een draagvermogen van rond 10 K.G./cMs. gevorderd; 
voor het oude metselwerk kon echter slechts op 5 K.G./cM8. gerekend worden. 

Om nu niet den geheelen ondermuur te moeten versterken • • wat gelijk zou 

Plattegrond 
. - . - . - l i i J B - -

der eerste 
verdieping 

b 

Fio. 1. 

GBDEELTELIJKB PLATTEGROND VAN HET 
POSTKANTOOR TE TRIER. 
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Fio. 3. DOORSNEDE C D. 

GEDEELTELIJKE DOORSNEDE VAN HET POSTKANTOOR'TB TRIER, 
MET HETZERrDAK. 
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DOORSNEDE B B. 

FIO. 5. 

DOORSNEDE C C 

gestaan hebben met totaal afbreken en 
weer opbouwen — werd de bijkomende 
belasting opgenomen door een aantal 
ijzeren balken, die op de oude gevel-
muren boven de tweede verdieping liggen 
(fig. 2), doch in werkelijkheid op de beide 
iniddenkolgmmen dragen; van deze worcft 
/.ij door smeediJKcren schoren boven dfe 
beide ouiie verdiepingen op versterkings
pijlers overgebracht (fig. 2 en 3), die van 
uit den goeden bouwgrond tot onder het 
keldergewelf sijn opgetrokken en waarvan 
het onderste gedeelte tot aan de tweede 

versnijding in gewapend betou is uitgevoerd, terwijl het overige, uit klinkers m 
cement gemetseld, met de oude muren verbonden en meermalen verankerd wer^ 
.(fig. 4 en 5). Deze versterking is zoo solide, dat zij alleen de nieuwe belasting had 
kunnen opnemen. Het gevaar voor, zij het ook slechts geringe zetting der versterkingen 
en daarmede het afscheuren van het oude metselwerk zou te groot geweest zijn, indie^i 
men de nieuwe belasting mede door de oude muren had laten dragen (fig. s). Kortelijk 
zij nog opgemerkt, dat ook de oude balklaag tusschen de tweede en derde verdieping 
voor een nuttige belasting van 750 K.G./M8 te zwak was'en daarom door het inbrengen 
van tusschenbalken de noodige versterking moest ontvangen (fig. 3). 

Voor de bekapping en overdekking der groote telephoonzaal waren ijzeren, ongeveer 
tot op de halve vensterhoogte neergaande binten met daartusschen aangebrachte zolderingeji 
.van gewapend beton voorgeschreven, waarop ter bevloering cement-estriken, een kurklaag 
'en ruberoid moesten worden gelegd. De binten moesten, om brandvrij te zijn, met 
Rabitz-oleisterwerk omkleed worden. ^oi volgt.) ; 

BRANUVRIJE TRAPPEN. 

De trap, die een der voornaamste bestanddeelen van het hu ie is - - aldus schreef 
de bouwinapecteur Wendt, te Berlijn, in de «Siidd^vijisdie B|iujeitMÏig« - behoort zoo
danig te zijn geconstrueerd, dat zij zoogoed a|s onaantastbaar is voor het vuur. In 
woonhuizen zijn houten trappen voldoende brandvwj, wanneer zij tusschen muren worden 
geplaatst en aan de onderzijde beriet en bepleisterd. Is er geen j^legenheid ze tusschen 
muren te plaatsen, dan moeten zij aan de zijden op dezelfde wijze tegen den recht-
streekschen invloed van het vuur beschermd worden. Zulke trappen zijn beter dan 
de z.g. onbrandbare ijzeren trappen; deze toch verliezen, gelijk alle onbeschermde ijzeij-
constructies, bij verhitting spoedig hun draagvermogen. 

Bij een brand te Baltimore in 1904 zijn noch plaatijzeren trappen met leisteene^i 
dektreden, noch gegoten ijzeren trappen met marmerbekleeding tegen het vuur bestand 
gebleken. Alleen wanneer zulke trappen van onderen en op zijde door Rabitz-bepleistering 
of iets dergelijks beschut zijn, bieden zij beter weerstand aan het vuur. 
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j •i'Ook'vrijdragende trappen van natuursteen — graatet en zandsteen — zijn niet Mnder 
b«detikinf.'; Bij proefnemingen sprongen granieten traptreden, na een half uur aan een 
maximura-temperatuur van circa i3OO0C. blootgesteld 1» zijn geweest, finaal stuk. Even 
ongunstig Http het af met-vrijdragende traptreden van zandèteefi. Door er een beschutting 
van Rabitz-pkistcrwerk onder aan te brengen, kunnen ook rij tegen de aanvallen vain 
het vuur meer bestand gemaakt wordtn. , 

Een proefiïeming met traptreden van kunststeen gaf daarentegen alle reden tot 
tevredenteeid. Deze proef werd genomen door het Koninklfk Proefstation te Gross-
Uchterfelde. Een trap van kunststeen werd blootgesteld adn een temperatuur van 
ongeveer tooo0C. en daarna met koud water bespoten. Het bleek toen, dat er slechts 
tot ongeveer i cM. diepte een geringe afneming der vastheid viel te constateerem 

Schrijver bespreekt voorts eenige beproefde systemen van kunststeenen trappen, en 
maakt nog melding van Oen zeer interessante proef, door hetzelfde bureau genomen. 
Eerst werd de kunststeeiren trap aan een proef belasting onderworpen, waarbij de laat 
tot een gewicht van 37.740 K.G. werd opgevoerd. Vervolgens werd deaelfde trap aan 
de brandproef onderworpen, zoodanig, dat de hitte aooveel mogelijk onder de treden 
werd geconcefatreerd. Het vuur werd een uur lang in gloed gehouden, daarna gebluscbt, 
waarbij de volle straal der spuit op korten afstand op de onderatjde der treden werd 
geridht. Na afloop der proef kon men in de bovenste drie treden hier en daar een fijn, 
verticaal loopend berstje opmerken; andere sporen van vcrnteling of verandering werden 
öiet waargenomen. Door er met hamer ea beitel op te slaan, wewd- vastgesteld, dat 
het kunststeenmateriaal aan de zijde, die aan de vlam was blootgesteld geweest, na de 
blusaching tot ongeveer 1 cM. diepte een geringe vermindering van vastheid vertoonde; 
overigens was er niet de miaate verandering te bespeuren, niettegenstaande de hitte 
meer dan iooo0C. had bedragen. Wanneer aldus geconstrueerde trappen van kunststeen 
niet vrijdragend worden gemaakt, doch oojc aan het vrije einde door vuurvast ommantelde 
ligger» atfn ondersteund, zijn ze volgens den heer Weödt onvoorwaardelp vuurvast en 
onvernielbaar. _ _ ^ _ _ _ _ 

DE NADEELEN VAN GEBREKKIG METSELWERK. 

Onder dezen titel richtte de „Deutsche Techttiker-Zeitung" een waarschuwing tot 
de metselaarsi'^rtn bij het toetselen toch'1 steeds de noodigc voorzorgamaatregelem i» acht 
te nemen. Vaak wordt hSTTfttten der steenen verzuimd of op onvoldoende wijee ver
richt. En het behoorlijk nat maken der steenen is toch van zoo groot belang voor de 
stevigheid van een'mu^r. De droge steen slurpt, doordat hij meer of minder poreus is, 
begeerig het water uil de kalk op, waardoor deze haar bindende kracht verliest. Er 
blijft dan een murwe, gemakke^k te verbrokkelen specie over, die nooit goed hard 
wordt:- Zoo is het op warme dagen geheel en al nutteloos, een grooten stapel stcetten 
slechts oppervlakkig te bespuiten, zooals vaak gedaan wordt, want het weinlgje water, 
dat er op komt, is onder de heete zonnestralen spoedig weder verdampt. Op ziilke 
dagen moeten de steenen, onmiddellijk voordat zij verwerkt worden, bijzonder goed nat 
gemaakt worden. 
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Evenzoo is het een groote fout, als de steenen niet zat genoeg in de specie worden 
gelegd. Deze moet, wanneer de steen in het mortelbed krachtig wordt aangedrukt, uit 
de streksche en stootvoegen puilen. De stootvoegen worden echter meestal ontoereikend 
of in het geheel niet met kalk gevuld. Bij onvoldoende kalkspreiding lijdt de onderlinge 
samenhang der steenen en dientengevolge ook de stevigheid van den muur 

Bij den bouw van schoorsteenen moeten de stootvoegen inzonderheid zeer dicht 
gemaakt worden, daar anders de verbrandingsgassen in den vorm van een teerachtigen 
neerslag langs de buitenzijde van den schoorsteen afloopen. Het is dan niet maar 
genoeg, klinkers te gebruiken, die slechts weinig doorlatingsvermogen hebben, maar zij 
moeten' ook met zorg gelegd en gevoegd worden. Bij een gebrekkig uitgevoerden 
schoorsteen is het doorslaan van roet en damp moeilijk te vermijden. 

Dezelfde zorg moet men ook aan ventilatie- en verwarmingskanalen, wijden. Deze 
moeten van binnen zoo effen mogelijk zijn, opdat de gassen er onbelemmerd door 
kunnen stroomen. Daarom moeten de steenen, die voor zulke kanalen gebruikt worden, 
aan de zijde, die binnenin komt, goed vlak zijn, zuiver op den draad gemetseld en niet 
meer dan platvol gevoegd worden. Dit wordt echter vooral dan verzuimd, wanneer 
klinkers en achterwerkers te gelijk aan zulke kanalen verwerkt worden. Gewoonlijk is 
de achterwerker eenige millimeters langer en breeder dan de hardgebakken klinker. 
Wanneer men nu de buitenlagen op den draad gaat aanhouden, is het gevolg, dat aan 
de binnenzijde van het kanaal de lagen ongelijk worden, waardoor de gassen in hun 
loop worden gestuit en in de oneffenheden het stof zich veel gemakkelijker vastzet, dan 
op een vlakken wand het geval zou zijn. 

DE CRISIS EN DE PARTICULIERE ARCHITECTEN. 

De vier bouwkundige vereenigingen, t. w. de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst, het Genootschap »Architectura et Amicitia., beide te Amsterdam, de ver-
eeniging .Bouwkunst en Vriendschap, te Rotterdam en de Bond van Ned. Architecten 
hebben zich opnieuw tot de Ministers gewend met een adres, waarin zij verzoeken — 
nu ook met het oog op de huidige crisis en de belangen der particuliere architecten 
en hun personeel — om eenige der openbare werken, waarvan plan bestaat, die door 
de Rijksbouwbureau's te doen uitvoeren, in opdracht te geven aan particuliere architecten, 
opdat niet al het werk zich in de Rijksbouwbureau's ophoopt, in verband waarmede op 
de thans ingediende begrooting voor 1915 uitbreiding van het corps ambtenaren wordt 

voorgesteld. . 
Reeds in Juni 1912 hebben de genoemde vereenigingen de wenschelijkheid betoogd, 

dat door de Overheid voor de belangrijke bouwwerken (gelijk in het buitenland meer 
en meer regel wordt) gebruik worde gemaakt van de kennis en het talent der ervaren 
particuliere bouwmeesters, die bij de weinige werkelijk monumentale bouwwerken in oils 
land, niet in de gelegenheid worden gesteld hun kunnen in die mate te ontplooien, als 
nuttig en noodig is voor de verheffing der architectuur, een kunst, die in waarheid de 
uitdrukking is van het gemeenschapsleven. Zij verzoeken daarom thans te meer en met 
ernst, een zoodanige beslissing te willen nemen, dat de particuliere architecten — en 
met hen hun personeel — deel kunnen hebben in de belangrijke bouwwerken, die van 
Regeeringswege tot stand komen. 
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Bij de Plaat. 

ONTWERP VOOR EEN LANDHUISJE. 

Hoewel op bijgaande plaat de indeeling voldoende is aangegeven, moge .het 

volgende nog ter toelichting dienen. 
De voor dit betrekkelijk kleine landhuis nogal ruime hal is niet alleen bestemd 

om toegang te verleenen tot de vertrekken en de trap naar de verdieping, maar ook om 
in den zomer als aangenaam zitje dienst te doen, vooral, wijl de achtergevel op het 
noorden is gedacht en het dan in de hal betrekkelijk koel zal zijn. 

De bedoeling is, de ruime garderobe en den toegang tot de keuken door een gordijn 

af te sluiten. 

De slaapkamers zijn alle onder de bekapping gelegen, echter zoodanig afgetimmerd, 

dat dit niet hinderlijk is in 't gebruik. 

Op de vliering is nog een zeer goed bruikbaar dienstbodenkamertje en voldoende 

zolderruimte voor berging beschikbaar. 
Door omstandigheden kon nog niet tot de uitvoering worden overgegaan. 

A. TH. BLOM, Enschede. 

VERBOUWINGSPLAN VOOR EEN NOORD-BRABANTSCHE BOERDERIJ, 

DOOR A. GRAAFl AND, TE B E R L I C U M ( N . - B R . ) . 

Iemand, die nog nooit m Brabant geweest is, kan zich niet voorstellen, welk éen 
bekoring er van een Brabantsche boerderij uitgaat. De penteekening, dié zulk ean 
boerderij in haar ouden toestand weergeeft, geeft er eenig denkbeeld van. Met haar 
typisch stroodak past zij zich geheel aan bij de omgeving. De nieuwe toestand is dan 
ook, op enkele geringe veranderingen na, hetzelfde gebleven. 

Maar hoe aardig het er van buiten ook uitziet, van binnen was het.een ware 
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Dli BOERDERIJ VÓÓR DE VERBOUWING. 

rommelhoel. Er is nu getracht, den uiterlijken vorm zooveel mogelijk te bewaren en 

het inwendige zooveel als kon naar de laatste elschen te verbouwen. De plannen geven 

een en ander duidelijk weer. 

Op den zolder zijn nog een paar slaapkamers ondergebracht. Zoowel in woonhuis 

als in stal is voor voldoende licht en lucht zorg gedragen. 

EEN NIEUW KAPSYSTEEM. 

(Slot.) 

Ter onderhandsche inschrijving werden.twee gewapend-betonfirma's en de firma Otto 

Hetzer uitgenoodigd. Van een gewone houten bekapping kon geen sprake zijn, aan

gezien de afstand tusschen de pijlers, en derhalve ook tusschen de binten, meer dan 

6 M. bedragende, te groot was om met de gebruikelijke houtzwaarten te kunnen 

volstaan. Meer binten aan te brengen zou ernstige moeilijkheden en hoogere kosten 

veroorzaakt hebben, wijl deze dan boven de groote zaalvensters op bijzondere wijze 

moesten worden ondervangen. De voorwaarden voor deze aanbesteding waren zoo 

algemeen mogelijk gesteld, ten einde den mededingers de vrije hand te laten en 

verschillende voorstellen te ontvangen. Toch werd. ter verkrijging van gelijkmatigheid 

in warmte en koude, alsmede ter beveiliging tegen brand, een plafond in Monier-, 

gips- of Rabitzwerk voorgeschreven, op voldoenden afstand van het dak om den toegang 

tot dit laatste voor het doen van herstellingen mogelijk te maken. 

De aanbesteding had den volgenden uitslag. Een ij/.eren overkapping met houten 

sparren en beschieting kwam, zonder het plafond, op rond / 3900'. een dak in gewapend 

beton op rond f 5000, en een . Hetzer-dak op rond f 2200. Bij het eerste zou .een 
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Engelsch of Polonceau-gebint, bij het laatste een vlak gewelfde dakvorm met omloo
penden sprong het voordeeligst geweest zijn. Bij een ijzeren overkapping zou het verlangde 
plafond aan de onderste gording, bij een dak van gewapend beton aan den sprong-
band kunnen worden opgehangen; bij het Hetzer-dak waren de gordingen en binten 
hiervoor de gegeven bevestigingspunten. Bij het eerste plan zou het gewicht van het 
dak met inbegrip der bedekking ongeveer 35.000 K.G., bij het tweede bijna 100.000 K.G. 
bedragen, terwijl het Hetzer-dak met de bedekking incluis slechts 21.000 K.G. weegt. 
Die hooge belasting door de beide eerste daken zou versterking der vier middelste 
vensterpenanten op de derde en vierde verdieping door ijzeren stijlen noodig gemaakt 
hebben, waardoor de vergelijking der kosten nog meer ten gunste van het Hetzer-dak 
zou zijn uitgevallen. 

Benevens den lagen prijs en het geringe gewicht bood een Hetzer-dak in dit geval 
nog een groot voordcel, n.l. dat het veel vlugger was uit te voeren. Een ijzeren of 
ook een gewone houten bekapping zou van het oogenblik, waarop de opdracht verleend 
werd, tot dat, waarop men met de afdekking had kunnen beginnen, minstens vier 
maanden hebben gevorderd; een dak van gewapend beton zou bij gunstig weer zeker niet 
in minder dan vijf maanden zijn klaargekomen. Daar de bouw echter eerst in midden 
November tot aan de kroonlijst gevorderd was,*zou het een waagstuk geweest zijn, 
met den winter op komst aan betonwerk te beginnen; de uitvoering van een dak in ge
wapend beton had daarom tot het voorjaar moeten worden uitgesteld, het gebouw zou 
den geheelen winter door aan de nattigheid blootgesteld geweestt en waarschijnlijk eerst 
in het midden van den volgenden zomer onder dak gekomen zijn. Wat de brand
vrijheid betreft, is een Hetzer-dak niet gevaarlijker dan andere houten bekappingen, 
daar het van binnen door het Rabitz- of gipsplafond, van buiten door de als vuurvrij 
toegelaten Duresco-bedekking (een vervanging van ruberoid) beschermd is. Om deze 
redenen werd aan Otto lletzer den i/den September igoj het werk gegund, waarbij 
hij op zich nam, den arbeid aldus te regelen, dat van 1 November af na oproeping 
terstond met het opstellen van het dak kon worden begonnen. 

jDe uitvoering had als volgt plaats. Met het werk voor de binten en sparren werd 
volgens Hetzer's opgave den 1 sten November igoy begonnen. De laatste détailteeke-
ningen van trekstangen, opleggingen en dergelijke, die Hetzer aan de bouwdirectie 
moest overleggen, werden de firma den \3Aen November goedgekeurd teruggezonden. 
Den loden November werden de deelen der binten en de sparren te Weimar opgeladen, 
de aflevering op het werk geschiedde op' 23 November. Den isten December was de 
bekapping gereed. Het ophijschen had drie, het opstellen vier werkdagen in beslag 
genomen, die zeer regenachtig waren en waarop slechts acht uren kon gewerkt worden. 
Die verbazend vlugge opstelling was mogelijk, doordat de planken en platen altijd in 
groote sorteering uitgeloogd en gedroogd voorhanden zijn. Wordt een opdracht 
ontvangen, dan worden zij eenvoudig op de vereischte lengte gezaagd, aaneengelegd, 
in- de pers gebracht en met de kleefstof bestreken. In de pers zelf ligt het hout 
slechts 24 uren; dan is het voor de verzending gereed. Gedurende de drie weken 
vóór Kerstfeest, waarin het dak gedekt werd, hebben de aaneengelijmde sparren en 
gebinten ook in dit opzicht de proef doorstaan, dat geen nattigheid de verbinding kon 
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losweeken; want het regende gedurende dien tijd onophoudelijk, zonder dat er iets 
aan het hout veranderde. 

Zeer leerzaam is, dat Hetzer ook van zijn verbonden houten bintbalken, die op 
trek- en drukvastheid werden onderzocht, na langdurige proefnemingen de volwandige 
X-vorm, die voor ijzeren balken bijna uitsluitend in zwang is en de materiaalvastheid 
het best tot haar recht doet komen, bevonden heeft de statisch gunstigste te zijn. 
Het Hetzer-dak te Trier is gemaakt van dennenhout, dat zich het best laat buigen en 
het meest noestvrij is, en wordt gevormd uit twee midden- en twee strijkbinten in 
I-vorm bij 6.40 M. afstand van hart op hart (zie fig. 2 en 3, blz. 165). Bij de eerste bedraagt de 
balkhoogte 70, bij de laatste 50 cM., terwijl bij beide doorsneden de breedte der flens 
16, de hoogte 12 en de dikte van het lijf 6 cM. is. De flenzen bestaan elk uit vier 
3 cM. dikke, het lijf uit 1.S1/,,, resp. 10, elk a1/» cM. dikke plankiagen. De doorsnede 
der middenbinten bedraagt derhalve 660, die der strijkbinten 540 cM".; de eerste 
zouden dus overeenkomen met twee gewone houten binten van 15 X 22, de laatste 
met zulke van 15 X 18 cM. De ondereinden der binten zijn voorzien van ijzeren 
schoenen en rusten op gegoten ijzeren platen (zie fig. 2). De strijkbinten zouden niet 
noodig geweest zijn, want men had de gordingen in de gevels kunnen laten rusten; 
daar deze echter ten deele op onderslagbalken staan, mochten zij door het dak niet 
meer belast worden; slechts om deze reden zijn strijkbinten geplaatst. 

De binten zijn naar een straal van ongeveer 9 M, gebogen. De x-vormige door
snede is aan de nok, en bovendien nog achtmaal door dwarsstukken én ijzeren beugels 
versterkt (fig. 2). Opmerkelijk is de ondersteuning der nok en van de beide gordingen, 
welker ligging geheel onafhankelijk is van het verband van het bint, daar immers het 
I-profiel een buigingsvaste doorsnede vormt! twee korte stijlen zijn meermalen met 
bouten aan de binten bevestigd en nemen aan weerszijden een schoor op, die er met 
de gebruikelijke schuine borst en tand is ingewerkt. De gordingen zijn verkeept op 
de 8 X 12 cM. dikke, gebogen sparren, die uit 6 plankiagen van elk 2 cM. dikte 
aaneengelijmd zijn; deze sparren komen bij de nok koud tegen elkaar en hebben ter 
weerszijden een ontwikkelde lengte van 20.20 M. De binten werden in twee gedeelten 
op hi 1 werk geleverd, en wel zoo, dat de bovenflens van de eene binthelft ongeveer 
•̂  M. over de .nok heen stak: op den vloer der zaal werden de beide binthelften in 
elkaar gezet, onder de pers aaneengelijmd en overeind gezet Het plafond werd in 
draadgips uitgevoerd en aan de binten en gordingen opgehangen (fig. 2). 

Dit practisch voorbeeld bewijst duidelijk, hoevele voorHeelen deze nieuwe methode 
van houtbewerking aanbiedt. 

EEN WOLKENKRABBER NA 25 JAAR. 

Onlangs is de oudste 'wolkenkrabber te New-York afgebroken. Het was een gebouw 
van tien verdiepingen, en dateerde van 1889, Juist een kwart eeuw had het dienst gedaan. 
Natuurlijk interesseerden alle architecten zich levendig voor de conditie der onderdeden, 
hetgeen bij de afbraak eerst goed voor den dag kan komen. Men kon -echter tevreden 
zijn. Niets van het materiaal was noemenswaardig afgesleten of vergaan. Integendeel, 
ware het niet, dat men op die plek grond een-nog hooger gebouw had willen zetten, 
dan had het er nog eeuwen kunnen blijven staan. 
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HET ROESTEN VAN IJZER IN BETON. 

Door C. P. VAN HOEK 

(Auteursrecht voorbehouden.) 

I. 

Een der grootste vraagstukken van den tegenwoordigen tijd is hel gedrag van 

ijzer in beton. Ter verkrijging van een grootere vastheid wordt het beton n.l. in veel 

gevallen gewapend met ijzeren staven e. d. Die grootere vastheid is slechts van t.jdel.jken 

aard als het ijzer niet duurzaam roestvrij blijft. Omtrent dit laatste verkeerde men 

langen tijd in groote onzekerheid. Sedert evenwel een aantal betoncon.struct.es z.jn 

gesloopt en men over een rijpe ervaring en de uitkomsten van talrijke proefnemmgen 

beschikt is deze onzekerheid vrijwel geheel weggenomen. 

In het algemeen kunnen de geconstateerde feiten aldus worden samengevat: Wanneer 

geen electrische stroomen op het gewapend beton inwerken, blijft het ijzer gedurende 

onbepaalden tijd volkomen roestvrij. Reeds geroest ijzer wordt onder die omstandig

heden door het omringende beton zelfs geheel ontroest. Enkele voorbeelden mogen 

een en ander nader aantoonen. 

Ankerbouten van een gashouder te Hamburg, welke in .852 gebouwd was, bleken 

in .908, na verwijdering van het omringende cement, nog totaal roestvrij te z.jn. 

In tgoi werd een gewapend-betonconstructie van de in ,883 aangelegde water

leiding te Grenoble gesloopt, en was de ijzeren bewapening nog volkomen blank. Het

zelfde werd ook in .903 waargenomen bij een ^ 1 8 9 2 vervaardigde constructs van 

een kanaal te St. Johann.-

Dit gold echter ijzer, dat vermoedelijk vooraf roestvrij was gemaakt, aangezien men 

dit vroeger voor beslist noodzakelijk hield. Op de tentoonstelling te Neurenberg m U05 

bezigde evenwel de firma Dyckerhoff & Widdmann - - wijl het .en tijdelijk bouwwerk 

betrof geroest ijzer voor de bewapening. Na de slooping ontdekte men tot .eders 

verbazing, dat het roest geheel verdwenen was. Al dient dit geen aanleiding te geven, 

steeds geroest ijzer voor bewapening te gebruiken, het doet toch zien, dat de ontroestmg 

niet zorgvuldig behoeft plaats te vinden, en de bewapening in geen geval van een 

zoogenaamde beschuttende verflaag dient voorzien te worden. Dit laatste vond o. a. 

toepassing bij de in 1896 gebouwde ,Gillinder Building, te New York Het ijzeren 

geraamte van dit gebouw was n.l. eerst geschilderd en daarna met een 2 ' / , cM. d.kke 

betonlaag omhuld. In 1910 moest dit gebouw worden afgebroken, om plaats te maken 

voor de .Bankers Trust Building.. Er bleek toen. dat de verflaag totaal verteerd was. 

terwijl het .jzerwerk op enkele, zelfs cardinale punten groote roestvlekken vertoonde. 

Het verteren der verflaag was ongetwijfeld te wijten aan de alkaliën van het cement, 

de roestvlekken ^ aren vermoedelijk door electrolyse ontstaan. 

Talrijke malen heeft men geconstateerd, dat gewapend-betonconstructies scheurden 

en afbrokkelden, terwijl de bewapening zeer ernstig geroest was. Alhoewel de oorzaken 

hiervan dikwijls moeilijk waren vast te stellen, bleek toch meermalen, dat dit het gevolg 

was van electrolyse. Het is dus van het hoogste belang, de omstandigheden te leeren 

kennen, waaronder de bewapening van het beton kan verkeeren. 

http://betoncon.struct.es


'75 

19—25 % 
5— 9 .. 
2— 4 .. 

6o—64 ,, 

I— 4 >. 
I —1-75 -

0.5— 3 -
0 . 1 — 1 „ 

De foestwerende werking van het beton wordt veroorzaakt door de alkaliteit van 

het cement. Volgens de „United States Government Specifications for Portland Cement" 

bestaat normaal portlandcement uit: 

Siliciumdioxyde 
Aluminiumoxyde 
IJzeroxyde 
Kalk 
Magnesiumoxyde . . . . 
Zwaveligzuuran hydride 
Gloeiverlies 

Onoplosbaar residu %;. 

Meermalen is- ook kalium- en nalriumoxyde in portlandcement aangetroffen. De 

kalk is slechts voor 2,7 tot 13 ,8% i n vrijen toestand aanwezig. De ongebonden kalk 

en het eventueel aanwezige natrium- en kaliumoxyde leveren met het mengwater een 

alkalische oplossing. Uit de proeven van Heyn en Bauer ^ bleek o. m., dat een oplossing 

van 0.67 G. calciumhydroxyde (kalk) per L. water voldoende sterk was, om het roesten 

volkomen tegen te gaan. Ongetwijfeld bevat het beton een minstens even sterke op

lossing van calciumhydroxyde, zoodat de bewapening daardoor tegen het roesten be

veiligd is. Het kan evenwel voorkomen, dat sommige gedeelten van het ijzer niet in 

directe aanraking zijn met het cement, n.l. bij aanwezigheid van holten, zandkluiten, e.d. 

Deze gedeelten zijn dan niet door de alkaliën tegen het roesten beschut. Verschillende 

omstandigheden kunnen er echter het hunne toe bijdragen, dat dergelijke gedeelten 

toch roestvrij blijven. Ten eerste is het ijzer in beton uiterst weinig aan temperatuurs

wisselingen onderhevig, daar het beton een zeer slechte warmtegeleider is. Voor eenige 

aan het roesten bevorderlijke temperatuursverhooging bestaat dus weinig gevaar. Verder 

worden alle zuren in regenwater, enz., en het koolzuur uit de lucht door de alkaliën 

uit het cement gebonden, en kunnen dus niet tot het ijzer doordringen. Weliswaar 

blijft de mogelijkheid bestaan, dat lucht en water op het onbedekte ijzer inwerken, doch 

de kans voor de afzetting van condensatie-water is door de vrij constante temperaturen 

niet groot, zoodat slechts sprake kan zijn van water, hetwelk in vloeibaren toestand 

door het beton is afgescheiden. Dit bevat alkaliën in oplossing en veroorzaakt dus 

geen roestvorming. Hierop is de doorlaatbaarheid van het beton voor lucht van geen 

noemenswaardige!! invloed. De meening van Hinrichsen *), dat het ijzer alleen dan tegen 

roesting beschut is, als de toetreding der lucht door het beton verhinderd wordt, kan 

men dus als foutief aanmerken. 

Van de roestwerende werking van beton maakt men in den laatsten tijd. een zeer 

nuttig gebruik. Bouwconstructies, pijpleidingen enz. worden thans - - vooral in Amerika 

en ook in Duitschland • dikwijls omhuld met beton. Daar dit niet alleen het ijzer 

tegen roesten beschermt, doch tevens in aanzienlijke mate bevorderlijk is aan de sterkte 

der constructies, zoo kan het betreffende ijzerwerk belangrijk lichter genomen worden. 
( Wordt vervolgd 1 

i) Ueber den Angriff des Eisens durch Wasser und wasserige Lösungen; Mitt. Materialprüfungsamt 
1908, pag. 94. 

2) zu r Kenntnis des Einflusses von Koksasche au f den Rostangriff von Eisen; Mitt. Materialprüfungs
amt 1907, pag. 324. 
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DE CRISIS EN DE OPZICHTERS EN TEEKENAARS. 

De Alg. Ned. Opzichters- en Teekenaarsbond heeft zich eveneens tot de ministers 
gewend met een adres, waarin de heeren M. Vrijenhoek en C. W. J. de Jongh, respec
tievelijk waarnemend voorzitter en secretaris van en handelende namens genoemden 
bond, mede in aanmerking nemende de groote werkloosheid onder de bouwkundige 
opzichters en teekenaars ten gevolge van den oorlogstoestand, hunne volle sympathie 
hechten aan het adres der vier bouwkundige vereenigingen betreffende het bevorderen 
der bouwbedrijvigheid onder de huidige omstandigheden, door eenige der openbare 
werken, welke de overheid besloot te doen uitvoeren, in opdracht te geven aan par
ticuliere architecten; reden waarom zij met den meesten aandrang verzoeken, een be
slissing ' te willen nemen overeenkomstig het verzoek der genoemde bouwkundige ver
eenigingen. 

„De Bouwwereld" is echter, wat het belang der opzichters en teekenaars betreft, 
van een andere meening. In de eerste plaats vreest zij, dat de drang in de door de 
architecten gewenschte richting voor het oogenblik zeer verzwakt zal zijn, nu blijkens 
de gehouden enquête der bouwkundige vereenigingen de toestand voor de particuliere 
bouwmeesters geenszins zoo zorgwekkend is als men meende Dit was een gerust
stellende verrassing, die aan de Regeering niet onbekend zal gebleven zijn. 

Maar dan ook, het aangevoerde belang van het personeel brengt niet mede, de 
rijkswerken aan particuliere bouwmeesters op te dragen. Immers, als dezen de betrek
kingen moeten opzeggen, zullen daarentegen de rijksbureau's in gelijke - - en eerder 
nog in meerdere — mate uitbreiding behoeven. Voor de opzichters en teekenaars 
blijft het dus vrijwel hetzelfde, wie de werken ontwerpen en uitvoeren. Zelfs wordt 
voor hen de toestand eer gunstiger, wanneer de rijksbureau's het druk krijgen. Deze 
werken niet alleen met relatief meer personeel, dat ook profiteert van den langeren tijd 
van voorbereiding, die een rijkswerk noodzakelijk behoeft, maar de rijksbetrekkingen 
hebben bovendien het voordeel, dat zij, ook al zijn ze tijdelijk, toch doorgaans meer 
„vastigheid" bieden dan een particuliere positie. Het is overwegend het belang der 
particuliere bouwmeesters, dat de vereenigingen in haar adres trachten te bevorderen. 
Maar — aldus concludeert „De Bouwwereld" —' als voor hen de toestand zoo weinig 
benard is als de enquête leerde, zal er voor de Regeering omgekeerd zeker weinig aan
leiding bestaan om, met het oog op de omstandigheden, incidenteel een zoo principieel 
besluit te nemen als, blijkens de verwijzing naar het adres van 1912, feitetijk wordt 
verlangd. 

NEDERLANDSCHE KLINKERWEGEN. 

Het bestuur der Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten stelt een enquête 
in, die aller steun verdient; een enquête namelijk naar de hoeveelheid klinkerbestrating 
in ons land, ook in vergelijking met andere materialen, de kosten van aanleg, onderhoud, 
duurzaamheid, het oordeel der gebruikers over de eigen kwaliteiten der klinkerwegen, enz. 

Dit als voorbereiding van het Vierde Wegencongres, in 1916 te München te houden, 
waar de klinkerwegen mede een punt van rapporteering en bespreking zullen uitmaken, en 
waarvan het dus een integreerend Nederlandsch belang is om goed beslagen ten ijs te komen. 

Daartoe is een uitvoerige vragenlijst opgesteld, welke aan heeren wegen-technici is 
toegezonden en op aanvrage aan het Secretariaat te Nijmegen, St. Jorisstraat 28, te 
verkrijgen is 
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ONTWERP VgOR EEN DAKVlENSTER, 

j DOOR-B. V. W. X^vXf-X 

Dakvensters, dienend tot verlichting van zolders of zolderkataers,-of tqt het scheppen 

van meerdere ruimte op zolderkamers, kunnen aan den voet Van het dak of meer 

midden op het dak geplaatst worden, al naar gelang de kap voorzien is van een borst

wering of niet. 

Staat het dakvenster aan den voet, dan kan langs het dakvenster èen z.g. ver

holen goot worden aangebracht (zie fig. i), die het regenwater, dat tegen het dakvenster 

aanslaat, naar de goot afvoert. Bij een dakvenster meer middenop staand, ontmoet dit 

bezwaren, omdat de verholen goot dan te ver onder de pannen doorgevoerd moet 

worden ; dit geeft kans op verzwakking van de doorloopende gordingen, en bij verstopping 

kan dan gemakkelijk groote lekkage ontstaan. In dit geval geschiedt ,de Aansluiting van 

dakvenster en dak volgens fig. 2, waarbij het zink door haken (ziei-fook fig. 3) tegen 

opwaaien wordt beveiligd en het over de pannen te drijven lood met overhaking aan 

het zink wordt bevestigd. 

Bij het stellen lette men op, dat het dakvenster hoog genoeg boven de pannen 

komt te staan. Dan kan het lood van den zijkant in een wijde zaagsned^ worden door

getrokken en in verband met het voetlood van den onderdorpel worden gebracht (zie 

fig. 3). Men voorkomt hierdoor het »omprutsen« .van het lood bij den onderdorpel; 

vaak wordt" dit laatste gedaan, maar door 't inkrozen en kop aan kop spijkeren ontstaat 

veelal lekkage en gaat het strakke van den omloopenden onderdorpel verloren. 

De zijkant van het dakvenster kan bekleed worden met zink, op enkel of dubbel 

schotwerk aangebracht, of men kan het schotwerk in het gezicht laten en de deeltjes 

langs het dak bewerken als fig. 4 aangeeft, waarbij voor zekerheid desnoods nog zink 

achter dit schot aangebracht kan worden ; in dit geval geschiedt de aansluiting volgens fig. $. 
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FIG. 2. 

FIG. 4. 

FIG. 6. 

FUG. 5. FÏG. 7. 
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De stijlen van het dakvenster kunnen bewerkt worden; massief als fig. 6 aangeeft, 

waarbij het zink met een latje opgesloten is, of met losse verstekte pilasterstukken 

als fig. 7. Dit laatste heeft het bezwaar, dat de versteknaden openkrimpen en 't regen

water daar kan indringen. 

Fig. 8 geeft de constructie van den onderdorpel aan, waarbij het voetlood met een 

plankje, sluitend in een sponning, is vastgezet. Stuiten de pannen niet met heelen 

onder het dakvenster aan, dan worden gedeelten van pannen op een lat gespijkerd, 

maar moet het lood doorloopen tot op de volgende pan, om 't opwaaien van den 

regen te voorkomen. 

De dakvensters kunnen gesteld worden op klossen, welke op het dakbeschot zijn 

bevestigd; vedal wordt deze manier gekozen, omdat dan de stijl van het kozijntje op 

den onderdorpel gesteld kan worden. De verbinding van stijl en ondeudarpel geschiedt 

dan als fig. 9 aangeeft. Bij groote dakvensters is het aan te bevelen, de stijlen te laten 

doorloopen en deze direct op een gording te plaatsen, waardoor de' constructie wordt 

als in fig. 10 is voorgesteld. Men lette daarbij goed op het kastje 1 in den stijl. Op 

de manier 2 splintert het hout af. 
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Wanneer het dakvenster gedekt is met zink, kan dit direct in de achterhoeiing 

tegen de hoofdkap worden opgezet (zie de doorsnede op de plaat); wordt het met 

pannen gede^tj waarvoor de helling minstens ^0° mdet zijn, dan geschiedt de aansluiting 

met killen, welke gedekt worden met zink. 

Ten slotte zij opgemerkt^ dat uit de teeken ing blijkt, hoe het dakvenster geconstrueerd 
i" ' ' ' 

is. Het bestaat namelijk uit j een kozijn, dat door twee liggers op den hoek verbonden 

wordt aan de bekapping. Deze liggers schieten aan de voorzijde door en dragen daar 

het voorspantje, terwijl dé 'andere spantjes er eveneens op rusten. De onderliggertjes 

van deze spantjes loopen ook weer door en vangen het gootje op. 

Het beginsel, dat de houtconstructie zooveel mogelijk zichtbaar moet blijven, is 

dus hierbij gehuldigd. •_ 

ONTWERP VAN EEN ZOMERVERBLIJF. 

Dit ontwerp werd gemaakt voor een zomerverblijf. Het geheel werd in miskleurig 

hardgrauw uitgevoerd, plat volgevoegd en het houtwerk wit geverfd. 

De afdekking riet. De zolder werd voor slaapkamers ingericht en zoodanig gemaakt, 

dat men voldoende logé's kon bergen. 

Overal werden vaste slaapplaatsen gemaakt, met bergplaats voor ondergoed enz., 

in laden daaronder aangebracht. 

Het geheel'- gaf den indruk van een grooten slaapwagen en voldeed uitstekend. 

J. J. HELLENDOORN, 

Architect, 
— 

HET ROESTEN VAN IJZER IN BETON. 

Door C. P. VAN HOEK. 

(Auteursrecht voorbehouden.) 

II. (Slot). 

.Tegenwoordig yorden, naast zand, ook nog andere toeslagen gebezigd, zooals bijv. 

cokjes-asch o, d. : Volgens.onderzoekingen van Hinrichsen') bevat cokes-asch 20 — 42 0/o 

zwavel' als, sulfifle-v^rbindingen. In bevochtigde asch roestten de ijzeren proefstukken 

plaatselijk zeer sterk, en was de aantasting veel ernstiger, dan bij inwerking van water. 

In cjp- ibetonmass^; schijnt deze aadeelige invloed vrijwel geheel te zijn opgeheven. 

Hipicich§eu .verkreeg althans bij zijn proefnemingen o.m. de volgende resultaten: 

ir -. • •;. 

Ko.-

1 

• 2 ' ' 

Ir, 3" 

4 

3 deelen 

i'Vs'déél' 

• 1 •-,•, 

3 deelen 

, 1 ,'• > - 1 ' * . • • . f . * ' • 1 

• Beton materiaal; 

cokes-asch + 1 deel cemept. . 

..!'JW + 1 'Hiftf' ti^iv -1-

'cemeib-i- + .3- deelen. zand- ., 

IcnlfiTTiii^ —l— 1 rlpc-'l cement 

1V2« leel zand . 

\ 

Gewichts-afname 

na 20 dagen: 

( 0.000 G. 
f 0.00O;,,>,.-; 

C 0.000 „ 
( 0.000 ,, 

( 0.000 „N 

( 0.000 „ 

( 0.014 £K 

( 0.024' „ 
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Cokes-asch bleek dus geen roestvortning te veroorzaken; het kolengruis verhield 

zich echter iets ongunstiger. 

Omtrent de oorzaken der ontróesting van ijzer in beton zijn verschillende meeningen 

verkondigd. Rohland gaf daarvan de volgende verklaring: Het calciumhydroxyde van 

het cement verbindt zich met koolzuur uit de lucht tot calciumhydrocarbonaat, dat onder 

medewerking van eenig alkalisulfaat en gips het ijzerhydroxyde oplost. Volgens Ost-

wald vindt er reductie van het roest plaats door de inwerking van sulfiden. Deze zijn 

in goed cement echter slechts in uiterst geringe hoeveelheden aanwezig2). Michaëlis 

schreef daarentegen de ontróesting weder toe aan de vorming van tricalciumferriet. 

Calciumhydroxyde en ijzerhydroxyde werken evenwel niet op elkaar in, zoodat dit zeer 

onwaarschijnlijk is. Ook schijnt er werkelijk sprake te zijn van reductie. Rohland en 

anderen hebben n.l. meermalen een blauwe aanloopkleur ontdekt op ijzer, dat geiuimen 

tijd in cement gelegen had. Het ijzerhydroxyde scheen dus in ijzeroxyduloxyde te zijn 

omgezet. Rohland meende echteF aan de laag ijzeroxyduloxyde in dit geval geen 

roestwerende werking te moeten toekennen. 

In Amerika huldigt men niet meer de in Duitschland algemeen verbreide meening, 

dat het op het ijzer aanwezige roest zelfs bijdraagt tot een goede hechting van het 

cement aan het ijzer. Het hechtvermogen van cement aan een roestvrije ijzer opper

vlakte is echter vrij aanzienlijk - - volgens Rohland 60 KG. per cMs. —, waarom dit 

feitelijk geen verbetering behoeft. Een roestlaag is daarentegen veel losser aan het 

ijzer verbonden, zoodat, bij aanwezigheid hiervan, een minder goede verbinding tusschen 

beton en bewapening tot stand komt. 

Het tegenovergestelde van roestwering en ontróesting kan worden waargenomen 

bij inwerking van electrische stroomen. Gedraagt zich daarbij de bewapening als anode, 

dan roest het ijzer zeer sterk en veroorzaakt scheuring en afspringing van het beto^. 

Vormt zij evenwel de kathode, dan wordt het omringende beton week en hecht niet 

meer voldoende aan het ijzer. 

L'Allemand 8) heeft verschillende proeven genomen, om een en ander nader te 

kunnen vaststellen. Het daarbij gebezigde ijzer werd vooraf goed roestvrij gemaakt 

Deed het ijzer als anode dienst, dan werd bij sterke stroomen - - van 50—60 Volt en 

O.57—0.79 Ampère — steeds eerst een temperatuursverhooging van 12 op 25 C. waar

genomen. Later vormden zich door roest gekleurde waterblaasjes op het ijzer, waarop 

een voortdurend toenemende scheuring van het beton volgde, welke straalsgewijze van 

het ijzer uitging. De weerstand bedroeg na 23 uur het dubbele en aan het einde van 

den proeftijd het 32-voud van den oorspronkelijken. Het roest had zich enkele mM. 

ver in het beton verspreid. Bij inwerking van zwakke stroomen - - tot 15 Volt en 

0.0191 Ampère - - vertoonden slechts 3 van de 90 proefstukken na y1^ maand enkele 

scheuren. Het ijzer was echter bij alle proefstukken min of meer sterk geroest. Roest 

neemt een 4,4-maal grootere ruimte in dan ijzer. De hierdoor veroorzaakte druk op 

>) Zie noot 2) vorig artikel (blz. 175). 
•/) Oxydade der sulfiden leidt tot zwelling der cementmassa's, welk verschijnsel niet gaarne wordt 

waargenomen, 
a) Der Einlluss des elektrischen Stromes au f Beton-, Armierter Beton 1913, pag. 166—170. 
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Het beton meende L'Allemaad op 260 KG. per cM«. te kunnen vaststell^. Dit is 
akoo rmm het 4-voud van ck kracht, waarmede het beton aan het ij.er is verbonden 
zoodat opheffing der verbinding het noodzakelijk gevolg is. 

Vormde de bewapening bij d<«e proeven de kathode, dan werd bij zwakke zoowel 
als by sterke stroomen een afname van het geleidingsvermogen, in verhouding 10 • r 
waargenomen. Aan het ijzer scheidde zich dan water af, dat door de ontwikkeklé 
waterstof door de poriën van het beton werd gedreven. Dit water bevatte kalk in 
oploss.ng. wat «ch door opname van koolzuur uit de ludrt k koolzure kalk omzette 
en t» de omgeving van het gzer achterbleef. Het beton werd rondom de bewapening 
tot op een dtepte van ongeveer 2 cM. week en donker van kleur. Na mtdroging bleek 
dat tot op V2 cM. de weekheid en donkere kleur gelijk bleven, doch dat het betc^ 
o ^ g e n s dezelfde eigenschappen weder bezat van niet week geworden beton Het 
,zer was volkomen onaangetast, maar het hechtvermogen bleek tot op V6 verminderd 
te zyn. De oorzaak der verwoesting van het omringende beton is. volgens L'AUemand 
daann gelegen, dat zich catóumhydroKyde van de silicaten en aluminaten van hei 
cement afscheidt en de opgeloste alkaliën de plaats daarvan innemen 

Vender bleek bij de proeven van L'Allemand. dat stampbeton na doorvoering 
gedurende ,4 maanden van een gelijkstroom van ! 15 Volt niet in drukvastheid was 
verounderd. Aanwezigheid van 2 è 3 o/o «atriumchloride en cakiumchloride deden het 
gele.dmgsvermogen van het beton 20-25 % toenemen. Het groote versctoil tusschen 
de uitwerkmg van stroomen met hooge en lage spanning meende L'AUemand te moeten 
toeschnjven aan de temperatuursverhooging. Stroomen met lage spanning gaven althans 
bij temperatuursverhooging dezelfde uitkomsten, als die met hooge spanning 

Uit talrijke andere onderzoekingen is o. m. gebleken, dat de electrolytische roesting 
van yzer :n beton alleen kan plaats vinden bij aanzienlijke vochtigheid van de beton 
massa. In drogen toestand is het beton een slechte geleider voor electriciteit, en beschot 
het dus de bewapening tegen den nadeeligen invloed der electrische stroomen. Het 

i l 1 8 Ü ^ " ^ ^ ^ " ^ P O r e U S • • V O l g e n S A l e X a n d r e ^ - S ' V o - - en slorpt 
aardoor gret.g vloerstoffen en gassen op. Van deze zelfotandigheden neemt het water 

Je voornaamste plaats in. Dit maakt de' betonmassa geleidend voor electriciteit. en wel 
n aanztenhjker mate by aanwezigheid van opgeloste zouten. Deze zouten scheiden 

^ door mweridng van electrische strootnen met een minimum-spanning van 5 Volt 
u.t de op.loss.ng af. en worden vervolgens nog ontleed. De ontledingsproducten bezitten 
veelal sterk roestverwekkende eigenschappen, waardoor zij de aantasting der ijzeren 
bewapening in de hand werken. 

Daar het water de feitelijke bewerker is van het roesten der bewapening door 
electrody*. heeft « « getracht, het beton op verschillende manieren wateJcht te 
maken. Proeven met het vochtwerende preparaat .Antaquid,. door het .Michigan 
lechmcal Laboratoryc genomen, gaven c m . de volgende resultaten: De gemiddelde 
weerstand van een 25 mM. dikke betonmassa voor electrische stroomen bedroeg: 

Zonder .Antaquid.: Met »Antaquid«: 
D r o o g 730 Ohm. 2174 Ohm. 
V 0 C h t i g 5-4 .. 2055 :. 

http://op.loss.ng
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Zonder .Antaquid. werden verder nog de volgende uitkomsten verkregen; De 
betonplaten werden gedurende vijf dagen aan de .inwerking van electrische stroomen 
blootgesteld. Een ingeschakelde lamp gaf een sterk licht, dat langzamerhand verminderde, 
zoodat verondersteld kan worden, dat een verandering in het gpleidingsvermogen optrad 
ten gevolge van de vorming eener nieuwe zelfstandigheid. Na twee tot drie dagen ver-
toonden zich aan de positieve electrode dan ook scheuren in de betonmassa, welke 
veroorzaakt waren door roesting van het ijzer. Aan de negatieve electrode kon waterstof-
ontwikkeling worden waargenomen. Bij de stukken met »Antaquid. gloeiden de lampen 
zelfs niet. en traden, evenmin de overige verschijnselen op. Blijkbaar zal dus geen roest-
vorming der bewapening optreden bij doelmatige prepareering van het beton tegen 

Volgens de nieuwe onderzoekingen aan het Materialprüfungsamt der Technische 

Hochschule te Darmstadt oefent alleen gelijkstroom een nadeeligen invloed op gewapend 

beton uit. Wisselstroom bleek in de meeste gevallen onschadelijk te zijn. 

De voor betonconstructies zoozeer gevreesde vagabondeerende stroomen zijn 

betrekkelijk weinig nadeelig, als. zij zich over het geheele fundament verdeelen. Treden 

ze bijv. door pijpleidingen e. d. in het betreffende bouwwerk, dan is het gevaar voor 

electrolyse alleen groot, als deze pijpleidingen in directe aanraking zijn met de bewapening. 

Een vochtig fundament geeft overigens meer aanleiding tot electrolytische roestvorming 

der bewapening, dan een droge fundeering. 

[ZERCONSTRUCTIES. 

Bii den uiteever L. J. Veen, te Amsterdam, is verschenen de derde, herziene en 
vermeerderde druk van: Ijzerconstructies. Het construeeren enz. van 'Jf;6" ^ ^ f 1 1 . ' 
balken, trappen, gebouwen, vakwerken, kapgebmten enz,, door H. J. van d e r V e e n ^ ^ 

I^t verechi nen van een derden druk is, op zich zelf beschouwd 'eeds een teeken 
dat het betreffende werk in den geest valt bij hen, voor w.e het in hoofdzaak ^s 

ook deze uitgave spoedig haar weg vinden onder de 

te gebruiKen materiaal en een hoofdstuk te hebben gewijd aan het 
bepalen der doorsnlden van balken en staven, indien de buigmgsmomenten ei de 
staafkrachten bekend zijn, behandelt de schrijver achtereenvolgens: de verbmdings-
mÏÏdeïen der ijzerconJucties, ^et gewalste ijzer, de balken, kolommen, trappen, het 
vakwerk, kapgebinten en bovenlichten, als ook daken van gegolfd jjzer. 

Keheel is samengevat in 418 pagina's; hieronder zijn begrepen de vele 
tabellen welke goede diensten kunnen bewijzen bij de verschillende berekeningen. 

De beschrifvingen en berekeningen zijn duidelijk gegeven aan de ^ d Van een 
ruim aantal goede figuren en eenvoudige formules, alles vervolgens nogmaals verklaard 
in een flink aantal practische voorbeelden. 

Ook de druk van dit werk is m. i. goed verzorgd. 
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Bij de Plaat. 

ONTWERP VAN EEN LANDHUIS. 

Bijgaande plaat geeft het ontwerp van een landhuis. 

Door de entree komen we in een hal, waaraan onmiddellijk grenzen twee woon
kamers en eetkamer, alsmede vestière en W. C, terwijl door een kleine gang de 
keuken bereikt wordt. Keuken en eetkamer zijn door een dienvertrek verbonden. 

Onder de trap, welke toegang geeft tot de verdieping, is de kelderingang. 
Op de verdieping bevinden zich, vier slaapkamers en een badkamer. 
De binnenbetimmering is eenvoudig gedacht. 

De hal, keuken, bijkeuken en badkamer fijn geschuurd en de kamers behangen 
Het gebouw is gedacht van een lichte Waalsteen, met een plint van blauwe 

klinkers, en gedekt met roode Hollandsche pannen. 

Het kozijnhout is zwaar gehouden, de kantelaaf zeer klein, en de ramen verdeeld 
in kleine ruiten, om hierdoor het geheel een gezellig karakter te geven. 

De kleur van het buitenverfwerk is zeer licht gedacht, om het gebouw een 
vroolijk aanzien te geven. ') 

A m s t e r d a m , Nov. 1914. j , j , VAN E ü M O N D i 

PRIJSVRAAG VERZORGINGSHUIS TE HILVERSUM. 

Zooals men weet, werd de termijn van inzending op de prijsvraag »Het Ver
zorgingshuis» te Hilversum verdaagd tot 31 December van dit jaar, zonder dat echter 
een termijn voor de beantwoording der vragen werd gesteld. Reeds gerulmen tijd 

') In de maten op de teekening is een abuis ingeslopen. In Eetkamer staat 5.00, moet zijn- 5 50-
n Myk. 2.30, moet zijn: 1.80. 
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geleden is door een deelnemer aan het correspondeerend lid van de Jury gevraagd, of 

het niet mogelijk zou zijn, de beantwoording der vragen niet uit te stellen, opdat de 

gelegenheid zou blijven bestaan om aan de prijsvraag te werken; hierop werd echter 

door hem geenerlei antwoord ontvangen. 

Het bestuur van het Genootschap .Architectura et Amicitia^ heeft zich reeds 

begin September ter zake in verbinding gesteld met de Permanente Prijsvraagcomm.ssie, 

om door hare tusschenkomst te bereiken, dat alsnog een datum, waarop de beantwoordmg 

van de yragen gesloten wordt, zou worden vastgesteld. Hierop werd door de F. P. C. 

geantwoord, .dat zij van oordeel was, dat, na het besluit tot verdaging van den 

inleveringstermijn, alle arbeid aan de prijsvraag, ook van hen, die niet voor mü.t^re 

plichten zijn opgeroepen, stil behoort te staan, zoodat het stellen en beantwoorden van 

vragen eerst weer toelaatbaar is, wanneer de dienstplichtigen weder den arbeid kunnen 

hervatten c. 

Het bestuur gaf daarop aan de P. P. C als zijn meening te kennen, .dat, wanneer 

het stellen en beantwoorden van vragen eerst weer toelaatbaar is wanneer de dienst

plichtigen den arbeid kunnen hervatten, het juister ware geweest de prijsvraag voor 

onbepaalden tijd te verdagen, in plaats van, zooals nu is geschied, die uit te stellen 

tot een bepaalden datum; het bestuur was van oordeel, dat, eenmaal een datum van 

inlevering vastgesteld zijnde, een datum voor sluiting der beantwoording van vragen 

niet kon worden gemist.. Hierop werd van de P. P. C. geen antwoord ontvangen. 

Nadat de zaak aldus in .Architectural, waaraan wij dit bericht ontleenden, ter 

sprake was gebracht, heeft de Jury het volgende gepubliceerd: 
.Vragen, aan de juryleden gesteld, kunnen conform artikel 12 der prijsvraag met 

persoonlijk worden beantwoord. 

De datum van 31 December 1914 als tijd van inlevering wordt opnieuw verdaagd. 

De jury is in overleg getreden met de Permanente Prijsvraagcommissie, op welke w.jze 

de afwerking dezer zaak behoort te worden geregeld. 

Zoo spoedig mogelijk zal de te nemen beslissing in de in voornoemd artikel aan

gegeven bladen worden medegedeeld.« 

KLEINE BURGERWONING MET SCHUURTJE. 

Bijgaand ontwerp is dat van een burgerhuisje met schuurtje, hetwelk gebouwd is 

bij een dorp in de Friesche Wouden, te midden van bouwakkers en weilanden, aan 

een lommerrijken straatweg. 

De begane grond bevat twee woonvertrekken, slaapkamer, keuken en entree met 

achtergang. Om, zonder toepassing van de hier in den kleinen huisbouw nog veel 

gebruikelijke bedsteden, toch een flinken hoogen kelder met dito ingang te verkrijgen, 

zijn in de slaapkamer twee vaste ledikanten geplaatst, zoo, dat de ruimte daaronder 

boven den kelder is en deze dus niet diep behoefde te worden aangelegd. Daar de 

ruimte onder de kap, behalve voor berging, alleen is gebruikt voor een logeerkamertje 

met trapportaal, bekleedt de trap hier niet een voorname plaats en is zy in de 

slaapkamer uitgebouwd, in aansluiting met twee kasten. 
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Van" uit de achtergang voert een overdekt gangetje of portaal naar het schuurtje, 

waarin het privaat en de werkplaats zijn aangebracht; de overige ruimte is ten dienste 

van het kleinbedrijf in land- en tuinbouw. 
Het gebouw is opgetrokken van Friesche roode drieling, wit gevoegd met donker 

gevoegd plint van bruine klinkers, en gedekt met zacht-roode Mulden-pannen (onverglaasd). 

Kozijnen, goten enz. zijn donkergroen, ramen en een enkel kraaltje aan de goten 

wit geschilderd. 
o 
r* , M7,\ M. H. BOTTEMA. 
O o s t e r m e e r (l'r.). 

VORM EN KLEUR EN HUNNE TOEPASSING IN HET AMBACHT. 

DOOR G. BOOM. 

(Auteursrecht voorbehouden.) 

I. 

Wanneer we aan de uitvoering van een of ander werk onze aandacht schenken, 
trachten we veelal, naast of gelijktijdig met een goede constructie, tevens zekere ver
siering aan te brengen, iets dat ons werk een aangenaam uiterlijk geeft. Meestal wordt 
echter hierbij zekere traditie gevolgd; zonder nadenken wordt dikwijls iets aange
bracht, alleen maar omdat het zoo hoort, of omdat het toch wel aardig staat. Zonder 
nu bepaald zelf als ontwerper van nieuwe vormen op te treden, is het toch noodig, 
ook om de gegeven voorbeelden van anderen te kunnen volgen of toepassen, de vormen 
van anderen te begrijpen. Het is niet maar louter verbeeldingskracht, decoratief 
inzicht of goed geluk, iets te versieren of een vorm aangenaam voor het oog te doen 
zijn; bij het aanbrengen van een versiering kan ook zeer zeker een redeneering gevolgd 
worden. Ja. men is zelfs verplicht, voor een goede toepassing van vormen het doel van 
het te versieren werkstuk steeds voor oogen te houden. 

Als bij het uitvoeren van groote werken een goed architect de leiding heeft, wordt 
gewoonweg zijn aanwijzing gevolgd en, als hij niet oppast, dikwijls nog verkeerd gevolgd, 
doordat hij niet begrepen wordt. Hoeveel aangenamer voor beide partijen, architect en 
uitvoerder, zou het zijn, wanneer wat meer gevoel voor vormen bij den uitvoerder aan
wezig was! Maar ook moet dikwijls de ambachtsman zonder leiding zelf iets te voor
schijn brengen, en dan is het toch zeer zeker noodig, de bestaande voorbeelden te be
grijpen. Ook worden sommige uitdrukkingeh dikwijls zeer verkeerd uitgelegd, zoodat 
onder de leuze van .eenvoud en schoonheid., of; * bewaar de groote lijn», dikwijls een 
groote gemakzucht verborgen ligt. Zeker, de groote lijn moet bewaard blijven, maar 
mag niet eentonig worden of grof. 

Trekken we b. v. om een teekeniqg een enkele zwarte lijn (fig. i). dan hebben we 
daarmede versierd, want we hebben den omtrek beter doen uitkomen. Maar verdeelen 
we nu diezelfde lijn in twee van ongelijke dikte (fig. 2), dan zien we dadelijk iets fijners 
te voorschijn komen; de groote lijn is niet verbroken, maar het grove en eentonige is 
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toch weg. We hebben den beschouwer voorbereid op de beëindiging der teekening, 

eerst zacht, door een dun lijntje, daarna in een sterk sprekende; we zijn nu langzaam, 

met een overgang, van de teekening in den rand gekomen, teekeaing en rand zijn één 

geworden. Hadden we twee lijnen van gelijke waarde aangebracht, of wel de eerste 

zware lijn in gelijke stukjes gebroken, dan zouden we hetzelfde niet bereikt hebben; 

omdat echter nu de eene lijn zwaarder is dan de andere, hebben we zekere rust ver

kregen, het eene heeft zich onderworpen aan het andere. Hierop moet altijd bij het 

toepassen van versiering gelet worden; altijd moet er een alles overheerschende ^lijn of 

vorm aanwezig zijn, waarop al het andere steunt. 

In fig. 3 is een overgang naar beide kanten gemaakt, terwijl fig. 4 een breedere 

omlijsting aangeeft met een geleidelijken overgang naar de eene zijde. De breede, vlakke 

band is hier gevormd door een ineengeschakelde rij van plantmotieven, die echter te 

zamen een lijn moeten vormen en ondergeschikt aan het doel van het geheel moeten 

blijven. Ook in fig. 5 en 6 zijn omlijstingen voorgesteld, welke een overgang vormen van 

het inwendige naar de buitenste vrije ruimte. Deze randjes zijn samengesteld van 

enkelvoudige motieven, welke echter alle met hun zwaartepunt tegen de basis, de 

zware lijn, geplaatst zijn en daardoor «en rustig geheel vormen. Hoeveel ef welke mo

tieven men ook toepast, steeds moeten zij ondergeschikt zijn aan hun doel, steeds moeten 

zij zoo geplaatst worden, dat ze ons iets vertellen van de reden van hun bestaan; men 

plaatst niet willekeurig alles door elkaar, maar schikt het zoo, dat alles ondergeschikt 

is aan het geheel. 

Vergelijken we nu deze door den schilder uit de vlakversiering overgenomen 

vormen met de door den timmerman toegepaste profielen, lijsten en andere versierings-

middelen, dan is de grondgedachte voor beiden dezelfde, de wetten, waaraan beiden 

zijn onderworpen, zijn dezelfde; alleen, de een werkt met kleur, de ander met licht en 

schaduw. Wel zijn de timmerman en ook vele andere vaklieden onderworpen aan 

constructie-eischen, waarmede de schilder niet zooveel rekening heeft te houden, maar 

diezelfde noodzakelijkheidsvoorwaarden, welke uit de constructie voortvloeien, wijzen 

hem tevens den weg aan, dien hij bij het aanbrengen van versiering moet volgen, 

terwijl de schilder in zijn vrijheid wel eens te ver gaat en het eigenlijke versieren uit 

het oog verliest. 

Zooals reeds gezegd, heeft de timmerman een noodzakelijken grondvorm, gevolg 

van constructie; maar het doel van dien grondvorm moet hem dan ook steeds duidelijk 

voor oogen staan. De versiering moet het doel uitdrukken. 

De eenvoudigste en meest toegepaste versiering door een timmerman is wel de 

vellingkant (fig. 7), waarbij eenvoudig de scherpe hoek, het groote contrast tusschen 

twee rechthoekig op elkaar staande vlakken, wordt weggenomen en dus een overgang 

tusschen deze twee vlakken gemaakt wordt; deze is te vergelijken met de enkelvoudige 

lijn van fig. 1. Rijker is fig. 8, waarbij aan den vellingkant aan iedere zijde een groefje 

is toegevoegd. Als bij fig. 3 moet er voor gezorgd worden, dat dit toegevoegde groefje 

ondergeschikt blijft aan de breede velling; ook de afstand er tusschen moet niet te groot 
worden. 

Waar, als bij fig. 9 en ÏO, de vlakke velling vervangen is door een hol, maakt men 
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gebruik van de rijkere schaduwwerking, welke dit biedt. Op die wijze zijn nog vele 
schaafjes toegepast, en kunnen misschien ook wel nieuwe gemaakt worden, maar het 
doel moet hetzelfde blijven; zij geven een overgang, welke naar beide zijden dezelfde 
is en aan beide kanten dus dezelfde waarde toekent, Ze zijn in hoofdzaak toe te passen 
voor vierkante, geheel vrijstaande stijlen, waarvan liet eene vlak evenveel doet als het 
andere; die een werking moeten doen, welke naar alle kanten dezelfde is, zooals b. v. 
voor de stijlen van een veranda. 

Geheel anders is dit bij stijlen of dorpels van kozijnen; deze hebben niet naar alle 
kanten dezelfde werking, immers hun houtzwaarte is in de breedte en dikte verschillend, 
en hierin vindt de timmerman reeds den leiddraad, welken hij volgen moet. Een kozijn 
moet iets insluiten en de aangebrachte versiering moet dus ook een insluitende zijn, 
dus gelijk fig. 2, welke ook insluit en een overgang vormt naar de zijde van het inge
sloten vlak. 

In fig. 11 is de bovendorpel van een raam voorgesteld met een insluitend'profiel; 
het zware gedeelte van dit profiel is aan de buitenzijde, de lichte lijn aan de binnenzijde 
aangebracht. We hebben dus een overgang gevormd van buiten af naar binnen, het 
ingesloten gedeelte. In fig. 12 is ook een omlijsting voorgesteld, die dus ook in moet 
sluiten, derhalve aan de buitenzijde het zwaarst en naar binnen overgaande in lichte 
lijnen. Deze vormt denzelfden overgang als fig. 4. 

Een balk is voorgesteld in fig. 13. Deze nu vormt geen omlijsting of insluiting, 
maar een ondersteuning, waarom dan ook de hoogte-afmeting van het hout grooter is 
dan de breedte-maat. De richting der versiering moet hier van onder af naar boven 
zijn, het ondergedeelte het zwaarst, evenals bij een ondersteunden muur ook het 
ondergedeelte zwaarder dan het bovengedeelte wordt gemaakt. 

In den regel moet echter, behalve ondersteunen, een balk ook een trekkende kracht 
uitoefenen, waaraan, door in het geprofileerde hol onderaan een rondstaaf aan te brengen, 
uitdrukking is gegeven. Is daarentegen de balk een latei- of puibalk, dan is de onder
steunende kracht grooter dan de trekkende en kan hieraan ook bij het versieren meer 
aandacht geschonken worden; een versiering als fig, 14 en 15 zou hiervoor goed op 
haar plaats zijn. Bovendien geeft deze versiering een overgang van de overspannen 
ruimte, die in den regel donker is, naar het meer belichte gevelveld, hetzelfde als fig. 5 en 6. 

Over het algemeen zullen deze versieringen bij uitvoering minder hard doen dan 
hun gelijken uit de vlakversiering, daar bij de eerste de schaduwen nooit effen vlak 
zijn. Hierom zal het noodig zijn, bij een vlakversiering in één kleur, de vormen meer 
te verdeden dan bij de door den timmerman uitgevoerde. 

De hier gegeven schetsen zouden met vele vermeerderd kunnen worden; het is 
echter thans niet de bedoeling voorbeelden te geven, doch meer een illustratie van 
het hier geschrevene. 

(Slot volgt.) 



ONTWERP VOOR EEN LANDHUIS. 
DOOR J. J. VAN EGMONO, TE AMSTERDAM. 

Schaal 1 a 200 

f ïMSfeBHS^C 

VOORGEVEL. ACHTERGEVEL, 

—m 

rpl .. L 

BEGANE GROND. 
'rERDIEPINQ. 

DOORSNEDE A - B . 

Vademecum der Bouwvakken 

298te Jaargang 1914. 

Afl. 24. Plaat 24. 

19 November 1914. 



3 DECEMBER 1914 
No. 2 5 

VADEMECUM 
DER BOUWVAKKEN. 
ADRES REDACTIE EN ADMINISTRATIE 

ST. JANSTRAAT 40 . TEL. N. 10556 . AMSTERDAM 

Bij de Plaat. 

ONTWERP VAN EEN PAVILJOEN VOOR 20 JONGENS TE ERMELOO. 
Architect: Jon. KOUTLANG FZN. 

We kunnen met de beschrijving van d}l «ebouw kort ^ijn. aangezien de afbeeldingen 
op de plaat duidelijk conceptie en indeeling aangeven. Slechts /.ij opgemerkt, dat de 
gevels zijn opgetrokken in blauwe klinkers, het dak is gedekt met verglaasde roode 
pannen en het verfwerk crème met groen-blauw. 

EXAMENS VOOR HOUWKUNDIG OPZICHTER, HOUWKUNlHG TEEKENAAR EN 
UITVOERDER VAN BURGERLIJKE BOUWWERKEN (ONDERBAAS), 

AF, TE NEMEN IN 1915. 

Het Hoofdbestuur der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst deelt belang-
hebbenden mede, dat, wanneer de algemeene toestand in Nederland niet ernstig veran-
dert, het vrijwel zeker is, dat in het voorjaar van ,915 wederom door genoemde Maat-
schappij de examens voor Bouwkundig Opzichter en voor Bouwkundig Teekenaar zullen 
worden afgenomen. Nader wordt overwogen, of dit ook het geval .al zijn met het 
examen voor Uitvoerder van Burgerlijke Bouwwerken (Onderbaas). 

Hierbij zij in herinnering gebracht, dat de Programma's van'Kischen voor 
bovengenoemde drie examens, bevattende de laatste wijzigingen (van t j September 1913) 
kosteloos op aanvraag verkrijgbaar zijn bij het Bureau der Maatschappij, Maruixstraat 402, 
Amsterdam. 

Waar de bepaling in de programma's, dat een candidaat niet meer dan drie keer 
aan hetzelfde examen mag deelnemen, tot eenige verwarring heeft aanleiding gegeven, 
heeft de Commissie van Onderwijs, die de leiding over de examens der Maatschappij 
heeft, besloten deze bepaling als volgt te lezen: 
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»Ten einde deze bepaling niet van terugwerkende kracht te doen zijn, is vastgesteld, 
dat aan het examen, af te nemen in 11)15, noê kunnen deelnemen zij, die reeds drie of 
meer keer het examen hebben gedaan en verder voldoen aan de eischen van dit programma; 
tot de daaropvolgende examens zullen echter niet meer toegelaten worden zij, die reeds drie 
of meer keer het examen hebben gedaan". 

Ten opzichte van den eisch Practische Bekwaamheid (art. 16 van het Programma 
van Eischen voor het examen van. Bouwkundig Opzichter) brengt de Commissie van 
Onderwijs in herinnering, dat zij, die in 1915 examen wenschen te doen, vóór 1 Maart 
'9'S gedurende minstens één jaar bij bouwwerken opzicht moeten hebben gehouden; 
de wijze, waarop dit heeft plaats gehad, wordt nader beoordeeld door de Commissie van 
Onderwijs. 

De Commissie heeft besloten in 915 toe te laten hen, die gedurende minstens één 
jaar werkzaam zijn geweest als Inspecteur of Adjunct-Inspecteur van het Bouw-en Woning' 
toezicht, of als Onderbaas op bouwwerken. 

Verder wordt er aan herinnerd, betreffende Bekwaamheid in een dei* voornaamste 
Bouwambachten (art. 15 van het Programma van Eischen voor het examen van Bouw 
kundig Opzichter), dat voor het examen, af te nemen in 1915, van kracht is de bepaling: 
«Uitsluitend bekwaamheid in het timmervak wordt vereischt, waarvan getuigschriften zijn 
over te leggen, gewaarmerkt door leermeester of patroon, t 

LUNCHROOM »RUSTHOEKc TE BLOEMENDAAL. 
Architect: J. J. VAN NOPPEN. 

Op ons verzoek was de heer J. J. van Noppen, architect te Haarlem, zoo wel
willend, ons toe te staan, de bijgaande afbeeldingen van de in 1909 doorhem verbouwde 
en uitgebreide Lunchroom >Rusthoek«, te Bloemendaal, in ons blad te plaatsen. Al is 
de omgeving door aanbouw e. d. wellicht eenigszlns gewijzigd, het gebouw zelf heeft 
daardoor zeker niets van zijn interesse verloren. 

Wij laten hier volgen de beschrijving, welke de heer Van Noppen indertijd van 
den bouw gaf. 

»It) den zomer van 1909 werd door den heer W. Reinders, te Bloemendaal, een 
bouwterrein aangekocht, om te kunnen overgaan tot uitbreiding van de bestaande 
•Lunchroom en Bodega Rusthoek*, aan den Bloemendaalschen weg, hoek Korte Kleverlaan 
(eindpunt der electrische tram Haarlem—Bloemendaal). 

Eenigen tijd later werd ik aangezocht, een ontwerp te maken voor deze uitbreiding. 
Het maken van dat ontwerp ging nogal met moeilijkheden gepaard, omdat al spoedig 
bleek, dat het bouwterrein te ondiep was aangekocht om de plannen te kunnen doen 
beantwoorden aan de voorschrlfrétt van de bouwverordening der gemeente Bloemendaal. 
Na lang wachten is ten slotte het plan, waarvan hierbij afbeeldingen zijn geplaatst, bij 
raadsbesluit goedgekeurd. 

De geheele ruimte gelijkstraats, waaronder groote kelder, is spesiaal bestemd voor 
de uitbreiding, terwijl daarboven twee bovenwoningen zijn ingedeeld. 

De ztól naat niilgeszibj<ftftnv>6ft (jgHe^vlakte van i 100 M3. 



DATAIL VOORGEVEL, 

LUNCHROOM „RUSTHOEK" TE BLOEMENDAAL. ARCHITECT J. J. VAN NOPPEN. 
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De wanden zijn betimmerd met eenvoudige lambrizeering, overigens geschuurd en 
bewerkt met frescoliet. 

In de zaal bevinden zich twee steunpunten op eenigen afstand van den voor- en 
achtergevel, welke steunpunten een geheel vormen met een aangebracht moerbint, alles 
in gewapend beton. Het moerbint draagt den scheidingsmuur van de twee bovenwoningen, 
benevens de balklagen. De belasting op beide steunpunten bedraagt -^ 60.000 K.G. 

De gevel is opgetrokken van kleurige klinkers, met toepassing van hardsteen 
(Escauzijnsche) voor de plint en de deurdorpels, van zandsteen (Morley) voor dorpels, 
lijsten, aanzet-, sluit- en gevelsteenen, basementen, kapiteeltjes e. d. Op verschillende 
plaatsen is beeldhouwwerk toegepast. 

Het dak is gedekt met verbeterde Hollandsche pannen. Het verfwerk is hoofdzakelijk 
wit en geel. 1 

Het werk werd bij onderlaandsche besteding opgedragen aan de firma B. Hagen, 
te Haarlem, op degelijke wijze uitgevoerd en binnen den tijd van 4 maanden opgeleverd. 
Het beeldhouwwerk is van den heer G. Veldheer, te Haarlem.< 

VORM EN KLEUF EN HUNNE TOEPASSING IN HET AMBACHT. 

DOOR G.' BOOM. 

(Auteursrecht voorbehouden.) 

II. 

Bij het aanbrengen van kleuren wordt meestal alleen op' het gevoel gewerkt, en 
ofschoon ook hierbij, evenmin als bij de vormgeving, een goed schoonheidsgevoel 
gemist kan worden, is toch zekere mate van theoretische kennis van groot gewicht. 
Wanneer de kleur of vorm eenmaal aangebracht is, kan zelfs een leek wel zeggen, of 
het mooi is, maar bij het. zoeken naar de goede kleur moeten wij weten, in welke 
richting wij zoeken moeten. 

Vorm en kleur staan in zeer nauw verband met elkaar; men kan evenmin wille
keurig een kleur aanbrengen, als een willekeurigen vorm hier of daar plaatsen. Evenals 
bij de vormen, moet ook bij de kleur gezorgd worden, d.at de eene aan de andere 
ondergeschikt blijft; wanneer hierop gelet wordt, kan men ook een grooten rijkdom 
van 'kleuren toepassen, zonder de ndodige rust te verliezen. Waar een spiekende vorm 
is aangebracht, is ook een sprekehde kleur op haar plaats; groote vlakken, die niet 
op den voorgrond mogen treden, moeten een onzijdige kleur hebben, terwijl de 
omlijstende profielen in meer krachtige kleuren naar voren treden, en wanneer in een 
dergelijke lijst vormen van verschillende grootte en zwaarte voorkomen, moeten ook 
de grootste dezer in de minst sprekende kleur, terwijl de kleine, pittige schaafjes, die 
aan het geheel een rijk en versierend karakter geven, ook in pittige kleuren geschilderd 
worden. 

Voorts moet rekening gehouden worden met het licht en de schaduw. Schitterende 
kleuren hebben, om tot haar recht te komen, licht noodig en moeten dus worden 
aangebracht op de meest licht-opvangende plaatsen. Wanneer in een profiel een rond 
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en een hol voorkomen, moet het eerste in de meest schitterende kleur, omdat een 
rond meer licht opvangt dan een hol. Evenals bij den vorm gezorgd moet worden 
voor tegenstelling, dat zoowel de kracht als 
de last aanwezig zijn, zoo moeten we ook 

bij de kleur zorgen, dat ze elkaar dragen. | ^ ~ /* JJ 
Wanneer aan een gebouw de lange verticale \ ^^^^ / \ ^^^ f 

lijnen op enkele plaatsen gesneden worden \ T^Sf^x / 
door horizontale, als het • ware door deze \ J^^ ^ - ^ / 
laatste bij elkaar gehouden worden, dan is ^ ^ \ / V / ^ 
aan ons schoonheidsgevoel voor een groot ^ / \ / \—~^^ 

gedeelte voldaan. Het publiek zegt dan: / S v \ Is^\ 
»dat breekt een beetje*. En niet alleen bij / X ^ ^ / \ 
het gebouw als geheel, ook bij elk onder- / ^s^\ / ^ v . \ 
deel daarvan moet door het aanbrengen van / ^ ^ \ / ^ ^ \ \ 
twee richtingen het noodige verband aan- pjG ig 
gebracht worden. Met behoeven niet juist 
altijd horizontale en verticale richtingen te 

zijn, ook met andere kunnen wij hetzelfde = = 
doel bereiken, als maar gezorgd wordt, dat 
ze elkaar aanvullen, waardoor ze ten slotte 
weder één geheel vormen, hetgeen ook in 
elke goede constructieve samenstelling het 
geval Is, en waardoor deze zonder versiering 
reeds mooi kan zijn. 

Ditzelfde moet ook worden nagestreefd = = : = 
bij het aanbrengen van versierende vorm 
en kleur; ook hierbij moet door tegenstel- FIG. 17. 
lingen een geheel verkregen worden. Er _ 
is echter tusschen het geheel en de ver- _ 
sierende önderdeelen nog een groot verschil 

op te merken.'Daar, waar geen constructieve 
lijnen ons meer binden, kunnen we onze 
phantasie tamelijk vrij laten werken, terwijl 
we ons' in het groote geheel in de eerste ====================: 
plaats aan de coüstructieve lijnen moeten 
houden. Als bijv. een vierkante oppervlakte 
van een paar decimeters versierend gevuld I I I I I I I 
moet worden, kunnen we beginnen met ' 
het daarin trekken der lijnen, die het ge-
heele vierkant meetkunstig constructief ver
deden: diagonalen, middellijnen enz. (zie fig. 16), waarin we dan volgens het beloop 
dier lijnen onze motieven kunnen plaatsen. Wanneer echter het vierkant een groot 
muurvlak is geworden, dat als geheel tot zijn recht moet komen, kan dezelfde ver-
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deeling niet toegepast worden; we moeten dan in de eerste plaats, wanneer het vlak 
een horizontalen stand inneemt, met den omtrek beginnen (fig. 17), of, wanneer het 
staand is, met de boven- en onderlijnen (fig. 18). 

(Slot volgt.) 

WISKUNDIG REPETITIEBOEK. 

Bij fc. E. Kluwer, te Deventer, is verschenen een «Wiskundig Repetitieboek«, voor 
de examens der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, voor Opzichter bij den 
Rijkswaterstaat, voor Polderopzichter enz., door D. van Vugt Jr. i 

• Wiskunde is nu eenmaal niet een vak voor allen», aldus deelt de schrijver o. a. 
in zijn voorbericht mede. Zeer zeker is menigeen daarvan te weinig overtuigd; vandaar 
dan ook, dat velen voor examens opgaan, voor welke een degelijke kennis van wiskunde 
wordt gevorderd, terwijl zij bij lange na niet die kennis bezitten, ja zelfs hoegenaamd 
geen aanleg voor wiskunde hebben. Het groote percentage der »gezakte« candidaten 
voor vele examens, o. a. voor Opzichter bij den Rijkswaterstaat, Bouwkundig Opzichter, 
Bouwkundig Teekenaar en dergelijke, is dan ook m. i. grootendeels aan dit laatste toe 
te schrijven. 

Met recht zegt schrijver verder: Velen uitstekenden practici kost het de grootste 
inspanning, de noodige wiskundige kennis voor een der hierbedoelde examens op te doen. 

De heer Van Vugt heeft het »Wiskundig Repetitieboek« geschreven om hün van 
dienst te zijn, die de wiskundige vakken reeds grondig hebben bestudeerd en de laatste 
hand wenschen te leggen aan hunne voorbereiding voor een der bovengenoemde examens 
of daarmede overeenkomende examens, voor zoover het dit studievak betreft. 

Achtereenvolgens worden in een 143-tal pagina's behandeld: Berekening van,lijnen 
in een driehoek. Constructies van algebraïsche vormen (o. a. constructie van de vierde 
evenredige, constructie van de middenevenredige tot twee gegeven lijnen, enz.). Opper
vlakken, Over raaklijnen. Om-, in- en [aangeschreven cirkels. Vergelijking van opper
vlakken. Regelmatige veelhoeken, Oppervlak en omtrek van den cirkel en van cirkel-
deelen. Berekening van inhouden en oppervlakken van lichamen, regels van Guldin. 
Een 316-tal goed gekozen voorbeelden geeft den leerling voldoende stof tot nadenken. 
Vervolgens behandelt de schrijver de examenopgaven voor Bouwkundig Opzichter, 
Teekenaar en Uitvoerder (examen 1913), Opzichter Rijkswaterstaat 1914, Bouwkundig 
Opzichter 1914, Opzichter bij den Rijkswaterstaat 1912, Waterbouwkundig Opzichter 
(vroeger Polderopzichter) 1911 en 1913, voor zoover het betreft de vakken rekenkunde, 
algebra, meetkunde, gonio- en trigonometrie en werktuigkunde. 

Wij kunnen dit werk met zijn vele uitgewerkte voorbeelden belanghebbenden ten 
zeerste aanbevelen, en zouden hieraan toe kunnen voegen, dat het ons o. a. zeer prac-
tisch voorkomt voor hen, die zich reeds grootendeels voor een der bovengenoemde 
examens hebben voorbereid, doch zich nu onder de wapenen bevinden en de enkele 
uren, die zij in deze omstandigheden vrij hebben, nog aan de studie willen en kunnen 
besteden. <•; •• 
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VADEMECUM 
DER BOUWVAKKEN. 
ADRES REDACTIE EN ADMINISTRATIE 

ST. JANSTRAAT 40 • TEL N. 10556 • AMSTERDAM. 

M E D E D E E L I N Q . 
, , ^ , o 0 , t b ! n u d e n h 0 0 r L - Z W I E R S - «'•ohlteot te Amsterdam, bereid gevonden vanal 
1 JanuarU916 de hoofdredactie van o n . biad op zich te nemen. Wij vertrouwen, dat hierdoor 
de inhoud van het biad nog meer dan tot heden Uwe belangstelling moge hebben. WIJ 
rekenen daarbij echter ook op d . volle medewerking omer lezer». Voor goede ontwerpen 
en vooral voor goede, leerzame artikelen, mededeelingen en opmerkingen houden wij ons 
ten zeerste aanbevolen. 

Het honorarium bedraagt 1 2 . 6 0 per pagina en f 10 per plaat. 
Schriftelijke aanbiedingen, o.q. bijdragen, richte men aan het adres der Redactie. 
Het eerstvolgend nummer verschijnt 7 Januari 1816. 

Bij de Plaat. 
LANDHUIS TE VAASSEN. 

De vroegere landlooperskolonie .de Ganzenebbe., te Vaassen, ging door verkoop 
over in handen van een landeigenaar, die zelf daar weoschte te wonen. 

Mij werd opgedragen, benevens de verbouwing der boerderijen, ook een geschikte 
woning te ontwerpen. 

De bedoeling was. het geheek gebouw te pleisteren, de hal in metselsteen uit te 
voeren, en in alle kamers de muren te pleisteren en af te schilderen. 

De inrichting spreekt voldoende voor zich zelf. 
A m s t e r d a m . Dec. ' H . J. J. I HaLENDOORN, ^ t ó ^ . 

EXAMENS VOOR BOUWKUNDIG OPZICHTER. BOUWKUNDIG TEEKENAAR 
EN UITVOERDER VAN BURGERLIJKE BOUWWERKEN (ONDERBAAS). 

AF TE NEMEN IN 1915. 

Blijkens de voorloopige agenda, aangekondigd in het .Bouwk. Weekblad, van 
5 dezer, zullen in een op 22 Dec. a.s. te houden algemeene vergadering van de Maat-
schappij tot bevordering der Bouwkunst o. m. de volgende voorstellen betreffende de 
in 1915 te houden examens in besprekine komen: 



i0. Voorstel van het Hoofdbestuur, gehoord de Commissie van Onderwijs, met het 
oog op de mobilisatie, waardoor verschillende personen verhinderd zijn aan het examen 
voor Uitvoerder van burgerlijke bouwwerken (Onderbaas) in 1915 deel te nemen, zoodat 
de kosten per candidaat zeer hoog zouden worden, en in verband met de omstandigheid, 
dat aan het verzoek der Maatschappij om verhooging der Rijkssubsidie door de 
Regeering vanwege de tijdsomstandigheden geen gevolg kan worden gegeven, het 
examen voor Onderbaas in 1913 niet te doen plaats hebben, maar wel de examens voor 
Bouwkundig Opzichter en voor Bouwkundig Teekenaar in 1915 te laten doorgaan. 

2°. Voorstel van het Hoofdbestuur, gehoord de Commissie van Onderwijs, in het 
programma van eischen voor het examen voor Bouwkundig Opzichter, idem voor Bouw
kundig Teekenaar en idem voor Uitvoerder van burgerlijke bouwwerken (Onderbaas) 
aan de bestaande bepalingen omtrent vrijstelling van vakken bij het examen toe te 
voegen de bepaling, dat hij, die het desbetreffende examen voor de tweede of derde 
maal doet, vrijsteHing heeft van elk vak, waarvoor hij bij het vroeger afgelegd examen 
het waardecijfer, voor »goed« vastgesteld (5), heeft behaald. 

3°. Voorstel van het Hoofdbestuur, gehoord de Commssie van Onderwijs, te 
besluiten, dat de overgangsbepaling, vermeld in art. 16 van het programma van eischen 
voor het ..examen voor Bouwkundig Opzichter, af te nemen in 1915, luidende: »De 
candidaat moet de schriftelijke bewijzen leveren, dat hij vóór 1 Maart 1915 gedurende 
minstens een jaar opzicht heeft gehouden*, vervalt, hierbij overwegende, dat door de 
mobilisatie verschillende personen verhinderd zijn geworden aan deze overgangsbepaling 
te voldoen. 

In verband hiermede wordt weer van kracht de oude bepaling, luidende; .De 
candidaat moet de schriftelijke bewijzen leveren, dat hij gedurende minstens twee jaar 
met vrucht op bouwwerken practisch werkzaam is geweest.« 

Zoo spoedig de algemeene toestand weer gunstiger zal zijn, zal nader overwogen 
moeten worden, of genoemde eisch van één jaar opzicht te hebben gehouden, in werking 
zal treden voor het examen, af te nemen in 1916. 

ONTWERP VOOR EEN LANDHUIS. 

Dit ontwerp was een voorstudie voor het landhuis te Vaassen, 

Het geheel werd echter te groot, hoewel het met alle wenschen van de aanstaande 
bewoners rekening hield. 

De gevels waren gedacht te pleisteren, roode holle pannen als afdekking, kozijnen 
lichtgeel te schilderen, de ramen en deuren donkergroen (z.g Zaansch). 

A m s t e r d a m , Dec. '14. j , j , HELLENDOORN, Architect. 

DUBBELE WONING TE VOORTHUIZEN. 

Bijgaande afbeeldingen geven het ontwerp van een dubbele woning, te Voorthuizen 
o. d. Veluwe te bouwen. 

Van uit het portiekje, waarvan de ingang ter zijde is gehouden om een meer 
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gesloten karakter te verkrijgen, betreedt men het portaaltje. Van hier uit bereikt men 

de huiskamer en keuken, terwijl zich hier ook de toegang tot het privaat en de trap 

naar boven bevindt. Van uit de keuken heeft men toegang tot den kelder, welke zich 

uitstrekt onder het portaal. De zolder bevat een slaapkamer, terwijl er op gerekend 

is, hier later nog een kamertje af te scheiden. 

Situatie, schaal 1 a 500. 

In de woonkamer is een lambrizeering ter hoogte van 1,10 M. gedacht van gebeitst 

vurenhout; zoo ook de balken in de kamers en portaal. De wanden boven de lambri

zeering en in de slaapkamers zijn behangen, terwijl die in keuken, portaal en privaat 

grijsgeel gepleisterd zijn gedacht. 

Bij de buiten-architectuur is er naar gestreefd, het geheel met de omgeving te 

doen harmonieeren. Het metselwerk gedacht van miskleurige klinkers platvol gevoegd, 

het dak met Hollandsche pannen gedekt. Het verfwerk van kozijnen, deuren, ramen 

en luiken wit met bronsgroen. 

G r o n i n g e n , 1914. H. B. VAN BROEKHUIZEN. 

AANBESTEDINGS- EN BOUWKALENDER VOOR 1915. 

Bij den uitgever H. E. Heikens, te 's Gravenhage, is onder bovenstaanden titel 

een nieuwe zakkalender verschenen ten dienste van architecten, aannemers, handelaars 

in bouwmaterialen, industrieelen, opzichters enz., en samengesteld onder hoofd-medewerking 

van Wouter Bettink, architect te 's Gravenhage, lector in de bouwkunde aan de Technische 

HooËfeschool te Delft 
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Of de kalender voor al de bovengenoemde rubrieken bruikbaar zal blijken, moet 

de toekomst leeren. Ons dunkt, aannemers zullen er het meeste nut van hebben, 

aangezien de kalender geheel is ingericht voor het noteeren van de bijzonderheden 

betreffende aanbestedingen en er voor andere aanteekeningen weinig ruimte beschikbaar 

is gebleven. 

Het technisch gedeelte is goed verzorgd, en de samensteller heeft er naar gestreefd, 

daarin al datgene te geven, wat werkelijk van practisch belang is voor de gebruikers. 

Met name het opnemen van nieuwe bouwstoffen en nieuwe bouwconstructies is een 

goede gedachte geweest, die den kalender van jaar tot jaar belangrijker kan maken. 

Naar wij meenen, zal dit er vooral toe bijdragen, om dezen kalender, die in linnen 

bandje met sluitbare klep a / 1.50 verkrijgbaar is gesteld, tot een gewild artikel te maken. 

VORM EN KLEUR EN HUNNE TOEPASSING IN HET AMBACHT. 
DOOR G. BOOM. 

(Auteursrecht voorbehouden.) 

III. (Slot.) 

Evenzoo is het met de kleuren. Op een kleine oppervlakte kunnen we gerust verschil

lende-sprekende kleuren bij elkaar zetten; doordat de oppervlakte klein is, kunnen we 

haar met één oogopslag overzien en zullen zich de kleuren met elkaar vermengen, 

waardoor dus toch het geheele onderdeel gezien wordt. Indien we dit zouden toe

passen bij een groote oppervlakte, die we niet in haar geheel kunnen overzien, zou 

dit uit elkaar vallen en is het geheel verloren. Men geve dus aan het geheel één 

kleur, liefst eene, die niet te veel op den voorgrond treedt, en brenge dan de versie

rende kleur aan de omlijsting, de bekroning of de borstwering aan. 

Soms komen ook wel andere onderdeden in aanmerking voor de versierende kleur, 

bijv. bij een gevel de lichtkozijnen, muurankers, afvoerbuizen enz. Zoo ook, wanneer 

een kamerbetimmering met een verflaag bedekt moet worden, - - wij voor ons geven 

er de voorkeur aan, haar netjes af te timmeren en dan te beitsen - - moet de kleur 

van het geheel niet te sterk sprekend rijn, maar daarom nog niet grauw of flets; een 

flink, krachtig blauw met de versierende deelen in oranjeachtig bruin maakt een 

goed geheel. 

Alle kleuren kunnen worden teruggebracht tot drie hoofdkleuren, en wel geel, 

rood en blauw. Wanneer deze drie kleuren alle aanwezig zijn, niet in gelijke mate, 

maar in verhouding als 3 : 5 : 8 , is men zeker van een goed geheel. De eene kleur 

vraagt als het ware om toevoeging van de andere; zij moeten elkaar steunen, evenals 

in de constructie de driehoek den meest vasten vorm geeft: de ééne zijde vraagt en 

verkrijgt steun van de andere, waardoor een onwrikbaar geheel ontstaat. Zoo is het 

ook, wanneer in een kleurensamenstelling de drie genoemde kleuren aanwezig zijn. 

Nu is het echter door vermenging der kleuren mogelijk, in plaats van drie, slechts 

twee toe te passen; men kan namelijk twee der genoemde kleuren, bijv. rood en geel, 

door elkaar mengen, waardoor oranje ontstaat, en als dit wordt aangebracht op 

een blauwen grond, zijn ook de drie kleuren aanwezig en is een goed geheel verkregen. 

Heeft men een rooden grond, dan zou volgens deze theorie geel en blauw, vermengd 
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tot groen op dien rooden grond een goed geheel maken; maar het doet dit dikwijls 

niet, doordat dan van beide kleuren, rood en groen, een zelfde gloed uitstraalt, een 

zelfde kracht uitgaat, dus de eene niet over de andere heerscht. 

Van de drie genoemde kleuren zal zich de eene meer dan de andere aan ons 

opdringen, tot ons spreken, meer gloed geven, warmer zijn, en de andere, koeler, zich 

meer op den achtergrond plaatsen. Blauw is de meest koele kleur, terwijl de tegenover

gestelden, geel en rood dus, te zamen gemengd, de warmste kleur geven. Wanneer 

we nu de koelheid van het blauw verminderen door het met geel te vermengen, 

ontstaat de mogelijkheid, dat het dezelfde warmte krijgt als het onvermengde rood; zij 

spreken dan even sterk tot ons en het wordt een schreeuwend geheel. Als men echter 

zorg draagt, door het blauw niet te veel geel te mengen, zoodat het dus niet te warm 

wordt, terwijl men bovendien het rood iets warmer kan maken door toevoeging van een 

weinig geel, dan blijft de eene kleur koeler dan de andere en ontstaat er wèl een goed geheel. 

Het kan ook voorkomen, dat de grondtoon, waarop een andere kleur aangebracht 

moet worden, niet koel maar warm is, bijv. wanneer op een teakhouten deur 

smeedwerk is aangebracht. Teakhout is zeer warm van kleur en het ijzerwerk moet 

dus in koele kleur geschilderd worden; dit kan dan zijn donkerblauw of ook wel 

zwart. Zwart en wit zijn eigenlijk niet bij de kleuren te rangschikken, maar daar ze 

ons als verfstof ten dienste staan, kunnen we er gebruik van maken en ze behooren dan 

tot de koele tinten. Wil men echter voor dat ijzerwerk eed lichte kleur, dan neme 

men een grijze tint, maar vooral geen kleur, die naar rood of geel overhelt, waardoor 

het minder tegen het teakhout zou gaan spreken, wat niet mooier zou worden; men 

mag wel zien, dat het er zit, en het behoeft dus niet weggeschilderd te worden. 

Bij sommige technieken kunnen echter wel twee warme kleuren naast elkaar toe

gepast worden, zooals bijv. bij glas in lood of in een schablonenbeschildering. Hierbij 

toch worden de kleuren gescheiden, bij de eerste door het looden bandje, dat zeer 

koel grijs van kleur is, en bij de andere door het fond, dat de schablone heeft uit

gespaard, en waaraan we een koele kleur gegeven hebben; in soortgelijke gevallen kunnen 

we dus wel het warmste rood en het sappigste groen naast elkaar zetten, ze worden 

toch door koele kleuren gescheiden. 

Bij het aanbrengen van één kleur als versiering doen we hetzelfde als bij het 

aanschaven van een eenvoudigen vellingkant of het trekken van één enkele lijn als fig. i 

(zie blz. 189) We kunnen echter ook de versiering in de kleur rijker maken door ze verdeeld 

toe te passen; maken we bijv. de dikke lijn van fig. 2 blauw en de dunne oranje, of 

de dikke paars en de dunne geel, dan zal dat rijker zijn dan wanneer slechts één lijn 

in rood of blauw ware aangebracht, indien maar zorg gedragen wordt, dat de meest 

schitterende kleur aan de fijnste lijnen of vormen worde gegeven. Men bedenke 

bij dit alles wel, dat in de techniek van het schilderen zoowel in olieverf als in water

verf op een teekening, doordat ons verschillende verfstoffen ten dienste staan, het 

koele blauw ook tot een schitterende kleur gemaakt kan worden door het zeer licht 

toe te passen, of wel het warme oranje door toevoeging van donkere verfstof veel 

minder sprekend kan gemaakt worden. 
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REPRODUCTIES DER PRIJSVRAAG 1913 VAN HET 

GEÏLLUSTREERD SCHILDERSBLAD. 

Bij den uitgever W. A. Eisma Czn., te Leeuwarden, is een keurig uitgevoerd 

boekje verschenen, bevattende de reproducties van de 71 ontwerpen, welke ingekomen 

zijn op de prijsvraag 1913 van het «Geïllustreerd Schildersblad«, waarbij gevraagd werd 

een in kleuren uitgevoerd reclamebord, met het opschrift: «Vereeniging voor Nijverheid 

en. Ambachten», met bijpassende randversieringen. Daar een photo niet precies het 

Origineel weergeeft, wat natuurlijk in verband staat met de kleuren, is ónder elke 

afbeelding aangegeven, welke kleuren waren aangewend. Tevens zijn daaraan opmerkingen 

toegevoegd als: rijk van kleur, aangenaam van kleur, enz. 

Dit boekje kan een goede leiddraad zijn voor hen, die studie maken van kleuren

combinaties, terwijl het te gelijk een aardig handboekje is om, met eventueel noodige 

wijzigingen, reclameborden, van alle slag te ontwerpen. Ten einde hierbij met oordeel 

te werk te kunnen gaan, gaat aan de afbeeldingen vooraf het rapport der jury voor deze 

prijsvraag, waarin een aantal ontwerpen besproken worden en verschillende opmerkingen 

worden gemaakt, waarvan men dus partij kan trekken. 

Dit boekje zal daarom zeker wel aftrek vinden onder de vakbeoefenaars. De prijs 

behoeft hiertoe geen beletsel te zijn: voor abonné's op het »Geïllustreerd Schildersblad* 

bedraagt die slechts ƒ0 .50 , voor niet-abonné's f 1.25. 

ANTIEKE METSELSPECIËN. 

In een artikel over antieke metselspeciën werden in de »Tonindustrie-Zeitung« de 

uitkomsten medegedeeld van het onderzoek van eenige Egyptische mortels, die ongeveer 

4500 jaren oud zijn; o. a. een, welke gediend heeft tot bekleeding eener koperen afvoer-

leiding in het grafmonument van koning Sahurê uit de 5de dynastie, en drie, welke 

Lepsius intertijd medegenomen heeft uit de pyramide van Chefren bij Gizeh. Volgens 

deze uitkomsten, zoo betoogt de schrijver,»kan men wel zeggen, dat de oude Egyptenaars 

over het algemeen als metselspecie gips gebruikten, waarvan het gehalte aan koolzure 

kalk, wanneer deze uit gebluschte kalk afkomstig was, meestal slechts toevallig was; 

dat echter het gebruik van kalkhoudend gips hun wellicht aanleiding kan hebben 

gegeven, dikwijls opzettelijk vóór het branden kalk aan het gips toe te voegen, en dat 

zij, als de omstandigheden er toe leidden, zelfs kalksteen alléén brandden. Om de kalk 

magerder te maken, hebben zij kleingestooten, ongebrand gips en stukken kalksteen gebruikt, 

vermoedelijk aldus, dat zij eenvoudig het gruis uit hun werkplaatsen bezigden, waaruit 

zich ook het gering en sterk afwisselend gehalte aan onoplosbare stoffen laat verklaren.« 

Ten slotte maakt de schrijver melding van de analyse eener Pergameensche mortel 

van 1700 jaren oud, waarbij als mageringsmiddel behalve zand en kiezelstukken nog 

de huisjes van zeeslakken werden gebruikt, voornamelijk van een Murex-soort, welker 

huisjes vaak tamelijk goed bewaard gebleven zijn. De schrijver meent uit een gehalte 

aan phosphorzuur, dat de mortel bevat, te kunnen afleiden, dat door het branden van 

zulke schelpen ook de als mortel gebruikte kalk werd gemaakt. 


	Vademecum der bouwvakken_1914_00_voorwerk-nawerk
	Vademecum der bouwvakken_1914_01
	Vademecum der bouwvakken_1914_02
	Vademecum der bouwvakken_1914_03
	Vademecum der bouwvakken_1914_04
	Vademecum der bouwvakken_1914_05
	Vademecum der bouwvakken_1914_06
	Vademecum der bouwvakken_1914_07
	Vademecum der bouwvakken_1914_08
	Vademecum der bouwvakken_1914_09
	Vademecum der bouwvakken_1914_10
	Vademecum der bouwvakken_1914_11
	Vademecum der bouwvakken_1914_12
	Vademecum der bouwvakken_1914_13
	Vademecum der bouwvakken_1914_14
	Vademecum der bouwvakken_1914_15
	Vademecum der bouwvakken_1914_16
	Vademecum der bouwvakken_1914_17
	Vademecum der bouwvakken_1914_18
	Vademecum der bouwvakken_1914_19
	Vademecum der bouwvakken_1914_20
	Vademecum der bouwvakken_1914_21
	Vademecum der bouwvakken_1914_22
	Vademecum der bouwvakken_1914_23
	Vademecum der bouwvakken_1914_24
	Vademecum der bouwvakken_1914_25
	Vademecum der bouwvakken_1914_26

