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BIJ DE PLAAT. 
WOONHUIS TE SOMEREN. 

Door L. DE VRIES, Architect te Helmond. 

Dit gebouw ligt op een afstand van 12 M. van den publieken weg. Aan zij- en 

achtergevels is groote ruimte voor tuinaanleg. Bovenkant vloer beganen grond is i ,20 M. 

boven de kruin van den weg gelegen, 

De plint is van miskleurige klinkers, de blokken op de hoeken van grijze brute 

steen uit de fabriek van Canoy Herfkens, te Venloo. De verdere buitenmuren van 

hoogroode Brabantsche steen. Het dak is gedekt met roede Hollandsche pannen. 

Het buitenschilderwerk is in lichte kleuren. 

In de entree een vloer van hardgebakken tegels en een lambrizeering van Delftsche 

tegels. In de hal een eiken parketvloer; de wanden in hal en suite geschuurd en in 

lichte tinten in M atol in geschilderd De balklaag in hal en suite van eikenhout met 

houten plafonds, welke zijn gebeitst. De overige plafonds zijn gestukadoord en in 

Matolin geschilderd. 
Plan en opbouw zijn voldoende op teekening duidelijk. 

WONINGCONGRES. 

De Nationale Woningraad heeft het voornemen, op 11 en 12 Februari a.s. in het 

Concertgebouw te Amsterdam een woningcongres te beleggen, waarop door verschillende 

sprekers de meest urgente vraagstukken, de volkshuisvesting betreffende, zullen worden 

behandeld. Op den eersten dag zal de algemeene inleiding gegeven worden door Z.Exc. 

minister M. W. F. Treub. Allerwegen wordt gevoeld, dat tegen den steeds klimmenden 

woningnood en de voortdurend grooter wordende moeilijkheden om in de woningbehoefte 

te voorzien, ernstige maatregelen moeten worden genomen. Zoo zullen onder de oogen 

moeten worden gezien de moeilijkheden, die bij den aanvoer en de productie der 
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bouwmaterialen zijn gerezen, hoe de prijzen zijn te drukken en de distributie kan worden 
geregeld, of misschien door den invoer van onderdeelen in massa de kosten gereduceerd 
kunnen worden. Vele gemeentebesturen, afgeschrikt door de hooge kosten, weigeren 
medewerking aan de bouwvereenigingen; wellicht kan een noodwetgeving hierin voorzien, 
Ook de steun van Rijks- en gemeentelijke overheid zal een punt van bespreking moeten' 
uitmaken. Voorts is gebleken, dat de bouwverordeningen soms een practische uitvoering 
van goeden arbeiderswoningbouw eer tegenwerken dan bevorderen. Het zou kunnen 
zijn, dat in deze tijden door het Rijk algemeene eischen waren te.stellen voor woningen, 
die met rijksgeld worden opgetrokken. 

Er wordt gehoopt, dat van het congres een krachtige actie zal uitgaan. 

AESTHETISCHE COMMISSIE VOOR DE JAARBEURS 1918. 

Op initiatief van de club van Utrechtsche leden van »Architectura et Amicitia» 
heeft zich een commissie gevormd, bestaande uit de afgevaardigden van vijf vereenigingen, 
welke zich ten doel stelt, te bevorderen, dat bij de inrichting der tweede Jaarbeurs het 
aesthetisch element zooveel mogelijk tot zijn recht kome, en dit doel o.-a. zal nastreven 
door aan de deelnemers voorlichting te geven bij de decoratieve aankleeding van 
hunne stands. 

De commissie bestaat uit de volgende leden: H. J. Kolk, architect, afgevaardigde 
van de Ver. tot Bevordering der Bouwkunst te Utrecht, voorzitter; E. C. Suermondt, 
afgevaardigde van het Genootschap «Kunstliefde*; C. J de Haas, architect, afgevaardigde 
van den Bond van Nederlandsche Architecten; D. T. H. van Oort, afgevaardigde van 
den Aannemersbond, en A. J. van Schaik, architect, afgevaardigde van de Club van 
Utrechtsche leden van »Architectura et Amicitia*, secretaris. 

Vragen om inlichtingen en verdere correspondentie kunnen gericht worden tot 
laatstgenoemde, Willem-Barentzstraat 40, Utrecht. 

HAL-INTERIEUR VAN EEN HUIS TE CAMBRIDGE (V. S.) 

Bijgaande afbeeldingen doen ons een blik slaan in de hal van een groot woonhuis 
te Cambridge, in den staat Massachusetts, gebouwd naar het ontwerp van den architect 
Joseph Everett Chandler. Wij zien daaruit, hoe deze bouwmeester uitsluitend door lijn 
en tint iets mystiek-teers in het interieur weet te leggen, dat onmiddellijk treft. Geen 
drukke of gezochte ornamentatie, slechts de rechte lijn en de vlakke tint, en toch, 
welk een harmonisch, rustig geheel weet hij daardoor te scheppen! Hoe effectvol is die 
sobere trapleuning met haar als een hek zich aaneenrijende spijlen, zonder meer afgedekt 
door den gladden leuningrand I Hoe kloek doet die als een breede wandschrijn in paneel
vakken verdeelde schoorsteenmantel, waaronder het vuur als wegschuilt en toch zijn 
koesterende warmte in de ruimte uitstraalt! Hier komt de traditioneele gezelligheid in 
»het hoekje van den haarde volkomen tot haar recht. 

i 

T 
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DE TUINSTAD MUNCHEN-PERLACH. 

door G. FEENSTRA. 

Tweede g e d e e l t e . 
I. 

Het terrein der tuinstad. 

Verkeerswegen. 
Zooals we in fig. i voldoende kunnen nagaan, ligt het terrein van deze tuinstad 

ten zuiden van München. De voornaamste werkzaamheden in den beginne waren 
zuivere' opmetingen, grondboringen enz. De schrijvers zijn zich van de waarde daarvan 
volkomen bewust en weiden zeer uitvoerig over deze werkzaamheden uit. Zeer zeker is 
een goed onderzoek van het terrein en het benutten der bestaande verkeerswegen, van 
het hoogste belang. We zullen in 't kort eens die opmerkingen weergeven, welke ons, 
in verband met de plannen München-Ferlach en ook om de algemeene toepassing, niet 
zonder belang voorkomen. 

ie. Is een der groote voordeelen van een te stichten tuinstad, de niet al te groote 

afstand van de stad; 

2e. de mogelijkheid van goede verbindingen met de bestaande gedeelten en de 

nog te bouwen woninggroepen; 

3e. geen groote warigheid betreffende de ligging en toestand van den bodem; 
4e. mogelijkheid tot aansluiting aan de bestaande waterleiding en 
Se. groote terreinen in, oostelijke richting, welke kunnen aangewezen worden tot 

tot fabrieksterreinen. Dit, omdat ze bij de heerschende winden geen luchtverontreiniging 
zullen teweegbrengen, wat trouwens doorbestaande groote bosschen ook nog verbeterd wordt. 

Kortom, alle voorwaarden voor het geraken tot een goede tuinstadsbèbouwing waren 
hier aanwezig. Wij wijzen even op deze'zeer belangrijke factoren, omdat bij verkeerde 
plaatsbepaling van een tuinstad, de plannen gevaar kunnen loopen, niet voldoende 
te slagen. Het is daarom goed gezien van Berlepsch-Valendas en Hansen, dat ze de 
lezers hierover uitvoerig inlichten. 

Verder onderzoeken de ontwerpers, in hoeverre de bestaande verkeerswegen kunnen 

worden benut en aangehouden, en in hoeverre aansluiting bij of het doortrekken 

van bestaande wegen is aan te bevelen. 
In het plan München-Perlach (zie fig. 1) komen in de eerste plaats in aanmerking 

de spoorlijnen München-Grosshesselo-Deisenhofen. (Deze spoorlijnen bevinden zich rechts 
op de fig. en links onderaan en ontmoeten elkaar te Deisenhofei .̂) Een/ verbinding van 
beide spoorlijnen via het nieuw te stichten tuindorp zal in de toekomst een prachtige 
communicatie opleveren. Hiermede is dus al direct rekening te houden. Mede zien we op 
de fig. nog verschillende straatwegen en de weg der waterleiding. Al deze wegen 
bestudeeren de schrijvers in verband met de meer of mindere belangrijkheid van hun plan. 

Na deze factoren goed onder de oogen te hebben gezien, komt de vraag aan de 
orde, in hoeverre dït'ect nieuwe spoor- of tramverbindingen noodig zijn, of dat zulks kan 
of moet wachten, totdat de bouw zooveel gevorderd is, dat het bedrijf rendabel gemaakt 
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kan worden. Veelal, vooral in Nederand, geschiedt dit na de bebouwing. Eerst worden 

zooveel woningen gebouwd, d a t ' d e gemeente of maatschappij, belast met den aanleg 

van dit bedrijf, dit kan doen zonder zelf al te veel risico te loopen. Dit moge nu 

verstandig lijken, in het belang der volkshuisvesting is het niet. 

Wat is namelijk het geval? Trots de betere woningen in de tuinstad en den vaak 

hcerschenden woningnood in de naastgelegen stad zelve, worden vele tuinstadswijken in 

den beginne slechts langzaam bevolkt. Dit heeft trouwens ook wel zijn reden. 

De aldaar wonende bewoners hebben overwegend hun werkkring in de stad en 

kunnen dus niet anders dan met veel tijdverlies hunne woningen in de tuinstadswijk 

bereiken. Al moge het gebruik der fiets in dit opzicht een groote verbetering hebben 

gebracht, te ontkennen valt het niet, dat het wonen in een tuinstadswijk zonder directe 

verbinding met de groote stad zeer groote bezwaren ter bewoning oplevert. Ook al 

moge in een tuinstadswijk in de toekomst bijna alles te krijgen zijn, in den beginne 

zal het voor menig gezin zeer bezwaarlijk zijn, voldoende en volgens wensch de huis

houdelijke behoeften te verkrijgen. Waar deze bezwaren, vooral voor de mindere klassen, 

niet onderschat moeten worden, zal menige stadsbewoner, die gaarne zijn huurkazerne 

voor een goed tehuis wilde verruilen, genoodzaakt zijn, in de stad te blijven. 

Is nu het omgekeerde het geval, n.l. dat direct bij den aanvang der bebouwing 

een tramverbinding wordt gemaakt, dan ziet men deze wijken veel sneller en zekerder 

groeien dan anders. Wat in het eerste geval slechts aarzelend geschiedde, geschiedt nu 

snel, zonder eenige onderbreking, en het doel, met de stichting der woningwijk beoogd, 

om n.l. zoo spoedig mogelijk, een groot aantal bewoners uit de verpestende omgeving 

der huurkazerne weg te trekken naar de natuur en haar levenswijze, wordt alleen dan 

volkomen bereikt. Bij projecten, waar een directe verbinding met de stad op voorgenoemde 

gronden noodig is en waar ze in de toekomst den waarborg geeft, dat het bedrijf loonend 

kan worden, besluite men zoo spoedig mogelijk tot een tram- of locaalspoorverbindihg. 

Het bouwen van een stad mag niet zijn een bouwen bij stukjes en brokjes, soms 

geheel zonder eenig verband, en daarna volgens behoefte de moderne verkeersmiddelen 

maken. Dit wordt veel te veel gedaan. Volgens den gemaakten toestand en de hierdoor 

geschapen behoefte aan moderne verkeersmiddelen worden dan op de bestaande wegen 

de spoor- en tramverbindingen geprojecteerd. 

Moge bovenstaande het verkeerde van het eerste stelsel hebben aangetoond 1 

Bij den aanleg van de Engelsche tuinsteden heeft men ook met dit principe gebroken 

en reeds direct bij den aanvang voorzorgsmaatregelen getroffen. De noodige spoor- en 

tramverbindingen werden zooveel mogelijk reeds bij den beginne gemaakt. 

In sommige gevallen, waar een directe aanleg niet noodig of mogelijk blijkt, zorge 

men er toch voor, dat de wegen zoo worden aangelegd, dat een tramverbinding mogelijk 

is, zonder dat het karakter van de tuinstad wordt benadeeld. In de tuinstad Letchworth 

o. a. (zie »Vad.« 1917, No. 26) zijn» hiervoor ook alle voorbereidingen getroffen. 

Heeft men dit niet goed onderde oogen gezien, dan is later onteigening of straten-

verbreeding noodig, waarbij soms de zoo goed in het tuinstadsbeeld passende voortuintjes 

moeten worden ingekrompen of wel geheel verwijderd. 

Men bedenke echter natuurlijk altijd, dat een tuinstad in de eerste plaats een 



woonstSid is; men verkeert niet in het centrum van een groote wereldstad, zoodat een 

overdreven toepassing van het voorgenoemde onnoodige kosten zal geven en aan 

het tuinstadsbeeld het intiem karakter ontnemen. 

We zouden in het kort de navolgende wenken willen geven. 

Men projecteere enkele hoofdstraten (het aantal enz. naar gelang de behoefte aanwezig 

blijkt) zooveel mogelijk in aansluiting met bestaande hoofdverkeerswegen, of men projecteere 

ze zoo, dat in de toekomst aansluiting met bepaalde hoofdverkeerswegen mogelijk is. 

Voor kleine wijken kan men voor deze hoofdverkeerswegen met een breedte van 

12—20 M. (tusschen de tuinhekjes) volstaan; 't hangt er ook al van af, hoe men deze construeert. 

In grootere wijken zullen deze afmetingen naar gelang van de omstandigheden aanmerkelijk 

moeten worden vermeerderd. 

Naast deze hoofdverkeerswegen krijgen we straten van den tweeden rang, dus 

kleinere verkeerswegen. Deze straten vormen een verbinding tusschen de hoofdstraten 

en zijn aangewezen op gewoon verkeer als rijtuigen, vrachtwagens, fietsen enz. Snelverkeer 

als auto's, motorrijwielen e. a. zal men in 't algemeen zooveel mogelijk langs de hoofd

verkeerswegen moeten leiden. 

De minimum-breedte van deze straten wordt in den regel in kleine wijken aangegeven 

als io M. Naar gelang van de omstandigheden is dit tot 13 a 14 M. op te voeren. 

Een derde soort we&en zijn de z.g. woonstraten. In deze straten zij alle belangrijk 

verkeer uitgesloten. Enkel bakkers-, slagers- en kruidenierskarren en. verder licht 

verkeer mogen hier worden toegelaten. De breedte dier straten kan 5 ^ 6 M. zijn, 

mits men sorge voor voortuinen, zooveel mogelijk aan weerszijden, bij de woningen. 

Goed opgevatte woonstraatjes hebben o. i. een groote bekoring; men zorge natuutlijk 

voor passende klein-woning-architectuur en . . . frissche kleuren van schilderwerk. 

Nu is het weer zeer te betreuren, dat sommige gemeentebesturen, zich houdende 

aan de minimumbepaling in de woon- en bouwverordening van 10 M. straatbreedte, dit 

denkbeeld tegenwerken, zich beroepende op de verordening. Het moge waar z;jn, dat 

in het toestaan van. smallere wegen een gemeentebestuur voorzichtig moet zijn en hierin 

een groot gevaar kan liggen, aan een anderen kant moest het toch mogelijk zijn, dat 

voor speciale tuinstadswijken, waar de bedoeling tot revolutiebouw in geen geval voor

zit, onder goede architectuur dergelijke oplossingen waren te maken. 

Deze straten moeten niet te lang zijn en, zooals reeds gezegd, het geregeld verkeer 

mag hierdoor niet belemmerd worden. 

Zijn al deze voorwaarden aanwezig, dan is het, > dunkt ons, de plicht der 

gemeentelijke autoriteiten, zich niet zoo angstwekkend aan de vastgestelde verordening 

te houden, maar langs den gebruikelijken weg een wijziging te laten goedkeuren. 

Ons is echter .een geval bekend, dat, hoewel door den architect hiervoor bijzonder 

mooie hekjes waren ontworpen in verband met een passende tuinbeplanting, de gemeenteraad, 

trots een verzoek van de bewoners dier straten, dit toch afwees. Zoo iets blijft te 

betreuren. Juist op het tuinstadsgebied zal men goed doen, in dit opzicht zich niet 

altijd aan de traditioneele bepalingen te houden. 
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GEVVAPEND-BETON V O O R S C H R I F T E N 1917. 

De afdeeling voor Bouw- en Wate rbouwkunde van het Kon. Instituut van Ingenieurs 
heeft in, haar jongste , te 'sG-ravenhage gehouden ledenvergadering de nieuwe Gewapend-
Betonvoorschriften in hoofdzaak overeenkomstig het on twerp .de r daarvoor benoemde 
commissie, vastgesteld. 

B I JZONDERE V O O R S C H R I F T E N V O O R IJZER. 

De afdeeling voor Spoorwegbouw en Spoorwegexploitat ie van he t Kon. Insti tuut 
van Ingenieurs heeft in een te 's-Gravenhage gehouden vergadering definitief vastgesteld 
de «Bijzondere Voorschriften voor IJzer, bet rekking hebbende op bovenbouw van. spoor
wegen» B. V. IJ. (I), zoomede profielen voor groefspoorstaven. Onder dankzegging voor 
den door haar verrichten arbeid werd de commissie voor het normaliseeren van spoor
staven enz. on tbonden. 

PRIJSVRAAG T E N B E H O E V E E E N E R INZENDING V A N N A T U U R S T E E N 

T E R J A A R B E U R S 1918. 

Voor ontwerp A (openlucht-inzending) zijn 16 ontwerpen en voor ontwerp B (inrichting 
en aankleeding eener afgesloten expositie-ruimte) zijn 7 ontwerpen ingezonden. 

PRIJSVRAAG V E R F R A A I I N G S T A T I O N S P L E I N L E E U W A R D E N . 

De volgende vragen zijn ingekomen en van de bijgevoegde antwoorden voorzien. 

Vraag 1. Wordt gevraagd een adres- op te geven, waar pi-entbriefkaarten van het Stationsplein te 
verkrijgen zijn. 

Antwl Het bestuur der Vereeniging van Vreemdelingenverkeer laat thans briefkaarten van de 
omgeving van het Stationsplein vervaardigen; deze worden eerstdaags aan de adressen, 
welke programma's aangevraagd hebben, opgezonden. 

Vraag 2. Zijn er op het plein ook tramhaltes aanwezig, en waar bevinden zich die? 
Autw. Alleen één in de groote bocht bij het station. 
Vraag 3. Zou de Spoorwegmaatschappij toestaan, dat op haar terrein bij den ingang van het station 

een paar booglampen aan of voor dat gebouw aangebracht worden? 
Antw. Mocht het aanbrengen van deze booglampen een domineerend gedeelte van het uit te 

voeren ontwerp uitmaken, zoo zou dit verzoek aan de Maatschappij overgebracht kunnen worden-
Vraag 4. Mag de beplanting Van opgaand hout en heestergewas op korter afstand dan 2 M., resp. 

0.50 M. van de eigendomsgrens met de Spoorwegmaatschappij geplant worden? 
Antw. Ja, doch er is te rekenen op het soms drukke verkeer naar en van het station. 
Vraag 5. Is de oppervlakte terrein (rond emplacement, goederenloods en woningen S.S.) binnen de 

afrastering in hout beschikbaar voor gedeeltelijke toevoeging of wijziging in het ontwerp, 
of moet deze houten afrastering, zooals op de situatieteekening zwaar getrokken lijnen, 
eveneens beschouwd worden als uiterste grens van het plein? 
Houten afrastering is als uiterste grens van het plein aan te nemen.' 

6. Mogen binnen de houten afrastering boomen geplaatst worden? 
Aan de zijde van den Stationsweg, ja. 

7. Mag de houten afrastering rondom bijgebouwen en emplacement van station vervangen 
worden door andere omsluiting, of maakt dit geen deel uit van het ontwerp? 
Ja. 

8. Is het wenschelijk, dat ook het stationsgebouw zelf aan het oog onttrokken wordt? 
Wordt aan den ontwerper overgelaten. 

9. Zijn er buiten ingang stationsgebouw en doorgangen tram nog andere dienst- of standplaatsen, 
welke voor vervoerdienst noodzakelijk zijn? 
De toegangen naar goederenloods en emplacement moeten vrijgehouden worden. 

10. Moet de op de teekening aangewezen ingang Veemarkt behouden worden of mag deze in 
hoek Zuidersingel verplaatst worden ? 
Mag verplaatst worden. 

11. Mag het ijzeren hek Veemarkt vervangen worden door andere afsluiting? 
L. N. HOLSBOER. 

Antw. 
Vraag 
Antw. 
Vraag 

Antw. 
Vraag 
Antw. 
Vraag 

Antw. 
Vraag 

Antw. 
Vraag 
Antw. Ja. 
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BIJ DE PLAAT. 
DUBBEL BUITENWOONHUIS. 

Door B. v. W. 

Het hier voorgestelde woonhuis is van een type, dat voor huurwoningen in buiten

gemeenten veel wordt toegepast. De eenvoudige opbouw en bekapping en de geringe 

terreinbreedte maken het mogelijk, dat dergelijke huizen tegen een betrekkelijk lagen 

prijs verhuurd worden of werden. - / • 

De kap is een van voor naar achter geplaatste haaksche kap zonder spanten; 

de binnenmuren gaan op en dragen de gordingen, zwaarder dan gewoonlijk. Door 

plaatsing van een dakvenster aan den achtergevel is een kamer af te timmeren. 

De topgevels zijn afgedekt met de, op een voorspringende rollaag rustende, pannen. 

De goten zijn van zink, half-rond. 

De loggia's zijn bedoeld met een betonplaat, waarop tevens de wand rust. 

Verdere toelichting zal de teëkening wel niet behoeven. 

DE TUINSTAD MÜNCHEN-PERLACH, 

door G. FEENSTRA. 

T w e e d e g e d e e l t e . 

II. 

• Het terrein der tuinstad. 

Richting der wegen ten opzichte van de windstreken. 

Naast de breedte der straten is ook de richting ten opzichte der windstreken van 

overwegend belang. 

Toch zijn er meer dan eens groote plannen gemaakt, waarbij men zich om deze 

richting weinig heeft bekommerd. 



KAPVORM. 

G R O N D P L A N . V E R D I E P I N G . 

F I G . 2. W O N I N G T Y P E M E T D E N VOORGEVEL O P 

H E T ZUIDEN. 

KAPVORM. 

G R O N D P L A N . V E R D I E P I N G . 

F I G . 3. W O N I N G T Y P E M E T D E N VOORGEVEL O P 

H E T NOORDEN. 

BOUW EN LIGGING D E R WONINGEN T E N OPZICHTE VAN D E WINDSTREKEN. 



F I G . 4. W O N I N G T Y P E M E T D E N 

VOORGEVEL OP HET ZUIDEN. 

Wegen, welke overwegend in Oost-
Westelijke richting zijn gelegd, treft men 
in vele stadswijken aan. Dit toch is te 
betreuren: den veel voorkomenden westen
winden en den kouden oostenwinden laat men 
vrij baan, hare werking zal terdege gevoeld 
worden. De voorkant der huizen aan de 
eene zijde is gedurende den zomer veel te 
lang blootgesteld aan de hitte, terwijl de 
andere voorgevels nooit zon krijgen. 

Nu verminderde men dezen ongunstigen 
factor wel weer zooveel mogelijk, door aan 
de eene zijde de woonkamers aan den voor
gevel te maken, terwijl aan de andere zijde 

der straat zich bij den voorgevel de minder belangrijke vertrekken bevinden, 
maar niettemin blijft de oplossing verkeerd. 

De richting, waarin wij onze wegen projecteeren, zty zooveel 
mogeUjk Noord-Zuid. Dan immers worden van beide projecten de voorgevels 
éénmaal per dag door de zon beschenen Nu spreekt het vanzelf, dat niet alle 
wegen Noord-Zuid kunnen liggen. Er blijven dan altijd gevallen over, waarop 
de bouwmeester de voorgenoemde eischen in zake ligging der woonvertrekken 
moet nastreven. 

Ter illustratie van deze gedachten plaatsen wij tusschen den tekst eens 
een paar oplossingen, welke duidelijker dan geschreven woorden onze meening 

GRONDPLAN. VERDIEPING 

F I G . 5. W O N I N G T Y P E , V O O R A L L E W I N D S T R E K E N G E S C H I K T . 
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weergeven. Deze plattegronden plaatsen wij enkel ter verduidelijking van het idee; 

een bespreking, alsmede meerdere, o. i gewenSchte oplossingen, stellen wij uit tot bij 

de bespreking der woningplannen van Munchen-Perlach. 

Fig. 2. Begane grond. Hier bevinden zich: portaal met trap, huiskamer ± 16—17 M2., 

kleine /Èw/èkeuken, met berging en W.C., en een kleine slaapkamer (eventueel voor iets 

anders te bestemmen). 
Verdieping. Twee flinke slaapkamers met zolder. 
Deze woning kan uitsluitend met den voorgevel aan de zonzijde gebezigd worden. 

De ligging van woon- en slaapkamers wijst dit uit. Dit type zou niet overal-op zijn 
plaats zijn; ook hierbij regele men zich naar de wenschen der eventueele bewoners. 

Fig. 3. Begane grond. Gang met trap en W.C., huiskamer met kleine zitkamer 

en suite, keuken met berging. 
Verdieping. Drie slaapkamers. 
Dit type hoort met den voorgevel aan de Noordzijde. 
Het is om het z.g. kamer en suite-idee zeer gewild, vooral in de nabijheid der 

steden. Onbegrijpelijk is dit niet; wie eenigermate bekend is met de idealen der huis
moeders, weet, hoezeer ze haar »suites op prijs stellen. 

Fig. 4. Begane grond. Gang met W.C., keuken met berging en aardig keldertje, 

woonkamer met zitkamer. 
Verdieping. Drie slaapkamers. 
Deze woning behoort aan de Zuidzijde geplaatst te worden. Als dubbele 

of enkele woning leent ze zich tot een gezellige meubileering. In 't algemeen valt dit 

type wel in den smaak. 

Fig. 5. Begane grond. Gang met W.C. en trap, keuken met berging, woon- en 

zitkamer en suite. 
Verdieping. Drie slaapkamers. 
Zooals de teekening voldoende weergeeft, is de geheele diepte der woning (hoofd

gedeelte) slechts één kamerbreedte. Dit type kan aan alle windstreken ge
plaatst worden. Als woning is het zeer gewild en heeft bijna alle eischen in zich 
vereenigd, welke men aan een goede woning kan stellen. Hoewel voor arbeiderswoning
type dit wel wat groot is (dit geldt ook voor fig. 4), is de bouwsom, gezien de een
voudige dakvorm, toch niet hoog Alleen zal het meer terreinbreedte eischen en is 
dus daar, waar een lang, ondiep terrein aanwezig is, te prefereeren. Gelijk te zien is, 
zijn in deze schetsen al vele oplossingen gegeven, zooals wij meenen dat ze het meest 
practisch zijn. Een nauwkeuriger omschrijving der eischen voor een werkmanstehuts 
stellen we, als gezegd, tot later uit. 

De richting der wegen en de middelen, aan te wenden om zoo goed mogelijk het 

geheel op te lossen, is nu wel voldoende verklaard. 
Nu rest ons nog de vraag: Hoe zullen we onze wegen projecteeren, n.l. gebogen 

of recht ? 
Ons antwoord hierop kan niet anders zijn, dan dat men zich wachte voor over

drijving. Laat hierbij de kerk midden in het dorp, om maar eens een oude spreekwijze 
over te nemen. Een tuinstadsplan, geheel bestaande uit rechte straten, kan vervelend 
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zijn; al te veel gebogen en zich door de wijk slingerende straten evenzeer Gebogen 

straten eischen in 't algemeen meer grond, en de typisch-gezellige oplossingen, welke 

wij bij vele rechthoekige straten aantreffen, mist men veelal bij sterk gebogen wegen. 

Plaatselijke toestanden en inzichten van den ontwerper zullen hierbij in vele gevallen 

den doorslag moeten geven. Voorbeelden als in »Vademecum* 1917, No. 24, weergegeven 

(Engelsch arbeiderskwartier te Finbury) mogen natuurlijk in geen geval voorkomen. 

Deze hoofdgedachten, welke wij meenden te moeten voorstaan, blijken in hoofd

zaak ook door de ontwerpers van het plan München-Perlach gedeeld te worden. 

In fig. 6 geven we een schets van de door hen gedachte bebouwing. Hieruit blijkt, 

dat zij, naast de flauw gebogen straten, ook een belangrijk aantal rechte straten hebben 

opgenomen. Nu is een groot bezwaar van lange rechte straten, dat ze eentonig •-è«»«<,« 

worden. Dit is in bijzondere mate het geval, als ze aan het einde niet door een ander 

bouwwerk zijn »gesloten» voor ons oog. Hiervoor wake men, als dit ook maar eenigs-

zins mogelijk blijkt. Geeft bij gebogen straten een dergelijke oplossing in den regel 

ook al niet wat men wenscht, bij lange straten is het bepaald leelijk. 
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Om deze gedachte te verduidelijken, schetsten we in fig. 7 en 8 twee dergelijke 

gevallen. Men denke zich eens deze eindafsluitingen weg; 't geheel zal dan blijkeneen 

mislukking te zijn. Het onderschrift spreekt voldoende voor zich zelf. 

Door bij kruisingen e. d. deze niet rechtstreeks te doen plaats hebben, maar eenige 

verschuiving te projecteeren, b. v. 1 a 2 X de wegbreedte, bereikt men architectonisch 

ook dergelijke gelukkige oplossingen, terwijl het, met het oog op het verkeer, bij goede 

regeling eerder voor- dan nadeelen afwerpt. 

De schrijvers van »Die Garténstadt München-Perlach» hadden hiermede ook rekening te 

houden, omdat ze in de straat der waterleiding een langen, niet te veranderen weg 

hadden te volgen (zie bij fig. 1 (Vad. No. 1) het meest rechts liggende gedeelte der ont

worpen tuinstad). Hiervoor was dus een andere oplossing noodig. 

Berlepsch-Valendas lost dit op, door bij de kruisende marktbebouwing dit oneindige 

perspectief beeld door een boog-overgang te breken. Dergelijke oplossingen, mits met 

vaardige hand uitgevoerd, passen vaak mooi in het stadsbeeld. 

De constructie der wegen bepale de architect, naarmate het verkeer geregeld zal 

zijn; dit kan in de smalle woonstraten natuurlijk anders zijn dan in de hoofdverkeers-

gedeelten. In 't algemeen zijn steenslagwegen, eventueel met teermenging, voor tuin

steden aan te bevelen. De rustige steenslagkleur is gemoedelijker van toon dan de 

baksteenweg. Trouwens, dit is natuurlijk meer een kwestie van smaak. 
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KINDERSCHOÜLTUINEN IN NEDERLAND. 

In verband met hetgeen onze medewerker, de heer G. Feenstra, mededeelde 
omtrent den schooltuin in de tuinstad te. Port Sunlight (zie Vademecum 1917, No. 25), 
trof ons in het tijdschrift »Gemeentebelangen* een artikel van den heer K. Dilling, 
inspecteur der Ned. Heidemaatschappij, over de «Uitbreiding van school- en kinder-
schboltuinen» (in Nederland). Hij deelt daarin mede: 

«Terwijl in Oostenrijk, Zwitserland, Engeland en Duitschland kinderschooltuinen al 
lang burgerrecht bezitten, komen wij hierin geheel achteraan. In Oostenrijk waren in 
1901 reeds 13.197 knnderschooltuinen, in Neder-Oostenrijk alleen met een totaal-opper
vlakte van 51 H.A. De aanleg wordt gesubsidieerd door gemeenten en provinciën, terwijl 
een afzonderlijke wet van 1889 in g 63 zegt: »Zoo eenigszins mogelijk, moet bij elke 
school een tuin met afdeeiing voor landbouwkundige onderzoekingen worden aangelegd.» 

Engeland telde in 1906, mede door overheidsbemoeiingen, alleen in de graafschappen 
Surrey en Staffordshire 177 kindertuinen. De Bondsraad van Zwitserland voteerdfe reeds 
in 1884 een subsidie van 3500 frs. als premie voor model-kinderschooltuinen. Reeds in 
1873 was op de wereldtentoonstelling te Weenen een plan van een volledig ingerichten 
schooltuin ingezonden. In 1900 werd op de wereldtentoonstelling te Parijs het plan van 
een kinderschooltuin der stad Weenen bekroond. 

Wij behoeven nog niet tot 10 te tellen, om de soortgelijke tuinen in Nederland 
op te sommen. Pas na 1910 kwam hier en daar wat leven. Hengeloo, Dordrecht en 
Leerdam hebben ieder een kinderschooltuin. 

Te Hengeloo is hij ± 2$ Are groot; 50 jongens bebouwen er ieder ± 45 MA, 
terwijl zij te zamen op één stuk eveneens kweeken, ten einde het saamhoorigheidsgevoel 
te ontwikkelen. Er staan ook aardbeien en vruchtboomen. De opbrengst is voor de 
jongens. De heeren Gebr. Stork gaven den stoot tot dezen aanleg en droegen de kosten. 
Het bleek dikwijls, dat de slechte of minder goede indruk van een jongen op school 
in den tuin plaats maakte^ voor een betere beoordeeling. Ook het omgekeerde komt 
voor. Jongens, die op school zeer goed zijn, laten zich in den tuin wel eens van een 
minder goede zijde zien. In opvoedkundig en maatschappelijk opzicht is het hoofd dezer 
school, de heer De Boer, over de uitkomsten zeer tevreden; volgens hem ontstaat er 
in den tuin tusschen de kinderen en hun opvoeder een veel inniger, vertrouwelijker 
verhouding dan in de school. 

Eensluidend is het oordeel van de heeren v. d. Broek te Dordrecht, waar zich 234 
tuinen bevinden, elk van 3 M3, en van den heer Donkersloot te Leerdam, waar gemiddeld 
70—80 kinderen werken; op beide plaatsen zoowel jongens als meisjeV Te Dordrecht 
betaalt de gemeente een deel der kosten, via de Kunstcommissie; verdere koslen 
draagt de vereeniging »Kindertuintjes*. Te Leerdam neemt'de directie der glasfabrieken 
de kosten voor haar rekening en zij gaf ook den eersten stoot aan de totstandkoming. 

Te 's-Gravenhage heeft de vereeniging «Pro Juventute* voor haar pupillen een tuin 
in gebruik van ± 25 Are, door de gemeente voor ƒ 5 huur afgestaan, terwijl de stad 
kosteloos compost levert. Er werken i 20 pupillen en meestal 20 jongens van de hoogste 
klassen der Haagsche scholen. 
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Te Vledderveen, bij Stadskanaal, heeft het hoofd der school, de heer Borgman, op 

eigen kosten een tuin van 14 Are ingericht, om als grondslag te dienen voor het on

derwijs in de drie hoogste klassen. 

Het oordeel over den invloed op de kinderen is zonder uitzondering gunstig. Door 

den tuin leert de opvoeder menigmaal een kind van veel gunstiger zijde kennen dan 

op de schoolbanken. De beroepskeuze wordt er door uitgebreid. Reeds werden b.v. 8 

kinderen uit den tuin van .Pro Juventute* bij kweekers in het Westland geplaatst, 

nadat zij drie jaar in den tuin .der vereeniging hadden gewerkt. Men mag als zeker 

aannemen, dat bij normale kinderen het percentage grooter is en tal van stadskinderen 

genoeg aanleg voor het beroep van land- of tuinman zullen blijken te hebben, als hun 

de gelegenheid maar geboden wordt. 

Te Groningen werd vanwege de vereeniging »Tuinwijck« onder presidium van den 

heer J. E. Scholten het initiatief genomen tot aanleg voorloopigvan 20—24 tuintjes, waaraan 

de kinderen, onder leiding van een onderwijzer met tuinbouwakte, de eerste beginselen 

van den tuinbouw, groente- en bloementeelt zullen worden onderwezen. 

. Qp meerdere plaatsen staat men klaar, hetzelfde te doen. De Nederlandsche Heide

maatschappij mocht bereids tal van uitnoodigingen ontvangen van vereenigingen op 

onderwijs- e. a. gebied tot het houden van voordrachten over den aanleg van school- en 

kinderschooltuinen. Zij doet dit met opgewektheid, overtuigd, daardoor een volks- en 

landsbelang bij uitstek te dienen. Aan de jeugd is de toekomst, die des te schooner en 

vruchtdragender zal zijn, naarmate aan haar opvoeding meer zorg en toewijding wordt 

besteed. Van diezelfde jeugd wordt waarschijnlijk nog meer krachtsinspanning vereischt 

dan van dit geslacht, vooral ook op het gebied der verhooging van productievermogen 

van den vaderlandschen bodem, omdat zooveel moet opgebouwd, dat is te niet gedaan. 

Dat daarom ook onze gemeentebesturen het belang van den aanleg van kinder

schooltuinen mogen inzien en dien aanleg moreel en financieel helpen bevorderen daar, 

waar de opvoeders van onze kinderen practisch onderricht in land- en tuinbouw nood-

zakelijk vinden.» 

PRIJSVRAAG PAVILJOEN STADSPARK TE GRONINGEN. 

Op deze prijsvraag zijn 81 inzendingen ingekomen. De jury heeft den eersten prijs 
niet toegekend, maar drie tweedeprijzen toegewezen aan de volgende ontwerpen. 

Motto: .Stadspark., ontwerper J. I. Planjer b. 1., te Leiden; 0 «. J . 
Motto; .Be QuickC, ontwerpers P. Liesveld en W. H. J. Terpstra, te Rotterdam; 
Motto; »P. G.«, ontwerper G. de Groot, te 's-Gravenhage. •', . , . . 
De inzendingen worden tot 22 Januari a.s. ten toon gesteld in de zaal van het 

Genootschap »Pictura«, te Groningen. 

PRIJSVRAAG TEN BEHOEVE EENER INZENDING VAN NATUURSTEEN 

TER JAARBEURS 1918. 

De jury heeft bekroond in afd. A: ie prijs, motto: .Gedachte., ontwerper Ant. 
Pet te Utrecht; 2e prijs, motto: .Natuursteen.; 3e prijs, motto; »loort« _ 

Voor de ontwerpen der afd. B heeft de jury gepoogd, althans één der ingezonden 
ontwerpen voor bekroning uit te kiezen, maar is daarin niet geslaagd. Of de gedachte 
was zonder waarde, óf de behandeling was onvoldoende. De jury meent dan ook geen 
dezer ontwerpen voor bekroning in aanmerking te moeten laten komen. 
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VADEMECU 
DER BOUWVAKKEN. 

HOOFDREDACTEUR: L Z W I E R S , ARCHITECT M.B. 
FRANS VAN MIERISSTRAAT 77, AMSTERDAM. TELEF. Z.392. 

ADMINISTRATIE: ST. JANSTRAAT 40 - TEL. N. 851 - AMSTERDAM. 

BIJ DE PLAAT. 
ONTWERP VAN EEN LANDHUISJE TE AMERSFOORT, 

door JOH. KORTLANG FZN., architect te Ermeloo. 

Bijgaand plan werd aanbesteed voor f 9300. 

De gevels zijn opgetrokken van miskleurige klinkers, platvol gevoegd; boven den 
cordonband over de kozijnen aan den beganen grond bovendien nog gewit (weldekkend). 

Het dak is gedekt met riet, waarop een roode vorstpan in helwitte specie. 
Alle ramen zijn bezet met wit glas, in lood gevat. 
De ramen zijn wit geschilderd, kozijnen geel; luiken groene ring, paneelen rood 

(effen); om de paneelen het schaafje afgezet met wit. 
De indeeling is voldoende duidelijk. 

Alle muren zijn van binnen geschuurd en met matolin geschilderd; in de huis
kamer, eetkamer en hal met schabionen bewerkt. In de huis- en eetkamer loopt de lijst 
boven de binnendeur langs alle wanden door als bordenlijst; onder deze lijst is het 
muurwerk door vlakke plinten in vakken verdeeld. De deuren in de hoekkasten in 
bovengenoemde kamers zijn bedoeld als onder- en bovendeur. ' 

De hal is belegd met dubbelgebakken Engelsche.tegeltjes, zwart-wit om den anderen. 
Tusschen alle balken aan den beganen grond en op de verdieping zijn triplexplaten 

aangebracht. De hal is oud-eiken geschilderd, eetkamer en huiskamer hardgroen (effen), 
keuken oud-eiken, badkamer wit, groote slaapkamer lichtgeel, twee voorkamers en de 
kamer naast de slaapkamer lichtblauw. 

WONINGCONGRES TE AMSTERDAM. 

Het programma van het op 11 en 12 Februari a.s. in het Concertgebouw te 
Amsterdam te houden woningcongres vermeldt o. m. een bespreking naar aanleiding van 
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een praeadvies van Mr. Moltzer, directeur van het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen, 

qv^rden woningnood en de huidige wijze van voorziening in de behoefte aan volkswoningen. 

! Ook staat op het programma een bespreking nöar aanleiding van een praeadvies 

van Hen heer Wibaut, wethouder te' Amsterdam, over productie,.aanvoer en-distributie 

van bouwmaterialen, en van preadviezen van de Ireeren J. Schulte Nordholt en Dr. J. 

v d. Waerden over maatregelen voor een vluggeren bouw (wettelijke maatregelen tegen 

uiteenloopende bouwverordeningen en minïmum-eisdien van woningen; normalisatie in 

de uitvoering). Den tweeden dag wordt besproken een praeadvies van Mr. H.J. Nieboer 

over wettelijke nood voorschriften, waardoor een snelle en voldoende bouw van volks-

en middenstandswoningen wordt bevorderd, en verder samenvatting der gehouden 

besprekingen en vaststelling van de te volgen gedragslijn. 

Aan het congres zal aansluiten een bijeenkomst tot vaststelling van statuten en 

reglement van een Instituut voor Volkshuisvesting; de heeren Mr.-D. Hudjg, voorzitter. 

Mr. M. J. A. Moltzer, secretaris. H. P. J. Bloemers, J. H. Faber, Mr. H. J. Nieboer, 

Mr. H. J. Romeijn en J. M. A. Zoetmulder doen daartoe als voorloopig bestuur een 

oproep tot een bijeenkomst na afloop van het .woningcongres. De bedoeling van deze 

nieuwe vereeniging is eenerzijds, een federatie tot stand te brengen van alle vereenigingen, 

die zich voor de volkshuisvesting .interesseeren; anderzijds zal het Instituut ééncentrale 

bibliotheek instellen, met behulp waarvan ook particulieren zich kunnen oriënteeren. 

Een opwekking tot bijwoning van dit belangrijke congres is zeker overbodig. De 

praeadviezen zullen eenigen tijd vóór het congres verschijnen.' De conclusies kunnen 

een leiddraad vormen voor een krachtige actie. De kosten van deelneming bedragen 

ƒ3 .50 . Men meldt zich aan bij Mr. Moltzer, Keizersgracht te Amsterdam. 

W O O N H U I S T E C H I C A G O . 

Architecten: POND & POND. 

Bij de beschouwing van dezen modernen baksteengevel moet ons een eere saluut 

uit het hart aan de ontwerpeis, die niet geschroomd hebben — met terzijstdling van 

het conventioneele systeem van raam boven raam — zonder een gepaste symmetrie 

uit het oog te verliezen, hun gevel in overeenstemming té hrengen met de eischen, 

door het interieur daaraan gesteld. Zoo verkreeg de gevel, in verband met den aard 

en de indeeling van de er achter gelegen vertrekken, eene bij iedere verdieping passende 

distributie. De door de breede dammen ontstane baksteenvlakken worden bovendien 

ten zeerste verlevendigd door het gebruik Van miskleurige steen, waardoor een monotone 

tint werd vermeden. 
Hoezeer de geveldistributie bepaald werd door het interieur, kan blijken, wanneer 

we dit laatste nader bezien. Door den breeden hoofdingang, die gemarkeerd wordt door 

een voorsprong, afgedekt;. met een omioopenden cordonband, waaraan het karakter van 

een fronton is gegeven, komen we via de vestibule in de entrée-hal, vanwaar een breede 

trap rechtstreeks' haar dë : eerste : verdieping leidt. Tot verlichting van de hal dient het 

kozijn naast de deur, terwijl, direct van uit de hal toegankelijk, zich een privaat bevindt, 



WOONHUIS TE CHICAGO. ARCHITECTKN: POND & POND. 



20 

dat door een kleiner raam naast het halkozijn verlicht wordt. Daarachter is een tweede 

privaat, van uit een dwarsgang te bereiken. 

De benedenverdieping, die als sokkel is behandeld, bevat uitsluitend dienstlocaliteiten; 

ter rechterzijde is daarvoor een aparte ingang geprojecteerd, waarnevens een zitkamer 

voor de dienstboden; voor de symmetrie heeft deze kamer benevens een lichtkozijn van 

gelijke grootte als dat van de hal, ook een kleiner raam, overeenkomende met dat van 

het privaat. Direct achter de dwarsgang en naast de van daar doorloopende dienstgang 

Ibevindt zich een lokaal voor het centrale verwarmingstoestel, en daarachter een waschkeuken 

BENEDENVERDIEPING. EERSTE VERDIEPING. TWEEDE VERDIEPING. DERDE VERDIEPING. 

WOONHUIS TE CHICAGO. ARCHITECTEN; POND & POND. 

met waschmachine. Aan het einde der gang ligt, in den uitbouw, de kookkeuken, 

vanwaar men toegang heeft tot een provisiekamer, die achter de trap gelegen is. Achter 

jde keuken is een eetkamer voor het dienstpersoneel, terwijl ter zijde een uitgang is 

baar de om het uitgebouwde achterhuis loopende plaats; hierdoor ligt dit^achterhuis 

aan drie zijden vrij en kunnen daarin dus ruimschoots licht en lucht toetreden. 

De trap naar de eerste verdieping opgegaan zijnde, komen we in een kleine trap-

hal, die aan de voorzijde toegang geeft tot de groote huiskamer, welke de geheele 

breedte van het huis inneemt. Een groot vijflichtskozijn in den gevel biedt een niet 

door dammen verbroken lichtinval. Ter zijde van de hal is een bergkamer, en van uit 

de hal de gang doorgaande, vinden we rechts de studeerkamer en aan het ©inde de 
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eetkamer, waar eveneens een vertrekje achter de trap tot provisiekamer en berging van 

eetgerei is ingericht. 

De beide bovenverdiepingen bevatten in hoofdzaak slaapkamers; hier treft ons iets, 

wat men denkelijk alleen in Amerika zal vinden. We hadden vroeger, bij de beschrijving 

van het volksbadhuis in het Pulaski-park te Chicago, reeds gelegenheid, op te merken, 

dat het Amerikaansche volk, de lagere volksklasse nu uitgezonderd, weinig behoefte 

heeft aan badhuizen, omdat iedere woning minstens één badkamer heeft. Hier echter 

is dit reinheidssysteem zoodanig opgevoerd, dat bijna bij iedere slaapkamer zich een 

afzonderlijke kleedkamer en een badkamer met privaat bevindt; op de negen slaapkamers 

heeft dit woonhuis niet minder dan zes badkamers. De slaapkamers op de tweede 

verdieping zijn er elk afzonderlijk van voorzien, terwijl de ruimte achter de trap daar 

nog benut is voor een linnenkamer. Daar aan de straatzijde naast de slaapkamer een 

kleedkamer moest geprojecteerd, die een afzonderlijk en niet te breed lichtkozijn eischte, 

heeft ook de slaapkamer zelve twee kozijnen: één tweelichts in het midden van den 

gevel, en daarnaast een kleiner, gelijk aan dat van de kleedkamer. 

Op de derde verdieping, die door een in baksteen uitgevoerde console-lijst van 

het massale gevelvlak is afgescheiden en waarvan het front dus een soort van 

attica vormt, die met een boven het dak uitkomende borstwering de beëindiging van 

den gevel vormt, bevinden zich aan de voorzijde twee even groote slaapkamers, die elk twee 

lichtkozijneu hebben; vandaar, dat deze verdieping vier lichtopeningen in den gevel heeft. 

Voor deze beide slaapkamers is er één badkamer. De achtergelegen slaapkamer heeft 

er ook een, en daartusschen is nog een naaikamer, die haar licht ontvangt, doordat 

van af de eerste verdieping hier de zijgevel is ingebouwd, waardoor een lichtkoker is 

ontstaan, waarvan zoowel de kleed- en badkamer op de tweede verdieping, als de beide 

badkamers op 'de derde mede profiteeren Tot verlichting van de trappen is hier in 

het platte dak een bovenlicht aangebracht, terwijl om het trapportaal heen de doorgang 

is naar het achterhuis, dat op deze verdieping nog drie slaapkamertjes bevat, blijkbaar 

voor de dienstboden bestemd, voor wie eveneens een badkamer is gemaakt; het vertrekje 

achter het trapportaal kan dan nog voor bergzolder dienen. 

Wat de in het interieur gebezigde materialen betreft, zij vermeld, dat de entrée-hal, 

de traphallen, corridors en eetkamer in eikenhout zijn afgewerkt en de studeerkamer 

in mahoniehout, terwijl de huiskamer en de slaapkamers in witte émailverf zijn geschilderd. 

De eetkamer heeft een balkenzoldering, de huiskamer een gepleisterd plafond met 

ornament, en de gang op de eerste verdieping een gewelfd plafond. Alle vloeren zijn 

van eikenhout, behalve in de keuken, waar tegels zijn gelegd, en de waschkeuken, die 

met kurksteenplaten is bevloerd. De woning is voorzien van een electrische lift en een 

stofzuigtoestel. 

De bouwkosten bedroegen ongeveer ƒ 3 2 per M8. Voor de berekening van den 

inhoud werd de geheele grondoppervlakte aangenomen, en de hoogte gemeten van 

0,15 M. beneden den begane-grondvloer tot den bovenkant der borstwering. 
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PRIJSVRAAG RIJKS-ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN TE AMSTERDAM. 

Bij de terugzending der voorontwerpen aan de tot den eindwedstrijd toegelaten 

mededingers, is de termijn van inzending, aanvankelijk gesteld op 15 Januari 1918, met 

één maand verlengd. De tentoonstelling der inzendingen van den vóór- en den eindwedstrijd 

moest dus evenzoo een maand worden uitgesteld, en zal, naar zich laat aanzien, in den 

loop der maand Maart plaats hebben. 

PRIJSVRAAG VOOR EEN DIPLOMA VAN DE VEREENIGING TOT 
BEVORDERING DER BOUWKUNST TE GRONINGEN. 

De Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst te Groningen schrijft een prijsvraag 

uit voor het ontwerpen van een diploma, waartoe de deelneming, behalve voor alle 

Nederlanders, ook is opengesteld voor geïnterneerde krijgsgevangenen of vluchtelingen 

der verschillende natiën. 

De termijn van inzending is 15 Maart 1918. 

Uitgeloofd worden een ie prijs a ƒ 50, en een 2e prijs a ƒ 2 5 . 

Het volledig programma wordt op aanvraag gratis toegezonden door den Secretaris 

der Vereeniging, Emmastraat 3, te Groningen. 

HET BESCHILDEREN VAN GEMETSELDE MUURVLAKKEN. 

De tegenwoordige architectuur streeft er naar, met eenvoudige middelen een artistiek 

effect te bereiken. Zulk een middel is o.a. het beschilderen van ongepleisterde muurvlakken, 

waarbij de metselsteen als zoodanig met het voegennet meer of minder zichtbaar blijft. 

Een mooi voorbeeld van zulk schilderwerk was te zien aan het monument voor 

het ijzer op de bouwvaktentoonstelling te Leipzig in 1913. De zoldering van de wandel

gang was daarbij gemaakt van roode baksteenen op 6 M. vrijdragende ijzeren liggers, 

en zoodanig in rood, goud en zwartgroene kleuren beschilderd, dat de grondkleur van 

de steen en de voegen duidelijk zichtbaar bleven. Een ander voorbeeld zijn de beschilderde 

baksteenen wanden in de wachtkamer van het station Diergaarde te Berlijn. 

Op dezelfde wijze heeft men ook muurvlakken van kalkzandsteen beschilderd. Het 

eerst werd dit beproefd bij den buitenmuur van een pakhuis te Charlottenburg; op het 

grijze muurvlak zijn kleurversieringen in olieverf aangebracht, en daarbij bleek, dat de 

kleurstelling zwart-rood-groen ook voor dit doel zeer goed gekozen is en werkelijk.tot 

versiering der anders eentonige grijze gevels strekt. 

Op de tweede tentoonstelling van klei-, cement- en kalkindustrie was een paviljoen 

van kalkzandsteen gebouwd, waarin de wanden der wandelhal eveneens waren beschilderd; 

als grondtoon voor de ongepleisterde muurvlakken koos men lichtgeel, terwijl rondom 

de deurkozijnen veelkleurige bloemguirlandes met vogels waren geschilderd. 

Toen de Vereeniging van Kalkzandsteenfabrikanten te Charlottenburg haar 12de 

algemeene vergadering hield, maakten de deelnemers een excursie tot bezichtiging van 

de bouwwerkecf in kalkzandsteen aldaar, waarbij zeer de aandacht trok de beschildering 

van een weeshuis in de Ulmen-allee. De gemeente-architect Walter, naar wiens ontwerp 

en onder wiens leiding dit 'gebouw werd gesticht, roemde de geschiktheid der kalk-
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zandsteen voor duurzame beschildering, want de zonder eenig bindmiddel opgebrachte 

muurverf, mits deze lichtecht is, verbindt zich onuitwischbaar met de huid der steenen. 

Walter heeft de grauwe tint der kalkzandsteenvlakken verzacht, door ze te bestrijken 

met een kalkmelk, die door toevoeging van een weinig oker geel gekleurd was, terwijl 

op den voorgevel een hooge en breedvertakte rozestruik in de natuurlijke kleuren 

is geschilderd. 

Uiteraard worden zulke lichte beschilderingen op den duur vuil,' al kunnen ze ook 

geruimen tijd worden afgewasschen; wanneer ze echter na eenige jaren al te leelijk zijn 

geworden, kan men ze gemakkelijk opnieuw met een laagje witte of gekleurde kalk

melk bestrijken. 

Wie nadenkt, zal velerlei mogelijkheid tot beschildering van witte muren en plafonds 

vinden. Zoo zal een bekwaam schilder er ook geen moeilijkheid in zien, om b.v. bij 

eenvoudige gebouwtjes, waaraan niet veel kosten mogen gemaakt worden, direct op de 

witte steen naam of firma zoodanig te schilderen, dat 't het karakter van een naam

bord verkrijgt. 

Wanneer men waarde hecht aan kalkzandsteenbouw, doch de kleur leelijk vindt 

en de muren daarom zou willen bepleisteren, moge men oolc eens het beschilderen in 

overweging nemen. Aan duurzame verven, zoowel voor binnen- als voor buitenwerk, 

ontbreekt het niet; men behoeft daarom dus niet te aarzelen, de bestaande voorbeelden 

na te volgen of ze ter navolging aan te bevelen. 

Men zal vragen: Is het dan niet mogelijk, de specie, waaruit de kalkzandsteen 

wordt gefabriceerd, door bijvoeging van verf direct te kleuren en aldus het beschilderen 

overbodig te maken ? Men heeft dit beproefd; o. a. heeft men getracht, de steen rood te 

maken, ten einde ze het aanzien van baksteen te geven. In den loop der jaren verbleekte 

het rood echter sterk,, zoodat men hier weer van afzag. 

Op het platteland van Oost-Pruisen treft men vaak ongepleisterde gebouwen in 

kalkzandsteen aan, waar men de'n grijzen muurvlakken levendigheid heeft willen bijzetten, 

door er vlechtbanden of andere versieringen van gekleurde kalkzandsteen of baksteen 

tusschen te metselen. Helaas moet er over geklaagd worden, dat men het niet altijd 

verstaan heeft, dtze kleurversiering op gelukkige wijze toe te passen. In een geschrift, 

getiteld: »Oost-Pruisen, zijn verleden, heden en toekomst», wordt in een bepadld geval 

de roode baksteenversiering op de ongepleisterde kalkzandsteeumuren als zeer leelijk 

gekenschetst; van een tandlijst van baksteen ter hoogte van de balklaag en de over

stekende baksteenen kozijndrempels der onnoodig groote vensters wordt gezegd, dat ze 

slechts de vochtigheid van het weer in huis halen. Geheimraad Fischer, te Konings

bergen, leider van den herbouw in Oost-Pruisen, heeft dit zelfs aanleiding gegeven, 

dit geval ter blijvende waarschuwing in afbeelding vast te leggen. Daarentegen worden 

de voorbeelden, welke de kalkzandsteengebouwen van den stads-architect Walter te 

Oiarlottenburg aanbieden, onverschillig of hij gekleurde kalkzandsteen dan wel gekleurde 

baksteen gebruikte, zeer geprezen. 

Walter, als fijn voelend kunstenaar, versmaadde echter de roode kalkzandsteen; 

hij verlangt waarheid ook in het materiaal en koos daarom voor z'n bouwwerken de 

blauw-zwart gekleurde kalkzandsteen, die het karakter van het materiaal niet verloochent. 
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Wanneer men evenwel bedenkt, dat goede gekleurde kalkzandsteen niet goedkoop 
kan gemaakt worden, en men er den kostenden prij3 in den regel niet voor overheeft, 
kan men te eerder het beschilderen der grijze muurvlakken .bepleiten. Een actief kalk-
zandsteenfabrikant zal het niet moeilijk vallen, deze werkmethode in zijn omgeving door een 
aanschouwelijk voorbeeld te demonstreeren. (T. I. Z.) 

MIDDELEN TOT GELUIDWERING. 

De bekende firma Siemens & Halske heeft bij den jongsten bouw van den viaduct
en tunnelspoorweg in Berlijn, onderzocht, welk soort van muren het geluid het meest 
dempen. Ze maakte daartoe van verschillend steenmateriaal kubusvormige kasten van 
0.50 M. zijlengte en 25 cM. wanddikte en nam daarmede proeven. Hierbij bleek, dat 
voor .geluiddemping de volgende regels kunnen worden gesteld. 

Naarmate een steen helderder van klank is en meer vastheid heeft, plant hij het 
geluid sterker voort (een muur van gewone grauwe steen of leemsteen doet dit minder 
dan een van harde klinkers). Hoe droger een muur wordt, hoe gehooriger hij wordt. 
Hoe gelijkmatiger het materiaal, waaruit de muur is samengesteld, hoe beter het geluid 
wordt voortgeleid. Lucht is een goede geleider voor het geluid. Ook het water; vandaar 
het streven om de fundamenten van machines minstens 0,50 M. beneden den grond
waterstand aan te leggen. 

Bij buitenmuren, die op zich zelf niet reeds dik genoeg zijn, verdient het aanbeveling, 
aan de binnenzijde op een afstand van 10—15 cM. een spouwwand van gips- of Duro
platen aan te brengen en de spouw met steenslag of iets dergelijks te vullen. Dragende 
binnenmuren worden óf dikker gemaakt dan statisch noodzakelijk is, óf men maakt een 
dubbelen muur met een tusschenruimte van 10—20 cM., welke men met grindzand vult. 
Zachte steen is in dit opzicht beter dan harde, voegen van witte kalkspecie beter dan 
van cementmortel. 

Hetzelfde geldt van bepleistering. Niet-dragende binnenmuren worden het best uit 
twee zoo dun mogelijke wanden samengesteld, hetzij van Rabitzwerk, hetzij door de 
steenen op hun kant te plaatsen, hetzij door een ,wand van gipsplaten en vulling der 
tusschenruimte met grindzand. 

Om het doordringen van het geluid van de eene verdieping naar de andere te 
voorkomen, of althans tot een minimum te beperken, doet de genoemde firma de volgende 
maatregelen aan de hand. Betonzolderingen moeten zoo weinig mogelijk in directe aanraking 
komen met de muren; men hulle daarom de balkeinden, in speciaal daarvoor gemaakte houten 
kokers, geheel in grindzand, dat stevig in de kokers wordt aangestampt, legge de aldus 
ingepakte balken op een doorloopende houten plaat in den muur, en zorge, dat het 
metselwerk niet met de balkkoppen in aanraking komt. De balkeinden' op viltstukken 
te leggen, treft geen doel, daar vilt zeer spoedig hard wordt. 

Van belang is het verder, den vloer van de zoldering te isoleeren; men doet dit 
het best, door op de zoldering een laag grindzand van 10—15 cM. dikte te strooien en 
daarop den vloer te leggen. Laat de hoogte der verdiepingen niet toe, er zooveel voor 
de vloeren af te nemen, dan kan de laag ook dunner zijn; zelfs bij een dikte van 5 cM. 
verkrijgt men reeds een bevredigend resultaat. Zand, sintels of puimsteengruis zijn als 
tusschenlaag minder goed. Houten vloeren legt men op houten liggertjes, die geheel 
in het grindzand worden gebed, zoodat ook de onderkant van den vloer daarop draagt. 

Volgens de opgaven weert een goed geconstrueerde steenen vloer op ijzeren liggers 
het geluid veel beter dan een zoldering van gewapend beton zonder dekvloer; maar mèt 
zulk een dekvloer op een grindlaag, als boven omschreven, is men zeer goed tegen het 
doordringen van geluid gevrijwaard. 

Uiteraard maken zulke maatregelen tot geluidwering een bouwwerk belangrijk 
duurder; maar wanneer het nu eenmaal op ongestoorde rust aankomt, moet men die 
meerdere kosten er voor overhebben. 
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BIJ DE PLAAT. 

ONTWERP VAN EEN LANDELIJKE WONING, 

door J. ZONDAG, te Kollum (Fr.). 

Het opschrift zegt reeds, in welke omgeving deze woning het meest tot haar recht 
komt. Vooral wanneer wij eenigszins phantaseeren en ons den achtergrond een bosch-
rand denken, zal het geheel goed geplaatst zijn. 

Van uit de hal zijn de beide kamers te bereiken, terwijl de keuken hiervan door 
een tochtportaal is afgescheiden. Het heeft dit voor, dat de keukenlucht niet direct de 
hal kan bereiken. Ook de W. C. is door dit tochtportaal van de hal afgesloten. 

In de begane-grondverdieping is nog opgenomen een bergplaats voor brandstoffen, 
fietsen, gereedschap, enz., alleen van buiten af te bereiken. Met het overdekt gedeelte 
kan. het keukenpersoneel voordeel doen. 

In het plan der verdieping vindt men de slaapvertrekken. Ook bleef nog een ruimte 

beschikbaar voor berging. 
De verdere groepeering blijkt uit de teekening. 
Nog zij vermeld, dat de buitenmuren gedacht zijn opgetrokken in miskleurige 

klinkers, met een iets donkerder trasraam, eenvoudig, zonder veel versiering; het dak 

gedekt met onbrandbaar riet en afgesloten met een roode vorstpan; het schilderwerk 

in heldere, passende kleuren. 

PRIJSVRAAG WAPEN B:N MONOGRAM VOOR DE VEREENIGING VAN 
ONDEROFFICIEREN »ONS BELANG». 

Het Hoofdbestuur van de Vereeniging »Ons Belang», vereeniging van onder
officieren, een organisatie met talrijke vertakkingen en nuttige instellingen, 4500 leden, 
die naast het aankweeken van militaire en maatschappelijke deugden beoogt het 
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behartigen van de belangen der leden, mede door instellingen als sanatoriumfonds, 
coöperatie, spaarkassen enz., schrijft een prijsvraag uit voor een officieel wapen en 
monogram voor de organisatie. 

Dit wapen en monogram zullen moeten dienen als kenmerk voor de verschillende 
gebouwen, uitgaande van de organisaties en instellingen, en zullen opgenomen worden 
in reclameplaten als anderszins voor spaarkas, levensverzekering enz. 

Het formaat van het wapen zal vierkant zijn, evenals dat van het monogram Het 
wapen moet in een juist en krachtig beeld doel en streven van de organisatie uitdrukken. 
In het monogram moeten de letters O. B. voorkomen. Voor het wapen, dat in zwart 
moet worden uitgevoerd wordt een prijs uitgeloofd van ƒ ioö, en voor het monogram 
een prijs van / 25. 

De niet bekroonde teekeningen worden na de beoordeeling der jury aan de ont
werpers teruggezonden. 

Zendingen dienen te geschieden onder bijvoeging van ee*n enveloppe, waarop het
zelfde kenwoord moet staa/ii van het ontwerp. In de enveloppe kan dan gesloten worden 
een naamkaartje met adres of correspondentie-adres. Deze enveloppe wordt door de 
jury na de beoordeeling geopend. 

De jury bestaat uit de heeren: De Buisonjé, Pieter Das en Andre Vlaanderen. 
De inzendingen moeten vóór 1 Maart 1918 inkomen bij den president der ver-

efeniging, den heer W. Wijk, Utrechtscheweg 13, Amersfoort, waar verdere inlichtingen 
schriftelijk zijn te bekomen. 

PRIJSVRAAG VERSIERING STATIONSPLEIN TE LEEUWARDEN. 

Op deze prijsvraag zijn 29 antwoorden ingekomen,, waarvan één buiten mededinging, 

EXAMEN VOOR ADSPIRANT-OPZICHTER DER STAATSSPOORWEGEN. 

Vanwege de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoprwegen zal een examen 
worden gehouden voor adspirant-opzichter van den Weg en bij het Seinwezen en bij 
den Dienst van Weg en Werken. 

Candidaten mogen niet jonger dan 18 en niet ouder dan 25 jaar zijn. 
Aanmelding voor dit examen moet schriftelijk geschieden vóór 20 Februari e.k. 
De voorwaarden van toelating tot dit examen zijn op franco aanvrage verkrijgbaar 

aan het adres der Ma-atschappij, te Utrecht. 

DE TUINSTAD MÜNCHEN-PERLACH, 
door G. FEENSTRA. 

T w e e d e g e d e e l t e . 
Het terrein der tuinstad. 

UI. 

De plaatsing der woningen ten opeichte van de wegen. 
Onze meening hieromtrent kan zeer kort zijn, n.l.; »maak in een tuinstad zooveel 

mogelijk voortuinen.t. Al moge 't voorloopig resultaat u afschrikken (dit in verband met 
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de weinige belangstelling van enkele bewoners), op den duur zullen uwe met groen 
omzoomde woningen het ver gaan winnen van de koude oplossingen direct aan de straat. 

Alleen de aesthetisch goed onderlegde architect zal bij pleinoplossingen, kruisingen 
van straten e. d., de woning direct aan de straat in zijn dorpsbeeld noodig hebben. 

Groote gebouwen projecteere men als z.g. »rustpunten voor het oog« op de daar
voor bestemde plaatsen aan hoofdverkeerswegen; de kleinste woningen plaatse men 
uit den aard der zaak in de woon- en aanverwante straten. 

Dit is geheel een kwestie van fijn architectonisch gevoel, die we niet in mooie 
woorden kunnen omschrijven. 

Een tuindorp, aangelegd geheel volgens de regelen der kunst, zal vaak een slechtere 
oplossing geven dan vele toevallige groepeeringen. 

Verder bespraken we reeds bij den wegenaanleg eenige nog zeer in aanmerking 
komende factoren. 

Het spreekt* mede vanzelf, dat men zich vooral goed rekenschap geeft van de 
eventueel benoodigde leidingen, welke in de wegen gelegd moeten worden. Dat moet 
natuurlijk direct met den aanleg geschieden, en zoo dit niet mogelijk is, dan toch in 
ieder geval vóór de afwerking der wegen en trottoirs. Bij eenige studie, voorafgaande 
aan de bebouwing, is ook op dit gebied veel. te bereiken. 

Verdeeling van het terrein. 
De schrijver noemt als het eerste en groote voordeel de mooie ligging van het 

terrein, zonder de groote moeilijkheden in aanleg en grondslag, die misschien bij»., 
andere plannen aanwezig zullen zijn; verder de aanwezigheid der verkeerswegen enz. enz. 

Als hier geen goed plan gemaakt wordt, dan ligt het niet aan de omstandigheden, 
maar aan de ontwerpers van het plan. Het was bnwenschelijk, bij het plan München-
Perlach-een bepaald systeem te volgen. Dat mag niet de grondslag zijn van een 
tuinstad. Verdeelt men het terrein in gelijkwaardige gedeelten, dan krijgt men vrij 
zeker ook een ongeveer gelijksoortige bebouwingswijze van die perceelen. 

Bij een tuindorp volge men een anderen weg. Systematische bebouwing is niet 
goed, niet te sterk doorgevoerde onregelmatigheid is beter Als hoofddoel houde men 
zich aan de natuur, afwisselend, en toch één voorname rust. Met nauwlettende zorg 
bestudeere men de behoeften der arbeiders. De schrijvers van het boekwerk zijn wel 
zeer optimistisch gestemd; ze denken het vraagstuk van den strijd tusschen kapitaal 
en arbeid op te lossen door een zorgvuldige oplossing van het woningvraagstuk. Deze 
meening geven we zonder meer weer, en zullen daar niet op ingaan; niettemin bewijst 
het, dat de schrijvers zeer hooge gedachten koesteren van het vraagstuk der werkmans
woning. 

Zooals uit de teekeningen der wegindeeling wel blijkt, is de aanleg van München-
Perlach niet systematisch, maar varieerend, en toch rustig door de groote eenheid in 
hoofdgedachte. 

Verwijzende naar fig. 9, zullen we de verhoudingen der diverse bebouwingen 
eens nagaan. Dit gedeelte vormt voor een goede bestudeering van hel tuinstadswezen 
een zeer belangrijke afdeeling. 



FIG. 9. WESTELIJK DEEL DER TUINSTAD, VAN UIT HET WESTEN GEZIEN. 

(Naar Berlep«ch-Viüen(lfc en Hamen, „Die Gartenmadt München—Perlach".) 

DE TUINSTAD MÜNCHEN—PERLACH. 



Fis. 10. CENTRUM DER TUINSTAD 

(Nsar Berlepach-ValendlU) en Hansen, „Die Gai-tenstadt Manchen—Perlach".) 

DE TUINSTAD MUNCHEN—PERLACH. 
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Tuindorp A (bebouwing Westzijde). Zie in perceelen verdeeld gedeelte. Inhoud 

15.63 TI. A. 

a. voor straten e a. . . , p j *. 50775 MS-

fi. voor plantsoenen, speelplaatsen enz. \ti • 5 1 2 0 M2. 

c. groot verkeersplein (w. 0. groote gebouwen, 

scholen, turngebouw, enz.) . ' j , . • . 7525 M . 

Totaal & . • 63420 M3. = 6.34 H.A. = 4 0 % • 

Voor woningen met tuinen blijft alzoo: 15.65 H.A. 
6.34 H.A. 

9.31 H.A. 

Bqdoeld zijn te bouwen de navolgende woningtypen; 1. alleenstaande woningen; 

II. aangesloten bebouwing met woningen voor één gezin; III. aangesloten bebouwing 

met woningen voor twee gezinnen; IV. drie-gezinswoningen. 

Gemiddeld zal iedere woning de navolgende M2. tuin bevatten: voor klasse I 

4- 150M9.; voor klasse II 100-150 M8.; voor klasse III 80-100 M8.; voor klasse IV 80-100 Ma. 

Klasse I. 
a. Voor 10 woningen (10 gezinnen) is te gebruiken . . . . 2200 M3. grond. 

Bebouwd oppervlak «w 7°° M • •> 

Overblijvend als tuin enz. voor 10 woningen 1500 MP. „ 

Klasse II. 

b. Voor 10 woningen (10 gezinnen) . . •<*»*• • :"^ I930 Ms- grond. 

Bebouwd oppervlak 495 M3. 

Overblijvend als tuin enz. voor 10 woningen . ' . '435 Ms. ,, 

Klasse III. 
c. Voor 10 woningen (20 gezinnen) 2860 M8. grond. 

Bebouwd oppervlak. . ^ i . ^ , 680 M8. 

Overblijvend als tuin enz. voor 20 woningen 2180 M3. „ 

Klasse IV. 

d. Voor 10 woningen (30 gezinnen) . . . . • • v/"'* ' ' 4 2 75 Ivl"- g1"0^-

Bebouwd oppervlak. . . •;*.•"• • • • •. 855 "1 • >> 

3420 M8. „ 

Nu is aangenomen (zie hiervóór), dat 40 % verloren gaat van het geheele terrein

oppervlak aan straten, pleinen enz. 
Voor bebouwing met woningen blijft alzoo over per H.A. 6000 M8. 

Gedacht is te bouwen: 

15 0/0 = 900 M-. van type I 1 

30 % = 1800 Ms. „ „ II f , f , «„L, Ms J "' ) totaal 0000 M". 
3 0 % — 1800 M3. „ „ ill 1 

25 % — 1500 Ms. „ „ IV \ 
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Deze cijfers overbrengende óp de voorgaande, vinden we: 
I = 4 (gezinnen) X 220 M2. == 880 M». 

JI = 10 ( „ ) X 193 M2. = 1930 M2. 

III = 12 ( „ ) X '43 Ms- = I 7 l 6 MS-
IV = 10 ( „ ) X 142 5 M2. = 1425 M2. 

Totaal 5951 M9. 
Rond 6000 M2. 

36 gezinnen per H.A., gerekend k 4l/o persoon per gezin, geeft 160 per
sonen per H.A. 

Nu het bebouwd oppervlak. Dit bedraagt per H.A. bij: 
Klasse I = 280 M2. (4 X 70 M2.) 

II == 495 M2. (10 X 49-5 M2.) 
III == 408 M2. (6 X 68 M2.) 

„ IV = 285 M2. (855 M2. : 3) 

1468 M2. of ii/;.ó:s'% 
A Igeheelc verhouding. 

Bebouwd oppervlak . . '. . . 14.68% 
Straten enz ca. 40.— % 
Tuinen ca. 45.32 0/o 

100. -7 0 . 
De totale grootte van het uitgewerkte gedeelte (zie fig. 6) bedraagt; 15.65 H.A 

Gerekend per H.A. 36 gezinnen, geeft 574 gezinneij = 2583 inwoners. 
Het geheele plan ïVest heeft een oppervlak van 80 H.A. en kan dus bevatten; 
2880 gezinnen met i laooo inwoners; zonder bezwaar kan dit cijfer tot 13000 

worden opgevoerd. 

Tuinstad B. Centrum enz. (Fig. 10.) 
We zullen de lezers niet alle berekeningen geven zooals van tuindorp A, doch 

alleen de slotsom melden, waartoe de schrijver komt: 

Bebouwd oppervlak 19.8 0/o 
Straten enz ca. 28.7 % 
Tuinen . . ca. 5I-5 % 

100 70. : 

v Het gedeelte, waarop deze cijfers betrekking hebben, bedroeg 7.65 H.A. 
De schrijver had gevonden uit zijne berekening 50 gezinnen per H.A. 
Het aantal gezinnen op dit gedeelte bedraagt dus; 7.65 X 5° — 3^3 gezinnen 

= 1720 inwoners. 
Het geheele plan Centrum heeft een oppervlak van 85 H.A. en kan dus bevatten: 

4250 gezinnen met -F 19000 inwoners; totaal zal dus het geheele plan aan _h 31000 
inwoners een tehuis kunnen bieden. 

Over 't algemeen is een verhoudingscijfer van 36—40 gezinnen per H.A. wel 
goed te noemen. Waar het niet noodig is, ga men hier niet te veel boven. Is 
integendeel door hoogen grondprijs een kleiner tuinoppervlak noodzakelijk, dan zal 
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men ook met 50 gezinnen per H.A. nog wel goede resultaten kunnen bereiken. Een 
,open« bebouwing leidt in 't algemeen de zindelijkheid der bewoners in de goede richting.. 

Wat het aantal bewoners per huis bedraagt, kan men als regel ruim 4V2 aannemen. 

Nauwkeurige becijferingen geven voor Port Sunlight 477 en voor Bournville 4.75 per woning. 

.̂ •'V' HALSCHOLEN 

Te Hagen, in Westfalen, heeft men een nieuw type van schoolbouw toegepast, 

naar de stadsbouwraad Fogge in hef «Zentralblatt der Bauverwaltung, mededeelde. 

De noodzakelijkheid om plaatsruimte te winnen, zonder de bezwaren van nauwe gangen 

en onbereikbare kleederberging te krijgen, heeft daar geleid tot den bouw van zooge

naamde halscholen. De klasselokalen en de corridors zijn gegroepeerd rondom een hal, 

die zich in het midden van een gebouw bevindt, door alle verdiepingen heen gaat en 

met een glazen dak is overdekt; zij is tevens het lokaal, waar bij schoolfeesten al de 

leerlingen zich kunnen verzamelen. 
De localiteiten van het schoolgebouw zijn als volgt gerangschikt In het souterrain 

bevinden zich een schoolkeuken, het stooklokaal voor de centrale verwarming en de 
conciërge-woning; bij afloopend terrein ligt deze laatste zoo, dat al de vertrekken het 
volle licht ontvangen. In het midden, onder de hal, zijn de lokalen voor het ophangen 
der kleeren, voor berging van schoolbehoeften, alsmede een lokaal, waar den kinderen, 
die in het middaguur overblijven, melk wordt verstrekt. Op de verdiepingen bevinden 
zich de klasselokalen met bijbehoorende localiteiten; op de zolderverdieping bovendien 

een 30 M. lange teekenzaal. 
Men heeft getracht de bouwhoogte der verdiepingen te verminderen, door over de 

pijlers van de buitengevels een doorlqopenden balk van gewapend beton te leggen en 
daaraan de overdekking der lokalen, eveneens van gewapend beton, op te hangen. 
Daar de doorloopende balken alzoo te gelijk als borstwering dienst doen, verkreeg men 
openingen van 7,20 M. breedte, die geheel door vensters konden worden ingenomen; 
de 13 c.M. breede gewapend-betonstijlen, die er tusschen werden aangebracht, dienen 
alleen, om er de houten raamkozijnen, welke circa 85 cM. in den dag meten, aan te 
bevestigen. Op deze wijze was het mogelijk, de vensters tot aan het plafond te laten 
doorlbopen, zoodat de hoek van lichtinval niet gunstiger kan zijn. Het ondergedeelte 
der vensters is als een 1,30 M. hooge borstwering geconstrueerd, waarlangs over de 
geheele lengte de buizen der centrale verwarming loopen. 

Van belang is de constructie van den werkwand. De plaats Van den onderwijzer 

bestrijkt de geheele breedte der klas, van de deur tot aan den vensterwand; in de 

hoeken van den werkwand zijn kasten aangebracht. 
De voordeelen van zulk een halschool boven de scholen van den ouden vorm 

kunnen, wat haar practisch gebruik aangaat, kort als volgt worden saamgevat. Wanneer 
de kinderen bij slecht weer gedurende den speeltijd in school moeten blijven, kunnen 
ze gebruik maken van den 2,75 M. breeden corridor rondom de hal, die in de plaats 
der smalle portalen is gekomen, en die zoowel door de ramen van het trappenhuis als ook 
kunstmatig geventileerd kan worden. Het gebouw is met één blik te overzien, zoodat 
de orde gemakkelijk is te handhaven. ^ ^ 
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BIJ DE PLAAT. 

ONTWERP VOOR EEN KLEIN WOONHUIS, 

door NiC. V U. DRIFT, architect te Delft. 

Bijgaand ontwerp van een klein woonhuis, waarvan 't plan voldoende duidelijk is, 

heeft een plint van kleurige klinkers, terwijl het verdere werk is afgepleisterd in crème 

tint. Het geheel is gedacht tegen hoog en donker bosch. De kap is voorzien van 

Hollaodsche pannen. 

LANDHUIS TE WASHINGTON. 

Dit landhuis, te Washington in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika gebouwd 

naar het ontwerp van John Russell Pope, imponeert door zijn klassieke architectuur, die, 

door de ligging van het gebouw op een hoog terras, te meer de aandacht trekt. Zoo 

vóór als achter is een breede zuilenportiek aangebracht, die gelegenheid biedt tot vorming 

van een groot balkon op de bovenverdiepingl terwijl die aan de voorzijde een doorrit 

verschaft aan voorkomende rijtuigen en dus tevens als porte-cochère dienst doet. 

Het interieur toont een prnctische plattegrond-vérdeeling. Op den beganen grond 

komt men door de vestibule in een groote entrée-hal, ter linkerzijde waarvan een 

ontvangkamer in verbinding met een ruim huisvertrek in den zijvleugel en de studeer

kamer aan de achterzijde, waar zich verder een groote eetzaal bevindt. Rechts van de 

.entrée-hal komt men in een kleinere hal, waarin de trap naar de verdieping en toegang 

tot keuken en provisiekamer, die ook dopr een hal zijn gescheiden, waarin de trap 

naar de bovenvertrekken voor het dienstpersoneel. De bovenverdieping wordt voorts 

geheel ingenomen door een vijftal slaapkamers, logeer- en kleedkamer, terwijl achter 

het balkon nog een loggia is, die ruime toetreding van frissche lucht mogelijk maakt. 



VOOKZIJDE, 

ACHTERZIJDE, 

LANDHUIS TE WASHINGTON. ARCHITECT: JOHN RUSSELL POPE 
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HET WONINGCONGRES TE AMSTERDAM. 

Op initiatief van den Nationalen Woningraad werd op ri en 12 Februari 1.1. te 
Amsterdam het aangekondigde Woningcongres gehouden, hetwelk zeer druk was bezocht. 

De voorzitter, de heer H. P. J. Bloemers, opende het congres met een rede, waarin 
hij deed uitkomen, hoe de Nationale Woningraad in zake den heerschenden woningnood 
een noodkreet heeft doen uitgaan, gezien de treurige toestanden, en daarom ook dit 
congres had uitgeschreven. 

Minister Treub hield daarop zijn inleidingsrede, waarin hij verklaarde, dat de Regcering 
het in hooge mate waardeert, dat dit congres gehouden wordt; Z.Exc uitte den wensch, 
dat het vruchtbare denkbeelden zou te voorschijn brengen om aan den nijpenden 
toestand het hoofd te bieden. 

Daarna kwamen achtereenvolgens de aangekondigde praeadviezen in behandeling. 
Aangezien de hierover gehouden discussies uitvoerig in de dagbladen zijn medegedeeld, 
volstaan wij met de daaruit voortgevloeide conclusies, zooals die door het bestuur van 
het congres werden geformuleerd, hier weer te geven. 

Het Woningcongres, overwegende, dat uit de uitgebrachte praeadviezen en de gehouden besprekingen 
is gebleken, dat de reeds in 1914 bestaande achterstand irt den bouw van volks- en middenstandswoniugen 
gedurende den oorlog in hooge mate is verergerd en zich tot een noodtoestand heeft ontwikkeld, 

dat deze toestand met den dag bedenkelijker afmetingen aanneemt, 
dat hij tot een nationale ramp dreigt te worden, wanneer na de demobilisatie de uitgestelde 

huwelijken woVden voltrokken, en de bij hun ouders ingetrokken jonggehuwden en de getrouwde 
gemobiliseerdén opnieuw of voor hot eerst om een woning vragen, 

spreekt als zijn overtuiging uit: 
De toestand der volkshuisvesting is van dien aard, dat onverwijld maatregelen moeten worden 

genomen om verergering te voorkomen. De tot heden van regeeringswege getroffen maatregelen zijn 
onvoldoende. Het is noodig, dat met den meest mogelijken spoed een Rijksdienst voor de volkshuisvesting 
worde ingesteld, waar alles, wat de volkshuisvesting betreft, samenkomt, en waaronder de woninginspecteurs 
onmiddellijk ressorteeren. Deze dienst neme, in het volle besef, dat hier een ernstig volksbelang met 
kracht moet worden behartigd, het initiatief tot alle maatregelen, die daaraan bevorderlijk kunnen zijn, 
en verkrijge hiertoe zeer ruime bevoegdheid. Noodig is, dat van overheidswege gezorgd wordt voor een 
voldoenden en snellen aanbouw van volks-, en middenstandswoningen (huurgrens overeenkpmstig 
de Huurcommissiewet). 

Van regeeringswege worde bepaald het aantal woningen, naar huurklassen verdeeld, dat in elke 
gemeente binnen een vast te stellen termijn'moet worden gebouwd. Aan de gemeente worde de verplichting 
opgelegd, voor den bouw van het genoemde aantal woningen zorg te dragen, hetzij door den vereenigings-
bouw te bevorderen, hetzij door zelf te bouwen, hetzij door het particulier initiatief te steunen. Eveneens 
worde zij verplicht, hiervoor de noodige bouwterreinen beschikbaar te stellen. Ter verkrijging daarvan 
worden de formaliteiten voor onteigening vereenvoudigd. 

Van regeeringswege worde alles gedaan om de verplichte totstandkoming der woningen binnen 
redelijken tijd te verzekeren; zoo mogelijk worde van rijkswege gebouwd, waar dit van gemeentewege 
dreigt niet te geschieden. 

Verboden worde het willekeurig sloopen of voor andere doeleinden in gebruik nemen van woningen 
(o. a. eventueel door wijziging van het ontwerp-Huuropzeggingswet). De bouw door gemeente of 
vereenigingen worde mogelijk gemaakt door het verleenen van bijdragen, onder niet belemmerende 
voorwaarden, in het tekort der exploitatie, als regel 90% en, zoo noodig, 1000/o daarvan, met dien 
verstande, dat de gevolgen van de abnormale bouwkosten voor de gemeenten en de vereenigingen zullen 
worden opgeheven, zoodra met normale bouwkosten kan worden gerekend. 

De regeering zorge voor een goede distributie van de aanwezige bouwmaterialen. 
Tegen ongemotiveerde prijsopdrijving dienen krachtige maatregelen genomen te worden. Voor zoover 

de bouwmaterialen niet in voldoende hoeveelheid aanwezig zijn, terwijl productie in ons land mogelijk 
•s, worde deze met alle beschikbare middelen bevorderd, o. a. door het verstrekken van brandstoffen, 
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of daarin ingegrepen, en deze worde zoo noodig zelf door de regeering ter hand genomen. Ook ten 
opzichte van den aanvoer van materialen uit het buitenland worde aldus te werk gegaan. 

Aan dezelfde eischen, die vóór den oorlog aan een woning in verband met plaatselijke omstandigheden 
behoorden te worden gesteld, worde vastgehouden. 

Vereenvoudiging, die op verlaging van den woningstandaard zou uitloopen, zij uitgesloten, 
Ten einde bezuiniging te verkrijgen, worde naar eenheid van onderdeelen gestreefd, die niet mag 

worden verkregen ten koste van de architectonische waards der woningen. Ten behoeve van den verplichten 
-woningbouw worde van rijkswege vrijstelling verleend van voorschriften van bouwverordeningen, voor 
zoover deze door het uiteenloopen hunner bepalingen de uitvoering van van rijkswege goedgekeurde 
plannen beletten. Bouw van noodwoningen worde slechts in gevallen van uiterste noodzakelijkheid 
toegepast, d.w.z. wanneer het vóór alles op onmiddellijke voorziening aankomt. In alle andere omstandigheden 
verdient de aanbouw van normale woningen de voorkeur. 

Waar noodwoningen worden gebouwd en andere maatregelen tot tijdelijke huisvesting worden 
genomen (als het weder in gebruik nemen van onbewoonbaar verklaarde woningen), geschiede dit 
overeenkomstig regelen, van regeeringswege te stellen. 

Aan gemeenten, waar in arbeiderswoningen geschoolde krachten ontbreken en waar geen vereemging 
werkzaam is. die zich de medewerking van zulk een kracht heeft verzekerd, worde voorlichting verleend. 
Dit geschiede door bevoegde architecten, overeenkomstig een regeling, daartoe in overleg met de 

/ betrokken architectenvereenigingen te treffen. 
De erkenning van woningbouwvereenigingen worde vereenvoudigd en bespoedigd. Alle vertraging, 

bij het aanvragen van toelating en voorschot ondervonden, worde uit den weg geruimd door centralisatie 
van alles, wat daarop betrekking heeft bij het regeeringsbureau. Voor zoover tot uitvoering van boven-' 
genoemde maatregelen .noodig, worde langs wetgevenden weg daarin voorzien. 

Met het nemen der thans reeds uitvoerbare maatregelen worde geen oogenblik tijd verloren; het is 
zaak, dat met den gtootsten spoed worde gewerkt. Voor zoover maatregelen thans nog niet uilvoerbaar 
zijn, dienen zij volledig te worden voorbereid, opdat zij, zoodra de mogelijkheid zich daartoe voordoet, 
kunnen worden genomen. 

Deze conclusies werden eenstemmig en onder applaus aangenomen. 

Na sluiting van het congres werd overgegaan tot definitieve oprichting van het 

Instituut voor volkshuisvesting. 

De statuten werden behandeld en met enkele wijzigingen goedgekeurd. Reeds zijn 

een 200-tal leden (gemeenten, vereenigingen en physieke personen, waaronder de 

gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Arnhem toegetreden). Het bestuur wordt gevormd 

door vertegenwoordigers van de constitueerende vereenigingen en vijf anderen. Het is 

thans samengesteld uit Mr. D. Hudig (Nationale Woningraad), Mr. Dr. H. J Romeyn 

(Rijkswoningcollege), Mr. j . Kruseman (Amsterdamsche Woningraad), den heer A. Broese 

v. Groenou (Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst), H. P. J. Bloemers (Maatschappij 

tot Nut van 't Algemeen), Mr. J. C.graaf van Randwijck (Vereeniging van Nederlandsche 

Gemeenten), P. Bakker Schut (Sociaal-Technische Vereeniging van Democratische Ingenieurs 

en Architecten) en Mr M. J. A. Moltzer (Centraal Bureau voor Sociale Adviezen), 

terwijl enkele der constitueerende toegetreden vereenigingen, zooals het Koninklijk 

Instituut van Ingenieurs, Volksbond tegen Drankmisbruik, Bond »Heemschut«, nog geen 

vertegenwoordiger hebben benoemd. Overigens bestaat het bestuur uit de heeren 

J. H. Faber, Mr. H J. Nieboer en J. M. A. Zoetmulder, terwijl nog één vacature moet 

worden vervuld. Tot voorzitter, werd benoemd Mr. D. Hudig, terwijl het Centraal Bureau 

voor Sociale Adviezen (Prinsengracht Ó91, Amsterdam) als secretaris werd aangewezen. 
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EXAMENS BOUWKUNDIG OPZICHTER EN BOUWKUNDIG TEEKENAAR. 

Voor het examen voor bouwkundig opzichter, dat vanwege de Maatschappij tot 

bevordering der Bouwkunst wordt gehouden, hebben zich 203 candidaten aangemeld. 

Het schriftelijk gedeelte werd 25, 26 en 27 Februari afgenomen te Amsterdam, Arnhem, 

's-Gravenhage en Zwolle, terwijl het mondeüng gedeelte te Amsterdam zal plaats hebben, 

beginnende op 11 Maart, en 3 a 4 weken zal duren; voor eiken candidaat is de duur 

twee halve dagen. 

Voor het examen voor bouwkundig teekenaar hebben zich 10 candidaten opgegeven. 

Het schriftelijk gedeelte wordt gehouden van 1 5 - 1 8 April, het mondeling gedeelte op 

19 en 20 April, beide te Amsterdam. 

Tot leden der examen-commissie zijn, onder goedkeuring van den minister van 

Binnenlandsche Zaken, door het bestuur der Maatschappij benoemd de heeren: 

B. J. Ouëndag, Amsterdam, voorzitter; H. Bletz, Weesp, vice-voorzitter; J. P. Mieras, 

Amsterdam, secretaris; S. de Clercq, 's-Gravenhage, regeeringscommissaris; J. A. Mulock 

Houwer, Groningen, regeeringscommissaris; J. S. Baars, Amsterdam; PI. van den Berg, 

Vlaardingen; Wouter Bettink, 's-Gravenhage; B, van Bilderbeek, Dordrecht; H. Bonda, 

Amsterdam; P. F. de Bordes, 's-Gravenhage; P. J. W. J. van der Burgh, Renkum; 

D. W. vaa Dam tot Hekendorp, Bussum; A. W. C. Dwars, 's-Gravenhage; J. C. van Epen' 

Hilversum; I. van Esso, Amsterdam ; J. D. Gantvoort, Deventer; Jac. van Gils, Rotterdam; 

C. de Groot Jr., Hilversum; F. de Herder, Zwolle; H. van Hilten, Utrecht; W. de Jong, 

Utrecht.; H. van der Kaa, Amsterdam; H. van der Kloot Meyburg, 's-Gravenhage; 

G. Knuttel, Groningen; A. A. Kok, Bussum; L. J. P. Kooken, Eindhoven; Alb. Kool, 

Tilburg; C. J. Kruisweg, Bussum; D. Kruyf Jr., Amsterdam ; J. B. van Loghem, Haarlem; 

joh. D. Looyen, 's-Gravenhage; H. Masselink, Arnhem; G. J. Meyers, Amsterdam: 

Mels J. Meyers, Amsterdam; G. Meppelink, Haarlem; E. P. Messer, Amsterdam; Jaap 

Molenaar, Amsterdam; J. J- L. Moolenscho.t, Watergraafsmeer; Maurits Plate, Haarlem; 

W. A. E. van der Pluym, Amsterdam; Marius A. Poel, Apeldoorn; A. H. van Rood, 

Maastricht; Mr. E. H. R. Rosenboom, Amsterdam ; G. J. Rutgers, Amsterdam; J. H. Schaad, 

Zwolle; M. Sirag Jzn., Utrecht; G. L. J. Schönbeck, Amsterdam; J. A. van der Sluys 

Veer, Amsterdam; G. W. N van der Sleen, Amsterdam; J. C. Speelman, Rijswijk; 

G. Stapenséa, Sneek; G. J. Tak, Amsterdam; P. A. Timmers, Amsterdam; W. de Vrind 

Jr., 's-Gravenhage; M. Vrijenhoek, 's-Gravenhage; H. van der Vijgh, Amsterdam; 

A. H. Wegerif Gzn., Apeldoorn; D. A. Willemsen, Haarlem. 

PRIJSVRAAG RIJKSACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN, TE AMSTERDAM. 

De einduitslag van deze prijsvraag is als volgt: ie Prijs: Ontwerp »VI«, inzenders 

de heeren B. Bijvoet b. i. en J. Duiker b. i., te 's-Gravenhage; 2e Prijs: Ontwerp .Groot 

Amsterdams van den heer M. de Klerk, architect te Amsterdam; 3e Prijs: Ontwerp 

»Lage landen., van den heer M. P. J. H. Klijnen b. i., te Rotterdam ; 4 e Prijs: Ontwerp 

.Ne Jupiter quidem omnibus*, van den heer D. Roosenburg b. i , te 's-Gravenhage; 

5e Prijs: Ontwerp .Athena«, van den heer G. C. Bremer c.L, te Rijswijk. 
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STUDIE-PRIJSVRAAG VOOR ONTWERPEN VAN UNTGINN1NGSBOERDER1JEN. 

1. Deze prijsvraag (uitgeschreven door de Grondverbeterings- en Ontginningsmaatschappij te Boxtel, 
met medewerking van het Instituut voor landbouwwerktuigen en -gebouwen te Wageningen, en de 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst te Amsterdam) heeft ten doel, goede ontwerpen te verkrijgen 
van boerderijen op heide-ontginningen, ter grootte van 10 H.A. De ontwerpen moeten uitmunten door 
eenvoud, doelmatige inrichting, gpedkoope doch degelijke uitvoering; voldoen aan eenvoudige eischen 
van schoonheid en welstand, en een Nederlandsch karakter vertoonen. 

2. De deelneming aan deze prijsvraag staat voor ieder hier te lande open, al of niet in samen
werking met anderen. 

3. Ter beoordeeling van de ingekomen ontwerpen is een jury benoemd, bestaande uit de heeren: 
Ir. P. J. W. J. v. d. Biygh, architect te Renkum, voorzitter; H. van der Kloot Meyburg, architect te 
Voorburg; Ir. Jos. Cuypers, architect te Roermond; allen aangewezen door de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst; , aangewezen door de Grondverbeterings- en 
Ontginningsmaatschappij; Ir. A. M. Kuysten, Rijkslandbouwingenieur te Wageningen, secretaris. 

Aanvragen om inlichtingen dienen vóór den 13en Maart 1918 schriftelijk gericht te worden tot den 
secretaris, bij wien ook de afbeelding van plattegronden van enkele typen, schetsmatig weergegeven 
verkrijgbaar is. De antwoorden zullen uitsluitend worden medegedeeld aan de vakbladen.') 

4. Voor deze prijsvraag is beschikbaar een bedrag van /400.—, te verdeelen onder die inzenders 
(ten hoogste zeven), wier ontwerpen daarvoor in aanmerking komen; in dier voege, dat de eerste prijs 
zal bedragen /150.—, de tweede /100.—, de derde /50 .—; terwijl de vier volgende ontwerpen in 
aanmerking kunnen komen voor een bedrag van ƒ25.—. De jury heeft het recht, de prijzen ook op 
andere wijze te verdeelen. 

5. De ontwerpen moeten voldoen aan de volgende eischen: 
Het woonhuis moet ten minste bevatten: 
a. Een woonkeuken van ^ 20 M". oppervlakte; 
i. een slaapvertrek van j ^ 16 M2.; 
c. een kelder van ^ 16 M2., waarboven 
d. opkamer, respectievelijk twee slaapkamertjes, ook van ±. ^ M2. Op zolder: 
e. twee afgescheiden slaapruimten. elk van ± 8 M2., bestemd voor de oudste kinderen, of voor 

meid of knecht; 
/ . een privaat, gelijkvloers met de woonvertrekken, en al of niet onder hetzelfde dak met de woning. 

6. De ontwerper is geheel vrij in de indeeling der boerderij zoowel als in de keuze van het type. 

7. De stal- en bergruimten kunnen met het woonhuis onder één dak vereenigd, of afzonderlijk 
geprojecteerd worden. '• 

8. Het bedrijf bestaat voor een-derde uit bouwland en twee-derde uit weiland. Te rekenen op: 
a. Benoodigde bergruimte voor den graanoogst van 2 H.A.: 150 M». 
6. ld. voor hooiopbrengst (10.000 K.G.). AI naar de hoogte van optassing, kan men rekenen op 

pen gewicht van 75 tot 100 K.G. hooi per M8. 
c. Stalling voor den veestapel, bestaande uit 6 melkkoeien, 3 stuks jong vee, 3 kalveren, 1 paard; 

voorts uit eenige varkens, waarvoor twee hokken noodig zijn, elk van i 9 M2. oppervlak. 3) 
d. Voor kalveren, die gedurende den winter mochten worden geboren en alsdan buiten den stal 

moeten verblijven, moet ergens op de boerderij ruimte gemaakt worden voor tijdelijke stalling, bijv. in 
een ruimte, vrij komend naarmate het hooi is vervpederd of het graan gedorscht. 

9. Voor de bedrij fsinrichting wordt vereischt: 
a. Een bijkeuken of stookplaats, met oven, tevens lokaal voor voederbewaring en -bereiding, 

groot ± 12 M2. 

') Te weten: het «Bouwkundig Weekblad*, »De Bouwwereld», het «Centraalblad der-Bouwbedrijven*, 
de «Veldpost*, de «Veldbode* en het «Algemeen Landbouwweekblad*. 

2) Gegevens omtrent de standplaatsen van het vee: Voor een volwassen rund moet men rekenen 
op een standlengte van 1.55 M.; standbreedte 1 M. (Z.-Holl. grupstal). 

Aan het einde van den stal minderen deze maten voor jongvee tot resp. 1.35 M. en 0.80 M. 
Met het oog op de kans op fokken van een veulen, moet de standbreedte van den paardenstal 

2.50 M. bedragen. Standlengte minstens ^ O M. 
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".''V,>'l*1''/r i„i, . ,,„(. j _ on Ma nm'deseewenscht binnenshuis te kunnen 
/, nm-schvloci-, met mndnaal oppervlak groot j : Û wi., om ncs.gcw^ir.v. 

a f d o i c h e T t t e n ; de gdegenheld biedende om mingelwortels te snijden, groenvoeder te bergen, en... 
met toegangsdeuren van 3.25 M. breed en 3.50 M.^hoog. 

,. Graanzoldertje, ter oppervlak van ± 1 2 M. benoodigd-
rf. Wagenbergplaats, ruimte biedende voor 2 wagens, Ijploeg, i egge en 

heden, als brandstoffen e. d., in totaal groot ± ió M'. 
,.. Een mestvaalt, groot 50 MJ. 
f Een gierkelder. groot 25 M». • • ,„ o MI 
{• F L electromotor moet kunnen worden geplaatst; benoodigde ruimte 2 M . 

i^^iliii^iii»piil 
normale prijsverhoudingen van vóór den oorlog. 

11 De inzending voor de deelnemers aan deze prijsvraag moet bestaan uit: 
1 het ontwel weekend op schaal 1 : 50, met plattegrond, langs- en dwarsdoorsneden en gevels. 

/; een eenvoudige perspectiefteekening; 

gevolgde indeeling; ,. 
/ (niet verplicht) een in kleuren opgezette perspectief (aquarel). 
De teekeningen mogen hoogstens 50 X 70 cM. groot zijn. 

1 2 . De volledige o n d i n g e n , met vUJ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ M ^ S 

S 8 Z ^ T Z sT r v e r e M e ^ n i n ^ Ï Ï ^ ï f elk eeJ motto en gaan vergezeld van: 
' a . opgave van een - ^ ^ met ingesloten verklaring, dat 

i. opgave van naam en adres van den i n z e n a " "? ? medewerkers. Eerstgenoemde omslag mag 

prijsvraag hebben voldaan. 
U De bekroonde ontwerpen zullen op nader te bepalen tijden en plaatsen ten ^ n gesteld worde^ 
Publicatie der bekroonde ontwerpen zal geschieden in een rapport, daartoe dooi de jury op 

1 5 . AUe inzenders worden geacht ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tot het maken en publiceeren van reproducties van hun werk te hebDen venee 

a hun ingezonden ontwerp valt onder de bekroonde ontwerpen; 
I de reproductie plaats heeft te gelijk met het ovengenoemde rapport in eerste o p k ^ 
ft de reproductie geschiedt in het orgaan der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. 
Overigens behouden de inzenders zich hun auteursrecht voor. 
De S u m m i n g bovengenoemd wordt geacht stilzwijgend te zijn verleend, door het enkele 

inzending op- deze prijsvraag. ' , : 

16 Het iury-rapport zal gedurende de te houden tentoonstelling(en) v™*™™^™*™*! 
inzage liggen e S " a ? n druk te'ijn verschenen, aan eiken inzender op aanvrage kosteloos worden u i t g e r e d 
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BIJ DE PLAAT. 
DUBBEL WOONHUIS TE HELMOND. 

Architect: L. DE VRIES, te Helmond. 

De opzet van dit plan beoogde, een dubbel woonhuis te bouwen, waarvan de 

huurprijs in het bereik valt van een goed gesalarieerd kantoorpersoneel. 

Het gebouw komt te liggen in een villawijk, hetwelk aanleiding gaf, het, geheel 

in overeenstemming met de omgeving, symmetrisch en massaal te behandelen. 

Het gebouw wordt opgetrokken in Waalsteen; plint en blokken op de hoeken van 

grijze klinkers, de overige buitenmuren van kleurig hardgrauw. Het dak wordt gedekt 

met roode Hollandsche pannen. Het buitenschilderwerk in lichte tinten, de randen 

der luiken donkergroen. 

"DE TUINSTAD MÜNCHEN-PERLACH, 

door G. FEENSTRA. 

Tweede gedee l t e . 

Het terrein der tuinstad. 
IV. 

De bebouwing. 
In geen geval, zegt de schrijver,'mogen de huurkaserms haar intrede doen in een 

tuinstad. «Huurkazerne» is zeker een goed woord voor het menschen-pakhuis.dat 

tegenwoordig ook nog duizenden en nog eens duizenden tot woning dient. Armoede 

mag op den duur een volk kunnen demoraliseeren, eenlsleclite.woning^opeenhooping 

van menschen in krotten of kamers zonder voldoende 'licht, lucht enz., doet het zeker. 

Dat dit ook in een stad als Müncheu nog niet veel beter is dan in andere groote 

steden, toont de schrijver aan. 
Een vierde gedeelte van de Müncheners hebben minder dan 15 M»; lucht in hun 
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slaapkamer, terwijl het wettelijk voorschrift voor gevangenen, die in Duitschland juist niet 

worden ontzien, nog minstens 20 M3. per persoon voorschrijft. 

Vijf cu twintig procent van alle woningen in München zijn gemeenschappelijk; 

hierin wonen 8 0 0 0 0 menschen. Maken ze in enkele gedeelten der stad + 35 0/o u ' , : ' 

o. a. in één straat (Rainthalerstraat) vormen ze 90 % van het aantal woningen. 

Zoo concludeerde na een onderzoek een schoolarts tot het volgende: 3 7 % van 

de door hem onderzochte kinderen had slechten of tniddelmatigen lichaamsomvang, 

30.5 0/o e e n ongezond zenuwgestel, enz., enz.; wel een bewijs, hoezeer de omstandigheden 

den mensch vormen. 

In 't geheel moet München volgens een mededeeling van het gemeentelijk personeel 

34940 meer of minder gemeenschappelijke woningen bezitten; hiervan waren 4955 nog 

met achterwonende'huurders bezet. In München was, toeit deze opgave inkwam (1909), 

geen enkel ledig huis ! 

Dergelijke toestanden wettigen voldoende het streven, om tot een betere oplossing 

te geraken. Niet de speculatiebouwer of grondspeculant, maar de bouwmeester beslisse 

over dit groote vraagstuk. 

In fig. 9 en 10 (zie blz. 28 en 29) zijn twee gedeelten van het groote plan, die 

allereerst voor bebouwing bestemd zijn, aangegeven. 

Aan het begin van het eerste (West) zien we een plein, waarop een openbaar 

gebouw, 'met gedeeltelijk aangebouwde huizen met drie verdiepingen; ook een hotel is 

in dat plan opgenomen. Aan de hoofdstraten projecteerde de schrijver verder meestal 

woningen met twee verdiepingen; de ingebouwde U-vorm is bedoeld, bezet te zijn ook 

met twee- of drie-verdiepingswoningen. 

Het aan de rechterzijde aangebrachte hoofdgebouw is als school gedacht met voor

liggend plein en achtergelegen speel- en turnplaats. De perspectivische schets moge 

verder de architectuurgedachte verduidelijken. 

In fig. io (tuinstad Centrum) heeft schrijver in 't algemeen een lageren bouw 

gevolgd, en ook de ingebouwde hofjesvorm komt minder voor. De schrijver heeft 

waarschijnlijk aldus gehandeld, om twee opvattingen te demonstreeren. Niettemin blijft 

eenheid in de opvatting behouden. De lezer wordt opmerkzaam, gemaakt op het plaatsen 

'der woningen (midden) niet aan de straten. Een smal pad scheidt de woningen van 

de tuinen. Dergelijke oplossingen, goed bestudeerd en met liefde voorbereid, zijn 

te roemen. Met medewerking der bewoners kan een passende gevelversiering door 

bloemen enz., aan dergelijke gedeelten een zeer intiem karakter geven. Zooals echter 

reeds aan het begin gezegd, meenen de meeste stedelijke en gemeentelijke autoriteiten 

haar toestemming niet tot een dergelijke oplossing te moeten geven. 

Ontegenzeglijk moet men in deze gevallen zeker zijn van de medewerking der 

bewoners. Is dit niet het geval, dan helpt geen geniale oplossing van den bouwmeester 

o'ns uit het moeras. Gelukkig beginnen meer en meer de bewoners de waarde van een 

goed huis en omgeving te waardeeren, hoewel ook nog 't tegendeel te veel blijkt. 

Door toevallige omstandigheden zag schrijver dezes onlangs in een van onze noor

delijke steden een slecht verzorgde stadsbebouwing, èn wat architectuur èn wat wegen-

indeeling betreft, die echter door de uiterste properheid der bewoners en door aardige 
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bleekveidjes en tuintjes, in een werkelijk zeer gezellige woningwijk was herschapen, 

terwijl een architectonisch en, ook wat wegeoverdeeling betreft, goed bestudeerde en 

verzorgde wijk in een andere stad een toonbeeld was van de meest mogelijke slordigheid 

en weinige medewerking der bewoners. Laat ons hopen, dat ook in dit opzicht de 

arbeidende klasse hare taak moge begrijpen; dan alleen zal een tuinstadsbebouwing 

werkelijk voor allen een tehuis opleveren. 

Als we de situatie (zie fig. 9 en 10) van deze woningwijken zoo eens bestudeeren, 

dan verwachten we op het eerste gezicht, wat het architectonische gedeelte aangaat, van 

tuinstad West werkelijk een zeer interessante oplossing; de hofjesvorm, enz. enz, stemt 

onze verwachting Jioog. Bij nadere beschouwing komen wij hiervan echter terug. O i. zal 

het eerste gedeelte nooit het intieme karakter van een tuinstads- of tuindorpsbeeld 

weergeven. De hooge Urvorm, en daarnaast groote tuinvlakken, zullen o. i. in werke

lijkheid tegenvallen. Deze bebouwing zouden we dan ook niet prefereeren; integendeel, 

de tweede bebouwing is o. i. veel beter en geeft ontegenzeglijk zeer aardige gedeelten 

te zien, terwijl ze in 't algemeen veel rustiger zal aandoen. 

Wie beide perspectieven eens aandachtig bekijkt, zal o. i. ook wel deze meening toe

gedaan zijn. Al moge een tuinstad in geen geval ons een voorbeeld geven van systematische 

opeenvolging van regelmatige bouwplannen, men wake toch voor te veel afwisseling; 

de groote wet van rust en orde moet overal te zien en te volgen zijn. Dit nu ontbreekt 

wel eenigermate bij plan West (fig. 9). 

Niet alleen uit aesthetisch oogpunt, maar ook uit dat van bewoning, lijkt ons de 

bouw met meerdere verdiepingen, met daarnaast gelegen betrekkelijk groote tuinoppervlakken, 

niet gunstig. Waar de verhouding tusschen tuin- en woningoppervlak zoo gunstig is 

als bij het plan München-Perlach, lijkt het ons beter toe, een andere oplossing na te streven. 

Wij prefereeren dan meer lage bebouwing, desnoods in groote blokken van 10 a 12 

woningen. De straten worden dan veel rustiger, de sinkijk» in de vaak minder mooie 

achtertuinen wordt mede vermeden. Men lette b.v. eens op de hoekbebouwing ten 

noorden van de plein bebouwing. Is men even de straat ingeloopen (bedoeld is de straat, 

uitloopende op de pleinbebouwing) van af het plein, dan zal het groote open terrein 

ongetwijfeld onrustig werken. Kortom, de geheele opzet van plan West lijkt ons niet 

zoo gelukkig als die van plan Centrum, waar alles rustiger is samengevoegd, hoewel 

we ook daar soms andere oplossingen zouden wenschen. 

Maar dit blijft er altijd over; vooral op 't gebied der houwkunst doet men goed, 

ook een ander vrijheid van gedachte te laten. De goed* bestudeerde plannen van 

Berlepsch-Valendas en Hansen zijn ons een waarborg, dat alles in goede handen zal 

blijken te zijn. 

Uitvoeriger zullen we niet over het stratenplan uitweiden. Ons rest nu nog het 

type der woning zelve, zooals wij meenen, dat dit het best is voor een tuinstadsgedachte. 

Dit, alsook den uiterlijken en inwendigen vorm der werkmanswoning, zullen we in het 

derde gedeelte behandelen. 
(Wordt vervolgd.) 
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LANDHUIS TE WALKERVILLE IN ONTARIO (CANADA). 

Dit landhuis, ontworpen door de architecten Burrowes & Welles, is opgetrokken 

van miskleurige handvormsteen. Het baitenhoulwerk is wit gebeitst eiken. Het mteneur 

is op beide verdiepingen afgewerkt in witte émailverf. De vloeren zijn van eikenhout, 

behalve in de badkamers, "keuken en provisiekamer, waar tegelvloeren zijn gelegd. 

Het huis is voorzien van een installatie voor verwarming en vuilverbranding. 

De bouwkosten bedroegen circa ƒ 2 2 per M8. 

EXAMENS TEEKENEN M. O. 

De minister van Binnenlandsche Zaken brengt ter kennis van belanghebbenden, 

dat dit jaar de examens ter verkrijging van akten van bekwaamheid tot het geven van 

middelbaar onderwijs in teekenen en boetseeren M« tot en met Uk en O, zullen worden 

gehouden in Juli en Augustus, en zoo noodig ook in Juni. 

Degenen, die zich aan deze examens wenschen te onderwerpen, moeten zich vóór 

( April e.k. aanmelden b'ij den inspecteur van het middelbaar onderwijs, H. J. de Groot, 

te 's-Gravenhage. 

De aangifte moet zijn geschreven op ongezegeld papier en bevatten een nauwkeurige 

en duidelijke opgave van naam, voornamen (voluit geschreven), woonplaats, adres en 

begeerde akte. 

Daarbij moeten worden overgelegd de geboorte-akte of het geboortebewijs en. 

voor wat de aanvullings-examens betreft, met betrekking tot de akten MI, Mi l en O 

de akte zelf of de vrijstellingsbrief, en voor wat de andere akten aangaat, alleen de 

*rijstellingsbrief, die bij het verkrijgen der reeds verworven akte werd uitgereikt. 



BEGANE GROND. 

VERDIEPING. 

LANDHUIS TE WALKERVILLE ^ANADA). ARCHITECTEN: BURROWES & WELLES. 
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EXAMEN VOOR TECHNISCH AMBTENAAR VAN DEN 
RIJKSWATERSTAAT 1919. 

In Februari en Maart, zoo noodig in April 1919, zal een vergelijkend onderzoek 

plaats hebben van candidateii nair het getuigschrift voor technisch ambtenaar Rijks? 

waterstaat. Leeftijd op 1 Jan. 1919 tusschen 20 en 31 jaar. Aanmelding vóór 1 Jan. 1919, 

bij het Ministerie van Waterstaat, met een schriftelijk verzoek, dat tevens moet be

vatten een nauwkeurige opgave van naam, voornamen, woonplaats en betrekking. 

Voor verdere bijzonderheden zie »St.-Ct.« No. 55. 

HET UITZETTEN EN KRIMPEN VAN .CEMENT EN CEMENTMORTELS, 
RESP. BETON, IN WATER EN LUCHT. 

I. 

In opdracht van de Duitsche Commissie voor Gewapend Beton heeft het proefstation 

voor bouwmaterialen te Gross-Lichtei felde, tec bepaling der lengte veranderingen van 

beton tijdens het verharden en ten gevolge van temperatuurswisseling, voorproeven genomen, 

welke door Prof. M. Gary in de Mededeelingen dier commissie zijn gepubliceerd. 

Men tracht namelijk een middel te vinden om het ontstaan der scheuren, die bij 

de meeste betonbouwwerken zoo hinderlijk zijn, te voorkomen, üeze voorproeven golden 

deswege het onderzoek van verschillende cementsoorten, ten einde vast te stellen, of 

hun neiging om in water uit te zetten en, aan de lucht blootgesteld, te krimpen, steeds 

gelijk is, of welke eigenschappen eventueel min of meer invloed oefenen op deze 

verschijnselen. De metingen werden een jaar lang met het tast-apparaat van Bauschinger 

en het toestel van Martens op dezelfde monsters verricht, waarbij de uitkomsten bewezen, 

dat het eerstgenoemde apparaat over 't algemeen het betrouwbaarste is. 

Zoowel bij de portlandcementen als bij de slakkencementen is de neiging om uit 

te zetten of te krimpen bij de onderscheidene fabrikaten verschillend. De oorzaak daarvan 

was echter noch in de scheikundige samenstelling, noch in de korrelfijnte te vinden; de 

verschillen kunnen derhalve slechts in de wijze van vervaardiging hun oorsprong hebben. 

Verdere proeven hebben dit bewezen. 

Men heeft het onderzoek daarna ook tot de mortels uitgestrekt, waarvoor twee portland-

cementsoorten, één hoogovencementsoort, één ijzerportlandcementsoort en drie soorten 

zand werden gebruikt. De zuivere cementsoorten krompen alle 0,1 mM. of 0,1 pet. der 

lengte van het proeflichaam.; slechts bij één speciale portlandcementsoort was de krimp 

driemaal zoo groot. Na drie maanden heeft er nagenoeg geen volume-verandering meer 

plaats. De gevoeligheid der mortels voor andere invloeden is, voor zoover de meerdere 

of mindere dichtheid der zandsoorten daarvan niet de oorzaak is, een gevolg van het 

reageeren der cementsoorten ten opzichte van water en lucht. In de open lucht krimpen 

ze alle sterker, naarmate de specie vetter is'. Hoe langer ze vochtig blijven, des te langer 

duurt het, eer ze gaan krimpen; hoe meer zand de mortel bevat, hoe minder ze uitzet 

of krimpt. Een halve mM. krimp op den Meter lengte van het proefblok zal volgens 

de uitkomst der proefnemingen, zoolang men er niet in slaagt het cement minder 

gevoelig voor natheid of droogte te maken, nog als toelaatbaar moeten worden beschouwd. 



47 

Kalk- en kloihoudenrle zandsoorten zijn blijkbaar minder geschikt voor bouwwerken, 

die aan de lucht zijn blootgesteld en waarbij krimpscheuren moeten vermeden worden. 

De neiging tot krimpen wordt bij het cement reeds veel minder, wanneer er drie deelen 

zand aan zijn toegevoegd, dermate zelfs, dat de onderlinge verschillen tusschen de 

zuivere cementsoorten et nagenoeg door verdwijnen. 

Als eindresultaat der proefnemingen is ten slotte vastgesteld, dat de wijze van 

vervaardiging der cementen en de aard van het zand een besli^senden invloed heeft op 

het uitzetten en krimpen van uit cementmortel samengestelde blokken, zoowel in water 

als aan de lucht blootgesteld. Verdere proeven op betonblokken zullen nu moeten 

uitwijzen, in hoever behalve water en lucht ook warmte en koude invloed hebben op 

het uitzetten van uit verschillende mengsels samengestelde betonlichamen, en of men er 

in slagen zal, door een bepaalde keuze van geschikt toevoegingsmateriaal en doelmatige 

menging de inwendige bewegingen in groote betonlichamen tot een minimum te beperken. 

In afwachting van dit nader onderzoek, gaf de ingenieur Dr. H. Nitzsche, te 

Frankfort a. d. M., in de «Tonindustrie-Zeitung» alvast zijn tpeening over de kwestie 

van het krimpen van beton ten beste. Hij schreef; 

De uitslag van het zorgvuldig onderzoek van een groot aantal gewapend-beton-

bruggen ten opzichte van scheur- en roestvorming, door den rijksbouwmeester Perkuhn 

met medewerking van de Kon. Spoor.vegdirecties te Breslau en Kattowitz ingesteld, 

hebben opnieuw de kwestie van het krimpen van het beton naar w r e n gebracht, omdat 

deze moet worden beschouwd als de voornaamste oorzaak der zoo gevaarlijke roestvorming 

in het gewapend beton. Prof. Dr. Mörsch schreef reeds in zijn bekend werk: »Der 

Eisenbetonbaus: »De eigenschap van het krimpen van beton is onaangenaam en heeft 

verschillende slechte -gevolgen. De gedurende een jaar tijds waargenomen krimp is zoo 

groot, dat bij zeer sterke wapening de trekspanningen in het beton dermate kunnen 

/ toenemen, dat er scheuren in ontstaan.» Op een andere plaats in genoemd werk heet het': 

»Het zou voor den gewapend-betonbouw van groot nut zijn, indien de fabrikanten van het 

portlandcement, in plaats van eenzijdig de drukvastheid te verhoogen, middelen konden 

vinden om. het krimpen te verminderen.* 

Hiermee geeft Mörsch dus een vingerwijzing, op welk punt studie en onderzoek 

van dit materiaal zich moeten richten om het kwaad te achterhalen; c5f dit-punt het 

cenige is, dat onderzocht moet worden, is een andere vraag. 

De tot dusver gepubliceerde resultaten van het onderzoek ten aanzien van het 

krimpen van cement zijn deels van ouderen, deels van jongeren datum ; het betïof allereerst 

empirische proefnemingen ten opzichte van den feitelijken toestand. Als voortzetting 

daarvan mag verwacht en gehoopt worden op een onderzoek naar de oorzaken van het 

krimpen der cementsoorten en de middelen om dit zooveel mogelijk te verminderen, 

want het is tamelijk wel buiten twijfel, zooals de ervaring met natuursteen heeft geleerd, 

dat het niet geheel te voorkomen zal zijn. 

Bij de bovenvermelde proefnemingen van het Kon. proefstation voor bouwmaterialen 

te Gross-Lichterfelde trekt in de eerste plaats de aandacht het verschil in de uitkomsten, 

— die overigens bij alle cementsoorten werden waargenomen, — welke met de IOCM. 

staaf van Bauschinger ten opzichte van het uitzetten en krimpen werden verkregen, met 
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die van proefblokken, hetgeen zijn oorzaak wel zal hebben in den vorm dezer blokken; 
uit dit feit moet men alzoo de gevolgtrekking maken, dat aldus uitgevoerde proefnemmgen 
tot uitkomsten leiden, die wel onderling vergelijkbaar zijn en een daarop berustende 
beoordeeling der cementsoorten en mortels. toelaten, maar die niet voldoende djn om 
zonder meer op bouwwerken te worden toegepast. Bij een volgend nauwkeung onderzoek 
zal het daarom de" voornaamste taak zijn, een verbeterde methode van waarnem.ng te 
vinden die met alle in. aanmerking komende omstandigheden rekening houdt. Zoolang 
die methode niet gevonden is, zal men zich met de ro cM. staaf en het tast-apparaat 
van Bauschinger moeten behelpen, waarmee dan ook het genoemde officieele onderzoek 

(Wordt vervolgd.) 
heeft plaats gehad. . 

BESPARING VAN LOOD EN ZINK 

Vroeger gebruikte men in het a l g é ^ . evenals thans nog wel bij monumentale 

gebouwen, lood voor de bekleeding van dakgoten. In de laatste tientallen van jaren 

was zink daarvoor het algemeen toegepaste materiaal. Men bekleedde hiermee de 

getimmerde houten goot, of men maakte van dit metaal halfronde gootjes, d . men 

hine in ijzeren hengsels of in uitgezaagde klossen. 

De oorlogstoestand heeft den prijs van het zink steeds doen stijgen, waardoor men 

zocht naar andere materialen, die het zouden kunnen vervangen. Men vond d^ m 

ruberoïd, plastique, zampa, compo en andere dakleersoorten van meer of minder goede 

kwaliteit en duurzaamheid. Inmiddels zijn echter ook de.e materialen zeer duur geworden, 

of, evenals het zink, niét meer verkrijgbaar. ' 
Onder deze omstandigheden kijkt men onwillekeurig weer eens naar oude huizen, 

vooral op het platteland, zoekt men weer naar oude, ten deele soms verloren geraakte 
of vergeten constructies, ten einde den bouw van huizen toch nog mogelijk te maken, 
en streeft daarbij vooral naar kostenbesparing, dus naar .Ersatz* voor dure of met 
meer verkrijgbare materialen. "''*h' , 

Aan vele oude huizen, in de kleine steden'en op het platteland, zien we nog de 
zg. blokgoot, een rib, in den regel zwaar d o bij 0,i5 M., ann de bovenzijde-met den 
dissel hol gehakt, steunende op in den muur gemetselde klossen. De goten werden 
aan de bovenzijde in den regel gemenied en voor het overige geverfd, en deze schijnbaar 
onsolide constructie heeft het aan verschillende huizen-tientallen van jaren uitgehouden. 
De afvoerbuizen werden vaak van hout gemaakt en aan het ondereinde voorzten van 
een uitloopje. Het geheel vormt een aardige constructie, die geheel past m het goede 
sobere karakter der oude huizen. Het bezwaar van verrotten kan op goede wijze gekeerd 
worden door het creosoteeren van goten en buizen, indien men wil, door kyamseeren, 
zoodat ze ook nog geschilderd kunnen worden. 

Deze zeer bruikbare gootconstructie zal thans zeker niet meer kosten dan de 
, . . ..... (A. N. A.) 

gebruikelijke met zink in normale tijden. 

STUDIEPRIJSVRAAG VOOR ONTWERPEN VAN ONTGINNINGSBOERDERIJEN. 

Door de Grondverbeterings- en Ontginningsmaatschappij is *ls vijfde lid der jury 

voor deze prijsvraag aangewezen de heer J. J. Winterman, rijkszuivelconsulent. 
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BIJ DEKPLAAT. 
BLOK ARBEIDERSWONINGEN VOOR EEN TUINSTAD, 

door G. FEENSTRA. 

In verband met de artikelen over de tuinstad München-Peilach geven we bijgaand 

ontwerp voor een blok arbeiderswoningen, waarbij er op gerekend is, dat de voorgevels 

aan de zonzijde komen. De architectuur van dit en volgende ontwerpen zal in bedoelde 

artikelen nader worden besproken. 

DE TUINSTAD MÜNCHEN-PERLACH, 

door G. FEENSTRA. 

D e r d e g e d e e l t e . 

Het woningtype der tuinstad. 
I. 

Het ligt in onze bedoeling, in deze afdeeling het woningtype te behandelen. Wc 
dachten dat het best te doen, door het onderwerp tweeledig op te vatten. We zullen 
eerst van het plan München-Perlach eenige woningtypen en architectuurschetsen geven, 
en hierna, of er direct naast, naar gelang het onderwerp zich hiertoe het best leent, 
onze meening over de indeeling der woningen en de architectuur uiteenzetten, om dan 
eenige arbeiderswoningtypen vrij uitvoerig uitgewerkt aan dit artikel toe te voegen. 
Uit den aard der p a k moeten we ons bij onze uiteenzettingen altijd eenigermate beperken, 
om in het passende kader van een vakblad te blijven, omdat over tuinstadsbebouwing, 
stedenbouw en woninginde^ing met binnen- en buiten-architectuur oneindig veel te 
zeggen, zou zijn; we hopen echter, al mag deze uiteenzetting niet al te uitvoerig zijn, 
toch voldoende duidelijk te wezen en dit vraagstuk betrekkelijk helder te hebben toe
gelicht. Het schetsen van eenige woningtypen is niet bedoeld als een aanduiding van 
te Juiste grondvormen, maar geeft een vrij ruime verscheidenheid. Bij het ontwerpen 
der woningen moet ieder geval op zich zelf beoordeeld worden en is raadpleging van 
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de eventueele bewoners natuurlijk gewehscht. Maar al te veel wordt van hoogerhand 

(soms door de leden van .en dameskransje, die in de volkshuisvesting liefhebbenj 

vinden) beslist, hoe de arbeider moet wonen. Dit stelsel is verkeerd en, naar we hopen, 

verouderd. In ieder geval zullen onze beschouwingen eenigen leiddraad kunnen geven 

bij het ontwerpen en samenstellen van diverse plannen, en hopen we, dat we zoodoende 

medewerken om het veelal schreeuwend leelijke tegenwoordige .werkmanstehuis, ten 

minste iets beter en meer passend te maken voor zijn bestemming. 

Om te beginnen, kunnen we constateeren, dat, wat architectuur en womngindeelmg 

betreft, gelijk trouwens volkomen begrijpelijk is, dit plan specifiek .Duitsch. genoemd 

1 E e l T bestudeering der planindeeling en architectuur kan echter geen kwaad, 

integendeel; overneming echter zonder meer, van woningindeeling en vooral van archi

tectuur, moeten we natuurlijk ernstig ontraden. De te geven voorbeelden van mteneurs 

zijn aardig en gezellig opgevat, en steken sterk af bij de nuchtere opvattingen, d . b j onze 

woningen, vooral de z.g. huurwoningen, heerschen. Op Hollandsche wijze opgevat, is hiervan, 

n l de door Berlepsch-Valendas en Hansen gegeven oplossingen, nog wel iets te maken, 

zonder dat de gedachte aan kopieerwerk nu direct eenige plaats behoeft in te nemen. 

Woningindeeling. 

In fig. . geven we een plattegrond weer van een der Duitsche woningtypen, zooals 

ze door Berlepsch-Valendas zijn ontworpen. 
Zooals uit de figuur blijkt, onderscheidt men in dezen plattegrond de navolgende 

vertrekken: ' . 

Grondplan. Door een overdekten ingang komt men in een trappenhuis met ingang 

naar de keuken en naar het souterrain, verder naar de woonkamer en een extra kamer, 

die als z.g. »mooie kamer, of als slaapkamer dienst kan doen. 
Verdieping. Op de verdieping bevinden zich twee slaapkamers met een badkamer, 

alsmede de W. C. . , , u , +~ 
Opgemerkt wordt verder nog. dat het de bedoeling is, het geheele gebouw te 

onderkelderen en hierin nog bij wijze van souterrain verschillende ruimten als wasch-

keuken, bergplaatsen en dergelijke onder te brengen. 
Dit type is bedoeld als ééngezinswoning. 
In fig 2 is afgebeeld een plattegrond van een woning met twee verdiepingen, z.g. 

tweegezinswoning, d. w. z. dat men in één huis twee gezinnen onderbrengt, ieder in een 

afzonderlijke woning; dus ieder h^s (of gedeelte van een bouwblok) bevat van beneden 

tot het dak twee woningen. • , J ,-

Grondplan. Ook door een overdekten ingang, komt men in een trappenhuis (dat 

gemeenschappelijk is en dient voor opgang naar de bovenwoning - voor een tweegezins, 

woning geen ideale of practische oplossing); verder naar huiskamer, keuken. W. C en 

twee slaapkamers. Evenals bij het in fig. l geschetste plan heeft deze woning nog een 

souterrain tot züjae beschikking. Dit plan is een eindwoning; de middenwoningen zijn 

kleiner en hebben bij die van het grondplan slechts één slaapkamer De indeeling verder 

te schetsen, is dan ook onnoodig. 
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tó^ffifc D e » is vrijwel gelijk aa„ de oaderliggende wo-ing, - a a , heef.: 

I t r i ^ r ' ^ - B Ü gS BeHepaCValend. .e.-e^ig 
„ „ „ i l r e l l g weinig nieuws. Nieuwe geaich.spun.en worden hie.bi, n,et geopendj 

m e i d e n m e n i n g gescl,ilrte, p.ae.isc.e « ^ ^ ^ ^ S S o ^ i r ; ' ; 

We onderscheiden de won.nge» » ^ * ^ * ^ 2 „ M e t h e t aan.al ican.ers 
^ „ ^ . w o n i n g e n en won.ngen met m « ; ^ " « ̂  di . . e . a l de g a m e r s 
bedoelen we bij deze benaming ie'wwerlr'M'», d ^ m g 

uitgezonderd. 

Het é é n k a m e r - t y p e . 

He, éénlcamer-type word,, ,e rech,, in 't algemeen iveroordeeld en feeld. .^or d e . e . 

Lid M l e e als een ^ op^ssiog van he, woningvraagsruk. We ( m W n , da, d j 

J l n i : : . han genoemd Irden. De moderne r ^ ' ^ ^ l ^ 
• L ^A pprct-e nlaats een goed ^ A t o hebben. Len mmer, 

menschwaardige omgeving, mag in de eerste plaats een g j 
waarin alles moet gebeuren, waarin alle huiselijke tafereelen zich afspelen, waar iedere 
waarin alles mo g , ,,,, pf.n U a m e r k a n uit hygiënisch oogpunt bekeken|, 
bezoeker moet ontvangen worden, zulk een kamer Kan, uu nyg 
0O0,t

D: r r r w ^ e n E i we weer splhsen in twee ,yp.n n 1 woningen, 
• A- 'Ai„* wnmer ook VLOS geslapen moei worden, en typen, waarbij naast deze 

::: z^::z^^^ ^ - - ^.erbe^^^ 
De huiskamer is dan zoo ingericht, dat er niet geslapen kan worden. 

Volgens onze meening mogen we het volgende stellen: 

De é é L - e r - w o n i n g . waarin naast de gebruikelijke werkzaamheden nog 
1 d e e e l f kamer geslapen moet worden ook, is wel ^ slechtste v - n 

behuizing en dient uit de ry der goede woningen te worden geschrapt, , 

te rWiJ l :
 QoH. naast de ééne woonkamer .nog vqldoende 

de éénkamer-woning, waarin naast ae eene hoJuiterste 
slaapvertrekken aanwezig z^n, onder bepaalde omstandtgheden m het uiterste 
geval kan worden toegelaten. Vooropgesteld wordt, dat Inj dezen 

Een type van de eerste groep geven we in fig. J, Vooropgesteia •,!• ' ink 

plattegrond is gedacht aan een blok. bestaande uit twee wonihgen, en -o.veel,m gel.k 

t n ^ g is gehouden m e t de hygiënische eischen, dus een in ' t algemeen nog g u n s t i g . 

HeLpreekt echter vanzelf, dat men met voorgaand type groote kans heeft om b 

; é éne kamer (de zolder s - ^ n . g e met i n r i c h t i n g tot droging 

, .fi , J^ unpnel on de z.g. klompkachel, i e r verKnjguig 
i,»Afr i« alo-emeen hervoor bekend de hoepel op uc ^g f 

.»kribbe* getimmerd, die ais nacm cu gcu J 

spruit diende. 
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Gelukkig is de keurig zindelijke huisvrouw in Friesland, alsmede het gezonde 

buitenleven een goede tegenhanger van de slechte woninginrichting en is daarom het kwaad 

ontegenzeglijk veel verminderd; toch zal men ons toegeven, dat dit woningtype niet 

meer mag gerekend worden tot wat we wenschen. In tegenstelling met den slechten 

plattegrond is de architectuur in den regel zeer goed, en is het zeer te betreuren, dat 

naast de verbetering van den plattegrond zulk een verslechtering van architectuur plaats 

vindt; met name in 't noorden des lands zijn de architectonische scheppingen beneden 

alle critiek. Verder zullen we dit type dan voor onze beschouwingen uitschakelen; wij 

wijzen nog even op het architectuurbeeld in fig. 4. T„ , , , , 
J (Wordt vervolgd.) 

HET UITZETTEN EN KRIMPEN VAN CEMENT EN CEMENTMORTELS, 

RESP. BETON, IN WATER EN LUCHT. 

II. 

De resultaten, die het proefstation te Gross-Lichterfelde met de proeven op zuivere 

cementsoorten verkreeg, wettigen het vermoeden, dat het mogelijk is, door de wijze van 

fabricage invloed te oefenen op de mate van krimpen. De heer Nitzsche geeft nu met 

betrekking op de proefnemingen met zuivere cementen en cementmortels de volgende 

beschouwingen ten beste. 

Zooals bekend, is niet alleen het cement, naar zijn bijzonderen aard, aan uitzetten 

en krimpen onderhevig, maar ook de natuursteen, hier dus het aan het proefstation 

gebruikte kwarts- en kalksteenzand, en zoo doet zich 'de vraag op, welk deel speciaal 

de werking van het zand aan die van de mortel in 't algemeen heeft. 

Een der conclusies van het proefstation luidt, dat uitzettdn en krimpen tot een 

minimum beperkt blijven, wanneer er zoo weinig bindmiddel in de specie is, dat de 

ruimte tusschen de zandkorrels niet meer gevuld wordt. Ergo, hoe magerder het mengsel, 

hoe minder kritpp; natuurlijk moet die magerheid binnen een zekere'grens blijven, 

vanwaar het krimpen niet meer afneemt; deze grenstoestand zal dan die zijn, waarbij 

in hoofdzaak nog slechts het krimpen van het zand merkbaar is. In elk geval is het 

buiten twijfel, dat in het beton het krimpen der aanvullingsmaterialen een groote rol 

speelt en men deze diis, evenals het cement, onvoorwaardelijk en grondig moet onder

zoeken, ze ook met zorg moet kiezen, indien men een beton wil maken, met een 

minirmim-krimpvermogen. Daarbij is bijzonder te letten op eventueele blijvende uitzetting 

der natuursteensoorten. 

Nu is, zoover schrijver weet, de rol, die het kwarts, het belangrijkste bestanddeel 

voor de vorming van mortels en beton, daarin speelt, nog niet onderzocht. Omtrent 

andere natuursteensoorten heeft hij, voor wat uitzetting en krimp aangaat, ook slechts 

proefnemingen van Dh Schumann kunnen vinden, die in de verslagen der algemeene 

vergaderingen van 1881 en 1889 der Vereenifing van Duitsche Portlandceméntfabrikanten 

zijn medegedeeld. Dr. Schumann onderzocht met het apparaat van BauscWnger cementen, 

cementmortels, natuur- en kunststeensoorten. Bij 13 cementsoorten vond hij, nadat zij 

een jaar in het water hadden gelegen, een gemiddelde uitzetting van 0,155 mM-;. het 

proefstation vond bij zijn voorproeven gemiddeld 0,081 mM , dat is dus nagenoeg de 

helft; een mortel van 1:3 met normaal zand leverde 0,0353 mM. op. 
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De uitkomsten van het onderzoek van natuur- en kunststeensoorten ten deze zijn 

in den Mervolgenden staat samengevat: 

NAAM 

DER 

STEENSOORT. 

GEWICHT VAN EEN 
PRISMA-

DROOG. NA 2 WEKEN 
IN WATER 
GELEGEN TE 
HEBBEN. 

WATER-

OPNE

MING. 

NA 2 WEKEN NA 2 WEKEN 

IN WATER, IN DE LUCHT 

UITZETTING I KRIMP 

(+)• i$ 

w 
Ü 

1. Baksteen, licht ge-
gebakken, rood . . 

2. Baksteen, hard ge
bakken, wit . . . . 

3. Baksteen, hard ge
bakken, wit . . . . 

4. Baksteen, zeer hard 
gebakken, zwart. 
(Oldenb. klinkers). 

84,20 

111,60 

5. Zandsteen, roode 
Paltsische, fijnkor
relig 

6. Zandsteen, roode 
Paltsische, gfrof kor
relig 

7. Zandsteen, groene 
fijnkorrelig 

8. Zandsteen, roode, 
fijnkorrelig, van 
Miltenburg a.d. M. 

9. Zandstee», roode, 
zeer fijn van korrel, 
van Miltenburg. . 

104,83 

107,03 

107,11 

116,60 

123,00 

10. Kalksteen, witte 
poreuze, uit Lo
tharingen 

11. Kalksteen, Lotha-
ringsche. Lias. . . 

12. Kalksteen, Litori-
nellenkalk van Bie-
brich 

13. Kalksteen, dichte, 
kleihoudend, van 
Biebrich 

14. Graniet 
15. Basalt 
16. Basalt van Ober-

brechen bij Lim
burg a. d. Lahn. . 

17. Basalt van Stein-
heim bij Hanau. . 

18. Basalt van Naurod 
bij Wiesbaden. . . 

130,73 
135,65 

149,30 

155,13 

96,70 

115,40 

12,50 

+ 0,016 

+ 0,010 

+ 0,019 

115,43 

115,25 

115,37 

120,85 

126,90 

92,15 103,40 

110,78 118,83 

123,95 127,70 

127,72 130,55 

131,48 
135,90 

145,04 145,25 

149,78 

155,34 

3,80 +0,006 

10,60 

8,22 

8,26 

4,25 

3,90 

11,25 

8,05 

2,83 

0,75 
0,35 

0,21 

0,48 

0,21 

+ 0,0066 

+ 0,016 

+ 0,046 

+ 0,050 

+ 0,206 

+ 0,004 

+ 0,007 

3,73 +0,011 

+ 0,026 

+ 0,006 
+ 0,041 

+ 0,026 

+ 0,048 

+ 0,023 

-0 ,015 

— 0,009 

- 0,010 

-0 ,008 

No. 1 en 2 waren 
vol gaten; daarom 
is de opgave van 
het gewicht, wijl 
die geen maatstaf 
kon zijn, achter
wege gelaten. 

-0,018 

-0,023 

-0,055 

- 0,050 

-0,178 

-0,008 

, 0,008 

-0,009 

- 0,026 

-0,015 
- 0,050 

- 0,027 

-0,050 

- 0,027 

Bij voorkeur voor 
versieringswerk ge
bruikt. 
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Dr. Schumann zeide (in 1881) van deze uitkomsten: »Uit de cijfers dezer tabel 
ziet men, dat alle onderzochte steensoorten, wanneer ze in water werden gelegd, meer 
of minder uitzetten en bij daarop gevolgde droging in de lucht weer krompen. Het 
kwam hierbij meermalen voor, dat het volume der prisma's tot beneden het eerst vast
gestelde terugging. Dit heeft blijkbaar zijn oorzaak hierin, dat de prisma's bij de eerste 
meting nog niet den graad van droogh'eid bezaten, dien zij later bereikten, na twee 
weken in de lucht gelegen te hebben. 

»De waargenomen volume-veranderingen zijn niet alleen bij verschillende steen
soorten, maar ook bij steenen van dezelfde categorie tamelijk ongelijk. Bij sommige 
steensoorten zijn zij zeer minimaal, bij enkele andere aanmerkelijk grooter en ten deele 
niet onbelangrijk sterker dan bij cementmortels. De diverse zandsteensoorten ver-toonen 
onderling zekere regelmatigheid; de volume-verandering neemt namelijk af, naarmate 
de steen poreuzer is, en de dichtste zandsteen (N0. 9) onderging dienovereenkomstig 
de sterkste uitzetting in het water, en de sterkste contractie in de lucht. Ook bij de 
onderzochte kalksteensoorten ontwaart men dezelfde regelmatigheid. 

3,Een bijzonder opmerkelijk verschijnsel doet zich voor bij twee der onderzochte 
basaltsoorten, namelijk N0. 15 en 17, die gelijktijdig een betrekkelijk groote uitzetting 
vertoonen: bij het drogen in de lucht waren daarop duidelijk netvormige lijnen (haar-
scheuren) te onderscheiden, die, voordat zij in het water werden gelegd, niet waren 
waargenomen. 

»Vermeldenswaardig is verder nog, dat, wanneer zij langer dan twee weken in 
het water bleven liggen, bij geen der onderzochte steensoorten het volume meer toenam, 
en dat de afwisseling van het volume bij dezelfde steenprisma's herhaaldelijk werd te 
voorschijn geroepen. Vergelijkt men de uitzetting der steensoorten met die van cement-
zandmortels — zuiver cement komt niet in aanmerking, daar dit in de practijk niet 
wordt gebruikt, — dan blijkt, dat sommige onderzochte steensoorten in het water sterker 
uitzetten dan mortels van 1 cement op 3 zand. Bij de zandsteen N0. 9 was de uitzetting 
zelfs zesmaal grooter, dan in doorsnee bij cement-zandmortels van normale kwaliteit 
plaats had, zelfs nadat deze een jaar lang in water veAard waren. In 't algemeen zijn 
evenwel de volume-veranderingen der steensoorten zoowel als die van mortels zoo 
gering, dat ze voor de practijk ternauwernood in aanmerking komen. In gevallen, dat 
zelfs zulke minimale volume-veranderingen van invloed zouden zijn, zullen de ingenieurs 
de geschikte middelen moeten vinden en toepassen om eventueel de nadeelige gevolgen 
daarvan te voorkomen.» 

In 1889 zegt Dr. Schumann dan verder: »Ook van de bouwsteënsoorten heb ik 
reeds vroeger aangetoond, dat zij uitzetten, wanneer ze met water worden verzadigd, 
en daarna bij het drogen weer krimpen. Alle steensoorten, die ik onderzocht heb, 
namelijk kalksteen, zandsteen, baksteen, zelfs basalt en graniet, hebben die volume-
veranderingen vertoond, ten deele zelfs in veel sterkere mate dan een mortel van 1 deel 
portlandcement en 3 deelen zand. Bijzonder opmerkelijk was de uitslag bij een fijn-
korrelige zandsteen van Miltenberg a d. Main; deze zette niet alleen zeer sterk uit, 
wanneer ze in water werd gelegd, doch had ook de eigenaardigheid, dat de uitzetting 
bij herhaaldelijk in het water leggen steeds minder werd, en dat ze, zelfs nadat ?e ten 
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slotte acht jaren lang voortdurend in de lucht had gelegen, haar oorspronkelijk volume 
n i e t m t J e r k r e e g . er was een bevende uitzetting ingetreden, een verschijnsel, waarvoor 

[1c seen enkele verklaring kan, vinden.. , ,„„ , h , , Jichte 

Helaas ontbreek, dns hie, het kwart,; toch is, wanneer nren op den door he drch.e 

ha J t g e v e n maat s taf nrag afgaan, daarvan te verwachten, dat het „,et onhe a„gr ,k 

S S 5 E ^«geen dns ook in m or . e , en-h. ton het geval .al .ijn w,! h.e, door de 

. t e ropnLing practisch gelegenheid tot voorafgaande nit.et.ing wordt gegeven 

EXAMEN WATERBOUWKUNDIG OPZICHTER. 

• • Het bestnar van d e . Bond van Waterbonwknndige Ambtenaren in Z.eland maakt 

beke"d dat in September d ö e s jaars een . „ m e n voor Wa.erbonwkundrg Op.rc ter 

! l e g e den Bond .al worden afgenomen. Z,,, die aan dit examen wenachen dee te 

e l n 8 moeten . c h vddr , Ang.stns a.s., met overtegging van ™ ^ ° ^ 

aanmelden bij den voorzitter van den Bond, den heer P. L. Boher, te Veere. 

T t bes rijding der kosten stort iedere candidaat hij de aanmeldmg een Bedrag 

van «en gnldén, L w , , door rederen gediplomeerde bovendien v.jfden gulden wordt 

" ' " t e l p r o g r a m m a is a 2 S cents (liefst in postzegels toe ,e zenden) verkrijghaar bi, 

den heer Bolier voornoemd. ^ ^ 

EXAMENS MEESTER EN GEZEL. 

I n de onlangs gehonden a l g e m e e n e ^ g a d e . i . g der Vereeniging tot Veredeling 

van het Ambacht deelde de voorzitter mede, dat de examens Gezel d.t jaar a 1 en 

len openstaan voor timmerlieden, menhelmahers en smeden dit m v = ^ n d m . 

feit dat de Rijkssubsidie, met het oog op de tijdsomstand.gheden, van / 6000 to 

ƒ ^ is teruggehracht. Intusachen z.jn stappen gedaan, om voor , 9 , 9 herstel van het 

oude subsidie te verkrijgen. 
Het Meester-examen zal dit jaar voor alle vakken worden afgenomen. 

PRIJSVR \AG STATIONSPLEIN TE LEEUWARDEN. 

' In de prijsvraag in zake verfraaiing van het Stationsplein te Leeuwarden met een 

daarin te p l a L n L n u m e n t a l e fontein, is de .e prijs, groot / ^ ^ ^ 

de architecten Meischke & Schmidt te Rotterdam (motto . R e g u l a t e ) , en de 2e pnj . 

g L t / a s o - , aan Jan Wils, architect te-s-Gravenhage (motto: twee vierkanten m elkaar). 

TENTOONSTELLING PRIJSVRAAG RIJKSACADEMIE VAN BEELDENDE 

KUNSTEN TE AMSTERDAM. 

De U4 ontwerpen, welke op deze prijsvraag zijn ingezonden, worden tot en met 

i April ten toon gesteld in het gebouw .Arti en Amici t ia . Rokm hoek Spu. te 

Amsterdam. Dagelijks geopend van IQ—4 uur.-
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BIJ DE_PLAAT. 
ONTWERP VAN VIER GECOMBINEERDE WONINGEN, 

d o o r A. VAN DER K L E I J . 

Dit plan omvat een viertal vrije woningen, gelegen plm. 15 M. uit het hart van 

den weg, gegroepeerd om een gemeenschappeli jken voortuin met grasveld, en omgeven 

met vier tuinen 

f 
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mM 
f, 
o 
o] 

j 'Mx i ' i i in É ufsfi—r.A 

Jifofh- mm 
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SITUATIE. Schaal 1 a 400. 
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Deze tuinen zijrTonderling en na" eventueele demping van de sloot, ook van den 

W e g gescheiden door een geschoren doornhaag; het gedeelte voor het grasveld door 

een wit geschilderd houten hekje. 
• Het geheel wordt opgetrokken in IJselsteen. Plint, treden, rollagen, afdekkingen 

enz. van klinkers, donker platvol gevoegd. Tusschen de kozijnen om den geheelen bouw 

rondgaande, zijn twee koplagen om den anderen steen iets naar voren gewerkt. Het 
p g l d e Je rk wordt uitgevoerd ^ - t s e l p l a v e i ; het dak gedekt met platte r o o d e p = 

De dragers van het loofdak aan voor- en achtergevel z.jn van beton, de l a t t en 

der Portieken van hout, met een uitgeschulpte looden slabbe afgedekt 

Dit aangaande het buitenwerk. Voor het binnenwerk geldt het volgende: 

Elke woning bevat beneden: portiek, tochtportaal, huiskamer met zitje en vensterbank 

keuken, slaapkamer, privaat, kasten, enz.; boven: twee ^ ^ ^ ^ ^ [ ^ 

trappen is een van buiten toegankelijke bergplaats aangebracht. Bovenden heeft elke 

wonins een schuurtje. . , . , 

Overal zijn. in verband met de betimmering, lijsten aangebracht, m hu.skamer en 

keukens als bordenlijst bewerkt. Daarboven wordt de wand fijn in kleur geschuurd^ 

De balklagen donker gebeitst, de zolders iets lichter van tint. Het. b.nnenschüderwerk 

wordt voorts in lichte tinten gehouden. Het buitenschilderwerk wordt uitgevoerd a s 

volgt: kozijnen, dakvensters, lateien enz. wit; ramen en deuren diep donkerblauw, de 

ramen met wit, de deuren met rood afgezet. 

Getracht is, het nuttige en noodige beknopt samen te vatten, en toch in- zoowel 

als uitwendig een gezellig en huiselijk geheel te verkrijgen. 

S c h i e d a m , Januari 1918. 

CENTRALE BOUWMATER1ALENVOORZIENING. 

De dagelijksche besturen van e e n i g T ^ o t e gemeenten hebben overleg gepleegd, 

om te komen tot gemeenschappelijken inkoop van bouwmaterialen. 

Het meerendeel dezer colleges is omtrent het beginsel en den vorm van samen-

werking tot overeenstemming gekomen, terwijl het Departement van Waterstaat en de 

Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten in beginsel bereid zijn gebleken tot toetredmg. 
Het plan is nu, op te richten een N. V. Centrale Bouwmaterialenvoorziening (C. B. V.), 

waarvan de zetel zal worden gevestigd te 's-Gravenhage. 

Volgens een voorloopig opgemaakt plan kan het dadelijk te plaatsen aandeelen

kapitaal, g r o o t / X.5CO.OOO, waarvan 10 pet. moet worden gestort, komen ten laste van 

de gemeenten Amsterdam en 's-Gravenhage, het Rijk en de Vereenigmg van Neder

landsche Gemeenten elk" / 350.000 en voor de gemeente Utrecht ƒ 100.000. 

Reeds hebben de raadscolleges te Amsterdam en 's-Gravenhage voorstellen goed

gekeurd om elk met 35 aandeden a / 10.000 in het kapitaal der vennootschap deel 

te nemen, terwijl ook B. en W. van Utrecht aldaar goedkeuring vroegen tot deelneming 

met 10 aandeelen, elk van / 10.OOO. 

De gemeente Rotterdam, die aanvankelijk ook aan de besprekingen deelnam, heeft 

zich teruggetrokken en doet niet mee. Daarentegen zijn reeds uit andere gemeenten 

aanvragen gekomen om mede in de combinatie te worden opgenomen. 
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E N T R E E VAN E E N L A N D H U I S T E A U B U R N D A L E (V. S.). 

Dit landhuis , gebouwd naar het ontwerp van de architecten L u d e m a n en Snedeker , 

I opge t rokken .in roode steen in kruisverband, hier en daar met banden en vlechtingen 

in steen van andere kleur. Wij geven hierbij een afbeelding van de entree, zoowel om 

haar architectuur, als om het e igenaardig aandoende voegwerk,- dat , hoewel niet zoo 

scherpkant ig gesneden als dit in ons land voor schoon werk gebruikelijk is, toch een 

schilderachtig cachet op het metselwerk drukt . 

H E T U I T Z E T T E N E N KRIMPEN V A N C E M E N T EN C E M E N T M O R T E L S , 

RESP. B E T O N , IN W A T E R EN L U C H T . 

fS/ot.) f%r. 

Wannee r men zich een voorstelling wil maken van wat er bij het kr impen van 

beton gebeurt , dan zal men van de mortel moeten uitgaan, en zich bewust zijn, dat in 

het beton de invloed der aanvull ingsmaterialen van natuur- of kunststeen (b.v. steenslag) 

ten gevolge van de groote ruimte, die deze innemen, zooveel grooter moet zijn. 

In de mortel zal het, wat het aandeel van cement en zand in den totalen kr imp 

betreft, hierop aankomen, of het cement in zulk een hoeveelheid aanwezig is, dat er 

plaats heeft: a. vulling van de tusschenruimten èn omhul l ing der zandkorrels, è. niet 

meer dan juist he t vullen, der tusschenruimten, 6". onvolledige vulling der tusschenruimten. 

Verder kan de kr imp van het cement grooter, even groot of minder groot zijn dan 

die van het zaadmateriaal-. 

De invloed van deze laatste omstandigheid op den totalen kr imp van de mortel 

is voorloopig niet vast te s tel len; uit de gevallen a, ó en c kan echter worden afgeleid, 

dat aan dien totalen kr imp in geval a het cement overwegend deelneemt, in geval 

È cement en zand ongeveer in gelijke mate - - in overeens temming met het voorhanden 

volume van elk — deelneemt, in geval c het zand overwegend deelneemt. 

Nu m o e t e n ' w e t rachten, in aansluit ing bij de officieele proefnemingen, de rekening 

op te m a k e n ; we leggen hieraan ten grondslag de mengverhouding 1 : 3 (gewichts-

deelen). De bij de mortelproeven gebruikte zandsoorten waren : 

SOORTELIJK 

GEWICHT. 

VOLUME

GEWICHT 

GEVULD. 

BEDRAG DER 

TUSSCHEN

RUIMTEN. 

MENGVERHOUDING 

1: 3 (GEW.DLN.) *) 

Berlijnsch metselzand. . . | 2,661 
Ruwzand uit Freienwald . 1 2,667 
Isarzand (kalksteenzand . 2,703 

1.613 
1,566 
1,585 

39,3 pet. 
41.2 „ 
41.3 „ 

1 : 2,69 
1 : 2,77 
1: 2,73 

GRAAD VAN 

DICHTHEID. 

Circa 0,95 
„ 0,88 
,. 0,89 

De gebruikte mortels zijn derhalve nagenoeg dicht, d. w. z. de tusschenruimten van 

het zand 4jn tennaastenbij gevuld; het schijnt daarom niet onjuist, het bovengenoemde 

geval ^ met betrekking tot den kr imp aan te nemen. 

In de volgende tabel zijn nu de ui tkomsten van de officieele proeven eu de daarbij 

aansluitende rekening opgeteekend (gecombineerde ligging der proefstaven = 1 dag in 

de lucht, 6 dagen m water, daarna weer in de lucht). 

•) Het volume-gewicht van het cement is aangenomen op 1,3, en de uitlevering er van op 0,9, 
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Z A N D . 

I 

II). 

Berlijnsch 
metselzand. 

III). 

Ruwzand uit 
Freienwald. 

IV). 

* - * • 

r< 
ia 
w 
S 
w 
u 

a-
b 
c 
d 

a 
b 
c 
d 

a 
h'. 
c 
d 

a 
b 
c 
d 

KRIMP IN 1/1000 MM. BIJ GECOMBINEERDE LIGGING 
NA 1 JAAR. 

VAN DE MORTEL-
PROEFSTAAF 

(10 CM. LANG). 

W 3 4 (—112) 
— 170 (—268) 
+ 6 ( -37 
— 53 (-99) 

-r 44 
— 31 
+ 12 
— 24 

- 4 8 
— 73 
1 38 
— 42 

- 5 9 
- 91 
- 3 8 
— 96 

VAN DE CEMENT-
PROEFSTAAF 

(10 CM. LANG). 

BEREKENDE KRIMP 
V/H ZAND BIJ 10 cM. 

STAAFLENGTE. 

VERHOUDING VAN 
DEN KRIMP VAN 

CEMENT 

ZAND. 

1 De cijfers tusschen haakjes zijn de uitkomsten der voorproeven; 
V de niet tusschen haakjes staande zijn bij de mortelproeven 
) verkregen. 

— 34 (-112) 
— 170 (-268) 
+ 6 (-37) 
— 53 (—99) 

- 34 (-112) 
— 170 (—268) 
+ 6 (-37) 
— 53 (—99) 

— 34. (-112) 
— 170 (-268) 
+ 6 (-37) 

- 53 (-99) 

— 48 (-19) 
+ 21 ' (+42) 
+ 14 (-2,5) 
- 1 3 (+4) 

- 5 3 (—25) 
- 3 8 (-2,3) 
- 5 4 C-38) 
— 38 (—21) 

— 68 (—40) 
- 3 7 (-26) 
- 5 4 (-38) 
— 112 (—95) 

0,76 (5,9) 
8,1 (-6,4) 

(+) 0,43 (14,8) 
4,08 (—24,8). 

0,64 (4,5) 
4,5 (116) 

— 0,11 (0,98i 
1,4 (4,7) 

0,5 (0,28) 
0,46 (10,3) 
9,0 (0,97) 
0.21 (1,04) 

In 't oog vallend zijn de belangrijke verschillen in den krimp der zuivere cement-

soorten, welke door het proefstation aan veranderde watertoevoeging werden toegeschreven, 

doch wel veeleer aan fouten in "de uitvoering der proef zullen te wijten zijn. Verder 

is het verrassend, dat de eene maal het cement meer, de andere maal minder krimpt, 

resp. uitzet, dan de mortel. yj'-jl 

De berekening van den krimp van het zand heeft hier plaats gehad als in het 

voorbeeld voor l i b is aangetoond: 

1 CEMENT. 
2,69 ZAND. 

(VOLUME-DEELEN.) 

2 72 cM. 7,28 cM. 
De cementlengte van 2,72 cM. komt overeen met een krimp van: 

2,72X0.034 
10 

0,0092 mM. 

0,048 mM. 

Daar de mortelstaaf 0,044 mM. kromp, blijft er voor den krimp van het zand 

0,044 — 0,009 = 0,035; wordt deze vervolgens berekend over 10 cM. proeflengte, 

dan krijgen we: 

0,035 X 10 
7,28 

Natuurlijk zullen de langs dezen weg verkregen cijfers onderling even tegenstrijdig 

zijn, als de krimpcijfers van cement en mortel zelf. De veronderstelling, waarop boven

staande berekening is gebaseerd, schijnt evenwel niet zoo gewaagd, dat zij niet tot 

tennaastenbij zuivere resultaten zou moeten leiden; minstens zou men bij gelijke zand-

soorten verwante cijfers Verwachten; in plaats daafvan verkrijgt men tegenstrijdige 

uitkomsten. 
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Wil men het wagen, uit deze beslist niet onaanvechtbare cijfers gemiddelde waarden 

te bepalen, dan krijgt men: ^V_-

Berlijnsch metselzand (2,8 pet. af te slibben) . 
'Freienwaldsch ruwzand (0,3 pet. af te slibben) 
Isarzand, (16,5 pet. af te slibben) 

KRIMPMAAÏ VAN 

O CEMENT. ZAND. 

- 2 2 - 6 3 (-129) 
- 5 0 ' - 6 3 (-129) 
- 7 1 - 6 3 (-129) 

- 6 , 7 (+18) 
- 4 5 (-22) 

CEMENT. 

ZAND. 

9,4 (—7,2) 
1,4 (5,9) 

— 74 (-50) 0,85 (2,6) 

Over den ontwijfelbaar bestaanden invloed der in de zandsoorten aanwezige hoeveel

heden der fijnste af te slibben stoffen kunnen deze cijfers natuurlijk ook geen hcht 

geven, en anderzijds kan niet worden aangenomen, dat het zand en het cement weder-

keerie op elkaar invloed oefenen. '-hi.T , 
Als slotsom van bovenstaande beschouwingen kan dus de volgende mtspraak 

worden gedaan: , , „ 4.̂ „ 

i Bij het onderzoek naar het krimpen en uitzetten van mortels en beton moeten 

de hierop betrekking hebbende eigenschappen van het zand en het aanvullingsmatenaal 

met evenveel zorg worden nagegaan als die van het cement. 

2 De tot nu toe gevolgde methode van proefneming is niet geschat om dmdehjke 

en ontwijfelbare resultaten op te leveren; als zoodanig kunnen de tot nu toe voor de 

cementsoorten gevonden uitkomsten niet beschouwd worden. 

3 Ook al bestonden er door laboratoriumproeven verkregen uitkomsten, dte tot 

wettige gevolgtrekkingen konden leiden, op grond waarvan men een zoodanige keuze 

uit alle voor beton gebezigde materialen zou kunnen doen, dat een beton met een 

minimum-krimp er het resultaat van moest zijn, dan is het nog niet zeker, of dtt onder 

de invloeden, waaraan het beton in de bouwpractijk, b.v. bij afwisselende weersgesteldh^d. 

is blootgesteld, de te verwachten eigenschappen zou bezitten; ook jn deze nchtmg is 

alsnog een nauwkeurig onderzoek, waarbij met bedoelde invloeden rekening wordt 

gehouden, noodzakelijk. 
AUTEURSRECHT VAN ARCHITECTONISCHE WERKEN. 

In Oostenrijk wordt het auteursrecht op architectonische werken zoo opgevat, dat 

teekeningen, plannen en ontwerpen alleen dan de bescherming der wet genieten, wan-

neer zij als een kunstwerk zijn aan te merken. 

Vrage: Wat is een kunstwerk, en wat niet? 
Dit moet, als het er op aankomt, de rechter ten slotte uitmaken. . 

Een architect had voor de étalagekast van een winkelmagazijn een plafondbekleeding 

van glas ontworpen, welke in den smaak viel van een anderen winkelier, die daarop, 

zonder hem te raadplegen of daartoe verlof te vragen, zijn eigen étalagekast geheel op 

dezelfde wijze liet inrichten. De architect diende daarop een klacht tegen hem in 

wegens schending van het auteursrecht, welk proces tot in hoogste instantie werd 

doorgezet. Het hoogste gerechtshof echter wees de klacht af, op grond, dat men hier 

niet met een ^unstwerk had te doen. Een kunstwerk • - zoo betoogde dit hof in zijn 
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uitspraak — is het scheppen van vormen uit een vormlooze stof, niet enkel het ordenen 
en bijeenvoegen van reeds bestaande vormen. De kunstenaar vormt in zijn geest een 
beeld, en het weergeven van dit inwendige beeld moet zijn doel zijn. Is het doel iets 
anders dan de bevrediging van zijn aesthetisch gevoel, dan de uitdrukking van zijn 
individualiteit, dan is'hetgeen hij voortbrengt geen kunstwerk. Het gewone kunstambacht 
zal derhalve in den regel op plannen en voortbrengselen geen auteursrecht kunnen 
doen gelden. In den regel, want er kunnen daarbij wèl kunstwerken voortgebracht 
worden, die aanspraak hebben op bescherming. In het geval van den klagenden architect 
waren echter slechts bekende lijnen tot geometrische figuren samengevoegd, zoodat er 
van een kunst-idee geen sprake was. Al is die rangschikking van lijnen nog zoo fraai, 
op den geest en het gemoed van 'den beschouwer kan zij geen diepen en blijvenden 
indruk maken, de individualiteit van den maker treedt daarbij geheel op den achter
grond; alleen indien dit bij uitzondering niet het geval was, zou van een kunstwerk 
gesproken kunnen worden. Maar blijkens de ter tafel liggende ontwerpen was het 
uitgevoerde werk zelfs niet als architectonische arbeid in den gewonen zin des woords 
te beschouwen, want de architect — d. i. de ontwerper van het gebouw, waarin ook de 
étalage-ruimte begrepen is — had hier zijn werk' reeds lang te voren beëindigd. Het 
gold thans louter een werk van kunstambacht in de lijst der z.g. binnen-architectuur, 
en wel een prestatie, waaraan het karakter van een kunstwerk, een schepping van 
artistieken aard en beteekenis, niet kon worden toegekend. 

STUDIE-PRIJSVRAAG VOOR ONTWERPEN VAN ONTGINNINGSBOERDERIJEN. 

De volgende vragen zijn ingekomen en van de daarbij gevoegde antwoorden voorzien. 

ANTWOORDEN. 

Naar aan l e id ing van pun t 5: 
VRAGEN. 

Wat is de bestemming van de opkamer? 
Grootte van de twee kleine slaapkamers? 

Zoldering in het woonhuis van plafond te voorzien ? 
Zijn de kasten inbegrepen bij het vloeroppervlak? 
Hoe hoog ligt de" vloer van de opkamer tegenover 

den vloer van de woonkamer? 
Hoe hoog zijn de woonkamers? 

Slaap- of logeerkamer. 
Elk van plm. 8 M2., gelegen boven den kelder; 

maar dan in plaats van de opkamer. De overige 
slaapruimten komen op zolder. 

Vermoedelijk te duur. 
Neen. 
Neem aan plm. 1 Meter hoogteverschil. 

2.75 M. van bovenkant vloer tot onderkant balklaag. 
Zie verder elke plattelandsbouwverordening. 

Is de trap bij het kelderoppervlak van 16 M2. Ja. 
inbegrepen ? 

Moet de kelder per sé onder de opkamer? Ja. 
Mogen bedsteden gebruikt worden? • Bij voorkeur niet. 
Moet gerekend worden op gemeenterioleering ol Op beerput, om ook deze meststoffen te kunnen 

met beerput, enz.? benutten. 

Naar a a h l e i d i n g van pun t 8: 

Wat moet er nog meer worden geborgen? Sub a. Voor aardappels, voederbieten enz. geen 
bergruimte te reserveeren. 

Hoe oud is het jongvee? Hiermede worden éénjarige kalveren bedoeld, die 
met het melkvee in één ruimte zijn gestald. 

Is er een stierenstal noodig? Niet op deze boerderij. 
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Hoe breed moet de paardenstal zijn? 
Is een apart kippenhok noodig? 
Wat is de oorzaak, dat pasgeboren kalveren elders 

moeten worden ondergebracht? 
Welke eischen moeten worden gesteld aan een 

bergplaats voor kunstmest? 

Zie programma. 
Blijft buiten beschouwing. 
Het is een eisch van hygiëne. 

Opgaven inbegrepen onder punt 8, sub a en b, of 
punt 9 sub d; omdat alle ruimten zooveel mogelijk 
h«t geheele jaar moeten worden benut. 

Naar aan l e id ing van pun t 9: 

Afmetingen dorschvloerdeuren? 
Afmetingen wagens? 
Is de dorschvloer met geladen wagens berijdbaar? 
Mag de graanzolder boven het woonhuis komen? 
Hoe hoog mag het graan worden opgetast? 

Waarvoor dient de oven? 

Waarvoor dient de electromotor, en waar dien te 
plaatsen ? 

Moet de mestvaalt van een grondmuur voorzien zijn ? 
En overdekt? 
Moet de veestal op het zuiden liggen? 
Mogen inrichtingen aangebracht worden, die plaat-

selijbqiiet bekend zijn? 
Wat gebeurt met de melk? 

3.50 M. hoog, 3.25 M. breed, voor in- en uitrijdeuren. 
Normale tweewielige vrachtkarren. 
Ja. 
Neen. 
Ongedorschte granen onbeperkt. Gedorscht graan 

0,60'a 0,70 Meter. 
Om brood in te bakken; het veevoeder kan even

tueel in aparten kookpot klaargemaakt worden. 
De motor dient voor dorschen, mangels snijden en 

Verdere werkzaamheden; zelf de plaats aan te 
geven; al deze werkzaamheden geschieden dan 
op den dorschvloer, die bij voorkeur in beton 
is gemaakt. 

Natuurlijk. 
Neen. 
Niet naar den bekenden weg vragen. 
Ja mits rekening wordt gehouden met de opge

geven bouwkosten. 
Dé melk gaat éénmaal daags naar de fabriek. Er 

moet daarom gerekend worden op een gelegenheid 
tot afkoeling, n.l. een z.g. koelbalc, die binnen 
of buiten kan worden aangebracht. In het laatste 
geval onder een afdak, en beveiligd tegen diefstal. 
Dit afdak dient dan mede voor waschplaats. 

Naar aan l e id ing van pun t 10: 

Op welke manier te voorzien in de behoefte aan 
drinkwater? {: ir • 

In welke afmetingen is rondhout aanwezig? En 
waarvoor mag het worden gebruikt? 

Wat betreft watervoorziening, te rekenen op een 
gepulsten put, tegen den prijs van ƒ 150 (stelpost 
begrooting). In verband hiermede wordt ieder 
vrijgelaten in de keuze van dakbedekking. 

Neem aan, in alle afmetingen in de omgeving 
verkrijgbaar; te gebruiken voor gebinten, dak-
sp.trren, stalpalen enz. 

Naar a a n l e i d i n g van punt 11: 

Is er een situatieteekening noodig, met aanduiding 
van" het Noorden? 

Moeten alle gevels geteekend worden? 
Mag de perspectief in zacht potlood geteekend? 
Hoe groot moeten de teekeningen zijn? • 
Mag iemand meerdere plannen inzenden? 
Is een globale begrooting per M-. voldoende? 

Noodig is plattegrond; aanduiding van 't Noorden 
gewenscht met het oog op de plaats van de 
stallingen. 

Ja-
Alleen in inkt is reproductie mogelijk. 
Maximaal 50 X 70 c M-
Ja. 
Neen, zie prijsvraag. 

/ > Rapporteur Van de Jury; 
(get.) A. M. KUYSTEN. 
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BIJ DE PLAAT. 
BLOK ARBEIDERSWONINGEN VOOR EEN TUINSTAD, 

door G. FEENSJRA. 

Dit blok is gedacht aan den ingang eener straat en geeft een woningtype, dat 

op ligging aan dè zuidzijde is berekend. Voor architectuur enz. zie men de artikelen 

over de tuinstad München-Perlach, waarin een en ander besproken zal worden. 

DE TUINSTAD MÜNCHEN-PERLACH, 

door G. FEENSTRA. 

D e r d e g e d e e l t e . 

Het woningtype der tuinstad. 
II. 

We komen nu tot type no. 2, n.l. dat met afzonderlijke slaapgelegenheden. Hoewel 

wij natuurlijk verre de voorkeur geven aan een tweekamer-woning, meenen we toch van 

dit type meer goeds te kunnen zeggen. Vooral in dezen tijd van buitengewone duurte en 

schaarschte van bouwmaterialen zal men eerder tot dit type komen dan anders. Beter 

is het nog, déze woningen te bouwen, dan in het geheel geene; het komt er nu maar 

op aan, de bezwaren, aan een dergelijke woning verbonden, zooveel mogehjk te 

ondervangen. Het denkbeeld van noodwoningen laten we hier buiten beschouw.ng. D.t 

vraagstuk valt te ver buiten deze bespreking, hoewel het natuurlijk vanzelf spreekt, dat, 

indien gevoeglijk is aan te nemen dat door den bouw van noodwoningen later betere 

definitieve woningen kunnen worden gebouwd, dit denkbeeld ernstige overweging verdient. 

We zullen eens eenige plattegrondvormen bespreken. In fig. 5 schetsten we een 

schijnbaar gecompliceerden plattegrondvorm, die echter bij nadere beschouwing zal 

blijken groote voordeden te bezitten, omdat bijna geen hoekje der woning ongebruikt 

is gelaten, zoowel van het benedengedeelte als van de zolderverdieping. 
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Grondplan. De ingang (voorportaal) is niet groot, maar toch voldoende om er des-
gewenscht een fiets of kinderwagen te kunnen plaatsen. De huiskamer is ru.m .6 M . 
en biedt naast voldoende lichttoetreding een goede gelegenheid tot plaatsing van 
meubelen. Achter de huiskamer ligt een klein keukentje, dat enkel voor koken geschikt 
is Ook is'nog een kcldertje aanwezig. Dit keldertje maken we plm. 0,70 M diep ^ 
rrond en . Meter boven den keukenvloer, waardoor er tevens gelegenheid tot eemge 
berging op het dek van den kelder (kast) geboden wordt. De ingang tot het keldertje 
is van uit de huiskamer, wat o. i. voor een werkmansgezin niet het minste bezwaar is. 

Verder is nog aanwezig een voldoende berging, met W.C. en aparten uitgang naar 
buiten. We zien dus, dat dit plan in zijn betrekkelijk kleinen omvang toch nog 
gelegenheid tot velerlei berging en geriefelijkheden biedt. 

Bovenverdieping. Deze geeft evenmin veel ruimte voor gangen e.d.. daar een gang 

van >VSX 1 M toegang geeft tot drie slaapvertrekken. Deze slaapvertrekken bergen, 

naar te zien is, een voldoend aantal personen. Naar gelang de omstandigheden dit 

vereischen. kunnen meerdere getimmerde kasten worden aangebracht. 
Het komt ons voor, dat. wil men niet tot platbouw besluiten, het gewenscht is, 

in ieder geval den achtergevel plm. 2 Meter boven den verdiepingvloer op te trekken. 
Hierdoor verkrijgt men flinke slaapvertrekken en de bouwkosten zullen met hooger 
zijn, omdat dakvensters minstens evenveel geld kosten en op den duur meer onder-

houd vereischen. . 
Opgemerkt zij nog eens. dat deze plattegrond enkel met den voorgevel aan de 

zonzijde gelegen, recht van bestaan heeft. Huiskamers, en dit geldt voor éénkamer-

woningen in bijzondere mate. mogen nimmer aan de noordzijde gelegen zijn. 
Fig 6. Hierin wordt een ander éénkamertype voorgesteld, dat over't algemeen een 

aangenamer, «^-gedeelte geeft. Zooals uit de figuur voldoende blijkt, is ^ huiskamer 
gezellig gelegen, en biedt gelegenheid tot een zeer mooie meubileering. Ook doet de 
ligging van den voorgevel ten opzichte der windstreken bij dit plan mets ter zake. 
Naast de gezellige huiskamer is de gang ruimer, terwijl mede een aardig keukentje met 
berging aanwezig is . , . , . . , * 7 ..„ 

De bovenverdieping is minder goed. maar toch nog wel genefehjk. Voor groote 
gezinnen is het type. geschetst in fig. 5, o.i. meer aan te bevelen. De wederzijdsche 

lichttoetreding is voor de ligging natuurlijk een voordeel. 
Fig. 7. In deze figuur geven we een variant op fig. 6. De grondvorm, alsmede de 

verdieping'geven ons geen aanleiding tot verdere bespreking; de teekening spreekt 

voldoende duidelijk voor zich zelf. 

Woonkamerkeuken-woningen 
Een afwijkend ténkamer-ty^ schetsten we in fig. 8, n l die met de z.g. zvoon-

kamerkeuken, d.w.z. de woonkamer doet direct ook als keuken dienst, of is met een 

uitgebobwd keukentje hiervoor ontworpen. 

De woonkamer-keuken geeft als eerste voordeel een betrekkelijk groote brandstof-

besparing (in deze donkere, kolenlooze dagen een onschatbare factor) en verder een 

gemakkelijk toezicht op hot koken door de vrouw des huizes 
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In 't algemeen meenen wij echter aan deze oplossing niet de voorkeur te moeten 

geven; meent men, vaak ook om plaatselijke toestanden, toch tot dit type te moeten 

overgaan, dan is o. i. eenige afscheiding, zooals we in den plattegrond aangaven, zeer 

aan te bevelen Ter verduidelijking der intieme interieurgedachte schetsten we fig. 8a. 

Men neme in dat geval het keukengedeelte niet te klein, zoodat bij strenge koude een 

gezellig zitje is te maken; in het door ons geschetste geval maakten we tevens een paar 

eenvoudig getimmerde banken, die als zitplaats zijn te gebruiken. Het afwasschen der 

borden e. d., dus in 't algenieen het vuile keukenwerk, kan o. i. het best in het naast

gelegen waschhokje gebeuren. Is alles zoodanig geregeld, dan behoeft deze kamer niet 

voor een andere onder te doen. Het heldere, propere keukentje mag gerust gezien 

worden. We zouden de woonkamer zelve dan kleiner dan 16 M2 kunnen nemen, b. v. 

I 2 — ' 3 M3., indien dit vanwege de bouwkosten noodig bleek; wenschelijk is dit echter 

niet. Meerdere beschrijving is overbodig. Trr , , , , 
f Wordt vervolgd.) 

WETSONTWERP TOT VOORZIENING IN DKN WONINGNOOD. 

Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp ter voorziening in den woningnood. 

Aan de Memorie van Toelichting wordt het volgende ontleend: 

De berichten, welke den laatsten tijd de Regeering hebben bereikt omtrent de 

volkshuisvesting, spreken alle van toenemende moeilijkheden en van stijgenden nood. 

Reeds lang verlaten krotten, waarin een menschelijk bestaan niet meer mogelijk is, 

worden thans weder bewoond, terwijl helaas nog niet valt te zeggen, dat de nood zijn 

hoogtepunt heeft bereikt. 
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De oorzaken hiervan op te sporen, zou uit een sociaal oogpunt belangwekkend zijn, 
maar de Regeering meent zich van causaliteitsbespiegelingen te moeten onthouden en 
alleen te moeten onderzoeken, wat te doen staat, om uitkomst te geven 

Krachtens de Woningwet worden nog steeds voorschotten verleend, maar hier 

liggen dikwijls vele moeilijkheden. 
Om in de noodgevallen te voorzien, zijn op korten termijn uitvoerbare en veel 

minder kostbare plannen noodig. Er moeten noodwoningen opgericht worden daar, waar 
de nood zoo is, dat niet gewacht kan worden op definitieve plannen Ook de z g. 
semi-permanente woningen zullen in menig geval uitkomst kunnen bieden. Zal de nood
toestand worden weggenomen, dan moet de Regeering de macht hebben, trage of 
onwillige gemeenten te dwingen, en het Rijk moet in ruime mate de gemeenten bijspringen. 

De Woningwet is voor dezen nood niet berekend, waarom, de Regeering meent, 
een voorziening te moeten voorstellen, waarvan het tijdeKjk karakter blijkt uit art. 6. 

Volgens deze regeling zal de Kroon de bevoegdheid krijgen, gemeenten aan te wijzen, 
die voorzieningen moeten treffen. Kan in den nood voorzien worden door de Woningwet, 
dan verdient dit de voorkeur. In welk soort woningen die voorzieningen moeten bestaan, 
zal afhangen van den -nood en van den aard der bevolking. Voor personen, die na den 
oorlog weder zullen vertrekken, kunnen allereenvoudigste woningen gebouwd worden, 
terwijl anderen meer geschikte woningen zullen verkrijgen. 

Het staat intusschen voor de Regeering vast, dat de noodwoningen een zeer tijdelijk 
karakter moeten hebben. Daarnaast moet echter terstond een plan voor definitieve 
voorziening ter hand worden genomen. 

Nu de nood zóó dringt, moet over ernstige bezwaren worden heengestapt en moet 
het centraal gezag de bevoegdheid worden gegeven, voor te schrijven, wat gedaan moet worden. 

Deze gedachte ligt ten grondslag aan het wetsontwerp. 
De gemeenten kunnen toepassing van art. i voorkomen, door alsnog vrijwillig de 

noodige plannen te maken. Wat het geldelijke betreft, zullen, zij daardoor niet achterstaan 
bij de gemeenten, die gedwongen worden, maar volgens art. 3 uit 's Rijks kas ontvangen 
90 % van de kosten. Het is de bedoeling, dit geld niet als voorschot te verstrekken. 
Ten aanzien van de onvermijdelijke noodvoorzieningen kan van aflossing niet wel sprake zijn. 
Van de huuropbrengst en afbraak en verkoop van den grond moet het Rijk 9/io ontvangen. 
De Regeering meent, dat met / 15.ooc.uoo wel in den ergsten nood voorzien zal kunnen 
worden. De baten laten zich echter bezwaarlijk becijferen. Art. 5 geeft de Regeering 
de bevoegdheid, te dwingen tot een definitieve voorziening naast de noodvoorziening. 
Een woningtelling en een woningbeurs zullen hiervoor onmisbaar kunnen zijn. Zijn de 
gemeentefinanciëa reeds te zwaar belast, dan zal ook hiervoor Rijkssteun gegeven worden. 

Voor de uitvoering van deze regeling is een afzonderlijke dienst noodig: de woning
inspectie van het Staatstoezicht op de volksgezondheid is reeds met werk overladen, 
zoodat, wanneer deze noodregeling haar doel wil bereiken, de minister de beschikking 
moet hebben over een deskundig ambtenaar met eenige helpers, terwijl overleg met de 
wöninginspectie op den voorgrond moet staan. 

Ook zal hij zijn aandacht moeten geven aan de moeilijkheden, die de materialen 
bieden, en moeten streven zoowel naar tijdig beschikbaar komen van de noodige 

http://15.ooc.uoo


/o 

materialen als naar het meest economische gebruiker van. De minister van Binnenlandsche 

Zaken zal dan ook uitsluitend met de uitvoering zijn belast. 

PRIJSVRAAG VERFRAAIING STATIONSPLEIN TE LEEUWARDEN. 

Uit het thans gepubliceerde jury-rapport blijkt, dat, aangezien geen der ingekomen 

ontwerpen zonder wijziging kan worden uitgevoerd, geen volledige eerste prijs kon 

worden toegekend. Daarom heeft de jury de beschikbaar gestelde bedragen gesphtst in 

drie bekroningen van ƒ4S0, / 2 5 0 en ƒ 1 50, en deze als volgt toegekend: 

, e bekroning aan motto ^Regulatie., ontwerpers Meischke & Schmidt te Rotterdam, 

en J. W. V. Sluiter te Dedemsvaart; 

2e bekroning aan motto: Klein in groot vierkant (geteekend), ontwerpers Jan Wils 

te 's-Gravenhage, en Theo van Doesburg te Leiden; 

3e bekroning aan motto *I?et fiere geslacht^ ontwerpes Charlers Estourgie en 

Eg. Everaerts. te Nijmegen. 

COMMISSIE VOOR DE AKTE-EXAMENS M. O TEEKENEN. 
Bii beschikking van den minister van Binnenlandsche Zaken is bepaald, dat de 

commisie belast met het afnemen van de akte-examens M. O. ' ° h e t f ^ " ^ ^ 
en met Mk) en in het boetseeren (O) voor het jaar ,918 zitting zal houden te Rotterdam, 
en ^ b e j o e m d : ^ ^ ^ ^ ^ g ^ H ^ d e G r o o t ) l n s p e c t e u r v a n h e t M:, o . , 

" ' ^ o t T d t T n ondervoorzitters: Dr. J A ^ ^ t ^ ^ S S ^ t r 
te Groningen; H. Rozenheek, leeraar aan 's Rijks hoogere burgerschool en directeur 
eemeente-teekenschool te Heerenveen; • „„.-t»^ f» amninaen-

tot leden- Dr J F. v Hemmelen, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen 
Dr H W 1 Brückriann, electrotechnisch inienieur en leeraar aan de burgeravond choo 
S DelftV P H. Brunsma'n, leeraar aan de ambachtsschool en aan de, ^ f f f ^ 0 " ^ 1 

te Alkmaar; J. Bubberman. oud-leeraar aan ' ^ R ^ s hoogere burgerschool t e ^ 
wonende te Teteringen, bij Breda; M. D van Dijk leeraar - ° ^e gemeen elyke^oo e e 
burgerschool, de handelsschool en de burgeravondschool te H a f e ^ ' " ^ ^ X c S e m k 
der Rijksrietvlechtschool te Noordwolde (Fr) ; F - R

U
K E r ^ a n

R
n ' i ^ " ^ ' 3 ' p ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam - A ^ ^ s e : 
beeldhouwer, leeraar aan de burgeravöndschool te Nijmegen, ^ ^ J ^ ^ Z 
D.R.Gerhardt, directeur der ambachtsschool te Rotterdam; L - " ; ̂  ^ 0 f ^ A ^ d a m -
aan de Middelbare Technische School, tevens kweekschool voor ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 
j . Godefroy, directeur der Teekenschool voor Kunstambachten ^ leeraar aan de ^ ^ a r 6 

Technische'School, tevens kweekschool voor machinisten te ^ f ^ ' J - ^ ^ 
hoofdleeraar aan de Kunstnijverheidsschool e Haarlem; J. L. ^ / f , ^ ' , ^ ^ ^ ! 
de iste ambachtsschool te Amsterdam; E. Jelsma directeur van f 3de ^ c h t s s c h o ^ ^ 
en daaraan verbonden avond-teekenschool te Amsterdam; G. P

u J : K
K / l e ^ m ^ ' l e r a a r 

der ambachtsschool en der burgeravondschool te Hilversum ^ 
aan de Academie voor Beeldende Kunsten en T e c b n i ^ h e

M
W e

p
t e n ^ ^ ^ 

C. Menke, leeraar aan de ambachtsschool te Utrecht; Jan J Meyer, " f ^ . ^ ^ Ï Ï "è 
G. C. Michell, directeur der ambachtsschool en der M ! d d

p
e l b a r % r ^ h f ^ J ^ 0 ^ 

Leeuwarden; B. J. Ouëndag, architect te Amsterdam, " ^ ^ ' ^ 2 ^ de 
ambachtsschool en der burgeravondschoo te Schiedam; Ir. D P o s t m a e e r a a 
Rijks-Normaalschool voor Teekenonderwijzers e V a a " d \ R f ^ " S e / a v o S ^ 
te Amsterdam- f. van Reijendam, directeur der ambachtsschool en der burgeravonüscnoo 
Il A l m a a r T D Ros leeraar aan de Academie voor Beeldende Kunsten te s-Gravenhage, 

A Schel l e r a a r aan de Middelbare Technische School, tevens kweekschool voo 
L c h i n S Ï n . ' te Amsterdam, wonende te 's-Gravenhage; B. Steggerda, ^ i r e c t e j . d 
ambachtsschool en der gemeentelijke teekenschool te Eindhoven, A. H. Wirtz, leeraar 

v 
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aan 's Rijks hoogere burgerschool en directeur der gemeentelijke teekenschool te Breda ; 
C. Zander , directeur der 2de ambachtsschool voor handwerkslieden te A m s t e r d a m ; 
mej. J. H. A. Linden, directrice der industrieschool voor meisjes te Groningen; 
mej. J. L. C. Kropholler, leerares aan de industrieschool voor meisjes te 's-Gravenhage/ 

P R I J S V R A A G 

VOOR DEN AANLEG VAN EEN CENTRAAL PUNT (ONTSPANNINGSPLAATS) IN HET IjBOSCH 

AAN DE OVERZIJDE VAN HET IJ TE AMSTERDAM. 

Het Bestuur van de Vereeniging «Kunst aan het Volk« heeft met belangstelling de ontwikkeling 
van het IJbosch (»Vliegenpavk«) gadegeslagen. Waar dit bosch hoe langer hoe meer tot zijn recht zal 
komen, daar de begroeiing een zekeren wasdom heeft bereikt en de bevolking van den overkant van het 
IJ steeds groeiende is, leek het het Bestuur gewenscht, dat nu reeds plannen worden beraamd tot een 
geschikten aanleg van een centraal punt. 

Het Bestuur vat dit centrale punt op als een ontspanningsplaats, hoofdzakelijk voor kinderen. 
Dat wil niet zeggen een kinderspeelplaats, doch een plaats, waar de kinderen met hunne ouders 

kunnen verpoozen. 
Het Bestuur van de. Vereeniging «Kunst aan het Volk« acht het van groot belang, tot de ver

wezenlijking hiervan mede te werken. 

Ons Gemeentebestuur heeft zich met onze gedachten volkomen^vereenigd en zoodoende het uitzicht 
op de verwezenlijking ervan geopend. 

De Vereeniging «Kunst aan het Volk* schrijft daarom de volgende ideeënprijsvraag uit. 
Aanleg van een centraal punt (ontspanningsplaats) in het IJbosch. 

Art. 1. De keuze van het aan den aanleg te geven karakter wordt vrijgelaten. Alleen moet streng 
in het oog worden gehouden: 

1°. dat het geen park in den gewonen zin, maar meer een bosch is; 
2°. dat het bosch ligt te midden van een volkswijk. 
Monumentale fonteinen, beeldgroepen en dergelijke mogen dus niet worden toegepast. Een een

voudig, ondiep bassin, waarin de kinderen hun scheepjes laten varen, is echter wel toegelaten. 
Gewenscht worden de volgende eenvoudige gebouwtjes: 
a. eenige, aan één zijde open, schuilplaatsen; 
b. een ververschingslokaal. 
De ontwerper is vrij in de plaatsbepaling van het centrale punt. 
Verandering in den bestaanden, aanleg is in verband met die plaatsbepaling toegelaten, doch 't is 

wenschelijk, zooveel mogelijk rekening te houden met de reeds tot ontwikkeling gekomen begroeiing. 
De thans bestaande groententuintjes worden na den oorlog weder opgeruimd. 
Art. 2. Gevraagd worden: 
a. een situatie, schaal 1 tot 200; 
b. een perspectivische schets (vogelvlucht), opgehaald uit schaal 1 tot 100. 
De teekeningen uitgevoerd in potlood (gekleurd potlood is ook toegelaten). Zij mogen niet opgerold 

worden verzonden. 
Art. 3. Aan de Jury is een bedrag van f 400.— beschikbaar gesteld, om geheel of gedeeltelijk te 

bestemmen voor drie bekroningen. Bij gebruikmaking door de Gemeente van de gedachte van den 
Iste-prijswinner zal voor de uitwerking en aesthetische leiding van de uit te voeren bouwwerken (in 
den meest algemeenen zin) een nadere regeling met hem worden getroffen. 

Algemeene bepalingen. 

Tot de mededinging worden toegelaten alle Nederlanders. 
De inzendingen op deze prijsvraag moeten uiterlijk 6 Mei 1918, 's middags vóór 12 uur, vrachtvrij 

zijn bezorgd aan het Stedelijk Museum te Amsterdam. 
Als datum van inlevering wordt beschouwd de dagteekening van het bewijs van verzending, dat 

desverlangd moet worden overgelegd; te laat ingezonden antwoorden blijven buiten beschouwing, 
waarvan onmiddellijk mededeeling zal.worden gedaan aan het opgegeven correspondentie-adres. 

De ontwerpen moeten worden ingezonden onder een motto, dat op alle tot de inzending behoorende 
stukken moet voorkomen. 

De motto's van alle inzendingen zullen in de dag- en vakbladen bekend worden gemaakt. 
Elke inzending moet vergezeld gaan van een gesloten enveloppe, waarin naambrief, benevens de 

verklaring: »De inzender van het motto verklaart, dat dit ontwerp zijn geestelijk eigendom is.« 
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; J ftml„nne moeten een correspondentie-adres vermeld staan en het motto, 

All. ontwen» Wijven Lel ^ « ^ A g S Ï S m..pv..t <ler ju, , .uilen .11. inzendingen 
_ ^ ^ ^ r ^ X ^ ^ e ^ n i 8 i n g ; L dien .d .orden . v r a c ^ aan 

de cT^^r^™^ -^^^-^i^r5en^verzekerd tegen 
. a n i r r r ^ : ^ een oor - ^ - r . ^ ^ ^ _ ^ ^ 

Inzendingen, welke niBt ^ ^ ^ ' ^ Z J n ^ t voor cenige belooning in aanmerking 
Mei vóór de uitspraak der ^ Y ^ f , ^ ^ 
komenJngezondenteekeningen, welke m h e t p r o g r a m m ^ g ^ ^ ^ e ^ ^ ^ ^ 

D e j u r y .al ^ e v 7 ^ d ; \ ; ; n
e ; p V ^ ^ scEming ^ gedetailleerde beschouwingen 

over alle doch m f flf*™ * * ^ Z de tentoonstelling der ontwerpen worden bekendgemaakt-
leveren. Het rapport zal vóór de 0 P e ^ 8 v a

 c i n d b e s l u i t c n zai de jury voltallig moeten aanwez.g zyn. 
en ter lezing ^ - ^ ^ j t r l S t n ^ 0 ^ duur, daJ dlrdoor de afwikkeling der pr^s-
v r a a g ' i r S - ^ e T v S r a ^ V a n een plaatsvervangend lid door het bestuur van de Vereem.n, 

- r ^ e T ^ b S f ^ - r ^ S r S ^ e k r o o n d e ontwerp worden 
^ 1 ^ r t r : e n Ï % r d e t a ^ 
ontwerpen wordt de toestemming van d e ^ ^ Ve^SC

0
hp dc.,e i j s v r a a g Van toepassing de Algemeene 

Voor zoover dit programma met nader bepadt, «" 0P ^ z e P ^ ^ Genootschap «Architectura 
Regelen voorNationale «ouwkund ge Prosvragen va 1 9 ^ ^ / r . e n d 8 c h a p g e n 

et Licit ia. , den Bond van Nederlandsche ^ « ^ d e J " ^ Nederlandsche Architecten, 
de Maatschappij tot Bevordering d - * o u w k u n s ^ - n ^ ^ ^ F_ ̂  ^ 

t • ? ^ r e i l t bSoJwen r r z S , hok der beplantingen bij de diensten der 
? S t e ^ i r S secretaris. Nieuwe Tolstraat 64, te Amsterdam. 

Programma's met situatie verkrijgbaar bij den secretaris P, Bmk. 

PRIJSVRAAG VAN I IET INSTITUUT VOOR BOUWKUNST 

Het instituut voor ^ ^ 

W a a r i ^ ^ 

^ S ^ S e l ^ 1 ^ de Vereenigingter 

beVo^^r^^^^^^^ — J a n stuyt'lid van 

het bestuur van het Instituut, Bezuidenhout 195 ' D e n H a a g- 18 M c i 1 9 1 8 a a n h e t Secretariaat van 
Alle stukken worden vrachtvry mgewacht vóór of op 18 Mei 

het Instituut, Bazarstraat 5, Den Haag. AA-O? invilnnnhetadresvanlaatstgenoemdjurylid. 

van het Instituut, Bazarstraat 5, Den Haag. 
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BIJ DE PLAAT. 
PLAN VAN EEN MODERN BOERENBEDRIJF, 

door J. ZONDAG, te Kollum (Fr.). 

De bedoeling van dit ontwerp was, den boeren uit onze gemeente een plan te 
toonen, dat geheel afweek van de tot dusver ontworpen boerderijen, of plannen voor 
moderniseering in deze omgeving, opdat bij eventueelen nieuwbouw eend ernstig in 
overweging wordt genomen, iets in dezen geest te doen bouwen en af te wijken van 
de vooral in deze streken zoo geliefkoosde inrichting der Friesche stelphuizinge of een 
inrichting en groepeering, die hiervan weinig afwijkt. 

Zeker is het, en h^t blijkt genoeg uit ondervindingen, opgedaan in boerderijen, 
dusdanig gegroepeerd, dat de oude systemen zullen vervallen en men zich gaat inrichten 
voor de z.g. blokbebouwing. 

Vooral de jonge landbouwers weten die voordeden reeds naar waarde te schatten. 
Dit ontwerp is in hoofdzaak ingericht voor veeteelt, daar dit bedrijf hier de overhand 

heeft, alhoewel ook de landbouw hierin kan worden uitgeoefend. 
Een - korte beschrijving van grondplan en inrichting zal misschien gewenscht zijn. 
Het woonhuis. Dit is als een apart geheel beschouwd en zoodanig geprojecteerd, 

dat men van hieruit het geheele bedrijf kan overzien. 
Door de entree komt men in de hal, van waaruit zijn te bereiken de woonkamer, 

visitekamer, slaapkamer en keuken, terwijl voorts een onmiddellijke toegang tot en 
uitzicht op de binnenplaats is verkregen. De huiskamer is vóór de andere vertrekken 
en verzekert daardoor een vrij uitzicht. 

De keuken geeft toegang tot kelder of melkkamer en meidenkamer. Boven kunnen 
nu nog een slaap- en logeerkamer en verder een droog- en turfzolder worden gedacht, 
waarmee dan de voornaamste vertrekken zijn genoemd 

De inrichting moet eenvoudig, practisch en degelijk zijn. 
Zoo zal, wanneer b.v. de muren der woonkamer wit worden geraapt, met houten 
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lambrizeering op een flinke hoogte, de schoorsteen als schoon metselwerk behandeld, om de 

deuren en ramen een gemetseld architraaf aangebracht, en verder de balklaag uit moer

en kinderbalken samengesteld wordt, het geheel aan een boerenhuiskamer beantwoorden. 

Ook de overige vertrekken moeten uit den aard hunner bestemming aldus worden 

behandeld. 

Bedrijfsgebouwen. Aan de linkerzijde van het woonhuis, geheel apart van de overige 

gebouwen, ligt de koestal, terwijl op het eind hiervan de kalverenstal is ontworpen. 

Ook een stierenstal en kraamkamer ontbreken niet bij dit bedrijf. De koestal geeft 

ruimte voor het stallen van 41 koeien, zoodanig geplaatst in twee rijen, dat de mestgang 

langs den buitenmuur loopt. Een kamer voor den knecht of metkbaas, zooals men zich 

hier uitdrukt, staat met den stal in verbinding, zoodat altijd een wakend oog op het 

vee kan worden gehouden. 

Verder vindt men nog een voederkamer en bergplaats; voorts kan de zolder hier

boven voor berging van voederartikelen worden ingericht. 

De rechterzijde dezer blokbebouwiug wordt in beslag genomen door koetshuis, 

paardenstal, remise en varkensstal. 

De paardenstal geeft ruimte aan vijf paarden, terwijl de boxen kunnen worden 

gebruikt voor paard en veulen en hengstenstal. Ten opzichte van den paardenstal zijn 

het koetshuis en de remise practisch gelegen. In den varkensstal zijn zes afdeelingen, 

elk ruimte gevende voor het mesten van pl.m. 8 a 10 varkens. 

De kamer voor voederbereiding staat in verbinding met den varkensstal, alhoewel 

de voeding hoofdzakelijk automatisch is gedacht, d. w. z. als zoogenaamd droogvoeren. 

Het achtergedeelte wordt hoofdzakelijk ingenomen door de hooischelven, terwijl 

daartusschen de hoofd- en bedrijfsingang is geprojecteerd. 

De inrichting dezer bedrijfsgebouwen moet zijn volgens de nieuwste vindingen, 

steunende op ervaringen, in de practijk verkregen. 

Zoo kan voor het schoonhouden van de mestgruppen achter de koeien een electrisch 

schuifbord worden aangebracht en, zooals reeds is genoemd, de voedering der varkens 

volgens het droogvoersysteem worden ingericht, de aanvoer van hooi en afvoer van 

melk over smalspoor, en het leegpompen der ierputten enz. met electrische kracht 

geschieden. Een complete waterleiding voor het drenken van het vee en tevens voor 

huisgebruik is noodzakelijk 
Op de binnenplaats is een pomp met spoelbak geplaatst, voor het reinigen van 

landbouwwerktuigen enz. 

Overal, waar vee wordt gestald, is geen zoldering aangebracht, dit met het oog 

op het verkrijgen van een degelijke ventilatie. 
Het geheel is gedacht opgetrokken te zijn in baksteen. 
Het huis alleen met pannen, de overige gebouwen -met riet afgedekt. 

Ik meen te mogen volstaan met deze beknopte beschrijving, terwijl de teekeningen 

het overige kunnen vertellen. 
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DE TUINSTAD MUNCHEN-PERLACH, 

door G. FEENSTRA. 

D e r d e g e d e e l t e . 

Het woningtype der tuinstad. 

. l ' : III. 

Tweekamerwoningen. 
Van dit type gaven we reeds-een- voorbeeld in het tweede gedeelte (fig. 2 op bk. 

10). Het is wel eeii der eenvoudigste. Het vormt eigenlijk den overgaiig tusschen het 

éénkamer- en het tweekamer-type' 

Grondplan Dit plan kan enkel met den voorgevel aan den zonzijdegeplaatst worden 

en nimmer aan de noordzijde. De huiskamer is ruim 16 M3., terwijl ernaast een 

aardige keuken met berging en W. C. is aangebracht. Tevens bevindt er zich nog het 

extra-kamertje, dat dit type tot een tweekamer-type stempelt. Dit kamertje kan als 

slaapkamer doenst doen, maar wordt veelal als »mooie kamers gebruikt. 

Verdieping. Op de verdieping bevinden zich twee flinke slaapkamers met eenige 

bergzolderruimte. Gezien de weinige binnenmuren, is dit plan in bouw niet duur 

te noemen. 

Het plan, in fig. 3 op blz. 10 gegeven, is ongetwijfeld een der meest gewilde, die 

wij kennen, zonder dat nog een .te groote oppervlakte bereikt is. De bewoners van een 

dusdanig type roemen allen zeer deze inrichting. De werkmansvrouw wil tegenwoordig, 

bijna zonder eenige uitzondering,'de kamer .en suite*. Al is het voorkamertje of zitje 

zéér bescheiden en klein, deze gedachte is in dit plan tot uiting gebracht. Nu kan 

men lang redeneeren over het al of niet gewenschte van dergelijke verlangens voor een 

werkmanswoning, te ontkennen is niet, dat de overgroote rlieerderheid het gaarne ziet, 

en bij eenige bestudeering van het arbeidersbestaan zal men dit kunnen billijkea. Per 

slot van rekening blijft men »mensch«, en daarmede gaan gepaard de menschelijke 

neigingen. Een inkijk in, 't nette voorkamertje geeft ongetwijfeld een gevoel van behaag

lijkheid, en we zullen dan ook de laatsten zijn, die dit gevoel willen tegenwerken, 

hoezeer we ook weten, dat het practisch nut vaak gering is, en een badkamertje 

(ingericht met dezelfde kosten) hygiënisch zeer groote waarde- heeft. In onze volgende 

plannen hielden we echter met dit verlangen zooveel mogelijk rekening. Zooals het plan 

verder aanduidt, komen we binnen in een kleine gang met open trap en W.C. Deze 

gang geeft mede toegang tot zit- en huiskamer, terwijl verder keukentje, berging en 

flinke kasten aanwezig zijn. 

Verdieping. Zooals uit de teeketiing blijkt, is ook het verdiepingplan buitengewoon 

mooi en geeft tevens gelegenheid tot het maken van flinke kasten. 

Fig. 9. Een niet te groote woning voor groote gezinnen ontwierpen we in deze 

schets. De oppervlakte is "slechts 46,5 M3.. terwijl de ligging ten opzichte der wind

streken onbepaald is. 
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GRONDPLAN. VERDIEPING. 

FIG. 9. 

Grondplan Dit geeft naast een groote huiskamer een kleine kamer, die desgewenscht 

als slaapvertrek is te bezigen. Verder flinke keuken, berging, W. C , enz. 

Verdieping. Zooals uit de teekening blijkt, is hier geen overtollige ruimte aan 

gangen, portalen e. d. opgeofferd, en kunnen 8 a 10 personen slaapgelegenheid vinden. 

Een eveneens zeer gewild plan is dat, hetwelk we in het tweede gedeelte als fig. 5 

(blz. 11) gaven, hoewel voor arbeiderswoning wat groot te noemen. Toch is het wegens 

de kleine overspanning (één kamerdiepte), en dus met een lichte kapconstructie te 

maken, niet zoo duur als het wel lijkt. De gang is wat groot, maar geeft op geriefelijke 

wijze toegang tot alle vertrekken en W. C. H^t-, 

De kamers leenen zich zeer goed tot een gezellige meubileering. Ook op de 

verdieping is, zooals de teekening aangeeft, voldoende slaapgelegenheid. 

Het gemak van dezen plattegrond is, dat de woning zoowel met den voorgevel 

aan de zon- als aan de noordzijde kan geplaatst worden, omdat in ieder geval de huis

kamer voldoende zonlicht ontvangt. Bij dit plan is het (mede in verband met den 

toegang van de slaapkamer' naar het plat) gcwenscht, den achtergevel tot plm. 2 M. 

boven den verdiepingvloer op te trekken. 

Ook het plan fig. 4 op blz u , dat enkel als dubbele woning of als eindwoning 

kan gebruikt worden, is in 't algemeen voor arbeiderswoning te groot. Tuinsteden 

bestaan echter doorgaans niet uitsluitend uit arbeiderswoningen, waarom we aan dit type 

ook even een bespreking wijden. 

Grondplan. Bij de^e woning zijn feitelijk alle eischen, die men aan een goede 

woning mag stellen, uitgewerkt. 

Om te beginnen, verleent de gang toegang tot alle vertrekken en tot de W. C , 

• terwijl een open bordestrapje het geheel zeer intiem maakt en tevens gelegenheid geeft, 

onder het bordes, zonder veel extra-kosten, een aardig keldertje te construeeren. Daar 

n.l. het bordes (onderkant) plm 1,50 M. hoog is, behoeven we het keldervloertje slechts 

ongeveer ter diepte der fundeering te leggen. Voorzien we het bordesvloertje van een 

gestukadoord plafond (voor stofwering), dan hebben we een uitstekend keldertje zonder 

veel kosten. Plaatsen we de woning zoo, dat de awwkamers op de zonzijde komen te 
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w e n , dan l igg" de keuken, het keldertje en de W.C. op' t noorden terwijl de hoofd-

took mer , weer op de zonzijd. liggen; kortom, een toeS.and, .ooals d.e het meeat 

^ e n X is. Verder ia nog aanwezig een kleine herging, met een apart.n u.tgang naar 

^ t ^ Z - Daar de moren ahe opgaan, ia geen verdieping geteekend.. Ze bevat 

drie slaapkamers en eenige zolderruirate. 

Tot aoover over de ^ « W » ; het apreekt « ^ ^ ^ ^ ' ^ 
„pioaaingen kunnen worden aangevuM. We meenen echter hiermede te kunnen volatnan. 

om niet al te uitgebreid te worden. 

EXAMEN VOOR BOUWKUNDIG OPZICHTER EN ^ W K U N D I G TEKENAAR, 
EXAMEN I V O E S T E L D D O O R D E M A A T s c H A p p I J TOT BEVORDERING . 

DER BOUWKUNST, IN 1918. 

• I n verband met het behaalde rangnummer hebben de volgende, heeren het diploma 

verkregen voor: B o u w k u n d i g Opz ich te r . 

. Cvan der Wilk; . M J. Hols; 3 ^ Abconwer; ^ ^ ^ ^ 

t 1 . ,e VJ Miiland Wzn : 16. S. Meinsma i?- J- Benmnga, IÖ. j . u booden; 15. W. Nijiana vvzn., Keulen; 
I 9 . T. P. van der Waal; 20. J A. Lrucq; 2. S. ^ n d e ; ^ ; " ^ j ^ . van Doom; 
33. W.Enkkar; 24. T.Sikma; 25. T.E.Tak; 26 ™ : f V ^ 0 f ^ n ,2i Chr .^n 
2 . H.van Hoogdalem; 29. J. Wind; 30. W. vaade L1Bde 31, J f ^ R o ^ 3 7 - A. 

Wamel; 33- U. Visser; 34- ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ I ^ i C van 
Buys Jzn.; 33- C ten Heuvd 39 G J- van M d ^ ^ 4 ^ ^ j a , e r ; ^ ^ R i 

Zutphen Jr.; 42- P- A. Kuipers • 43- J A d Graaf; 

46. C. G. Batterman; 47- J- Zeeman; 48. f" ^ ^ ^ ^ t 54 C A.P. Minde.houd; 
5 I . P. Uchtman; 52. Ch. J; v - L.emp • ^ W A j e J 5 ^ ^ ^ 

55. P. van Leeuwen; 56. A. Halma, 57- J- D ^ m ^ e n
 A 5«- ^ Beversluis; 

' Rezelman; 60. J. B. Verdook Jr., 6 . J. ^ W ' 6 - t n JTkom 6 • H.^Bastmeijer; 

6 4 ; , Bloklander; 65 W. A. ^ ^ ^ Z ^ ^ 7* ^ e - f , 
7, f Z ^ Ï ' M * : ; 7 * I » O o U 7 . W F. Gdtte; 7 7 . K. Sanders; 
78. J.G.tenRaa; 79 H.Bron; 80. W. Tinholt; 81 J. de Kok. 
r Bouwkund ig T e e k e n a a r . 

I. N. J. Kruizinga; 2. W. Stelo 

PRIJSVRAAG VOOR EEN DIPLOMA VAN DE VEREEN^ING TOT BEVORDERING 
1 K i J b DER BOUWKUNST TE GRONINGEN. 

, •„ v r l N» x) ziin 72 antwoorden ingekomen. Bij 
Op bovenvermelde prijsvraag (zie Vad VN . 3) ^ P 7* rtn,w(.rnen van 

alle waardeering die de juiy had voor een zoo uitgebreide v e ™ e h n g ontwerpen van 
m e e t e Z i l e n d e k u l i ^ . bleek toch bij het beschouwen van ^ o ^ r p op 

zich ze dat er geen enkel bij was, dat in alle opzichten aan de eischen, door de jury 
I t e vo eed hoewel in vele opzichten hoogst -rdienstelijk en waardevol werk 
wTraaanleLffe;. De jury kon daarom geen ontwerp ter volle bekroning voordragen 
T l h X X n s de h a f g e s t a n e bevoegdheid aan vier ontwerpen een pr.s toegekend. 
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en wel: een eersten prijs van f40 aan het ontwerp motto »Molly« ; een tweeden prijs 
van f20 aan het ontwerp motto »Oefening* ; een derden prijs van f 10 aan het ontwerp 
motto »Gruno«; en een vierden prijs van f 10 aan het ontwerp motto »Pandora*. 

De jury bestond uit de hoeren: P. van de Wint, M. G. Eelkema, P. Ploegh, 

IJ. van der Veen en D. W. C. J. Meijners. 

HET KLEINE WOONHUIS IN DE VOORSTEDEN EN OP HET PLATTELAND. 

I. 
Een belangwekkend onderwerp zeker, dat, hoewel met het oog op Amerika 

geschreven, eenige ruimte laat in zijn opvatting, en ook voor onze lezers de moeite 
waard is, er kennis van te nemen; alsmede, omdat het een eigenaardigen kijk geeft op 
de verschillende manieren van bouwen, die daar gebruikelijk zijn. 

,Klein 1 Tot hoever gaat dat?« zoo vroeg de heer Robert C. Spencer Jr. in het 
Amerikaansche maandschrift »The Brickbuilder., en dan luidt zijn antwoord: Laat ons 
royaal zijn, en zeggen: tot 15.000 dollar, iets meer of minder, liefst véél minder, indien 
het versieringsmateriaal gevonden kan worden zonder buiten de streek te gaan, waar 

gebouwd wordt. 
Ongetwijfeld zou menig architect, die voor de lezers van een populair geïllustreerd 

blad alleraardigste huisjes en optrekjes weet te bouwen voor slechts twee of vier duizend 
dollar — op papier, wel te verstaan, — een gat in de lucht slaan, indien hij in de werkelijkheid 
beperkt werd tot een bedrag van zes duizend. Maar goed ontworpen huizen te bouwen naar 
individueel ontwerp, geheel van baksteen of wel van het half-om-half-type, die tusschen de 
vijf en tien duizend dollar kosten — om van een lager gestelde limiet maar niets te zeggen—, 
is een andere kwestie. Dit geldt zelfs voor de meest productieve baksteendistricten.1) 

Het is niet mijn bedoeling, zoo gaat de schrijver voort, in dit artikel stil t^ staan 
bij de schoonheid en duurzaamheid van baksteen als materiaal voor de buitenmuren. 
Deze uitmuntende eigenschappen zijn te welbekend en reeds zóó dikwijls in het licht 
gesteld, dat we die hier niet behoeven te herhalen. Doch waarom wordt de baksteen, 
sinds hij zoo gewenscht gebleken is zelfs voor de meest bescheiden villa of optrekje, 
zoo zelden gebruikt bij de kleinere huizen voor doorloopend verblijf, en als hij daarvoor 
gebruikt wordt, waarom zijn dan de resultaten gewoonlijk zoo poover en alledaagschf 

De kosten geven hier, in vergelijking met vakwerkbouw, hetzij met houten of met 
gepleisterde vulling, in hoofdzaak den doorslag. Een minder zwaar wegende reden is: 
het gewoon zijn aan of voorkeur hebben voor het huis in vakwerk, wat we als volk 
reeds meer dan een eeuw, waarin het timmerhout goedkoop was, deden. Dan is er ook 
de moeilijkheid om voor kleine karweien bekwame metselaars te krijgen, en, in kleine 
steden, gebrek aan practische ervaring in de toepassing van baksteen bij de meeste 
architecten, wier praktijk zich beperkt tot het bouwen van kleine huizfen. 

De laatste omstandigheid' is' natuurlijk grootendeels te danken aan de besparing 
in eerste kosten, die door het vasthouden aan de gebruikelijke bouwwijze wordt verkregen. 

i) Men moet er bij deze prijzen rekening mede houden, dat, naar de koopwaarde gerekend, in 
Amerika het geld veel minder waard is dan bij ons. Voor een dollar (muntwaarde / 2.50) kocht men 
daar, ook reeds vóór den oorlog, stellig niet meer dan hier voor een gulden. 
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Pleisterwerk op eea houten of ijzeren geraamte is de houten b r e e d i n g slechts beg.nnen 

te vervangen wegens het betrekkelijk geringe verschil in kosten en omdat men zoodoende 

het kostbare overschilderen vermijdt; maar buiten de steden aarzelen de arch, eet-

bouwers nog, hiermede een proef te nemen. Zij klemmen zich nog vast aan het u.terst 

nette Amerikaansche schotwerk. en bouwen houten romp.én in plaats van muren. 

De Amerikaan is altijd gereed een kans te wagen, als hij meent, dat h , daarmede 

geld verdienen of besparen kan. wat soms, ofschoon niet altijd, hetzelfde is. 
Ö Door het houten huis te kiezen, neemt hij een extra-kans op verhes door brand en 

heeft hij de zekerheid voor oogen (hoewel hij dit zelden als een gemiddelde jaarhjksche 

belasting beschouwt), in de toekomst kosten voor schilderen en herstelling te knjgen, 

.die tamelijk nauwkeurig van te voren te berekenen zijn, indien hij althans verwachten 

wil zijn eigendom in stand te houden. 

Kiest hij een gepleisterd huis, dan is de kans op brand geringer, vooral van 

buitenaf; evenwel, op het land of in een'ruim gebouwde voorstad is het gevaar voor 

brand van buitenaf toch al heel klein. En wat het gevaar binnenin betreft - - .s het 

baksteenen huis in nóg mindere mate hieraan blootgesteld. 

Met houten vloeren en schotwerk kan bij een bra^d zeker nog alles verwoest worden doch 

niet de baksteenen muren. En is dit inderdaad niet een kleine opoffering, zoowel van ge d als 

van sentiment, waard, als men er op vertrouwen kan. dat de muren in zulk geval bhj ven staan 

De besparing aan eerste kosten bij een houten huis houdt na enkele jaren op. 

In de buitenkwartieren onzer groote steden is de ruime toepassing van cement-stuc 

voor uitwendige bekleeding van het huis, door de speculatie en op-een-koopje-bouwers. 

de eerste stap geweest van het hout naar den baksteen, en dit verklaart ook. hoe de 

priis van goed timmerhout voor buitenwerk in de laatste jaren is omhooggegafen. 

Hoewel velen twijfelen aan de duurzaamheid van cement-stuc. over hout gepiekerd, 

voor buitenwerk er is goede reden om te gelooven. dat het bij geschikte verzorgmg 

minstens even lang duurt als het houten huis. Daar het slechts weinig méér kost en aan 

het huis een solider uiterlijk geeft, terwijl de onderhoudskosten beslist minder zyn 

moest het wel meer en meer populair worden, naarmate de prijs van het hout bleef 

stijgen en men een beter inzicht kreeg in de meest geschikte wijze van toepassing 

van dit materiaal, en in de velerlei afwisseling en. vormen, die daaraan te geven z.jn 

Tegenwoordig'zijn slechts weinig architecten in staat, goed pleisterwerk, zoowel wat 

kleur als wat samenstelling betreft, voor te schrijven, vooral bij werk buiten de steden, 

en zijn zij hierin afhankelijk van de landelijke bouwers. Bereide pleisterkalk of vloe.bare 

kleurspecie die een fraaie, gelijke menging voor kleur en samenstelling verzekeren, z.jn 

voor het kleine huis niet dienstig, uitgezonderd dan binnen een betrekkelijk klem rayon 

van uit de enkele centra, waar zulk materiaal vervaardigd wordt. 

Het effect van een in baksteentint gepleisterde tauur kan, met behulp van ver-

schillende mortels en geschikte voegverdeeling ter nabootsing van de diverse metsel-

verbanden. met tamelijke zekerheid van te voren onderzocht en bepaald worden, door 

bil het leggen der fundamenten op vlakken van enkele vierkante voet oppervlakte een 
J (Wordt vervolgd.) 

proef te nemen. 
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BIJ DE PLAAT. 
BLOK ARBEIDERSWONINGEN IN EEN TUINSTAD. 

Door G. FEENSTRA. 

„ ^ in Varl No o is ook dit een blok woningen 
Evenals het ontwerp, opgenomen in Vad. No. 9. ^ 

*- w — de bespreking zie men 
met hggi 

ng op het zuiden, aan den ingang eener straat. Voor 

de artikelen : „De tuinstad München-Perlach 

HET FRANKLIN-GEBOUW TE CHICAGO. 

De hierbij gegeven afbeeldingen, « t name de beide geveldétails, doen een 

monumentaal stuk baksteen- en terracotta-architectuur zien ^ ^ ^ ^ g 

verstaat. De architect George C. Nimmons, die dit gebouw-ontwerp, heeft h.erdoo 

b k gegeven, hoe hij de moderne begrippen in het Amerikaansche bouwtype weet ot 

u ing te br ngen, in tegenstelling met zoovelen zijner kunstgenooten daar te lande, 

die maar steeds hun heü blijven zoeken in de navolging van vroegere bouwsteen, 

vaak op gebouwen, welker karakter met die stijlen in flagrante tegenspraak is. 

De Lracotta-versieringen boven den ingang en in de borstweringen, zoowel als 

de toepassing van dit materiaal voor banden, sluitsteenen, lateien en raamdorpels, 

l o n e n hoe L n d.arvoor niet noodzakelijk zijn toevlucht behoeft te nemen tot natuur-

steen, doch ook de keramische? nijverheid haar deel kan geven. 

HET KLEINE WOONHUIS IN DE VOORSTEDEN EN OP HEF PLATTELAND 

E r i s aan, het bouwen in hout nog ^en andere moeilijkheid verbonden, die bij 

baksteen ve.meden wordt en door vele architecten niet altijd schijnt geteld e w o r d e . 

Waar het terrein rondom het huis te geaccidenteerd is om den grondslag la gs 

k u n s ^ g e n weg waterpas te maken, en de muren dus als uit het terrein moeten 

oprijzen, kunnen alleen solide gemetselde muren voldoen. 



HET FRANKL1N-GEB0UW TE CHICAGO. ARCHITECT: G. C. NIMMONS. 



PLAN BEGANE GROND. 

ALGEMEEN PLAN DER VERDIEPINGEN. 

,•;,- FRANKI.IN-GEBOUW TE CHICAGO. ARCHITECT: G. C. NIM 
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GEVELDÉTAIL DER BOVENSTE VERDIEPINGEN. 

HET FRANKLIN-GEBOUW TE CHICAGO. ARCHITECT: G. C. NIMMONS. 

Een waterpasse voeting, of stylobatus, is slechts goed, waar het terrein zelf waterpas 

is, of gemakkelijk waterpas kan gemaakt worden zonder zijn natuurlijk karakter te bederven. 

Door uitgebreide terrasvorming kan men aan dit bezwaar te gemoet komen; maar 

de eigenaar van een klein huis kan zich, om een vlak stukje grond te verkrijgen, zulke 

onkosten niet veroorloven, en bovendien. zouden terrasmuren op heuvelachtig terrein 

van metselwerk moeten zijn. Pseudo-terrassen - die men in Amerika »open voorhoven* 

noemt, van hol regelwerk met een houten vloer, in plaats van een solide en voldoende 

grondaanvulling, zijn natuurlijk een gebruikelijk toevoegsel voor het huis in vakwerkbouw, 

dat op dezelfde wijze is samengesteld. 

Wanneer, om een vloer van klinkers, tegels of cement te kunnen leggen, de muren 

van loggia's en terrassen van baksteen worden gemaakt in verband met houten en 

gepleisterde huizen, dan is het gevaar groot, dat er, waar het raamwerk met de bak-

steenen muren samenkomt, scheuren zullen ontstaan en er in de gepleisterde oppervlakten 

bol staande plekken zullen komen. 
Voor een huis van matigen prijs is baksteen, wanneer deze ter plaatse of op niet te 



GEVELDÉTAIL VAN EEN DER WINKELHUIZEN MET DE ENTREE 

DER BOVENVERDIEPINGEN. 

HET FRANKLIN-GEBOUW TE CHICAGO. ARCHITECT: G. C. NIMMONS. 
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verren afstand wordt gefabriceerd, uit het oogpunt van economie het meest te verkiezen 

In de midden-westelijke staten der Unie is men zoo gelukkig, zich uitmuntende metsel-

of straatklinkers te kunnen aanschaffen tot prijzen, afwisselend van 6 - . 0 dollar direct 

aan de fabriek, en van 1 2 - 2 0 dollar en meer per tooo, op het werk geleverd. 

De meeste architecten in die staten, zoowel als vele particulieren, hebben nu de 

schoonheid van den handvormbaksteen leeren kennen, in het bijzonder voor gebouwen 

in landelijke omgeving. 

Een der grootste moeilijkheden aldaar om aan baksteen-metselwerk effect te geven, 

is de algemeene voorliefde, welke zoovele architecten als ook huiseigenaars schynen te 

bezitten voor een zeer donkergrijze tot zwarte kleur der voegspecie, hoewel ieder kenner 

van coloriet weet, dat zelfs een geringe bijmenging van zwart ten gevolge heeft het 

doodsch maken en vertroebelen der grondkleur. In baksteen-metselwerk is elke steen 

op zich zelf zoo klein, dat zijn kleur, met die van zeer donkere voegspecie vereemgd, 

7ich in het oog van den waarnemer vermengt en £ en dof, hard en min of meer 

. t roebel , effect maakt Voor zuiverheid en rijkdom van kleur en fraai uitkomen van 

het metselverband, moet de voegspecie altijd op z'n minst iets lichter wezen dan de 

aemiddelde tint van den baksteen. 
& Als regel wijkt het lichtgrijs der kalk-cementmortel, die tegenwoordig gewoonhjk 

voor voegspecie gebruikt wordt, genoegzaam af van het doode wit, om zeer voldoende 

resultaten te verkrijgen met de lichtroode baksteensoorten. Bij best rood. dat donkerder 

is, en bij de bruine of purperen tinten der hardgebakken klinkers geeft een we.mg 

zwartsel aan de mortel een zachter en rustiger grijze tint. 

Met de gewone roodachtige kleur der steenkalk kan een doffe, zacht vleeschkleunge 

tint verkregen worden, veel lichter dan de gemiddelde kleur van den baksteen, hetgeen een 

zeer aangenaam effect maakt, niet zoo hard als de lichtgrijze voeg. Okergele voegen 

geven een rijke, warme tint aan muren van bezanden baksteen, mits men zorg drage, 

dat de kleur niet al te sterk wordt. 
Om terug te komen op het gebruik van zwartsel voor de donkerder grijze kleur voor 

voegkalk, deelt de schrijver dan mede, dat hij zooveel moeite heeft gehad om daarmede een 

geschikte en effen tint te verkrijgen, dat hij geneigd is, het geheel op de kleur van het cement 

te laten aankomen, zelfs al zou het metselwerk daardoor lichter getint worden dan gewenscht is. 

Sommige huiseigenaars, die een noodlottige voorliefde voor zeer donkere voegen 

hebben, gaven wel eens op eigen houtje (in hun rol als principaal van den architect) 

order aan de metselaars om meer zwartsel in de specie te doen, veelal tot schade voor 

het werk. Als gevolg van dit soort nngrijpen*'heeft op een groote buitenplaats de 

poort een gemiddeld grijze, stal en koetshuis daarentegen een. bijna witte voeg, en 

vertoont .het huis zelf alle tinten van lichtgrijs tot zwart; de eigenaar was namelijk 
iemand, die er een zeer besliste meening op nahield en deze doordreef ook. 

Kalkbouwers gaan bij het kleurmengen veelal zeer zorgeloos te werk, ondanks 

ernstige waarschuwingen van hen, die het toezicht uitoefenen. Zwartsel schijnt van 

aWere kleuren hierin te verschillen, dat het tot zekere grens de specie vergelijkenderwijs 

weinig donkerder maakt, maar zoodra die grens wordt overschreden, zóó snel verdonkert 

(tot diep blauwgrijs toe), dat het gevaarlijk lijkt, te beproeven de kleur donkergrijs te 
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maken, tenzij men een zuivere, donker opdrogende cementspecie gebruikt, waarin niet 

meer kalk gemengd is dan noodig is om haar te kunnen verwerken. 

De temperatuur schijnt ook veel invloed te hebben op de kleur, welke de specie 

na opdroging verkrijgt, wanneer ze met zwartsel vermengd is. Bij zeer koud weder 

droogt ze niet zoo helder op als bij warm weer. 

Wanneer men tamelijk laat, in den herfst een groot baksteenen huis begint te 

bouwen, ondervindt de kalk sterk den invloed van de wisselingen der temperatuur. 

Tot welke hoogte de zeer teleurstellende veranderingen • in de kleur der kalk, van 

lichtgrijs tot biauwzwart, in sommige gevallen meer te wijten zijn aan zorgeloosheid bij 

het aanmaken dan aan deze sterke temperatuurswisselingen, valt natuurlijk niet uit te 

maken; daaromtrent kan men slechts door speciale proefnemingen zekerheid verkrijgen. 

Maar groote temperatuursverschillen maken zeer zeker een grond tot verontschuldimne 

voor den metselaar uit. 

Tot op zekere hoogte is het waar, dat afwisseling in de tinten der kalk een aan

genaam effect maakt; maar het is dikwijls moeilijk, den metselaar bij het aanbrengen 

dier afwisseling binnen de grenzen te houden van een redelijk, uniform effect voor al 

de muurvlakken. 

Met gekleurde mortel moet de architect steeds op zijn hoede zijn tegen tintver-

schillen, die aan de muurvlakken vaak het aanzien geven van een, lappendeken. 

Hoewel een ingesneden voeg ongetwijfeld beter tegen het weder bestand is dan 

I een geknipte voeg, maakt deze laatste, vooral van beneden gezien, een aangenamer 

effect. In de eerste valt^namelijk de schaduw van de bovenliggende laag steenen, en 

die schaduw neutraliseert de tegenstelling van licht en donker tusschen de kalk en steen. 

Over de verschillende metselverbanden behoeven we hier niet breed uit te weiden. 

Voor wat ons onderwerp, het kleine huis in de voorsteden en op het platteland, 

betreft, zij als bijzonderheid nog genoemd, wat in Amerika bekend is als .Chicago-

verband* : om de vier of vijf streksche lagen één koplaag. Dit staat zeer goed, vooral 

wanneer met zorg verticale openingen in het metselwerk worden aangebracht,- en is 

tevens zeer economisch, in het bijzonder wanneer de achterwerkers, zooals vaak voor

komt, in soort en afmeting van den gevelsteen verschillen. 

Door baksteen in twee of meer geheel verschillende kleuren te gebruiken en ook 

de kleur der voegen te laten afwisselen, kan men heel wat variatie in het verband 

verkrijgen; maar in den regel is dit voor het.kleine baksteenen huis, dat wij hier op 

het oog hebben, te kostbaar en, tenzij de kop van den steen de grondslag voor het 

verband uitmaakt, zooals in het kruisverband, dat in Amerika het minst wordt toegepast, 

is er ook geen breedte genoeg aan ongebroken muuroppervlakte om dat systeem tot 

zijn recht te doen komen. 

Wil men in baksteen op de minst kostbare wijze bouwen, dan mag het voor een 

kleine villa van twee verdiepingen voldoende geacht worden, wanneer de muren boven 

de fundeering één steen dik zijn. Met goeden, harden baksteen gemetseld'in degelijke 

portlandcementspecie, schijnt dit alleszins betrouwbaar, vooral nu er in den laatsten 



«id allerlei vochtwerende preparaten werden uitgevonden, die, binnen op de mn.en 

I g e b r a c h t , een goed gen.e.smden éénsteensmo.r beter voehtvrij n,aken dan een 

andLalfsteensmnur r.o„der » l k een preparaat. Ook uit het oogpnnt van sohd. te . ,s 

" ' L e e n s n t o u , over twee verdiepingen .waar genoeg, daar hij slechts aan besehetden 

nningen word. b.ootgesteld, voorn, wanneer al te sntahe penante, worden vernteden, 

enThet l j binnen of bniten) pilasters of beeren worden aangebracht on, de lange m n„ r . 

vlakken te breken. , , , 
(Wordt vervolgd.) 

DE DUUR VAN GEÏMPREGNEERD TIMMERHOUT. 

Bij gelegenheid eener vergadering van een vakgroep van landbouwingenieurs gaf 

de v o o r i e r in een rede, welke hij daar hield, eenige interessante cijfers aangaande 

den duur van geïmpregneerde houtsoorten. 

Grenen en lorlen hebben een spinthout. dat zich gemakkelijk laat .mpregneeren. 

Masten, met teerolie doordrongen, duren gewoonlijk 2 2 jaar. Met een mengsel van 

chloorzink en teerolie houden zij het l 7 jaar uit. Dwarsliggers van grenen duren slechts 

15 jaar, vermits na dien tijd mechanische vernieling mtreedt. 

Vuren en dertnen hebben slechts een dunne, gemakkelijk doordnngbare spmtlaag 

( l O - r s mM.), en zeer afdoende middelen moeten dan ook aangewend worden om het 

luchtdroge kernhout te impregneeren, opdat niet door later voorkomende scheuren met-

doordrongen deelen blootkomen. Met sublimaat bereikt men 17 tot 20 jaar. 

» : zeer weinig en gemakkelijk bederfbaar spint. Men drenkt met teer e 

en bereikt aldus ao tot 2 I jaar. Niet bewerkte eiken dwarsliggers duren slechts ï 3 tot 4 p a 

Beukenkout heeft bijna niets dan spint en laat zich dan ook goed doordnngen wat 

bewezen wordt, doordat het, ongeveer driemaal zooveel teerolie 0 P n e e m t ^ ^ " 

Geïmpregneerd beukenhout duurt langer dan eiken, al of niet ge.mpregneerd. Dwa . 

Hggers bereiken een duur van .7 tot 28 jaaV. met chloorzink tO jaar. Daar teeroh 

nfeer en meer als brandstof voor motoren wordt gebruikt, kan men ook een mengsel 

van teerolie en chloorzink gebruiken, waarbij het hout nog 18 a 2,o jaar ^ b h j f t . 

PRIJSVRAAG VOOR EEN CENTRAAL PUNT. (ONTSPANNINGSPLAATS) 

IN HET IJBOSCH TE AMSTERDAM 

In de prijsvraag, uitgeschreven door het bestuur der vereeniging „Kunst aan het 

volk", te A m L d a m , heeft de jury den eersten prijs toegekend aan het ontwerp van 

den heer .P . Determan, leeraar aan de Burgeravondschool te Dordrecht, en leeraar 

opzichter aan den cursus in de bouwambachten aldaar. 

Naast de geldelijke belooning is hieraan verbonden het treffen van een nadere 

regeling met den prijswinnaar voor de uitwerking en de aesthetische l e ^ n g . 
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BIJ DE PLAAT. 

ONTWERP VAN EEN LANDELIJKE WONING, 

door R. JELLEMA, bouwkundige. 

Bijgaand ontwerp is eén klein buitenverblijf, gedacht in een boschrijke omgeving. 

De indeeling, zoowel beneden als boven, wordt door de teekening voldoende weergegeven; 

ze is vrij eenvoudig en practisch ingericht. 

De buiten-architectuur is gedacht in grijze baksteen, miskleurig; de plint iets 

donkerder dan het opgaand werk. De fries in den voorgevel is van staande lagen ge

metseld. De goot op den muur, waaronder een paar uitgemetselde lagen. De dakbedekking 

van roode verbeterde Hollandsche pannten, onverglaasd. Het kozijnhout breed in het 

gezicht, wit geverfd, de ramen en deuren groen geverfd. De bloembakjes voor de ramen 

wit geverfd, met een rood geschilderd ornamentje versierd. 

Oldenzaal, April 1918. 

HET KLEINE WOONHUIS IN DE VOORSTEDEN EN OP HET PLATTELAND. 

III. 

Door de gewone verdiepinghoogte iets te verminderen, kan men op de hoogte 

van een huis van twee verdiepingen een goeden halven meter uitwinnen, terwijl de 

kamers een gezelliger en huiselijker aanzien krijgen, en het aantal traptreden tusschen 

de verdiepingen minder wordt, hetgeen ook een niet te versmaden gemak is. 

Van schrijver's eigen huis is de eerste verdieping van bovenkant vloer tot onderkant 

plafond 2,40 M. hoog, de huiskamer 5,80 X 7i6o M. groot, en heeft de tweede verdieping 

slechts 2,30 M. hoogte. In spijt van de gangbare meening, dat slechts hooge kamers 

op luchtigheid aanspraak mogen maken, is het des zomers in dit huis heerlijk koel, 

als "er ten minste ook buiten eenige koelte is. Alle ramen zijn naar buiten openslaande 

draairamen, zoodat de geheele lichtopening tevens aan de toetreding van lucht dienstbaar 
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kan worden gemaakt en elk briesje wordt opgevangen, hetgeen veel meer tot ventilatie 

van het huis bijdraagt dan 'n 55 cM. meer verdiepinghoogte zou doen, daar bij warm 

weder de verhitte lucht in een kamer steeds in het gedeelte, dat zich boven de kozynen 

bevindt, blijft hangen. Wanneer er, zooals in de meeste huizen het geval is, schuiframen 

zijn, wordt deze toestand nog erger, daar dan, zelfs wanneer de ramen zoo hoog mogehjk 

worden opgeschoven, meer dan de helft der kamerhoogte met warme lucht gevuld blijft. 

Omtrent het ontwerpen van kleine woonhuizen in baksteen valt weinig te zeggen, 

dat niet evenzeer toepasselijk is op de landelijke architectuur in het algemeen. 

Hoewel in het zeer beknopte Amerikaansche huis de rangschikking van het complex 

slaapkamers over een verdieping reeds niet gemakkelijk was, is het ontwerpen van zulk 

een huis nog moeilijker geworden door de toenemende vraag haar twee of drie badkamers, 

in plaats van de ééne, die 15 a 20 jaar geleden goed genoeg was; men zou eigenlijk, 

na het algemeen schema te hebben vastgesteld, de planverdeeling veeleer van de 

bovenverdieping naar beneden moeten maken, dan haar van den grond op te ontwikkelen, 

ten einde zich het maximum van gemak bij beknoptheid en eenvoud te verzekeren. 

Vooral bij een huis van baksteen vermeerderen deze moeilijkheden voor den archrtect 

nog door het feit, dat er meer overeenstemming tusschen den plattegrond der beneden

en der bovenverdieping moet zijn. dan bij een huis, dat geheel in vakwerk is uitgevoerd, 

of wel, waarvan de benedenverdieping van baksteen en de bovenverdieping van vakwerk 

is De plooibaarheid van dit laatste systeem is werkelijk een betere rechtvaardiging 

voor zijn toepassing (afgezien van het schilderachtige dezer combinatie), dan de besparing 

van kosten, die het meebrengt boven een bouw geheel van baksteen. Deze bespanng 

is trouwens gering en wordt in sommige gevallen zelfs tot nul gereduceerd. Het komt 

evenwel dikwijls voor, dat men op die wijze den bewoners de meerdere ruimte, welke 

zij op de bovenverdieping noodig hebben, kan verschaffen, door het vakwerk over de 

muren der benedenverdieping heen te laten steken. Hetzelfde resultaat kan echter 

gewoonlijk ook verkregen worden, door de bovenverdieping zich ook over de uitgebouwde 

loggia's, althans de groote loggia, te laten uitstrekken. 

Wat het ontwerp aangaat, zijn er drie algemeene typen voor het kleine landhu.s: 

lo met drie slaapkamers, 20. met vier slaapkamers en één of twee badkamers en 

30 met vier of vijf slaapkamers; dit laatste type heeft twee of meer badkamers op de 

bovenverdieping, en beneden een kleine studeer- of ontvangkamer, benevens de hal, 

eetkamer, keuken enz., en de betrekkelijk groote huiskamer. Dit is de vaste indeeling 

geworden van het Amerikaansche huis met drie of vier slaapkamers. 

De ruime loggia, dikwijls bij voorkeur in het bouwplan opgenomen, omdat zij z.ch 

zoo uitstekend leent om er de maaltijden te gebruiken, daar men er des zomers fnsch 

en toch beschut zit, terwijl zij tegenwoordig ook veelal zoo ingericht wordt, dat men 

haar des winters met ramen van de buitenlucht kan afsluiten, is een der kenmerkende 

bouw-onderdeelen, waardoor het Amerikaansche landhuis zich in 't bijzonder van het 

Engelsche onderscheidt. Wanneer zij op geschikte wijze is ontworpen, geeft zij aan het 

huis niet alleen het aanzien van grooter te zijn dan het werkelijk is, doch verhoogt zij 

ook zeer de bekoorlijkheid en schilderachtigheid van het gebouw als geheel. Daarentegen 

bederft zij dit, wanneer ze gebouwd wordt op de tamelijk domme en afgezaagde manier. 
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die nog maar al te veel wordt gevolgd, als een reusachtig »afdak», dat het gebouw 
veel te veel maskeert en dikwijls ook aan de kamers al te zeer het zonlicht beneemt, 
waaraan deze vooral in den winter zoo groote behoefte hebben. 

Nog een karakteristiek onderdeel is de dusgenoemde »slaap-loggia« of buiten
slaapkamer, die in hef kleine landhuis juist groot genoeg kan zijn voor één of twee 
rustbedden of een hangmat. 

Wij geven hierbij ter illustratie de afbeeldingen van een klein landhuisje met drie 
slaapkamers, in den staat Indiana, en van een woonhuis in een der voorsteden van Chicago. 

Het eerste, gebouwd naar het ontwerp van den ardiitect Walter Burley Griffin, 
is opgetrokken in baksteenen muren van 30 en 22 cM. dikte, met gesneden voegen. 
Voeting. kap,.vensterstijlen en gootlijst zijn van beton, de dakbedekking is mastiek. De 
bouwkosten hiervan bedroegen 3500 dollar. 

Het tweede, een massief woonhuis met vier slaapkamers, is gebouwd naar het ont
werp van de architecten Tallmadge & Watson. Het is eveneens in baksteen opgetrokken, 
de raamdorpels en banden geportland. Het is met leien gedekt. De bouwkosten 
beliepen 6500 dollar. 

Heeft men een goed geproportionneerd plan ontworpen, dat zich leent voor een 
eenvoudigen en rustigen dakvorm, dan wordt het karakter van het huis in hoofdzaak 
bepaald door de vensterverdeeling, door vorm, hoogte en overstek der daken, door de 
behandeling van gootlijsten en topgeveltjes, en door de wijze van toepassing van hout 
en pleisterwerk in vereeniging met het metselwerk. 

Wat de vensterverdeeling aangaat, deze zal in hoofdzaak afhankelijk zijn van smaak 
of neiging van den ontwerper. Schrijver van dit artikel heeft altijd groote voorkeur 
gehad voor draairamen, in kozijnen met twee, drie of meer lichtopeningen gegroepeerd, 
liever dan voor elk raam een aparte rechtstandige opening in het metselwerk te maken. 
Die breede kozijnen geven een ruim uitzicht, waaraan door penanten op onaangename 
wijze afbreuk zou worden gedaan. Men is daarbij ook vrijer in de gevelverdeeling, 
hetgeen de ongedwongenheid der compositie bevordert. Draairamen verschaffen bij warm 
weder het maximum van ventilatie, terwijl zij zich gereedelijk leenen tot toepassing van 
buitenjaloezieën met kappen, wanneer de lidhtopeningen veel aan de directe zonnestralen 
blootstaan. Deze breede kozijnopeningen in het metselwerk worden het goedkoopst 
overspannen met een latei van hoekijzer; men kan echter ook houten bovendrempels 
nemen, indien deze van goed winddroog hout worden gezaagd naar het aloude 
Engelsche model. 

Een van de geriefelijkheden der baksteen ia de gemakkelijke wijze, waarop deze 
zich bij het kleine landhuis constructief met "hout laat combineeren. Uitgezonderd voor 
enkele bepaalde onderdeden als portieken en kleine loggia's, rijn steenen bogen kost
baarder dan rechte bovendrempels, en wanneer zij 'niet met zorg en naar eisch worden 
aangebracht, kunnen zij de compositie van het gebouw ernstig schaden. 

In vele gevallen hangt de grootte van het dak, hoog of laag — een machtig 
element in het aspect van het huis —, in hoofdzaak af van den smaak van den architect; 
alleen in zooverre echter, als hij daarin geheel vrij is. Wanneer een huis naar een 
gegeven plan moet worden ontworpen, in harmonie moet zijn met huizen in de naaste 
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oi^evlng, is men niet altijd vrij in de keuze van een hoog of een laag dak, doch 

wordt vooral bij het kleine huis, waar met de ruimte moet worden gewoekerd, deze 

kwestie er een van utiliteit. Wanneer de eigenaar ten opzichte van slaapkamernnmte 

geen hooge eischen stelt, is een laag dak, dat juist genoeg zolderruimte voor berging 

verschaft, voldoende, indien althans dienstboden- en badkamer op een der yerdiepmgen 

kunnen worden aangebracht. Waar de geëischte slaapruimte proportioneel groot is, is 

natuurlijk een zadeldak met topgevels aangewezen, waarbij men flinke ruimte behoudt, 

terwijl er rijkelijk gelegenheid is voor licht en ventilatie, met een minimum-aantal dak

vensters Het ontwerpen van topgevels in baksteen, waarbij voor den zolder zooveel 

mogelijk lichtopening noodig is, vereischt zorgvuldige studie en biedt niet geringe 

gelegenheid, het vernuft te laten spelen. Bij de meeste Engelsche huizen wordt die 

moeilijkheid vermeden, door slechts kleine raampjes in den topgevel te plaatsen of ze 

zelfs geheel weg te laten, daar men de zolderruimte niet als van veel belang aanmerkt 

Pleisterwerk, of hout en pleisterwerk, kan vaak met veel effect bij de topgevels 

van een baksteenen huis worden aangewend, wanneer de dakrand overhangt. Terwijl 

het verschil in kosten betrekkelijk gering is, geeft het afdekken der topgevels met steen 

of pannen, in plaats van den overstekenden rand, een ietwat streng en vormelijk aanzien 

aan het .landhuis, ofschoon het wel de eenvoudigste en meest logische afwerking is 

. , f Wordt vervolgd.) 
voor solide gemetselde muren. 6 / 

PRIJSVRAAG VOOR DEN AANLEG VAN EEN CENTRAAL PUNT IN HET 
IJ-BOSCH TE AMSTERDAM. 

Uit het rapport der jury blijkt, dat op deze prijsvraag 24 antwoorden zijn ingekomen. 

De jury is van oordeel, dat de prijsvraag niet als bijzonder geslaagd kan worden 

beschouwd, aangezien geen der inzendingen de oplossing van het vraagstuk geeft. Geen 

vertoont die bijzondere hoedanigheden, welke haar zoo ver boven de andere doet u.t-

steken dat er van een eersten prijs sprake kon zijn. Bij het eindoordeel werd dan ook 

met algemeene stemmen besloten, alleen belooningcn toe te kennen, en wel aan die 

ontwerpen, welke na de laatste schifting overbleven. In verband daarmede werd eveneens 

met algemeene stemmen besloten, dat slechts een gedeelte van de bestemde som voor 

belooningen ^ou worden besteed, en wel zóó, dat de ontwerper van de eerste belooning, 

motto Populair . , f 1 0 0 . - , de tweede, motto »De Groene Schoot., f 7 5 — , en de 

derde, motto * Kindervreugd«, f50.— zal ontvangen. 

De ontwerper van motto .Populair, bleek na opening van den naambnef te zijn 

de heer P. J. Determan, architect te Rotterdam. 

Met toestemming van de inzenders werden ook de beide andere naambrieven geopend; 

de ontwerper van motto .De Groene Schoot, bleek te zijn de heer P. J. H. Klijnen te 

Rotterdam, en die van het motto .Kindervreugd, de heer Ant. Pet, architect te Utrecht. 

Ofschoon geen der bekroonde ontwerpen onvoorwaardelijk aan het gemeentebestuur 

kan worden voorgedragen voor uitvoering, bevatten deze toch wel gedachten, welke 

voor uitvoering in het onderhavige geval vatbaar zijn. 

De jury bestond uit de heeren: Jan de Meyer, H. C. Zwart, J. M. van der Meij, 

D. F. Tersteeg, C. Oosschot. en P. Bink, secretaris. 
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STUDIE-PRIJSVRAAG VOOR EEN ONTWERP VAN EEN TIJDELIJK RESTAURANT. 

De Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst te Utrecht schrijft een studie

prijsvraag uit voor een ontwerp van een tijdelijk restaurant. 

Uitgeloofd worden: eerste prijs, f40.— met het diploma der vereeniging; tweede 

prijs, f20.— met id., derde prijs, het diploma der vereeniging. 

De deelneming aan deze prijsvraag is opengesteld voor inwoners der gemeente 

Utrecht. Er dient echter op gewezen te worden, dat deze prijsvraag is bedoeld als 

studie en dus niet is uitgeschreven voor zelfstandig werkzaam zijnde architecten. Tot 

deelneming zijn ook gerechtigd zij, die elders woonachtig zijn, doch hun bouwkundige 

opleiding te Utrecht genieten, alsmede de militairen, in garnizoen in den kring Utrecht. 

De jury voor deze prijsvraag bestaat uit de heeren: Ir. A. W. C. Dwars c. b. i., 

te 's-Gravenhage; C. J. Kruisweg, architect M. B. V. A., te Bussum ;• Ir. D. F. Slothouwer b. i., 

te Amsterdam; Ir. J. de Bie Leuvelink Tjeenk b. i., te Amsterdam; H. J. Kolk, 

architect M. B. V. A., Stadhouderslaan 81, te Utrecht. 

De uitspraak der jury zal door middel van twee Utrechtsche dagbladen en de bouwkun

dige bladen bekend gemaakt en de antwoorden zullen publiek ten toon gesteld worden. 

Alle stukken ter beantwoording dezer prijsvraag worden vóór of op 1 September 1918 

vrachtvrij ingewacht aan het adres van den secretaris der vereeniging, den heer 

M. E. Kuiler, Catharijnesingel 1, Utrecht, bij wien ook programma's verkrijgbaar zijn. 

DE TUNNEL DER A. E. G.-BAAN ONDER DE SPREE, TE BERLIJN. 

Met den bouw dezer tunnel werd in den herfst van 1914 aangevangen en sindsdien, 

ondanks den oorlogstoestand, ijverig voortgegaan. In Maart 1916 had een belangrijk 

oponthoud plaats, doordat een der damwanden bezweek en het Spreewater den bouwput 

vulde, zoodat deze, na herstelling van den damwand, weer -geheel moest worden 

leeggepompt; de tunnelwerken zelve leden hierdoor geen schade. 

Aan de Brückenstraat, waar deze doorbraak plaats had, daalt men langs smalle 

ladders in de diepte af. Onophoudelijk rolden hier tijdens de ontgraving de kipkarren, 

met grijzen grond gevuld, en zoowel door vrouwen als door mannen bediend — het is 

oorlogstijd! — over het gelegde smalspoor. Thans strekt zich de tunneloverdekking langs 

den- geheelen zuidelijken afrit uit, terwijl men langs een nieuwe smalle trap in de tunnel 

zelf afdaalt. Men bevindt zich hier als in een mijn: het daglicht is verdwenen, het riekt 

er vochtig en duf. In de machinekamer werken en stampen de roteerende pompwerk-

tuigen, die den geheelen put watervrij moeten houden, volgens een nieuw systeem, dat 

de firma Siemens & Halske, die den bouw uitvoert, hier voor het eerst heeft toegepast. 

Deze pompen verwerken in 24 uur niet minder dan 90.000 M8 water 1 Ter vergelijking moge 

dienen, dat de stad Berlijn met haar nieuw groot pompstation in de Wuhlheide, ten 

behoeve van de waterverzorging der geheele stad een dagprestatie van 120.000 M8. beoogt. 

Door de koude van den grond onder de Spree-bedding slaat alle vocht op wanden 

en planken neer; daarbij komt het hier en daar van bovea doorsijpelende, ijzerhoudende 

water, dat als in een druipsteengrot aan het tunneldek tot ijskegels wordt — wel een 

phantastisch gezicht in het hartje van Berlijn 1 — 
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Onder een balkenvloer, die tot steiger diende voor den bouw van het tunneldek, 

en die zoo hoog lag, dat men slechts gebukt onder het dek door kon gaan, werd de 

bodem van de tunnel in stampbeton uitgevoerd. 

Aan den noordelijken ingang, bij de Waiserbrug. is een voorstation voor het 

verder noordelijk gelegen station Neue Friedrichstrasse gebouwd; hier ziet men circa 

13 Meter boven den bodem een warnet van zware stutbalken, ijzeren buizen, planken 

en kabels, terwijl hoog daarboven, in de stadsstraat, de tramwagens rollen en 'ratelen 

over dit gebouw, dat den indruk maakt van een reusachtige onderaardsche kerkbeuk 

of catacombe. 

Deze nieuwe tunnel heeft een lengte van 180 M., met de afritten mee 200 M., 

terwijl de Spree-tunnel van de Viaduct-Spoorwegmaatschappij 125 M. laag is. Inwendig 

heeft ze breedte van 1 o M , terwijl tusschen de beide railsporen een massieve betonmuur 

van 40 cM. dikte de tunnel in tweeën deelt. 

De A. E. G.-baan hoopt dit jaar de lijn Gesundbrunnen—Neukölln, waarin deze 

tunnel is aangelegd, te openen. 

PORTLAND-CEMENT ALS DICHTINGSMATERIAAL VOOR GIETIJZEREN 

BUISLEIDINGEN. 

In het zuidelijk deel van Californië wordt voor het dichten der flenzen van giet
ijzeren waterleidingbuizen bijna algemeen portlaiid-cement gebruikt. De'eerste proef
nemingen met dit dichtingsmateriaal werden ongeveer tien jaar geleden bij het 
waterleidingwerk Long Beach genomen en vielen zoo gunstig uit, dat verscheidene 
steden besloten, het portland-cement voor het dichten der buizen in te voeren. Hiertoe 
werkte vooral mede de verklaring van den directeur der genoemde waterleiding, dat de 
cementdichting niet alleen veel goedkooper was dan de gebruikelijke dichting met lood, 
maar bovenal veel beter en duurzamer gebleken was. 

De uitvoering is betrekkelijk eenvoudig De ijzeren buizen worden eerst op de 
gewone wijze in elkaar gestoken, waarna in het oudergedeelte der flens een krans van 
droog jute wordt gelegd. De flens wordt vervolgens met zuivere cementbrij gevuld, 
slechts met zooveel water aangemaakt, ddt een zacht deeg ontstaat; daarna wordt dit 
evenals lood stijf aangeklopt. Wanneer de specie op de juiste stijfheid gemengd is, 
wordt ze door dit aankloppen bijna even vast als lood. Na het eerste aankloppen wordt 
de daardoor ontstane r.uimte nogmaals met cementbrij gevuld, die dan opnieuw wordt 
ingeklopt. Ten slotte geschiedt dit voor de derde maal, waarna de naad met een mengsel 
van gelijke deelen cement en zand wordt aangesmeerd, zoodat dit een tamelijk groote 
ring om de flens vormt Meestal laat men het cement gedurende twee etmalen verharden, 
alvorens de leiding onder waterdruk wordt gebracht; desnoods echter kan deze reeds 
na 24 uren in gebruik worden genomen. 

Blijkt het noodig, buizen, die met cement gedicht zijn, op te breken, dan wordt 
van boven af naar beneden een deel der cementvulling er met een breekijzer uitge
wrongen, waarna men de buizen gemakkelijk uit elkaar kan nemen, veel gemakkelijker • 
zelfs dan wanneer ze met lood gedicht zijn. Een belangrijk voordeel van deze dichting 
met cement is wel, dat het geleidend vermogen der buisleiding voor electnsche 
stroomen daardoor belangrijk vermindert, want elke buis is door het cement van de 
andere geïsoleerd; ze zijn dus vrijwel tegen electrolyse gevrijwaard. 

En van beteekenis is ook, als reeds gezegd, het verschil in de kosten. Bij den tegen-
woordigen hoogen prijs van het lood is die van cementdichting belangrijk lager; daarbij 
is deze eenvoudiger en vordert ze minder arbeid. 
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BIJ DE PLAAT. 
BLOK ARBEIDERSWONINGEN IN EEN TUINSTAD, 

door G. FEENSTRA. 

Dit blok vertoont een woningtype, dat bestemd is voor smalle woonstraatjes. Voor 

de architectuurbeschrijv'ing zie men het artikel: »De Tuinstad München-Perlach«, in 

dit nummer. 

DE TUINSTAD MÜNCHEN-PERLACH, 

door G. FEENSTRA. 

D e r d e g e d e e l t e . 

Het woningtype der tuinstad. 
IV. 

Architectuur. De architectuur der woningen eischt een zeer zorgvuldige en wei-

overdachte behandeling. Kan er van vele revolutiewoningen gezegd worden, dat de 

plattegronden ervan wel gebaseerd zijn op de eischen en behoeften der bewoners, de 

architectuur dezer woningen staat in den regel beneden alle peil. Zoowel het exterieur 

als het interieur geven blijk van onvoldoende kennis van ook maar de eenvoudigste 

beginselen der architectuur. We zullen aan de hand der gegeven teekeningen en schetsen 

een en ander eens in 't kort nagaan. 

Buiten-architectuur. Het behoeft geen verwondering te baren, dat wij de buiten 

architectuur van de plannen München-Perlach niet geheel de onze kunnen noemen. 

Integendeel, er is een groot verschil te bemerken, wat straks nader zal blijken. 

In fig. 10 reproduceeren wij eén gevelgcdachte der ontwerpers van het plan 

München-Perlach, Daar alle gevels een zelfde karakter vertoonen, lijkt ons deze ééne 

reproductie voldoende. 
Het olan is eenvoudig en van een karakter, zoqals men het in Duitschland veel 
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ziet; het geeft als massa-groepeering vooral in terreinen met een aanzienlijk hoogte

verschil aangename punten te zien. 

Bepaald „moderne" gedachten zijn in dit plan niet aanwezig. Om ónze gedaehten 

eenigermate uit te drukken, stelden wij een vijftal plannen samen, waarbij wij als hoofd

voorwaarde een landelijk karakter wenschten te bewaren. 

Het eerste plan (Vademecum No. 7, plaat 7) stelt voor een eenvoudig woningtype, 

dat we in verband met de opvolgende huizen een eenigermate verspringende voorgevellijn 

gaven (zie ook fig. l i) . Als architectuurgedachte bezigen we enkel i W ^ ? » , ^schijnbaar 

groote afwisseling zal toch een groote eenheid bespeurd wordeh en is door ons altijd 

getracht, rust in 't plan te houden. Van dit geheel in miskleurige steen gemetseld plan 

is het schilderwerk wit gehouden, terwijl de pannen enkel een paar centimeters over 

den muur steken, dus zonder windveeren. 

Het tweede plan (Vademecum No. 9, plaat 9) is anders gedacht. Dit is de eerste 

woning in een lange straat van eenigermate gebogen lijn (zie fig. 12). Wijl het trottoir 

vrij breed was (3,50 M.), meenden we zonder bezwaar een paar erkertjes te kunnen 

maken, om de hoofdkamers meer licht en prettiger uitzicht te geven. Daar de wegrichting 

Noord—Zuid is, zal voldoende zon ook in deze groote kamers gewaarborgd zijn. Het 

gedeelte, aan de straat gelegen, en dus den ingang aanduidend, hielden we krachtig 

van lijn. Verderop hadden de volgende huizen vrij diepe voortuinen, zoodat we den 

gemoedelijken overgang door enkele eenvoudige huisjes 't best konden aanduiden. 

Verder biedt dit plan ook al geen aanleiding tot meerdere opmerkingen. In de architectuur 

merken we dezelfde hoofdprincipes op, wat betreft metselwerk en kleur van het schilderwerk. 

De gemetselde hooge fries is van ruw bekalkte, uitgestoken koppen voorzien. Verder 

wijzen we nog op het intieme, landelijke karakter. 

Derde plan (Vademecum No. 1 1, plaat 11). Ook dit plan is bedoeld als aanduiding 

van een hoofdgedeelte der straat. Het voorspringend gedeelte Vordt in de voorlijn 

geplaatst, terwijl het achterliggende uit den aard der zaak voldoende voortuinbreedte 

zal verkrijgen. Het liefst zouden we ook dit plan met den voorgevel naar het Zuiden 

plaatsen. Beslist noodig is dit echter niet. De eindwoning komt bij een andere plaatsing 

alleen slechts eenigermate in het gedrang, terwijl het voor de andere woningen, die aan 

weerskanten licht hebben, uit den aard der zaak geen enkel bezwaar oplevert. Ook bij 

dit type is een landelijk karakter vooropgezet. Schilderwerk en baksteen kunnen o. i. 

ook het best in voorgenoemden geest worden gehouden. Zooals men ziet, zijn ook hier 

geen gevelafsluitingen toegepast. 

Vierde plan (zie de plaat in dit nummer). 

Om dit plan te begrijpen, wat betreft de architectuur moet men de situatie kennen, 

waarin deze woninggroep is geplaatst. In de voorgaande beschrijving betreffende de 

soorten van wegen noemden we de woonstraatjes, als zijnde smalle verbindingsstraatjes 

van niet groote lengte. Een dergelijk straatje nu schetsten we in fig. 13. Zooals men 

ziet, komt hierin het woningtype, van buiten uitdrukkende een kleine, eenvoudige woning 

met hoog dak en lage schoorsteenen, goed tot uiting. Deze gemoedelijke huizengroep, 

met de smalle voortuintjes, kan een aardige verbinding tusschen twee meer belangrijke 

straten opleveren. Overigens spreekt de architectuur voor zich zelf. 
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We zouden deze woningen bij voorkeur niet adn groote gezinnen willen toewijzen, 

maar liever b. v. aan oudere echtparen, die geen groote woning op drukken stand wenschen. 

Daarom ontwierpen we op de verdieping dan ook maar twee slaapkamers; in 't 

algemeen zijn twee slaapkamers beslist onvoldoende te noemen. Met onze kleinste 

plattegronden bedoelen we dan ook plannen, op speciale plaatsen gedacht en voor kleine 

gezinnen bestemd. Voor een normale arbeiderswoning is onze minimum-eisch: beneden: 

een groote kamer, een extra kamertje met een keuken, w. c. enz. Boven: minstens 

drie slaapkamers. ' (Wordt vervolgd.) 

HET KLEINE WOONHUIS IN DE VOORSTEDEN EN OP HET PLATTELAND. 

(Slot) 

Geen onderdeel van het landhuis biedt meer gelegenheid tot aanwending van vernuft 

en goeden smaak dan de haard in de huiskamer. Reeds enkel in baksteen kan heel 

wat belangwekkends op dit gebied worden voortgebracht; doch de mogelijkheden ver

meerderen nog bij toepassing van hout, natuursteen, tegels, cement en pleister voor 

het decoratief effect 

Sinds de doorsnee-eigenaar een noodlottige voorliefde schijnt te hebben voor het 

overladen van haar haard of schoorsteenmantel met een mengelmoes van allerlei prullen, 

is het geen slecht denkbeeld, den mantel geheel weg te laten, zoo daartegen geen 

ernstig verzet bestaat. Indien de eigenaar aandringt op een mantel bij een haard van 

baksteen, dan late men dien van steen of cement maken, hetgeen slechts weinig duurder 

is dan hout. 

Voor het plaveien van de terrassen en de vloeren der loggia's is baksteen in 

cementmortel op een goede beton-onderlaag minder kostbaar en bij het baksteenen 

huis meer in overeenstemming met het geheel, dan vierkante tegels. Een goede cement-

vloer is belangrijk goedkooper dan een vloer van Romeinsche baksteenen, op hun 

plat gelegd in keperverband of vlechtpatronen. Hoewel gladder en gemakkelijker 

schoon te houden dan baksteen, is cement toch minder wenschelijk, vooral voor vloeren 

die aan de zon zijn blootgesteld, daar het in warme zomers te veel hitte weerkaatst 

en de rustige kleurharmonie bederft, welke men bij het gebruik van gebakken klei-

producten verkrijgt, niet alleen voor het uitwendig'aspect van het huis, maar evengoed 

voor de aanhangsels daarbuiten. Om dezelfde reden moet het voetpad rondom het huis 

van baksteen zijn. In menig buitenkwartier der groote steden en ook in kleinere plaatsen 

in de provincie wordt het algemeen aspect ernstig geschaad door de harde witte lijnen 

der al te populaire cementpaden. Mooie vlakke klinkers, op hun plat op een beton-

onderlaag, de voegen volgegoten met vloeibaar cement, leveren een plaveisel, dat 

volstrekt niet moeilijk schoon en in den winter vrij van sneeuw is te houden, in spijt 

van de gangbare meening te dien opzichte. 

In zeer kleine plaatsen, waar de uiterste zuinigheid moet worden betracht, kan 

klinkerplaveisel, niet slechts voor voetpaden, doch ook voor loggia's en terrassen, gelegd 

worden in zand of in fijne grind, en de voegen gevuld met fijn zand, om deze desgewenscht 

later, wanneer alles zich goed heeft vastgezet, met cement te vullen. 
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De moeilijkste kwestie met betrekking tot het bouwen van baksteenen huizen is 

misschien wel die van de kosten. Er is een zoo uiteenloopend verschil in plaatselijke 

omstandigheden, zoowel wat de prijzen van het materiaal als wat arbeidsloon betreft, 

en daarbij is er zooveel variatie mogelijk in ontwerp en keuze van bouwstoffen, dat ieder 

architect bij het trekken van zijn horoscoop bij baksteenlievende cliënten voor een goed 

deel moet afgaan op zijn eigen, reeds opgedane ervaripgen. 

Te zeggen, dat een huis, htetwelk als vakwerkbouw is ontworpen, zonder wezenlijke 

verandering van het grondplan ook in baksteen kan worden gebouwd tegen een ver

hooging der kosten van 10 tot 20 pet. boven die van vakwerkconstructie, is voor een 

eigenaar van beperkte middelen niet het scherp belijnde advies, dat hij gaarne zou 

wenschen te ontvangen. Toch zou de architect niet wijs doen, zich meer gedefinieerd 

uit te laten, alvorens hij zoowel voor baksteen- als voor vakwerkbouw een plan gereed 

en des aannemers ramingscijfers in zijn bezit heeft, die dan het verschil in kosten ten 

gevolge van de voorgestelde verandering van bouwmateriaal meer bepaald zullen aantoonen. 

In-den omtrek van Chicago verschillen de bouwkosten voor precies dezelfde huizen 

aanmerkelijk. Tusschen de .North Shore, en de westelijke voorstad bedraagt dit verschil 

gemiddeld minstens 10 pet., welke het bouwen in eerstgenoemd kwartier duurder is. 

Schrijver kent voorbeelden, waarbij in .910 goede huizen in vak- en pleisterwerk met 

schindeldaken op de North Shore 22 Am. cents per kubieken voet kostten, terwijl in 

igog een zeer solide geconstrueerd en afgewerkt baksteenen huis met pannendak in 

een nabijzijnde westelijke voorstad werd gebouwd voor 24 Am ets. per kubieken voet, 

d. i. resp. f19.40 en f21.20 per M8. .'; 

Het schijnt, dat, hoe langer de architect speciaal in zijn woonplaats werkt, hoe 

moeilijker het voor zijn cliënteA wordt, hem te binden aan vooraf opgemaakte 

begrootingen. Cliënten, wier bezit beperkt is. Moevcn gewoonlijk en èeta/en ten slotte 

voor bouwkosten 3 0 - 5 0 pet. meer dan het bedrag, waarop zij den architect limiteerden, 

toen ze hem opdroegen het voor-.ontwerp te maken. Zij durven niet vrij zijn. 

Men heeft ons dikwijls gevraagd, of het waarschijnlijk is, dat de kosten van het 

bouwen in baksteen in de toekomst minder zullen toenemen: Het komt ons voor, dat 

onze eenige hoop in dezen berust op het vermeerderen der bekwaamheid en werkkracht 

van den doorsnee-metselaar en op het toenemen van hun aantal. Tegelijkertijd zullen 

de kosten van vakwerkbouw geleidelijk hooger worden, totdaf zij zoo ongeveer die van 

baksteenbouw nabij komen, en dan zal deze, bij zoo gering verschil in prijs, beslist 

gekozen worden uit hoofde van de in vele opzichten superieure kwaliteiten der baksteen. 

In kleine of afgelegen plaatsen kan een architect gemakkelijker een gebouw in 

vakwerk dan in baksteen doen uitvoeren. 

In menige kleine stad is de timmerman vaak de eenige vakman, die in staat js 

teekeningen te lezen en de ontwerpen van den architect uit een grootere stad zonder 

ernstige fouten uit te voeren, aangezien zijn beroep hem den eisch stelt, dat hij voor 

het bouwen van kleinere huizen in zijn woonplaats zelf de plannen ontwerpt en teekent, 

ergo als architect optreedt. 

Het werk van den dorpsmetselaar bepaalt zich meestal (ten minste in de midden-

westelijke staten der Unie) tot het metselen van voetingmuren en schoorsteenen, en 
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daarbij is hij dan doorgaans nog afhankelijk van den timmerman voor het correct 

uitzetten van zijn werk, daar hij zelf geen teekeningen kan lezen. Zijn manier van 

werken is dikwijls zoo treurig langzaam, dat — te gelijk wegens zijn overige tekortkomingen 

en die van den dorpstimmerman — architect en bouwheer zich een pak van 't hart 

genomen zien, als de karwei eindelijk klaar is. 

Een kleine persoonlijke ervaring, welke schrijver in 1910 bij het bouwen van een 

baksteenen huis had, heeft haar lachwekkende zijde, hoewel de humor ervan tóén niet 

bijzonder tot hem doordrong Er was geen opzichter op het werk, en nu had men de 

voeting der muren, die van natuursteen was, scheef gelegd en—tusschen twee bezoeken 

van deri architect in — de muren tot de eerste verdieping opgetrokken. Gebrek aan 

samenwerking tusschen timmerman en metselaar (de eerste had 's avonds de plannen 

bestudeerd, totdat hij van de inspanning zijner zenuwen bijna flauw viel) had nu ten 

gevolge, dat, toen de architect weer eens kwam kijken, de balklaag aan één zijde 

5 Eng. duim te hoog lag, het metselwerk niet waterpas en de voeting tusschen voor-

en zijgevel 2 duim open was. Toen een onderzoek werd ingesteld, bleek, dat de timmerman 

fan het misdrijf in zooverre medeplichtig was, dat hij het leggen van de balklaag maar 

aan den metselaar had overgelaten, zonder zelf diens werk te controleeren. De metselaar 

werd schuldig bevonden aan het scheefleggen der voeting; hij had namelijk bij de clausule 

in het bestek, dat deze moest gelegd worden met behulp van »accurate meet- en 

waterpasinstrumenten*, deze laatste uitdrukking aldus geïnterpreteerd: vijftig voet 

gummi-slang, twee man om de einden ervan aan de hoeken van het gebouw vast te 

houden, en een groote tinnen kan om het water aan te vullen, dat uit de slang ontsnapte, 

aangezien deze zeer oud en lek was. Het moet gezegd worden, dat het een zeer nauw 

luisterend »waterpas-instrument« zou geweest zijn, als het maar gevuld en in stilstand 

te houden was geweest; maar het accuraat aflezen werd onmogelijk door het lekken 

der slang, aangezien de man te gelijk zijn aandacht moest wijden aan den stand van 

het water èn moest trachten het Wegloopende water met water uit. de kan aan te vullen. 

Hoewel ook bij aanhoudend persoonlijk toezicht met onverschillige en onbekwame 

ambachtslieden toch geen eerstfe-klas-werk te verkrijgen is zou het aanstellen van een 

opzichter, ten minste zoolang het metselwerk niet geheel af is, wel tot meer bevredigende 

resultaten leiden en zoowel den bouwheer als den architect voor veel kwelling en verdriet 

bewaren. De architect is zelden dikwijls genoeg op het werk aanwezig om alles, wat er 

voorvalt, direct te kunnen zien. 

Wanneer in zijn afwezigheid slecht metselwerk is gemaakt, kan hij natuurlijk order 

geven, het weer af te breken en over te doen; maar zulk overgemaakt werk voldoet 

zelden zoo goed als dat, hetwelk terstond naar eisch is verricht. 

STUDIEPRIJSVRAAG VOOR ONTWERPEN VAN KLEINE ONTGINNINGS

BOERDERIJEN. 

Op deze prijsvraag, uitgeschreven door de Grondverbeterings- en Ontginnings-
« 

maatsch'appij te Boxtel, met medewerking van het Instituut voor Landbouwwerktuigen 

en gebouwen te Wageningen, en de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst te 

Amsterdam, zijn .89 ontwerpen ingekomen. 
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WANNEER IS BETON DROOG? 

Voor de nabehandeling — bepleisteren, beschilderen enz. - - van betonwerk is het 
van belang, het tijdstip te kunnen vaststellen, waarop men kan zeggen, dat het beton 
volkomen droog is. Vooral wanneer .er verflagen, fluaten, teer of asphalt op moeten 
worden aangebracht, komt het hierop ten zeerste aan. Dergelijke bestrijkingen hebben 
alleen dan uitzicht op duurzaamheid, wanneer ze tot op zekere diepte in de poriën van 
het beton kunnen dringen, wat echter onmogelijk is, zoolang zich daarin nog ongebonden 
water bevindt. 

Wanneer de binding van het beton is tot stand gekomen, heeft het, evenals alle 
mortels, nog eenigen tijd noodig, eer dat het overtollige water, dat niet door scheikundige 
werking gebonden wordt, zich door natuurlijke verdamping heeft afgescheiden. Een 
bepaald tijdsbestek is hiervoor niet aan te geven, omdat de weersgesteldheid, het 
vochtigheidsgehalte en de beweging der lucht, alsmede de temperatuur hierop van 
invloed zijn. Bovendien spelen natuurlijk ook de dikte van het beton, de dichtheid van 
de mortel en haar oorspronkelijk watergehalte daarbij een rol. 

Het onderzoek, of betonwerk voldoende droog is dm verder te kunnen worden 
behandeld, had tot dusver meestal op het oog plaats. Wanneer de grijze kleur van het 
beton aan de oppervlakte lichter werd en meer en meer het wit naderde, achtte men 
het droog. Hoogstens stelde men ten slotte zijn oordeel vast, door met een hamer 
op het beton te slaan: de meer of minder heldere klank diende dan als graadmeter 
voor het vochtigheidsgehalte. Dat deze oppervlakkige methode zeer gebrekkig is en tot 
groote teleurstelling kan leiden, is gemakkelijk in te zien, als men maar eens nauwkeurig 
nagaat, wat er bij'het drogen gebeurt. 

Zooals men weet, is het de lucht, die het vocht opneemt en afvoert, waardoor de 
droging tot stand komt De verdamping heeft derhalve alleen plaats aan de oppervlakte, 
die met de lucht in aanraking komt. Het water, dat zich in het inwendige van het beton 
bevindt, trekt langzamerhand naar de oppervlakte. Bij zeer poreus beton zal dit, wegens 
de grootere poriën, onder overigens gelijke omstandigheden vlugger gaan dan bij dicht 
beton. Bij warm zomerweer, drogen wind of sterken tocht zal daarom dikwijls. de 
oppervlakte op het oog volkomen droog kunnen schijnen, terwijl er feitelijk nog een 
groote hoeveelheid water in het beton aanwezig is, aangezien de verdamping van het 
water aan de oppervlakte ten' gevolge van de gunstige omstandigheden sneller plaats had, 
dan het water van binnen uit zich naar buiten kon werken. Dit geeft dan licht aanleiding 
tot bedrieglijke conclusies ten opzichte van den graad van droogte van het beton. 

Er is echter een eenvoudige, gemakkelijk toe te passen methode, om met zekerheid 
vast te stellen, of het beton droog is of niet. Nemen we aan, dat we met een beton-
vloer te doen hebben; dan legt men op één of op meer plaatsen een dubbel vel droog, 
gewoon vloeipapier, spreidt ,er een even groot vel asphaltpapier (met de geasphalteerde 
zijde naar onderen) over uit, en dekt alles niet planken toe. Den volgenden morgen 
zullen, indien er nog een belangrijke hoeveelheid vocht in het beton was, de veilen 
vloeipapier vochtig zijn, want dit heeft in den nacht het naar de oppervlakte komende 
water opgezogen en, ten gevolge van de afdekking met asphaltpapier, niet verder aan 
de lucht kunnen afgeven. De vloer is eerst dan voldoende droog te achten, wanneer 
men, door het vloeipapier te scheuren, kan vaststellen, dat er nog slechts geringe 
sporen van vocht aanwezig zijn. 

Déze methode kan, natuurlijk in een met het doel overeenkomenden vortn, ook 
dienen om muren en plafonds op hun droogte te onderzoeken. (T. I. Z.) 
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BIJ DE PLAAT. 
HLOK VAN VIER WONINGEN, 

door R. JELLEMA 

De tegenwoordige duurte van bijna alle bouwmaterialen deed het ons wenschelijk 

voorkomen, nog eens een woningtype te ontwerpen, dat, naast een zoo geriefelijk 

mogelijke indeeling, een zoo klein mogelijk oppervlak hnd Daardoor kwamen we ook 

tot het platte dak. Dit toch geeft veel mooiere kamers op de verdieping en is ten 

minste niet duurder dan een pannendak. 

In het hier gegeven woningtype is beneden een woonkamer met een groote keuken, 

verder een gang met W. C en een trap naar boven. Voor berging is in den tuin nog 

een schuurtje gedacht. Roven zijn drie flinke slaapkamers aangebracht. De geheele 

oppervlakte van iedere woning is i 38 Ms. De fundeering op staal denkende, is de 

inhoud van elke woning i 270 M8., zoodat, bij eenvoudige bewerking, deze woningen in 

den tegenwoordigen tijd nog voor i ƒ 2 8 0 0 gebouwd kunnen worden. 

Verder spreekt de teekening voor zich zelf. 't Spreekt vanzelf, dat men van het

zelfde type ook blokken van 6 of 8 woningen kan bouwen. 

BAD- EN ZWEMINRICHTING TE DETROIT. 
Architecten: STRATTON & BALDWIN. 

Onze afbeeldingen geven het middenfront,' benevens den volledigen plattegrond 

eener bad- en zweminrichting te Detroit, in den Amerikaanschea staat Michigan, gebouwd 

naar het ontwerp van de architecten Stratton & Baldwin. Ter weerszijden van het 

middengebouw is een door een muur omgeven open hof met kleedkamers, en aan de 

uiteinden zijn deze hoven door een kleiner, overdekt gebouw afgesloten. Links is de 

mannen-afdeeling, die 45 1 kamertjes en 58 kleedhokjes bevat, rechts de vroawenafdeeling 

met 110 kamertjes. Er bestonden plannen tot uitbreiding, volgens welke in de eerste 

afdeeling het aantal kamertjes tot 1738 en in de tweede tot 398 zou worden opgevoerd. 
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MIDDENFRONT. 

BAD- EN ZWEMINRICHTING TE 
DETROIT. ARCHITECTEN: STRATTON & BALDWIN. 



L J i | _ 

iti ï? 

* n j j r r -—^ ^3-.. . J • 

sèiltpv'''--1 

* 

® 
^ ^ T j i 

s » 

i>> 

q &SS —I iL^c 

p z o « o 

-I 

Q 

< 
n 
o» 
z 
o 
H 
H 

H 

W 
H 
u 
w 
H 
u 

H 
O 
H 
U o 
w 
H 
O g 
H 
K 
U 

g 
w 

z 

< 
pa 



I08 

De administratie is zeer eenvoudig geregeld. De bezoekers treden door de gewelfde 
open hal in het middengebouw binnen en gaan, na kaartjes gekocht te hebben, naar de 
voor mannen en vrouwen afzonderlijk ingerichte lokalen, waar de badbenoodigdheden 
worden afgegeven en zij hun zaken van waarde bij een bewaker kunnen deponeeren; 
van daar begeven zij zich naar de kleedkamertjes in de open hoven. Na zich ont
kleed te hebben, gaan zij door een poort in den ringmuur naar het terras, vanwaar 
zij den oever der Detroitrivier kunnen bereiken en daar hun bad kunnen nemen. 
Na afloop daarvan keeren zij naar het kleedkamertje terug, kleeden zich, en ver
laten, zonder weder in het middengebouw te komen, de inrichting, door de uitgangen 
in de eindgebouwen. Alle in- en uitgangen zijn van tourniquets voorzien, die het aantal 
personen, dat er van gebruik maakt, registreeren, Het natte badgoed wordt onmiddellijk 
door middel van een mechanische transportinrichting naar het waschlokaal gezonden, 
dat op de tweede verdieping van het middengebouw is gelegen en voorzien is van een 
complete moderne waschmachinerie. Na daar behandeld te zijn, worden de goederen 
per lift weer naar de distributielokalen beneden geëxpedieerd. De waschinrichting kan 
per dag 17.000 stuks verwerken. Verder heeft de inrichting nog een van al het noodige 
voorzien ziekenlokaal, om bij ongevallen hulp te kunnen verkenen. 

De benedenverdieping van het middengebouw en de muren rondom de kleedkamers 

zijn in helderroode baksteen uitgevoerd. Het geheele gebouw is brandvrij en heelt 

ƒ175.000 gekost, terwijl de voorgenomen uitbreiding op nog /162.500 werd begroot. 

AUTOMOBIELWEGEN. 

liet auto-verkeer stelt zware eischen aan de wegen. Met name de verbindingswegen 
tusschen de verschillende steden, die voor het meerendeel macadam- of klinkerstraatwegen 
zijn,- en waarop doorgaans met groote snelheid wordt gereden, hebben er veel van te 
lijden, en naarmate ze slechter worden, neemt bovendien de stofplaag toe. Vandaar, dat 
men er reeds in meer dan één land op bedacht is geworden, dergelijke wegen, waarop 
het auto-verkeer zeer druk is, door een bijzonder soliden bouw hiervoor geschikt te maken. 

Eén der oorzaken van de sterke toeneming van het auto-verkeer is ook de overbelasting 
der spoorwegen, vooral in de laatste jaren ten gevolge van den oorlogstoestand. Ook 
in Oostenrijk heeft men daarmede te kampen; hoewel het spoorwegverkeer aldaar 
voorbeeldig is georganiseerd, waardoor het in gewone tijden aan de strengste eischen 
kan voldoen, heeft men thans ook daar groote moeilijkheden te overwinnen. Het gewone 
goederenvervoer kan slechts in bescheiden mate plaats hebben; en industrie en bedrijf, 
het bouwbedrijf niet het minst, lijden daaronder ten zeerste. 

Dit was dan ook oorzaak, dat men ging overwegen, hoe daaraan te gemoet te komen ; 
de bouwmeester Georg Strohmayer o. a. diende bij de Oostenrijksche regeering een 
memorie in, waarin hij een plan aan de hand deed om door den aanleg van speciale 
automobielwegen het spoorwegverkeer ook voor de toekomt te ontlasten. Hij nam 
daarbij aan, dat de tegenwoordige verkeersmiddelen, ten gevolge van de maatschappelijke 
ontwikkeling, welke na den oorlog te verwachten is, ook op den duur onvoldoende zullen 
blijken, zoodat er nieuwe verkeerswegen noodig zullen zijn, en het dus raadzaam is, 
daartoe tijdig maatregelen te nemen. 
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Het tegenwoordige wegennet is aangelegd en daarom uitsluitend berekend op het 

verkeer met aangespannen voertuigen. Het automobielverkeer, dat nu reeds zulk een 

omvang heeft verkregen, éischt echter een geheel anderen onder- zoowel als bovenbouw, 

Zooals de wegen nu zijn, ondervinden zij niet alleen zelve groote schade, maar zijn zij 

door de onvermijdelijke vernieling, waaraan zij blootstaan, evenzeer nadeelig voor de 

gummibanden en de bewegende deelen van den motor der automobielen, waardoor het 

verkeer met deze voertuigen zeer onbetrouwbaar wordt; terwjjl bovendien de stofontwikkeling 

hoogst schadelijk is voor de volksgezondheid. Zoo doet zich nu de vraag op : Hoe moeten 

de nieuw te maken automobielwegen dan in hoofdzaak geconstrueerd worden om al 

deze bezwaren uit den weg te ruimen, en hoe kunnen ze het best geprojecteerd worden ? 

De laatste vraag kan, volgens steller der memorie, op eenvoudige wijze beantwoord 

worden, en wel in dezen zin, dat zij zoowel naast de bestaande wegen als naast de 

spoorbanen kunnen worden aangelegd, maar dan ook uitsluitend voor het auto- en 

rij wiel verkeer moeten dienen. 

Uit in het oog houdende, komen verder de kosten van aanleg en onderhoud dezer 

wegen in overweging. Een groot voordeel is hierbij, dat de materialen nu langs de 

evenwijdig loopende, bestaande wegen kunnen worden aangevoerd. 

De kruinbreedte zou voor hoofdwegen op 10 M. moeten worden aangenomen. 

De onderbouw kan, evenals dit nu reeds bij belangrijke wegen geschiedt, uit steenstukken 

opeen ingewaterde zandlaag bestaan; de bovenbouw echter moet, om den weg volkomen 

stofvrij te maken, uit een onderlaag van beton bestaan, met een deklaag van asphalt. 

De tonrondte zou, ten einde slippen te voorkomen, zeer gering moeten zijn, terwijl 

op het midden de weg een opstaanden hand krijgt van 30 cM breed en 30 cM. 

hoog, aan weerszijden een goot, en voorts kilometerpalen, doorgangen en bruggen evenals 

bij de spoorwegen. Bij kruising met andere wegen als anderszins zouden duidelijk 

leesbare waarschuwingsborden moeten worden geplaatst. 

In 't algemeen moeten alle noodige kunstwerken, als bruggen, doorgangen enz., 

voldoen aan de bepalingen van de Spoorwegwet Gewenscht, hoewel niet strikt noodzakelijk, 

zijn op bepaalde afstanden kleine wachterswoningen, van doorloopendc nummers en van 

telephoon voorzien, waar de automobilisten verschillende artikelen, waaraan zij eventueel 

behoefte hebben, kunnen krijgen. 

De bewoners dezer huisjes zouden als »op/,ichters van den weg« tot taak hebben, 

den weg geregeld te inspecteeren, dezen met de hun ten dienste staande wegwerkers 

steeds in orde te houden, en zooveel mogelijk bij voorkomende ongevallen de automobilisten 

behulpzaam te zijn. De weg zou bij de huisjes een verbreed gedeelte moeten hebben, 

opdat door stilstaande automobielen de passage niet wordt belemmerd. 

Beslist noodzakelijk zou. het ook zijn, in grootere steden, waar de rit moet worden 

afgebroken, garages te bouwen, waar benzine, olie, gummibanden enz, ten verkoop op 

magazijn worden gehouden. 
De automobielwegen mogen onder geen voorwaarde door andere voertuigen of door 

voetgangers gebruikt worden. 

Welke waarde zulke wegen in geval van oorlog zouden hebben, behoeft in dezen 

tijd niet nader te worden uiteengezet. 



n o 

Tot vergemakkelijking van het verkeer en van het rijdend publiek kan men, voor-

namelijk voor het vervoer van levensmiddelen, van kleinere steden en marktplaatsen 

uit zijwegen naar de rijks-automobielwegen aanleggen. 

Een en ander zou voor jaren rijkelijk werk en verdiensten verschaffen, wat vooral 

hun die straks uit den oorlog terugkeeren, ten goede zou komen; terwijl het z.ch reeds 

zoo sterk ontwikkelend automobielwezen er tot ongedachten bloei door zou komen, 

en ook industrie en bedrijf er groote baat bij zouden vinden. 

ó e voornaamste factor echter, die over het aanleggen dezer wegen moet beslissen, 

is gelegen in de vraag der rentabiliteit. De volgende punten komen bij de overwegmg 

hiervan in aanmerking: 1°. de verkrijging van den benoodigden grond; 2°. de volled.ge 

kosten van onder- en bovenbouw; 30- 'Ie bouw van de vereischte kunstwerken; 40- het 

onderhoud; 50.de beheerskosten en bijzondere uitgaven; 6". de verschaffing der noodige 

gelden; 7». de aflossing van het bouwkapitaal door middel van een afzonderlijke belasting 

voor automobielbezitters, bij de wet vast te stellen. 

Wat punt I - - den aankoop van grond - betreft, zal zeer zeker de prijs naar 

gelang van de'streek nogal verschillen; evenwel, zooals de ervaring leert, kan men bij 

nauwkeurige schatting en een goede keuze van het tracé altijd wel voor een aannemelijken 

gemiddelden prijs klaarkomen. Natuurlijk zal daarbij de onteigeningswet moeten worden 

toegepast. 

Ten aanzien van punt 2 - de volledige kosten van onder- en bovenbouw — zal men 

rekening moeten houdeu met de bepalingen der üostenrijksche wet, volgens welke 

aarden dammen in den regel met een talud van 3 : 2 , lagere ook 5 : 4 , en wanneer 

men uit de ingravingen deugdelijk materiaal, voorhanden heeft, soms wel ongeveer 1 : 1 

kunnen worden aangelegd; of wel een steenen dam, eventueel als bovenlaag op de 

aardebaan. of anders als droog gestapelde muren langs de kanten der baan, waarvan 

de helling dan 2 : 3 kan zijn, of ook met in specie gemetselde grondkeermuren. 

In den laatsten tijd vermijdt men droog gestapelde zijmuren, als ze zeer hoog moeten 

worden, wat vooral in bergstreken kan voorkomen; men bouwt dan liever een viaduct, 

of traceert den weg meer in de helling van den berg. 

Het talud van ingravingen wordt meestal 5 : 4 genomen of. bij vasten grond, nog. 

iets steiler. Deze taluds moeten door bezoding, beplanting of door vlechttuinen tegen 

afkalving worden behoed. Ingraving in rotsgrond wordt, als de legering van de steen 

het toelaat, met een talud van 1 : 6 of Wel verticaal uitgevoerd. 

De goten langs zulk een weg moeten, als de hoogte der ingraving == h is, een 

bodembreedte hebben - 8 + ' / * > Vorder komt in rekening de .o cM. dikke boven

laag van beton en de 2 cM. deklaag van asphalt. 

Punt 3 - de bouw van kunstwerken - tot punt 6 en 7 kunnen voor de rentabiliteits-

berekening pas in beschouwing komen, nadat het tracé en het geheele project van den 

weg zijn vastgesteld. KENNIS VAN BOUWMATERIALEN. 

Ier Een der belangrijkste onderdeelen van de studie der bouwvakken is de kennis de 
materialen, welke in die vakken worden verwerkt, niet slechts-om de soorten van elkander 
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te kunnen onderscheiden, maar vooral en niet minder, omdat de constructies in nauw 

verband staan met den aard en de eigenschappen van het materiaal,, dat er voor wordt 

gebe/Jgd, en dit op zijn beurt ook weer moet beantwoorden aan het doel der constructie; 

waarbij dan nog komt, dat men evenzeer bekend, moet zijn met de velerlei afmetingen 

en vormen, waarin de materialen in den handel voorkomen; terwijl het ten slotte ook 

geen kwaad kan, iets te weten omtrent den oorsprong der bouwstoffen, de wijze van 

fabricage, enz. 

Het is daarom van groot belang, dat de aanstaande vakman reeds van den aanvang 

af zich die kennis eigen maakt, hetzij hij zijn leertijd doorbrengt bij het vak zelf, of 

wel op een inrichting voor vakonderwijs zich voor de uitoefening daarvan bekwaamt. 

Nu is het veld hier onafzienbaar groot. Er zijn dan ook reeds zeer uitgebreide 

werken over bouwmaterialen verschenen, en de vaktijdschriften gaan geregeld voort, 

telkens nieuwe bijzonderheden omtrent reeds bekende en nieuw ontdekte of gefabriceerde 

materialen te publiceeren. Voor den beginner, die in de eerste plaats behoefte heeft 

aan een algemeen inzicht, zou het ondoenlijk zijn, zulke werken te bestudeeren, zoowel 

om de groote kosten, die het aanschaffen daarvan meebrengt, als wegens den omvang 

der studie, waarvoor hij uiteraard nog niet rijp is en ook den noodigen tijd mist, wat 

trouwens eveneens geldt van vele ambachtslieden, die reeds langer in hun vak werkzaam 

zijn. Vandaar, dat voor zulken een beknopt en niet te duur handboek het meest gewenscht is. 

Een dergelijk, zeer geschikt handboek is de »Leiddraad voor de kennis van bouw

materialen, ten dienste van ambachts- en avond-vakscholen», door E. Riepma, directeur 

der Ambachts- en der Machinistenschool te Groningen, en uitgegeven bij S. L van 

Looy, te Amsterdam. Van dit werk, dat in 1903 het licht zag, is thans reeds een 

vierde druk verschenen, hetgeen wel een bewijs mag worden geacht van zijn bruikbaarheid. 

Doel ervan was, de meest voorkomende bouwmaterialen in beknopten vorm te behandelen, 

in de eerste plaats ten dienste van de leerlingen onzer ambachts- en avond-vakscholen. 

Maar ook de velen, die hun opleiding in het vak zelf ontvingen, en hun kennis op dit 

gebied zouden willen vermeerderen, zullen er een dankbaarden vruchtbaar gebruik van 

kunnen maken. 

Hierbij komt, d^t de heer Kiepma niet op de lauweren, met de eerste uitgave 

behaald, is blijven rusten, doch eiken nieuwen druk belangrijk heeft herzien, verbeterd 

en uitgebreid. Ook deze vierde druk getuigt daarvan. Alleen verwondert het ons, dat 

tot dusver met geen woord melding werd gemaakt van het beton, dat in onzen tijd 

toch zéker ook wel onder de veel voorkomende materialen. mag worden gerekend, en 

van welks bereiding en eigenschappen de aanstaande vakman dus wel iets dient te weten. 

Dit neemt echter niet weg, dat we de bestudeering van dit werk allen belanghebbenden, 

van harte kunnen aanbevelen. De uitgever zorgde voor een nette uitvoering en stelt 

het boek ingenaaid voor / 1.90 en gebonden v o o r / 2 . 5 0 verkrijgbaar. 

BESCHERMING VAN BETON TEGEN ELECTROLYSE. 

Wanneer de wapeningsstaven in een "betonconstructie met electrische licht- en 
krachtleidingen in aanraking komen of, door welke andere oorzaak ook, electrische 
stroomen (gelijkstroom) van hooge spanning zich tot de wapening toegang verschaffen, 
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caan de staven roesten en wordt het beton beschadigd. Want het cement werkt als 
electrolyt ten gevolge van de hierdoor ontstaande electrolyse oxydeert het ijzer en aldus 
vormt zich op kunstmatige wijze roest. Aangezien dit met toeneming van volume gepaard 
o-aat kan hierdoor het sterkste beton uiteenbarsten. 

Ter vermijding van dit gevaar heeft men voorgesteld, de wapeningsstaven door een 
laag verf tegen den invloed der electrische stroomen te beschermen. Zulk een verflaag 
moet natuurlijk het ijzer volkomen tegen den invloed der electriciteit isoleeren, z^h 
goed aan de staven hechten en bovendien een ruw oppervlak hebben, opdat het vast
hechten van het beton aan de wapening niet verhinderd wordt. 

In het Journaal van het Amerikaansche Franklin-Instituut deed H. A. Gardner 
mededeelingen omtrent een door hem ingesteld onderzoek van verschillende daarvoor 
gebruikte verfsoorten, ten eerste wat betreft haar isoleerend vermogen tegen de werking 
van gelijkstroom, wanneer daarmee bestreken ijzeren staven in cement werden gelegd, 
en vervolgens naar de mate van vasthechting der cementmortel aan het er mee 
beschilderde metaal. 

Slechts weinige der onderzochte verfsoorten voldeden in deze beide opzichten aan 
de gestelde eischen. Het geschiktst bleek verf, die met gekookte of geharde ohen 
was aangemaakt, welke tot een verzadigd huidje opdrogen, en wel met door oxydatiè, 
doch door semi-polymerisatie, en een meer mat dan glanzend oppervlak opleveren. 
De gebezigde verfstoffen mogen de electriciteit niet geleiden en moeten in grofkorrehgen 
toestand verwerkt worden, opdat een ruw oppervlak verkregen worde. Met dit doel kan 
men ook het versch met de verf bestreken metaal -met zand bestrooien. 

Basische en chromaatverven bleken voor dit doel wel geschikt te zijn. 

PRIJSVRAGEN VAN DE VEREEN1GING «BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP* 
TE ROTTERDAM. 

De vereeniging «Bouwkunst en Vriendschap* te Rotterdam schrijft ook voor 1918 
oriisvragen uit. Zij vraagt: . •.•• i-

Prijsvraag I. Ontwerp van een blokbouw, dat gedacht is met de voorzijde te liggen 
Ier belan^riike breede verkeerswegen in een woonwijk, terwijl de achterzijde aan een tkomt op een breede kade met plantsoenaanleg, die een vaarwater begrenst De korte 

zijden van het blok grenzen aan breede straten. Gedacht is, dat het bouwblok met 
anders zal bevatten dan z.g. heerenhuizen. , 

Prijzen : zilveren medaille met getuigschrift en f 1 50, bronzen medaille met getuigschnit 
en f SO, eervolle vermelding met getuigschrift en f25. , ,. , , 

Prijsvraag II. Een huisje voor een walbaas belast met het toezicht op het laden 
en lossen van goederen aan een handelskade. , . r r u 

Prijzen; bronzen medaille met getuigschrift en f25, getuigschrift en f 10, eervolle 
vermelding met getuigschrift. , , . . , ,„ 

Prijsvraag HL Getuigschrift der Vereeniging «Bouwkunst en Vriendschap*, op de 
grootte van een folio vel papier, n.l. 21 X 33 c M - . , . . . . 

Prijzen: bronzen medaille met getuigschrift en f50, getuigschrift met f25, een 
eervolle vermelding met getuigschrift. „ . , , , , u u 1 J-

De deelneming aan deze prijsvragen is, behalve voor alle Nederlandsche bouwkundigen, 
ook opengesteld voor die, welke als krijgsgevangenen, van welke nationaliteit ook, hier 
te lande zijn geïnterneerd. 

De jury voor deze prijsvragen bestaat uit de heeren; 1. W. van Boven, mspecteui 
der Volksgezondheid te 's-Gravenhage; 2. Ir. M. Ph. J. H. Klijnen, architect te Rotterdam; 
3 A H Wegerif Gzn., architect te Apeldoorn; 4. Ir. J. C. van den Berg, architect te 
Rotterdam; 5. C. N van (ioor, architect te Rotterdam, 's-Gravendijkwal 17. 
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BIJ DE PLAAT. 
HET EXCELSIOR-HOUSE TE 's-GRAVENHAGE 

Architect: L. ZWIERS, te Amsterdam. 

Hierover schreef de Belgische architect Hub. Hoste in *Klei« o.m. het volgende: 

Wij zijn tamelijk onder den druk van het tijdperk, dat het onze voorafging en dat 

heelemaal in het teeken stond van een sterk doorgedreven individualisme. Wel begon-

zich af te teekenen hetgeen in onzen tijd van zoo'n buitengewoon gewicht is: de 

organisatie; de invloed ervan bleef echter tot het politieke gebied beperkt; in kunst 

o. m. waren er geen- sporen van te bemerken. Dit valt zooveel te meer te betreuren 

wat architectuur betreft, daar dit tijdperk er een was van grooten materieelen opbloei: 

de bevolking der steden groeide aan; men moest niet slechts de oude, kleinere woningen, 

die niet meer aan' de behoeften voldeden, door andere vervangen, maar ook de steden 

op groote schaal gaan uitbreiden. 

Van het ontelbaar leger van eigenaren, die langs de ,nieuwe straten gingen bouwen, 

was er geen enkele, die maar even bedacht, dat de bebouwing van zijn perceel verband 

moest houden met de omgeving; dat zijn huis maar een klein onderdeel uitmaakte van 

de straat, die zelf maar één der bestanddeelen was van de wijk, de buurt. Zoo mocht 

iedere eigenaar, binnen de beperkingen der gemeentelijke bouwverordeningen, vrij blijven 

zijn perceel zoo hoog of laag, zoo breed of zoo smal als hij maar wilde, te doen 

opbouwen; en indien hij niet meende zelf voldoende kennis van architectuur (?) te 

bezitten om den architect den stijl, waaraan hij de voorkeur gaf, op te dringen, dan 

was toch de bouwmeester mans genoeg om den door hem geliefkoosden stijl — Gothiek, 

Renaissance, Barok of wat weet ik al meer — te gaan toepassen. De uitslag was een 

bebouwing, waardoor wij gelukkiglijk nu allen geërgerd zijn, omdat er niet de minste 

eenheid bestaat tusschen de verschillende onderdeden ervan: elk huis heeft niet slechts 

een eigen hoogte, breedte en stijl (?), maar het vertoont een willekeurige verdieping

hoogte, afdekking, raamtype en kleur. 
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sm Wanneer de lezer nu de afbeeldingen van Zwiers' werk bekijkt, dan zal het he 

oogenblikkelijk opvallen, welke groote vooruitgang er hier verwezenlijkt werd; op dit 

belangrijk feit wou ik de volle aandacht trekken. 

Zwiers had te 's-Gravenhage een hoekperceel te bebouwen, dat zich op een tiental 

meters langs de Pletterijkade en + 40 meter langs de Scheldestraat uitstrekte; de 

gemeentelijke verordeningen wilden nu eenmaal, dat er langs de Scheldestraat een strook 

onbebouwd bleef, en zoo kwam dit lange front in tweeën gesplitst te zijn. Architecten 

der vorige generatie zouden om een dergelijk geval dolblij geweest zijn: in plaats van één 

.langen, kregen zij toch twee korte gevels; de mogelijkheid stond dus open om ze elk 

een eigen figuur te geven 1 Zwiers heeft daarentegen met veel vreugde de gelegenheid te 

baat genomen, een straatbebouwing te doen, in plaats van twee afzonderlijke huizen op 

te trekken. Men zie op de teekening zoowel als op de photo, hoe beide deelen feitelijk 

één geheel maken. 

Wanneer men echter naderbij kijkt, dan ziet men eerst, welke verschillen er tusschen 

beide blokken zijn: aan het linker blok (objectief genomen) zijn de zijtraveeën breeder 

dan aan het rechter blok; de. ramen op de verdiepingen zijn hier dan heel eenvoudig 

breeder geworden en hebben hun normale verdeeling behouden: zoo blijft het rhythme 

der twee gevels van het rechter blok hier regelmatig doorgevoerd, en men ziet door 

dit voorbeeld, dat dit doorloopend rhythme van evenwichtige partijen van veel grooter 

belang is en veel meer goede gevolgen na zich sleept, dan een streng aangehouden 

symmetrie. Dit bewijzen nog de verschillende puien, die. zonder inachtneming der 

travee-maten, alle dezelfde breedte hebben. Zwiers heeft hier immers te recht ingezien, 

dat, waar het gaat om breede openingen, deze veel sterker spreken dan het gespaarde 

metselwerk. 

En hier wil ik nog even de aandacht trekken op de moeilijkheid om woningen 

onder te brengen boven zaken, die groote puien met ruiten in één stuk eischen; deze 

laatste zijn immers strijdig met de gewone doorbrekingen van een huiswand. Zwiers 

heeft dit lastig geval zeer behoorlijk weten op te lossen. Ik wou alleen de vraag stellen, 

of de uitkomst nog niet voordeeliger zou geweest zijn, indien de latei der puien in 

het vlak uan den gevel had gelegen en niet iets achteruit; dan mocht de strek erboven 

vervallen en zou de borstwering een gelijke waarde gekregen hebben als deze tusschen 

de verdiepingen, hetgeen nu niet het geval is. 

Wat er ook van zij, Zwiers heeft hier een werk voortgebracht, dat pleit voor de 

behandeling van den straatwand als één geheel; het bewijst, dat de verschillen der 

onderdeelen den kunstenaar geen belemmering zijn tot het scheppen van complexen, 

waarin werkelijk een groote eenheid aanwezig is. 

Het is belangwekkend, na te gaan, op welke wijze de architect zijn bouwstoffen 

verwerkt heeft. Buiten de bovendorpels der puien, die van gewapend beton zijn, en 

enkele dekstukken van natuursteen, werd hier niets anders dan baksteen gebruikt; dit 

geschiedde echter op heel levendige manier. Zwiers heeft niet getracht de wanden in 

vlakken op te lossen; hij heeft daarentegen alles zooveel mogelijk uiteengehaald. De 

penanten tusschen de puien b.v. voert hij hooger op door een terugmetseling ter breedte 

van een kop; zoo ontstaat er niet slechts een reeks pijlers, die in de gevels een krachtige 
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verticale indeeling brengen, maar nog een serie losgewerkte gevelstukken, die een heel 

sterke werking verkregen hebben. Men ziet, dat er opzettelijk gezocht werd den gevel 

op te lossen in verticale strooken; langs de Pletterijkade zijn deze strooken zuiver 

verticaal, uitgezonderd deze boven de deur, die eenigszins schuin naar boven toeloopt. 

De gevel aan de Scheldestraat heeft insgelijks deze schuine traveeën, en het is opmerkelijk, 

dat Zwiers ze hier lager is beginnen te ontwikkelen. Wanneer men de overhoeks 

genomen photo bekijkt, krijgt men dan ook den indruk, dat de oplossing van den hoek-

pijler niet volkomen beheerscht is, daar hij zich aan de eene zijde vroeger dan aan de 

andere uit het metselwerk losmaakt 

Ten einde de spleet tusschen pijler en travee' sterker te doen spreken, heeft Zwiers 

daar alternatief gewonen en zwarten baksteen gebruikt. Men ga die kleurenspeling niet 

beoordeelen naar de teekeningen: de werkelijkheid is veel minder schel; alleen bij de 

huisdeuren vond ik het zwart verbrokkelend aandoen. Gele steen werd hier ook verwerkt, 

en wel hoofdzakelijk op de pijlers: daar staan zij op. hun kop en schuin naar buiten 

gemetseld, een manier,' waar ik persoonlijk niets voor gevoel; mij dunkt, dat hier zoowel 

de kleur als het relief ten schade komen aan den rustigen indruk, dien men van dezen 

gevel ontvangt, en dat de pijlers wel de elementen zijn, die hier op de meest rustige 

wijze dienen behandeld te worden. 

De afdekking der verschillende geveldeelen is. ook interessant; deze van den korten 

gevel stel ik zonder aarzelen verre boven de andere: de dalende lijn der midden

partijen lijkt mij eenigszins onvoordeelig en onrustig te werken tegenover de rustige 

lijn van het driedubbele raam. 

Dit zijn de bijzonderste overwegingen, waartoe dit bouwwerk mij aanleiding geeft; 

nog wil ik doen opmerken, dat het ons ook bewijst, dat niet slechts kerken, raadhuizen enz. 

goede brokken architectuur verwekken. Een nuchtere opdracht .ds deze: een auto-showroom 

met reparatie-inrichting, is den kunstenaar voldoende om een kunstwerk voort te brengen. 

HOU WSTüFFEN NOOD. 

In het onlangs verschenen boek van J . Marcel Auburtin en llcnri Blanchard, La 

dié de Demain dans les regions dévasteés (Armand Colin, 1917), worden verschillende 

kwesties behandeld die niet alleen voor Frankrijk, maar voor de heele beschaafde wereld 

van belang zijn ik bedoel o. m. de studie der materialen, die voor den herbouw zullen 

moeten gebruikt worden; in alle landen, waar er woningnood is — bijna overal dus—, 

waar in normale tijden een gedeelte der bouwstoffen uit den vreemde betrokken wordt, 

waar door den oorlog of de mobilisatie een groot deel der werkkrachten niet beschikbaar 

is, heerscht materi^lennood. Wat zal het zijn bij het vrij worden der in den oorlog 

verwoeste streken, wanneer de bewoners ervan zich onweerstaanbaar zullen aangetrokken 

voelen naar de plaats, waar hun stad, hun dorp zich vroeger bevond? Er zal zich een 

ontzaglijke behoefte openbaren aan werkkrachten en aan bouwstoffen. Hoe zal men 

zich deze laatste kunnen aanschaffen? 

Zelfs voor Noord-Frankrijk, dat aan de eene /ijdc tal van bouwstoffenfabrieken, atan 

de andere zijde veel steengroeven bezit, ziet de toestand er niet rooskleurig uit: de 



fabrieken zijn verwoest of op zijn minst van haar machines beroofd; de steengroeven 

werden tot militaire onderkomens of versterkte punten ingericht, en het zal heel wat 

werk geven, ze opnieuw bruikbaar te maken. 

Wat moet er dan gedaan worden? 
Schrijvers van bovengenoemd boek stellen vast, dat er moet gezorgd worden, 

dat de bouwstoffen aan de volgende vereischten beantwoorden: 
i. zij moeten zoo goedkoop mogelijk zijn; 
2. zij moeten van goede hoedanigheid zijn; 
3. zij moeten licht zijn en zich vlug en gemakkelijk laten verwerken; 
4. de fabricage en exploitatie zal moeten verbeterd en uitgebreid worden. 
Dit zijn de wenschen ; wanneer men zich echter voor de werkelijkheid stelt, dan onder

vindt men, dat er heel wat afstand tusschen beide ligtl De materialen moeten goedkoop zijn, 
maar de kolen o. m., die in de fabricage zoo'n rol spelen, zijn duur, en niet zoo 
makkelijk te krijgen; bovendien zal de arbeid niet'minder duur zijn. Daaruit volgt 
reeds, dat de bouwerij zoo zuinig mogelijk zal moeten zijn, en dat besparingen zullen 
moeten gezocht worden in de vereenvoudiging der productie van het materiaal. 

Al een anderen kant staat het vast, dat goede bouwstoffen de mogelijkheid open
stellen, de gebouwen iets lichter en toch even sterk als vroeger op te trekken. Dit is 
van groot belang, daar een mindere hoeveelheid te verwerken bouwstoffen een mindere 
arbeid beteekent, en met deze laatste omstandigheid ligt ook de derde aangegeven 
voorwaarde in verband. Het spreekt vanzelf, dat de geschoolde arbeiderskrachten na 
den oorlog aan de ontzaglijke behoefte niet zullen kunnen voldoen, Het ware bijgevolg 
van buitengewoon belang, mochten er materialen bestaan, die gemakkelijk door de 
beschikbare arbeiders te verwerken zijn Dit wordt verder onder het laatste punt 
toegelicht: van de industrie moet men goede en onder alle oogpunten voordeelige 
bouwstoffen verkrijgen; daarom wordt hier voorgesteld, van nu af materialen te ver
vaardigen, die de eene in de andere passen, zonder dat er aan hoeft gehakt te worden; 
de maten ervan zijn te *epalen door de normale breedte en hoogte van penanten, 
verdiepingen enz.; het ware, volgens zeggen van de schrijvers, het bouwspeelgoed der 
kinderen in de werkelijkheid brengen; met een beperkt aantal stukken kan men een 
oneindig getal gebouwen in elkaar zetten. 

Het is, wat men hier te lande normalisatie genoemd heeft. 
Vervolgens wordt verteld', hoe dergelijke bouwstoffen kunnen vervaardigd worden 

met kiezel, met puin der verwoeste gebouwen en met de ijzerslakken, die in groote 
hoeveelheid aan de voor het leger werkende fabrieken aanwezig zijn. Dit zijn zeker 
buitengewone bronnen van grondstof, en wij zijn innig overtuigd, dat, indien daarmee 
een druk- en weervast materiaal gemaakt wordt, dat goed bekeken is als normalisatie 
product en bovendien gemakkelijk behandelbaar, het -bouwstoffenvraagstuk heel wat 

eenvoudiger wordt. 
Er zal echter ook houtnood zijn, niet alleen, omdat het gebruik van hout zoo 

ontzaglijk zal stijgen, maar ook, omdat de bosschen zullen verwoest of uitgeput 
bevonden worden. Men zal dus móeten overgaan tot de doelmatige exploitatie der 
bosschen in de Koloniën. Desniettegenstaande zal hout zooveel mogelijk moeten gespaard 
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worden en vervangen door ijzer, beton en . . Wij zijn het echter met den schrijver niet 

eens, wanneer hij voorstelt, bekappingen van beton te m a k e n ; deze in een ander matenaa l 

overgezette houtconstruct ie zal o. i geen voldoening geven ; he t echte be tondak is he t 

plat, waarbij men nog he t groote voordeel heeft, geen dakpannen te moeten gebrmken. 

W a t schrijnwerk betreft ,staan de schrijvers insgelijks de normalisatie voor: verschillende 

typen van deuren en vensters moeten ontworpen en dan in groot getal voortgebracht 

worden. Zij moeten in hun kozijnen geleverd worden. ^ ^ ^ / ^ « ^ « ^ . « ^ « ^ ^ 

en eet, laag verf of olie. Indien de normaalmater ia len der muren behoorlijk geschikt 

zijn voor het inzetten van het schrijnwerk, zal het stellen van dit laatste geen bijzondere 

krachten vergen, hetgeen nogmaals van groot belang is. 

Glas zal een zeldzaam en duur materiaal zijn, omdat het in Frankri jk weinig gemaak t 

word t ; daarom zal men zooveel mogelijk de groote ruiten vermijden en . . . nu doorgaan 

met he t zoeken naar Ersatzglas. 

De schrijvers eindigen dit gedeelte van hun boek met de overtuiging uit te spreken, 

dat de kunstenaars met deze nieuwe bouwstoffen evengoed als met de oudere aesthetisch 

werk zullen kunnen voor tbrengen; dit is ook ons oordeel. De waarde der architectuur 

ligt niet in die der bewerkte mater ia len; met het mooiste marmer of graniet kunnen 

de afschuwelijkste dingen gemaakt worden; wij zijn er maar al te vaak getuige v a n ! 

Gaat het daarentegen om bouwstoffen die aesthetisch als neutraal of zelf minder 

mooi mogen aangezien worden, die verder in nauw verband liggen met de economische 

toes tanden van den tijd, dan zal de kunstenaar beter dan vroeger kunnen met terdaad 

bewijzen, dat het in architectuur hoofdzakelijk gaat om het scheppen van ruimten en 

massa ' s ; dan zal architectuur opnieuw volop een sociale kunst kunnen worden. 

PRIJSVRAGEN, DOOR UE VEREENIGING .BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP.,, 

TE ROTTERDAM, UITGESCHREVEN I » 1918. 

Van deze prijsvragen, waarvan we in ons vorig nummer den korten inhoud opnaften. laten we thans 

een breedere omschrijving volgen. 

I. ONTWERP VAN EICN BLOKBOUW. 

Er wordt gevraagd het ontwerp van een bouwblok volgens grondplan, dat gedacht ^ met de 
v o o r d e Te ïggen - n een der belangrijke breede verkeerswegen in een woonwijk, terwyl de achte™ de 
van het bouwblok uitkomt op een breede kade met .plantsoenaanleg, die een vaarwater begrenst. De 
korte ziiden van het blok grenzen aan breede straten. , .„. iw iw-.dw 

Gedacht is, dat het bouwblok niet anders zal bevatten dan z.g. heerenhu.zen. weker breedte 
afwisselt van 6,5 tot 10 M.. en welker achtergevels met inbegrip van serre-uitbouwen enz. blijv, n l.inne-n 
de achtergevelrooilijn, die op ± 18 M. diepte achter de voorgevclroo.lijn ligt. 

Buitentrappen aan de achterzijde en terrassen began'egronds met hooger dan 0,50 M. 
straatneil. mogen buiten deze achtergevelrooilijn geprojecteerd worden. m,>„i,ntTW.„ 

B Ï d e n voorgevel en op de hoeken van het blok, waar de voorgevel met de zygevels ^rnenkom n 

hoogte der afsluiting niet meer dan 3 M. zijn. 
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De hoogte der bebouwing is, binnen de grenzen van wat door haar aard zelve wordt geboden, vrijgelaten. 
Beganegronds-'vloeren mogen niet lager dan 0,4 M. boven de straat worden gelegd; souterrain

vertrekken mogen worden aangebracht, mits de vloer niet lager dan 0,70 M. onder de straat wordt 
gelegd; kelders kunnen dieper aangelegd worden. 

De bebouwing moet het karakter van een aaneengesloten geheel dragen, niettegenstaande zij 
elementen van verschillende waarde bevat. 

Het is niet geoorloofd, allen perceelen een gelijke breedte te geven; daartegenover is het niet 
gewenscht, het aantal typen grooter dan vijf te maken. 

Hoewel de ontwerpers vrij zijn in de keuze der bouwmaterialen, is het gewenscht om, met het oog 
op een exploitatie, die financieel niet onmogelijk zou zijn, overmatige kostbaarheid te vermijden, terwijl 
aan den baksteen, als inheemsch product, een ruime plaats dient toegewezen te worden. 
Gevraagd worden: 
a. Een situatie, waarop de perceelsverdeeling en schetsmatig de tuinaanleg is aangegeven, op een 

schaal van 1 <i 500. 
i. De plattegronden van kelders, souterrains, beganegrond en verdiepingen der verschillende typen, 

op een schaal'van 1 è, 100. 
c. De gevels van voor- en achterzijde en die aan de korte zijde van het blok, op een schaal van 1 a 200. 
d. De gevels van ten minste twee typen, op een schaal van 1 ;'i 50. 
e. De doorsneden van verschillende typen op een schaal van 1 :i 100. 
Uitgeloofd worden: 

Een e e r s t e pr i js : Zilveren medaille met getuigschrift én f150. 
Een t w e e d e pr i js : Hrpnzen medaille met getuigschrift en f50. 
Een d e r d e pri js : Eervolle vermelding met getuigschrift en f25. 

11. EEN HUISJE VOOR EEN WALBAAS. 

Verlangd wordt een huisje, bestemd voor een walbaas, die belast is met het toezicht op het'laden 
en lossen van goederen aan een handelskade. Het moet uitwendig groot zijn 2 bij 2,5 M., en een kast 
voor het bergen van kleeren enz. enz. bevatten. Het moet in zijn geheel verplaatsbaar en daartoe voorzien 
zijn van wielen van kleinen diameter. 
Verlangd worden: 

Plattegrond, opstanden en doorsneden op een schaal van 1 a 10, waaruit de constructie duidelijk blijkt. 
Uitgeloofd worden: 

Een e e r s t e pr i js : Bronzen medaille met getuigschrift en f25. 
E e n t w e e d e pr i j s : Getuigschrift en-'f 10. 
Een d e r d e p r i j s : Eervolle vermelding met getuigschrift. 

III. GETUIGSCHRIFT DER VEREENIGING «HOUWKUNST EN VRIENDSCHAP». 

Gevraagd wordt het ontwerp van een Getuigschrift der Vereeniging «Bouwkunst en Vriendschap», 
ter uitreiking bij de bekroningen, in de prijsvragen der vereeniging behaald. 

Het getuigschrift moet de grootte van een folio vel papier hebben, nl. 21 X 3 3 cM-> waarbij de 
grootste maat als hoogte genomen zal worden. 

Het moet bevatten den navolgenden tekst: 
«BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP». 

Het Bestuur der V e r e e n i g i n g « B o u w k u n s t e n V r i e n d s c h a p » , t e R o t t e r d a m , verklaart 
bij dezen, dat aan het ontwerp voor een .. 

vervaardigd door ... 
ingezonden onder het motto 
als antwoord op de door de Vereeniging in? 19 . daarvoor uitgeschreven P r i j s v r a a g , overeenkomstig 
het rapport der jury is toegekend: 

De Jury: Het Bestuur: 
•„ •„• Voorzitter. 

le-Secretaris. 

Rotterdam, 
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van het getuigschrift moet blijven, en dat deze bij v o o r k e u r tangb typ g P 

worden aangebracht. geschieden, zoodat een 

mm s saisis s^ssisis:^, * ̂  * — >-
typographischen weg worden aangebracht, van de versienng. 

Uitgeloofd worden: 
Een e e r s t e pr i j s : Bronzen medaille met getuigschrift en f 50. 
Een t w e e d e pri js: Getuigschrift met f M. 
E e n d e r d e pr i j s : Een eervolle vermelding met getmgschntt. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

A L w L l n is behalve voor alle Nederlandsche bouwkundigen, ook 

P De behandeling de, teekeningen is „ i j , doel, o » , dnidelijk e„ „.„wkeung »,n. 

. ™ de eeTd'en « . m . k - . U » , an w.onpl. . , . v » den „ n » . , p e , en de ^ ' " ^ J ^ ^ u Z 

de buitenzijde der emballage moet geplaatst zijn. . , , . i or, „AAr HP nitsnraak der jury. 

De ontwerper van eenig antwoord mag zich niet als zoodamg bekend maken voor de u.tspraak der ju y 
De jury voor deze prijsvragen bestaat uit de Heeren: 
1. W. VAN BOVEN, Inspecteur der Volksgezondheid te 's-Gravenhage. 
2. Ir. M. PH. J. H. KLIJNEN, Architect te Rotterdam. 
3 A. H. WEGERIF Gzn., Architect te Apeldoorn. 
4 Ir I. C. VAN DEN BERG, Architect te Rotterdam. Bestuursleden 
5 C. N. VAN'GOOR. Architect te Rotterdam, 's-Gravendijkwal 71. ) van »H. en v.« 

Wanneer geen antwoord ter volledige bekroning kan worden voorgedragen, heeft d ! J u r ^ e ' r ^ 
om h!t bestuur van .Bouwkunst en Vriendschap, voor te stellen, de u.tgeloofde pnjzen op andere 

^ Ï e ^ S - r d r j l y B t S ï i Bestuur van «Bouwkunst en Vriendschap door middel van twee 
- Rotterdam he dagbïdcn on het .BcTuwkundig Weekblad, bekend gemaakt en de antwoorden pub û k 

fen t on geÏel^worden, nadat het jury-rapport in het .Bouwkundig W - ^ / ^ ^ r f e n Ü i n g 1 
De uitreiking der bekroningen zal geschieden in de algemeene vergadermg der Vereemgmg, 

in Jannari 1919 zal worden gehouden. r „„ ,,,.„ i ïdcn November 1918 
Alle stukken ter beantwoording dezer prijsvragen worden voor of op ^ " ^ ^ J ™ ™ ' 

iury-rapport alle of een gedeelte der antwoorden ter expositie af te staan aan andere vereemgmgen >n 
i n ^ T n d Gedurende dien'tijd mag geen der ontwerpen gereproduceerd worden zonder toestemmmg van 

«Bouwkunst en Vriendschap». .„„^„«ri» aan tp bieden 
De Vereeniging heeft echter het recht, de bekroonde antwoorden ter reproductie ^ n t e ^ 

aan de redactie van eenig plaatwerk, tijdschrift of vakblad, zonder dat z.j gehouden zal z.jn, den 
bekroonden eenie honorarium daarvoor te betalen. , , . „ , „ J „„„ 

De o n t w e e n zullen, na het verstrijken van bovengenoemde drie maanden, binnen een maand aan 
de correspondentie-adressen franco worden teruggezonden. ^Wüahaar bii den 

Exemplaren van dit programma met situatie zijn op franco aanvraag kosteloos verknjgbaar bij 
Heer C. N. VAN GOOR voornoemd. 
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VADEMECUM 
DER BOUWVAKKEN. 

HOOFDREDACTEUR: L Z W I E R S , ARCHITECT M.B. 
FRANS VAN MIERISSTRAAT 77, AMSTERDAM! TELEF. Z.392. 

ADMINISTRATIE: ST. JANSTRAAT 40 TEL. N. 851 AMSTERDAM. 

BIJ DE PLAAT. 
HOOFDINGANG VAN HET EXCELSIOR-HOUSE TE 's-GRAVENHAGE. 

x\rchitect: L. ZwiERS, te Amsterdam. 

In aansluiting met de platen van — en het artikel van den heer Hub. Hoste over 

het Excelsior-House te 's-Gravenhage, geven we op de plaat in dit nummer nog als 

détail den hoofdingang van dit gebouw, benevens hierachter de plattegronden van het 

gebouw, die we tot ons leedwezen in het vorig nummer niet konden opnemen. Voor 

het overige meenen we naar de bespreking in dat nummer te mogen verwijzen. 

DUirSCHE MAATREGELEN TOT BESTRIJDING VAN DEN WONINGNOOD. 

In het «Bouwkundig Weekblad* werd de aandacht gevestigd op de maatregelen, 

die de Duitsche Rijksdag heeft genomen om den woningnood te bestrijden en den 

bouw van volkswoningen te organiseeren 

In verband met de maatregelen, die te onzent zijn beraamd, meent het blad, goed, 

te doen met over te nemen wat de .Deutsche Bauzeitung« dienaangaande meldt. 

Hieronder volgt'de hoofdzaak; 

i. De leiding van een stelselmatige en uitgebreide totstandkoming van woningen 

na den oorlog, zoowel als van de organisatie van alle hiervoor in het Rijk aanwezige 

openbare en particuliere krachten, wordt opgedragen aan. het »Reichswirtschafts-Amt« 

als «Zentralstelle für UebergangswirtschafU. Alle voorbereidingen daarvoor zijn door 

dit bureau in overleg met de Bondsstaten te treffen en reeds van nu af te regelen. 

2. Omdat de nieuwbouw alleen op particulier initiatief wegens de verhooging der 

bouwkosten en de bovendien weinig beschikbare gelden in den overgangstijd onmogelijk 

zal blijken, wordt 500 millioen Mark uit rijksmiddelen voor het verkenen van voor

schotten zoowel als voor het vormen van een waarborgfonds beschikbaar gesteld. 

De Bondsstaten en de gemeenten moeten gelijktijdig minstens voor een gelijk 

bedrag als het Rijk voor de opbrengst van deze gelden zorg dragen. 



122 

De verzekeringslichamen (ziekenfondsen, verzekeringbanken, vakvereenigingen) zoowel 
als de openbare spaarbanken moeten hun hiervoor beschikbare bedragen zoo mogelijk 
in leeningen aan volkswoningbouwvereenigingen tegen lagen rentevoet beleggen. 

3. Bij gebrek'aan bouwmaterialen is een spoedig in werking stellen, van de bouw-
materialen-industrie, door gebruikmaking van vrijkomende arbeidskrachten uit het leger 

PLATTEGRONDEN VAN HET EXCELSIOR-HOUSE TE 's-GRAVENHAGE. 
ARCHITECT: L. ZWIERS. 

en het beschikbaar stellen van toereikende kolenvoorraden, dringend noodig. De uit 

het leger afkomstige bouwmaterialen zullen tegen lage prijzen ter beschikking worden 

gesteld van gemeenten, waarin woningnood heerscht. 
4. Daar, niettegenstaande de voorraad van de zoo verkregen bouwmaterialen, 

naar het zich laat aanzien, in den eersten tijd nr. den oorlog niet in de komende 
behoefte zal kunnen worden voorzien, dient er zorg te worden gedragen, dat alleen de. 
noodzakelijkheid de volgorde van uitvoering der verschillende bouwwerken zal bepalen. 

In het bijzonder moet de luxe bouw in dien tijd geheel worden achtergesteld. 
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$, Voor de eerste opneming van dakloozen moetren familie-barakken worden 
gebouwd, die aan het doel beantwoorden en tegen matigen prijs worden verhuurd. 
Het bouwmateriaal hiervoor moet zoo mogelijk nog tijdens den oorlog ter beschikking 
worden gesteld. Het is aan te bevelen, dergelijke barakken-complexen zooveel mogelijk 
binnen de grenzen der voorsteden in de nabijheid van stations aan te leggen, en wel 
zoo, dat bij iedere woning de aanleg van een moestuin en naar behoefte ook stalling 
voor klein vee mogelijk is. 

6. Direct na den vrede moet met een stelselmatige en uitgebreide oprichting van 
gezonde, doelmatig ingerichte definitieve volkswoningen worden begonnen. 

7. Dè uitvoerings- en bemiddelingsorganen voor den toekomstigen woningbouw 
zijn de gemeenten. Zij gebruiken de door het Rijk en de afzonderlijke staten ter 
beschikking gestelde gelden om zelf te bouwen of om ze, onder waarborg, aan 
woningbouwvereenigingen, zoo noodig ook aan particuliere bouwondernemers, af te staan. 

Daarbij moet het gebruik tot algemeen nut door locale regelingen of door kadastrale 
registratie blijvend verzekerd zijn. De terugbetaling van de geldleeningen moet door 
een hypotheek met doelmatig gestelde aflossingen (besluit van den Rijksdag van 
24 Mei 1916) mogelijk worden gemaakt. 

In grootere gemeenten ihoeten woningbureau's worden ingesteld. 

WATERKRACHTSTATIONS IN NOORWEGEN. 

I (et tijdschrift der Vereeniging van Duitsche Ingenieurs bevatte interessante mede-
deelingen omtrent den tegenwoordigen stand der waterkrachtstations in Noorwegen en 
het gebruik, dat er van wordt gemaakt tot verkrijging van electrische kracht voor de 
bedrijven. Volgens deze mededeelingen bezat de Noorsche Staat reeds in 1911 31 waterkracht
stations met een gezamenlijk vermogen 'van 148.950 P.K., welk vermogen door verdere 
uitbreiding tot 743.480 P.K. was op te voeren; tot nu toe heeft men echter door uit
breiding nog slechts 27.000—29.000 P.K. meer verkregen. Elf dezer stations zijn zuivere 
waterkrachtwerken, waarvoor de talrijke watervallen in het land de beweegkracht leveren. 
Daartoe behooren in de eerste plaats de Nore-vallen, die op het oogeablik 24.240 P.K. 
produceeren, doch na uitbreiding der werken dit cijfer op 164.000 P.K. zullen brengen. 
De overige 20 stations zijn bovendien nog van stoommachines voorzien. 

De Noorsche Staat streeft er naar, alle bedrijven met electrische kracht te ver
zorgen. De hoeveelheid stroom, welke de Stedelijke bedrijven, alsmede de chemische 
industrie noodig hebben, neemt van jaar tot jaar toe. Buiten de steden wordt de 
electrische kracht veelvuldig toegepast voor de machines, die in het landbouwbedrijf 
gebezigd worden Maar bovenal legt men het er op toe, in de huishoudingen het 
electrisch koken en stoken te doen inburgeren, daar dit bij een stroomprijs van iets 
meer dan 1 cent per kilowatt-uur goedkooper uitkomt dan het gebruik van andere 
brandstof. De hiervoor ingestelde Staatscommissie berekent, dat in de toekomst Vj P-K. 
per inwoner noodig zal zijn, afgezien van de behoeften der groot-industrie. 

Op 1 Januari 1914 bezat Noorwegen in totaal 306 staats- en particuliere centrales 
met een jaarproductie van 396.000 K.W. De grootste centrale is die te Rjukan, die 
haar arbeidsvermogen ontleent aan de geweldige watervallen van den Rjukanfos en een 
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Üm een denkbeeld te geven van het streven van den bond in deze richting, laten 
wij hier volgen art. i van diens strijdprogram, dat aldus luidt: 

De Algemeene Nederlandsche Opzichters- en Teekenaarsbond strijdt voor: 
a. invoering van wettelijke bekwaamheidsakten voor opzichters en teekenaars; 
b. verhooging van den algemeenen loonstandaard en gelijke bezoldiging van opzichters 

en teekenaars; 
c. een wetteliik geregelden arbeidsdag van 7 uren voor de teekenaars en van 

een zelfde aantal uren als de werklieden in hetzelfde vak voor de opzichters, en 
voor invoering van den Engelschen Zaterdag; 

d. het verleenen van 14 dagen verlof per jaar, met behoud van salaris, aan alle 
opzichters en teekenaars; 

e. voorziening in de geldelijke gevolgen der werkloosheid; 
/ . opneming van de technici in de Ongevallenwet; invoering van staats ouderdoms

pensioen ; voorziening bij invaliditeit; en voor goede arbeidswetgeving in het algemeen. 
g. de stichting van Middelbaar Technische scholen en kosteloos middelbaar, technisch 

en industrieel onderwijs. 

Van de wijze, waarop voor de verwezenlijking van dit program in de beide 
verslagjaren werd gewerkt, geeft nu het verslag een uitvoerig gedocumenteerd overzicht 
hetwelk doet zien, dat geen enkel dezer punten uit het oog werd verloren en vele 
daarvan niet zonder succes werden nagestreefd. 

Ten einde te komen tot een staatsexamen voor waterbouwkundig- en spoorweg
opzichter, werd- in samenwerking met andere technische bonden geageerd tegen de 
poging van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs tot het verkrijgen van subsidie 
voor het door dit lichaam instellen van zulk een examen, en in een adres aan den 
Minister van Waterstaat aangedrongen op het instellen van een staatsexamen, alsmede 
op samenstelling van de programma's van eischen daarvoor in overleg met de 
vertegenwoordigers der vakvereenigingen van alle belanghebbenden. 

De salarisactie had ten gevolge, dat op 1 Januari 1918 een totale salarisver
meerdering voor de leden van den bond was verkregen van ƒ 41.604 of circa / 255 
per lid per jaar. Met name werd ook een poging gedaan om verbetering te krijgen 
in de salarissen der Genie-opzichters, die afwisselden van ƒ 0,55—f 4 per dag, met 
het gevolg, dat thans aanstellingen op een dagloon beneden f 3,25 tot het verleden 
behooren en bovendien ook duurtetoeslag wordt verleend. Voorts werd bij verschillende 
gemeentebesturen met meer of minder succes aangedrongen op salarisverhooging voor 
hunne technische ambtenaren. 

Een onderzoek naar den arbeidsduur van opzichters en teekenaars verschafte een 
schat van materiaal, waarmede in de volgende jaren zal worden gewerkt door het 
uitgeven van een afzonderlijk propagandistisch geschrift over dit punt. 

Voor een jaarlijksche vacantie van 14 dagen met behoud van salaris werd in 
1916 geijverd door een manifest aan alle werkgevers, die opzichters, teekenaars en 
met hen gelijk te stellen technici in hun dienst hebben, hetwelk ook aan alle groote 
bladen, benevens aan de technische pers werd toegezonden. Wegens de in 1917 
dreigende werkloosheid, welke zich echter verontrustender liet aanzien, dan • ze in 
werkelijkheid bleek, werd in 1917 geen bijzondere actie voor dit punt gevoerd. 
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In zake werkloosheidsverzekering werd de werkloosheidskas van den bond toegelaten 
tot de hiervoor gemaakte Rijksregeling, waardoor met subsidie van Rijkswege thans 
de uitkeeringen van ƒ 2,50—ƒ 10 per week (naar de grootte van het salaris) kunnen 
bedragen, gedurende 10 weken. 

Üm te komen tot stichting van een pensioenfoijds, refereerde de Bond zich aan 
een artikel van den architect C. J. Kruisweg, te Bussum, in het Houwkundig Weekblad, 
hetwelk ten gevolge had, dat vanwege het Bondsbestuur de voorzitter J. L. B. Keurschot 
met de vertegenwoordigers van architecten- en andere opzichtersbonden zitting kreeg 
in de door de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst ingestelde commissie tot 
behandeling van dit vraagstuk. In overeenstemming met het gevraagde advies van den 
directeur van het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen, Mr. M. J. A.' Moltzer, zal 
de commissie er naar streven, het te stichten pensioenfonds te doen zijn een onderdeel 
van een collectief contract tusschen de organisaties van werkgevers en werknemers, 
waarin tevens wordt opgenomen een regeling voor het storten der bijdragen ten 
behoeve van het fonds en het verplichte lidmaatschap. Ten einde een verzekerings
schema te kunnen samenstellen, werd besloten tot een enquête zoowel bij de architecten 
als bij de opzichters en teekenaars, terwijl het bondsbestuur voor de samenstelling 
van dit schema, waarvan de kosten op / 800 worden geraamd, ƒ 200 beschikbaar stelde. 

In verband met dezen gang van zaken is de actie va'n den Bond voor het afsluiten 
van een collectief contract voor de bouwkundige vakgenooten' uiteraard eenigszins op den 
achtergrond geraakt, ten eerste omdat dit nu toch te eeniger tijd bij de regeling van het 
pensionneeringsvraagstük aan de orde komt, ten tweede, omdat ook de tijdsomstandig
heden voor het afsluiten van een goed contract thans minder dan ooit geschikt lijken. 

Tot bevordering van eenheid bij het middelbaar technisch onderwijs is door de 
M. B, V. A. een commissie ingesteld, waarin ook een der bondsbestuurders zitting heeft, 
en die in een rapport hare meening over dit onderwerp breedvoerig uiteenzette. 
Verder is het tot dusver hiermee niet gekomen. 

In het belang van de metaaltechnici wewd een circulaire gericht aan al de betrokken 
werkgevers in Nederland, waarin, in verband met de bedreiging voor de bestaans
zekerheid dezer technici ten gevolge van den kolen- en niaterialennood, er op werd 
aangedrongen, dezen niet te ontslaan, doch den werktijd collectief in te korten, de 
geroutineerde krachten te laten voortwerken aan constructies, apparaten, werktuigen 
enz.., welke vroeger door de gewone drukte zijn blijven liggen uit gebrek aan'tijd tot 
uitwerken en detaillceren, en deze krachten voorraadwerk te laten- construeeren, opdat 
in de toekomst, bij meer normale tijden, direct met fabricage enz. kan worden 
begonnen; voorts alle loopende werk geheel af te maken, de jongere krachten oude 
werkteekeningen, calques 'enz. te laten vernieuwen, en slechts in het uiterste geval tot 
ontslag over te gaan, daarbij te beginnen met de ongehuwden, en de ontslageneni zoo 
mogelijk .financieel te blijven steunen. Hoewel slechts weinige werkgevers op deze 
circulaire antwoordden, kwam het bestuur toch, behoudens een enkele uitzondering, 
geen ontslag-verleenen van beteekenis ter oore. 

Ook in geschillen tusschen leden en patroons verleende-het bondsbestuur meer
malen medewerking. 
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I )al de Bond ijverig propagsnd& maakte tot het oprichten van nieuwe afdeeliiigen 
en uitbreiden van het ledental, spreekt wel vanzelf. Het resultaat van deze pogingen 
was dan ook, dat twee nieuwe, afdeelingen ontstonden, wier aantal thans 10 bedraagt, 
en dat het ledental, hetwelk op i Januari 1916 429 bedroeg, steeg tot 540-

Uit het financieel verslag blijkt, dat de bond in 1916 een totaal aan inkomsten 
had van f 5498,75 en' in 1917 van / ' 7104,52. Ook hier dus vooruitgang. De begroeting 
voor 1918 wijst in ontvangst en uitgaaf een totaal aan van / 1027i,S9* l^e werk-
loozenkas keerde in 1916 / 222 uit aan 7 leden, en in 1917 f 318,07 aan 15 leden, 
terwijl uit het vrijwillig steunfonds aan 3 loden, die geen recht hadden op uitkeering 
uit de wcrkloozenkas, een uitkeering is verstrekt, waardoor het bedrag aan uitkeeringen 
over de afgeloopen tweejarige periode op f 5^5i07 kwam. 

Het informatiebureau voor vacante betrekkingen verleende zijn bemiddeling tot 
plaatsing van werklooze leden met dit gevolg, dat 79 personen in het vinden van een 
betrekking slaagden. 

In 't algemeen kan dus worden getuigd, dat de Hond in velerlei opzicht nuttig 
werk heeft verricht. 

EXAMENS TEEKENEN M^O., AKTE MD EN ME. 

In het examen voor de akte Md zijn geslaagd: J. W. Blom, te 's-Gravenhage; 
G. Brakel, te Haarlem; A |. Corbijn van Wlllemswaard, te Hilversum; G. S. de Haan, 
te Leiden; J. P. Hendriks en ü. Hoekveen; tu Rotterdam; N. Hollander, te Amsterdam; 
A. B. Hujes, te Arnhem; H. Kelderman, te Utrecht; C. Klijs, te Heerlen; F. H. Lieshout, 
te Breda; J. B. MUrsen, te Haarlem; W. G Lijcsen, te Hilversum; D. van der Meljde, 
te Den Bommel; A, II I'ranoort, te Voorburg; A. van Pelt, te Dordrecht; J. Postma, 
te Wanju; R F. van Remmen, te Velp; J. 11 Kiemenima, te s'Gravenhage) H. Schrooder, 
te Helder; H. j . Stable, te Vlaordingen;, W. F. van der Vegte, te 1 ceuwarden; P. J. 
Verhoef, te Rotterdam; 11. F. Verhofstad, te 1-lclmond; K. de Vries, te Amsterdam; 
L. G. van der Woude, te 's-Gravenhage; C. W. van den Berg, te Amsterdam{J. H. M. 
den Breeje, te Utrecht. 

In het examen voor de akte Me is geslaagd: K. Wiedijk, te Amsterdam. 

MIDDELBARE TECHNISCHE SCHOOL VOOR DE BOUWKUNDE, TE UTRECHT. 

In het eindexamen aan de Middelbare Technische School voor de Bouwkunde, te 
Utrecht, zijn geslaagd: 

Diploma Bouwkunde: D. Amesz en G. H. de Wilde, te Gouda; G van 'tEnde, te 
Amsterdam; C. R. Hoek, te 's-Gravenhagc; P. K. Mansink, te Apeldoorn. 

Diploma Waterbouivkunde: C. Ch. van 1 locking Colenbrander, te Utrecht; C. Fijnheer, 
te Nieuwe Niedorp; W. van Zuilen, te Groningen; 11. VV. v. d. Veen, te Hilversum. 
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BIJ DE PLAAT. 
DE TUINSTAD MUNCI lEN-PERLAH I, 

door G. FEENSTRA. 

D e r d e g e d e e l t e . 

Het woningtype der tuinstad. 

V. 

De in U vorm gebouwde huisjes, op bijgaande plaat voorgesteld, vormen eigenlijk 
een overgang lussclu-n den z.g, straten- en hofbouw. De eerste onivat den bouw, zooals 
wij dien in 't algemeen tien toegepast; de tweede beoogt gesloten bebouwing rondom 
een binnenplein 

Deze hofbouw wordt nogal verschillend beoordeeld. Het komt ons ultijd voor, dat 
men niet te gauw tot een dergelijken bouw moet besluiten, indien het terrein zich goed 
leent voor open bebouwing. Goede voorbeelden van dezen hofbouw zijn echter aan te 
wijzen, o. a. te Arnhem, Amsterdam en Rotterdam. 

Men stelt zich hierbij op het standpunt, dal liet gemeenschappelijk binnenplein 
een keurige en aangename oplossing mogelijk iii;i:iki', die door de zorg der bouwvereemging 
in 't algemeen wordt onderhouden. In ongunstige wijken is ongetwijfeld hiervoor veel 
te zeggen en treffen ons bij het binnenkomen ook zeker de frissche kleuren, de helderheid 
en properheid van het geheel als een oase in de woestijn ; maar anderzijds heeft do hofjes
woning vooral op den duur toch iets eentopigs over zich, omdat ze, in tegenstelling met 
het stadsverkeer, altijd weer hetzelfde beeld biedt. Maar, zooals gezegd, het haiigt veel 
af van den vorm van het terrein en de omgeving, wnarin een dergelijk complex komt. 
Verder zullen we hier over ,,hol bouw'1 niet uitweiden; in fig. 14 schetsten wc een zuiver 
type hofbouw. 

We hebben thans in een vijftal typen cenige werkmanswoningen uitgebeeld. 
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Fio. 14, 

Meerdere hieraan toe te voegen, lijkt ons niet noodig. Zooals we reeds in den beginne 
opmerkten, staan deze plannen schijnbaar betrekkelijk vrij ver van elkaar wat betreft 
de architectuurgedachte, maar toch is in hoofdzaak de „eenheid" behouden Deze vrij
staande huizen, in de toekomst meer of minder in 't groen verscholen, zijn gemoedelijk 
van opvatting; daar het gebied echter zeer groot is, zijn natuurlijk velerlei oplossingen 
mogelijk. Wij waarschuwen echter tegen onnoodige variatie. De hoofdgedachte beltoude 
men, met eenige wisseling van lijn en kleur. 

Speciaal wenachen we nog de aandacht te vestigen op het maken van uitbouwen 
aan woningen Hoewel tegenstander van uitbouwen, kwamen we hij deze kleine platte
gronden toch meestal tot een dergelijke oplossing Waar echter plaatselijke omstandig
heden zulks toelaten, zal het vaak gewenscht zijn, de aangegeven bergplaatsen als vrij
staande schuurtjes te maken. Hierbij is overleg met de toekomstige bewoners in het 

bijzonder aan te bevelen. 
(Wordt vervolgd.) 

MARMEREN PREEKSTOEL IN DE KATHEDRAAL TE PALMA. 

Palma is de hoofdstad van de Balearische eilanden, die bij Spanje behooren, en 
gelegen op Majorca, het grootste dezer eilanden. Deze stad, die steeds door een wel-
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varende aristocratie bewoond werd, bezit een groot aantal architectuur-monumenten. 
Behalve tal van fraaie paleizen, heeft zij ook een merkwaardige Gothische kathedraal, 
een der grootste van alle middeneeuwsche kerkgebouwen; het middenschip alleen heeft 
een spanwijdte van 19,50 M. üe twee fraaie marmeren preekstoelen, waarvan we er 
hierbij één afbeelden, behoorcn tot het Renaissance-tijdperk; zij staan in het front van 
het koor en zijn door een balustrade verbonden. Wie ze gemaakt heeft, is onbekend, 
doch de kunstenaar heeft ongetwijfeld Italië bezocht, want zijn werk heeft groote 
overeenkomst met vele preekstoelen uit het Vroeg-Italiaansche tijdperk. Het voetstuk, 
dat op leeuwen rust, behoort nog tot het Romaansch, maar het overige is alles 
Renaissance. De...schacht bestaat .uit zeven kleine nissen, door geo.riiam.enteerde colounetten 
van elkaar gescheiden, en is het meest belangwekkende deel van den preekstoel. De 
sfoei zelf is karakteristiek' Spaansch en met prachtig beeldwerk toegerust. 

Marmeren preekstoelen komen in Spanje niet veel voor; meestal zijn ze van ijzer-
of bronssmeedwerk, of wel in hout gebeeldhouwd. Deze stoel is in zijn -geheel 4,25 M. 
Hoog, heeft van boven bijna 4 M. middellija, terwijl de schacht 1,80 M. in diameter is. 

WIT CEMENT. 

De grijs-gróenachtige, min of meer sombere kleur) die allen cementsoorten eigen is, 
heeft, sinds de kunststeen-industrie tot meerdere ontwikkeling kwam, den levendigen 
wensch doen obkomen, een cement te produceeren van zoo licht mogelijke kleur, omdat 
Hierbij de dure kalkechte verfstoffen, die men wegens het kalkgehalte van het cement 
bij de kunststeenfabricage nu eenmaal moet gebruiken, beter tot haar recht komen, 
terwijl het dan ook mogelijk zou zijn, zachtere tinten te voorschyn te brengen, wat tot 
nu toe slechts. ïelden gelukte. Eenige Duitsche portlaudcementfabrieken vervaardigen 
weliswaar reedsj vele jaren zeer licht getint portlandccmciit, maar er ontbreekt nog veel 
aan, aleer men dit zvit cement zou mogö'n noemen. Op de tweede Klei , Cement- en 
Kalkindustrie-teïitoonstelling, in 1910 te Berlijn gehouden, warea 'zeer aannemelijke 
kunststeenwerkén te zien, die met behulp van zulk portlandcement waren vervaardigd 
en misleidend óp wit marmer geleken. 

Van toen af heeft men onafgebroken gepoogd, in dezen de volmaaktheid na te 
streven door een zuiver wit cement te verkrijgen, wat nu ook gelukt is. Er bestaan 
thans verschillende methodes voor het vervaardigen van wit cement, die meerendeels 
wettelijk beschermd worden. 

De voornaamste moeilijkheid bij de fabricage van dit product bestaat hierin, dat 
de klei- en kalkachtige grondstoffen, die daarvoor worden gebezigd, in geen enkelen 
vorm ijzer mogen bevatten. Daar echter anderzijds de ijzerverbindingen in het grondstof
mengsel bij het 'branden van het cement de sintertemperaiuur sterk verlagen, moet men 
er rekening mee houden, dat ijzorvrije mengsels moeilijker tot sinteren zijn te brengen. 
Men verhelpt dit door een geringe toevoeging van smeltstoffen, die echter geen kleur 
aan het mengsel mogen geven. Evenzoo is het noodig, het ruwmeel zeer fijn te malen, 
ten einde bij het branden de chemische omzetting zooveel mogelijk te vergemakkelijken. 

In de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, waar kunststeen veel meer wordt 
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toegepast dan bij ons, heeft men bijzondere aandacht geschonken aan de vervaardiging 

van wit cement. Reeds in 1910 waren daar zes fabrieken, die uitsluitend witte portland 

produceerden. Voor de wetenschappelijke opsporing der voorwaarden voor de fabricage 

van wit cement hebben zich de Amerikaansche cement-technici Newberry en Clifford 

Richardson zeer verdienstelijk gemaakt. 

In 191 s heeft P. H. Bates een reeks proeven genomen, die in vele opzichten nieuwe 

gezichtspunten hebben opgeleverd. Hij onderzocht cementsoorten van onderscheidene 

samenstelling, voor welker vervaardiging vijf verschillende grondstoffen werden gebruikt 

volgens onderstaande analyse: 

Si ü2 . 
Ala O» . 
Fea 0„ . 
Ca O . 
Mg O 
Na, O 
K, O . 
Glociverlie 

Ongezuiverde 
klei. 

77,20 
15,94 
0,94 
0,50 
1,14 

.65 

Veldspaat. Kwarts Zuivere klei.1) Kalksteen. 

99,37 

70,83 
16,60 
0,19 
0,44 
0,08 
3,29 
8,32 
0,63 

98,38 
0,44 

0,27 

1,44 
96,02 
0,35 
0,37 
0,35 

1,56 

0,08 
0,12 

55,40 
0,79 

43,57 

100,38 99,09 100,09 99,96 

Voor het ruwe mengsel der cementen 1—3 werd kalksteen en ongezuiverde klei, 

voor^cement no. 4 kwarts, zuivere klei en kalksteen, voor cement 110.5 alleen veldspaat 

en kalksteen gebruikt. De proeven vertoonden na het branden de volgende samenstellingen : 

Si Oa 

Al, O, . 
Fe, O, . 
Ca O 
Mg O 
Na, o , 
K.. O '.•' 
Gloeiverliei 

1 

26,19 

5^7 
0,44 

66,04 
1,32 

0,24 
0,27 

2 
;, 

24,04 
7,35 
0,68 

66,02 
1,48 

0,15 
0,54 

3 

23,38 
6,03 . 
0,53 

68,35 
1,38 
0,01 
0,14 
0,60 

4 

25,94 
6,55 
0,44 

65,50 
1,35 
0,07 
0,12 
0,36 

5 

26,31 
6,30 
0,31 

65,72 
1,10 
0,19') 
0,32 
0,21 

1C0,47 100,21 100,42 100,33 100,46 

Niettegenstaande al de gebrande klinkerstukken een lichtgroenachtige tint toonden, 

leverden na het malen cement no. 4 en 5 een zuiver wit poeder, de overige zweemden 

ietwat naar het geel. De klinkerstukken werden in een draaioven gebrand, waarbij 

cement no, 2 neiging bleek te hebben tot ringvorming. 

Bij het onderzoek van het gebrande cement bleek, dat proef 1 en 4 ten volle 

bevredigend waren uitgevallen, proef no. 3 was een drijver,- no. 2 en no. 5 mislukten 

bij de kookproef. De vastheidsproeven hadden tot uitslag, dat de grootste drukvastheid 

bij een toevoeging van 3 pet. gips verkregen werd met cement no. 4. 

') Naar de analyse jte oordeelen, was dit dus -bijna zuivere kleiaarde. 
•) Opmerkelijk is het geringe kaligehalte, 32,5 kiezelzuur en kleiaarde, als veldspaat ingevoerd 

verlangt 1,1 pet. Na,0 en 2,7 pet. K,0. 
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Het afwisselend gehalte aan kleiaarde en kieael.uur, dat bij de cementen 1-3 op 

het eerste gedcht Zou kunnen bevreemden, daar voor de lamenstelUng van het ruwe 

mengsel voor deze drie ccincn 

waren gebruikt, laat ziek bij 

nten dezelfde grondstoffen: ongezuiverde klei en kalksteen, 
•scbouwinff verklaren uit het venwhll in dea 

ivdrauUschen modul, volgens welken de ruwe mengsels waren mg Tsteld. De cementen 1—3 

toonden al. hydrwllsch «odulcijfer 2.0». ».o5. 2,2- Berekent men ou volgen, het door 

Dr. Michaclis gegeven voorbeeld de ruwe mengsels voor deze modulctKersen de moduta 

1,7 en a.o ntt dwetfde grondstoffen, dan krijgt men de volgende cijfers: 

Modul . 
K . i l U U ' t ' U 

K.G. kalksteen op I '<•('• klei, 

en voor de daarvan gebrande cementen volgen hieruit de volgende analyse-cijferi 

Cement Ne 

Modul 

Si O, 
Al, O» . • 
Fe, 0% . 
Ca O . 
Mg O 
Ni\, O . 
K, O 
Uloeivorlici 

1,7 

30,9 
6,31 
0,36 

62,21 
0,93 

' 2 , 0 ' 

26,91 
5,65 
0,32 

66,00 
1,33 

100,71 100,21 

2,02 

26,19 
5,97 
0,44 

66,04 
1,32 

0,24 
0,27 

2 

2,05 

24,04 
7,35 
0,68 

66,02 
1,43 

0,15 
0)54 

3 

2,2 

23,38 
6,03 
0,53 

68,35 
1,38 
0,01 
0,14 
&,60 

100,47 100,21 100,42 

Voor een beter overzicht en om gemakkelijker te kunnen vcrgel.jken, z.jn ae 
iten ! 3 hierbij nog eens afgedrukt en, door ze 

laakt. Men bemerkt, welk een invloed 
: klczelzuur. en kleiaarde-gehalte van het 

uitkomsten van de analyse der cement 
In een dikkereti rand te plaatsen, kenbaar gem« 

een Ietwat hooger 
oefent. De verschillen laten aich dus zeer eenvoudig en ongedwongen gereedzijnde cement 

Overigens moet aangenomen worden, dat Bates zijn proeven met olie of gas heeft 

gebrand, wijl anders het ijzcrgelwrtte hooger zou geworden zijn. 

HET DICHTEN DER SOKKEN VAN HU1SLEIDINGKN MET PAPIER. 

Nu in te« tijd de tot dusverre voor het dtehten der sokken» van kuWeidtogen 

«bnrikte m«teriBl«n lbodi en hennep «hm* en moeiMjk verkrijgbaar /ijn, »eeft de heer 

R Moor, te Zürlch, geprobeerd, hierroor roUetje. papier te gebruiken. Dt dichtingen 

beetwn uit kegelvormige huisjes VBII krantenpapier ten lengte va» -5 centimeter, met 

een Weinte middellijn" van 6 mM. en een grootste middellijn v:.., n k »3 ^ ^ m 

elkander worden- geschoven en daarna aan elkaar vastgepakt. Door « te drenken met 

teerolie, worden ze waterdicht gemaakt. 

'ikeUike dic'htlnMmaterfaar in dfe sokken gestampt, wattrbij'rij:een compacte 
)e aldus vervaardigde papierrollen zijn zacht en buigzaam en worde 

oeger gehruikehjl vnicce 

m 
assa vormen. Ter bescherming tegen vochtigheid wordt hierover m'K een looden ring 



135 

aangebracht, waarbij echter een hoogte van 2 cM, tegen anders 4 ii 6 cM. voldoende 
is. Dergelijke dichtingen konden, nadat zij veertien dagen in water hadden gelegen, 
nog een druk van' 50 atmosfeer verdragen. 

Een zelfde gunstig resultaat werd verkregen met een dichting van papier zonder 
loodringbescherminga Dexe dichting werd reeds tosgepuHt bij een hevellelding van 
400 M. lengte alsmede^ bij verscheidene hoogdrukwaterleidingcn 1 de hierbij opgedane 
ondervinding was zeer bevredigend. ^K. tu A.i 

PRIJSVRAAG 
VOOR BBN ONTWKRP TOT HET VUKKKIJCKN EENKK BETERE REUKl.INO VAN HET VERKEER 

TUSSCHEN HET TEN N.O. EN TEN Z.VV. VAN DEN STAATHSPOORWEG GELEGEN 
STADSGEDEELTE TE ' S - G R A V E N H A G E . 

Voor deze prijsvraag is het programma met een algemeen situatieplan, tegen betaling 
van /"2,S0 te verkrijgen bij den Heer W. H. J. Dicke, Louisc-de-Colignystraat 6 te 
's-Gravenhiigc. 

Aan de inzenders van plannen wordt de betaalde / 2,50 •'crestuueerd aan hun 
cofresponden ti6*adres. 

Gevraagd wordt oen algemeen plan, schaal 1 It 2U0Ü, uit te voeren in zwarte lijnen, 
geschikt vuor reproductie, benevens een isometrische perspectief, opgehaald uit het plan 
1 tl 2000, uit te voeren in kleuren» 

Voor do, naar het oordeel der Jury, voldoende inzendingen worden uitgeloofd: een 
eerste prijs van /750 , een tweede prijs-van /250, en een derde prijs van ƒ 100. 

De deelneming is opengesteld voor alle Nederlanders. 
De inzendingen moeten uiterlijk l November 1918, 's middags vóór 12 uur, vracht» 

vrij '/.ijn bezorgd aan het bovengenoemde adres van den heer W. H. J. Dicke, waar 
ook Inlichtingen worden gegeven. 

De jury voor dexc prijsvraag bestaat uit de hceren; Km. Caron, IC, F. Khnlc, M. J, 
van der Schilden, Jan Stuyt en L. A. H. de Wolf. 

De prijsvraag is goedgekeurd door de Permanente Prijsvraag-Commissie. 

STUDIE-PRIJSVRAAG VOOR ONTWERPEN VAN KLEINE 
ONTGINNINGSHOERDERIJEN. 

Omtrent den uitslag van deze prijsvraag kan voorloopig worden medegedeeld, dat 
de volgende bekroningen hebben plaats gehad : 

Eerste prijs A, / 100.—•, motto tZuW-Hollandc'; W. J. Klok, Amsterdam. 
Eerste M B, „ 100.—-,, „ »Kultuur«; H. Russcher, Rotterdam. 
Tweede ,, ,, 75.—, ' ,, •Friesland*: W. J. Klok, Amsterdam. 
Derde ,, 50,—, ,, »Boerengrauw«; Ir. R. C. A. Meischke, Rotterdam^ 
Vierde ,, A, ,, 25.—, ,, >Drie strepen*; 11. Wouda, Den Haag. 
Vierde ,, B, ,, 25.—-, ,, ' »Rietdak*: E. Rozema, Loppersum. 
Vierde „ C, „ 25.—, „ »R.P.D.T.<: Ti Balk, Oud-Bcierland. 
Vierde ,, D, ,, 25.—, ,, »32«; A. Bakker en A. van Walraven, Dordrecht. 
Eervolle vermelding: ,, »Twee cirkels* 1 J. Zuldema, Leeuwarden. 



136 

PRIJSVRAAG VAN HET INSTITUUT VOOR BOUWKUNST. 

De uitslag van deze prijsvraag (zie Vad. 25 April 1.1.) is, dat voor A, het ontwerp 
van een stempel, de eerste prijs is toegekend aan het motto .Bouwkunst*, ontw A. bmit 
te Arnhem, en de tweede prijs aan het motto «Stromingen», ontw. C. de Graat te Utrecnt. 

Van B, het ontwerp van een brievenhoofd, kon geen der inzendingen voor een 
bekroning in aanmerking komen. De jury adviseerde, de-beschikbare som te verdeelen 
tusschen de drie beste ontwerpen, nl. de motto's: «Zwart en WiU, ontw. A. bmit te 
Arnhem; »Amsterdam«, ontw. D. Smit Jr. te Amsterdam; «Havezate*, ontw. K butterland 
te Rotterdam. Er waren totaal 89 ontwerpen ingezonden. 

REGEERINGSVOORSCHRIFTEN IN ZAKE DEN BOUW VAN NOODWONINGEN. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft, -gelet op art. 2 van het Kon. besluit 
van 25 Juli 1918, tot uitvoering van eenige artikelen van de Woningnoodwet 1918, bepaald: 

Art 1. — 1. Woningen worden niet boven elkaar geplaatst. 
2 Woningen, waarvan de wanden in hoofdzaak zijn samengesteld van hout, worden 

gemaakt als alleenstaande of als dubbelwoning; in andere gevallen mogeh de woningen 
in een aaneengesloten rij worden geplaatst ten getale van ten hoogste 8 woningen. 

3. Langs den voor- en achtergevel van elke woning moet eene open ruimte aan
wezig zijn, die loodrecht op den gevel gemeten nergens smaller is dan 10 M. De ruimte 
tusschen niet aan elkaar gebouwde woningen is nerg'ens kleiner dan 6 M; 

In de hier omschreven open ruimte worde bij elke woning de plaatsing toege aten 
van een uitgebouwd gedeelte ter lengte van hoogstens 3 M., en met meer uitstekend 

dan 2 M. , , • . • , . 
Art. 2. — 1. De bovenkant van den vloer van een woonvertrek ligt ten minste 

0,30 M. boven den waterstand, welke ter plaatse van den bouw pleegt voor te komen. 
2. De houten vloer van een woonvertrek ligt minstens 0,25 M. boven het hoogste 

punt van het omliggend terrein. 
3. Het terrein rondom de woning moet een goeden toegang naar de woning ver

schaffen en behoorlijk afwaterend zijn. 
Art. 3. — 1. Hetgeen wordt bepaald voor woonvertrekken, geldt mede voor slaap

vertrekken en keukens. ^ MS 
2. De oppervlakte eener woning, binnenwerks gemeten, is met kleiner dan 36 M ., 

' indien alle woonvertrekken op den beganen vloer zijn gelegen, en 30 M2. in andere gevallen. 
3. Elke woning bevat ten minste : 
één woonvertrek van minstens 14 M2. vloeroppervlakte; drie woonvertrekken van 

minstens 6 M3. vloeroppervlakte; 
een bergruimte of portaal van minstens 2 Ms. vloeroppervlakte; 
een privaat, uitsluitend voor de gebruikers der woning bestemd. 
4. üe vrije hoogte van woonvertrekken bedraagt over de in het derde lid omschreven 

oppervlakte ten minste 2,50 M.; de hoogte van den zijwand van een woonvertrek bedraagt 
ten 'minste 1 M. 

5. Bedsteden mogen niet worden gemaakt. 
6. Elk woonvertrek is voorzien van een staand lichtraam, waarvan' de oppervlakte 

niet kleiner is dan Vig e11 niet grooter dan V6 gedeelte der vloeroppervlakte van het 
vertrek. r . . . 

7. Elk woonvertrek is voorzien van eene in de buitenlucht uitkomende, alsluitbare 
en gemakkelijk beweegbare inrichting voor luchtverversching, ter doorlaatoppervlakte 
van minstens 48 vierkante decimeter, welke oppervlakte zoo mogelijk in haar geheel 

~moet worden aangetroffen ter hoogte van minstens 1,80 M. boven den vloer. 
Art. 4. De woningen moeten voorzien zijn van een middel om deugdelijk huishoud

en drinkwater in voldoende hoeveelheid te verschaffen. 
Art. 5. De buitenwanden van de dakbedekking der woning moeten waterdicht en 

tochtvrij zijn. Scheidingswanden tusschen de woningen zijn zoodanig samengesteld, dat 
gehoorigheid in voldoende mate wordt tegengegaan. ., , • u 

Art. 6. Er moet worden gezorgd voor een behoorlijken afvoer van vuil huishoud-
water en privaatstoffen. 
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BIJ DE PLAAT. 
GEVELONTWERP VOOR EEN WOONHUIS. 

Door A N T . PET, bouwkundige te Utrecht. 

Bijgaand ontwerp is een studie voor een woonhuisgevel, uitgevoerd in baksteen; 

met toepassing van houtbekleeding. 

Tusschen de ramen der verdiepingen is1 de borstwering iets overgemetseld, waardoor 

een horizontale verdeeling is verkregen, die ten goede komt aan de algemeene gevel-

indeeling, daar 'nu de verticale lijn niet zoo sterk meer spreekt. 

De afwerking van den erker, tusschen de ramen, ir gedacht van gewapend beton 

met houtbekleeding, dat hier volkomen op zijn plaats is, daar een baksteenvulling zeer 

onsolide zou wezen. 

Voor de gevelborstwering, gelegen aan den beganen grond, is bedoeld, deze in een 

donkerder steen te metselen, terwijl de kap belegd kan worden met roode Hollandsche 

pannen. 

Voor 't overige zie men de teekening. 

MUREN VAN HOLLE TERRACOTTA-STEEN. , 

Ter bevordering van een lichten en toch soliden bouw wordt itr Amerika, veel 

meer dan hier te lande, gebruik gemaakt van holle steen, waarbij te gelijk het voordeel 

van den spouwmuur, t. w. geluid- en vochtwering, wordt verkregen. Aangezien het 

daarbij meestal niet te doen is om schoon metselwerk te verkrijgen, wijl de muren 

gepleisterd worden, maakt men de steenen van zeer groot formaat, zoodat de bouw 

zeer snel vordert. De buiten- en tusschenwanden der steenen zijn tamelijk dun, en 

elke steen heeft een negental gaten. Daar de steenen door de machinale vorming zeer 

glad zijn, worden, om de metsel- en de pleisterspecie goed te doen hechten, in de 

zijden van den steen zwaluwstaartvormige groeven gemaakt. 
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Ten einde een inzicht te geven in de met deze steenen gevormde constructies, 

laten we hier volgen, wat de heer Arthur Dillon daarover schreef in het Amerikaansche 

tijdschrift »The Brickbuilder«. 
De toepassing van holle steen op bouwconstructies — zoo schrijft hij — geeft 

een antwoord op vele theoretische zoowel als practische vragen. Wie ooit een huis 
met dit materiaal heeft gebouwd, werd spoedig overtuigd van de eenvoudige en 
uitstekende wijze, waarop daarmede alle gewenschte constructies worden tot stand 
gebracht. Heeft hij te voren zich bezorgd gemaakt, of deze steenen wel voldoende 
drukvastheid zouden bezitten, of de daarmede gebouwde muren niet vochtig zouden 
zijn, hoe de détails voor de kozijnopeningen moesten worden uitgevoerd, weldra is hij 

F I G . 1. C O N S T R U C T I E V A N D E N H O L L E N 

MUUR BOVEN EEN RAAMOPENING. 
Flü. 2. 

CONSTRUCTIE VAN EEN HOUTEN WAND. 

al die zorgen vergeten en, was hij ten aanzien van de theoretische beschouwingen, die 

hij er over las, nog sceptisch gestemd, thans spreken de resultaten van de practische 

toepassing voor zich zelf. 
De muren van het hiernevens afgebeelde huis zijn gebouwd van hardgebakken 

holle terracotta-steenen van 24 cM. dikte, van buiten met stuc, van binnen met gewone 
pleisterspecie bewerkt (zie fig. 1). Vergeleken met een houten wand van de gebruikelijke 
constructie, heeft men hier drie dikten van terracotta, één van stuc en één van pleister, 
terwijl de houten wand (zie fig. 2) slechts twee drkten van hout, één van papier en 
één van pleister heeft. De steenen muur heeft twee spouwen, de houten wand slechts 
één; men ^behoeft derhalve niet in het onzekere te verkeeren, welke wand dé buiten-
temperatuur het minst doorlaat en dus in den winter de warmte binnenshuis het best 
waarborgt. En dit is wel het eerste, waarnaar een verstandig bouwheer vraagt. Gewoonlijk 
is men echter van mèening, dat een houten wand een warmer huis geeft. 

Het is onmogelijk, het warmtegeleidend vermogen dezer twee wandconstructies 
nauwkeurig te berekenen, maar door de factoren daarvan tegenover elkaar te stellen, 
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is toch wel een vergelijking te maken, nauwkeurig genoeg voor het doel. Het warmte-

geleidend vermogen van hout, pleister en terracotta verhoudt zich als 100 : I O J : 150, 

d. w. z. hout en pleister staan in dit opzicht gelijk, en terracotta is als geleider de 

helft beter dan hout, wat men ook zou kunnen uitdrukken door te zeggen, dat 

hout de warmte een-derde beter geleidt dan een volkomen isoleerend materiaal. Deze 

verhoudingen worden dan ook gewoonlijk aangehouden voor de berekening van koel- en 

verwarminga-installaties. Weliswaar wijken de opgaven ten deze in de onderscheidene 

tabellen hiervan soms belangrijk af, maar de hier genoemde verhoudingen schijnen 

toch de meest gezaghebbende. Voor het papier, dat in Amerika voor de afdekking 

van houten wanden wordt gebruikt, is geen coëfficiënt aan te geven; deze verschilt te 

zeer naar gelang van soort en kwaliteit, maar in 't algemeen kunnen we hem veilig 

op een-vierde van dien van het hout stellen. 

Met deze gegevens komen we tot de conclusie, dat ten gevolge van de dubbele 

spouw bij een muur van holle steen het warmtegeleidend vermogen 1/n sterker zou 

zijn dan bij een houten wand; nemen we echter in aanmerking, dat de luchtruimten in 

den steenen muur zoowel door de boven- en ondervlakken als door de tusschenwanden 

van elkander gescheiden zijn, terwijl die in den houten wand één geheel uitmaakt, dan

kan het warmtegeleidend vermogen van den muur van holle steen slechts 1/2i meer 

bedragen dan dat van den houten wand, dit is ongeveer S a p pet., en hierbij hebben 

we dan aangenomen, dat de planken- of schindelbekleeding van dezen laatste volkomen 

dicht is, wat in werkelijkheid bij lange na niet het geval is. 

Bij deze vergelijking zijn echter de voornaamste factoren voor de werkelijk 

isoleerende waarde der beide constructies buiten rekening gelaten; dit zijn namelijk 

de luchtruiinten en eventueele ondichtheden in de cpnstructie. Het geleidingsvermogen 

van de lucht maakt hier niet veel verschil, want de overbrenging van warmte door de 

lucht geschiedt door voortplanting, d. i. door voortbeweging der warm geworden deeltjes 

van plaats tot plaats, en aangezien bij ruimten van de afmetingen, als waarover wij 

thans spreken, de voortplanting in de ééne ruimte van den houten wand ongeveer 

gelijk is aan die in één of twee ruimten van den steenen muur, en derhalve de 

luchtruimten op zich zelf beschouwend, is de holle steenen muur tweemaal beter om 

in den winter de warmte er binnen, en in den zomer er buiten te houden. 

De eindconclusie is dus, dat, ten gevolge van de spouwen, de holle steenen muur 

dubbel zoo goed isoleert als de houten wand, waarbij we, wat dezen laatste betreft, 

ondichtheden buiten beschouwing laten. 

Ook Prof. C. H. Burnside, van de Columbia-Universiteit, heeft het warmtegeleidend 

vermogen van houten wanden en van muren van holle terracotta-steen berekend, 

daarbij gebruik makende van de boven aangegeven coëfficiënten en de formule: 

H= KXAX r ~ , 
waarin K = de coëfficiënt van het warmtegeleidend vermogen, A = de oppervlakte 

van den muur of wand, t'—t == het verschil in temperatuur, / = de dikte van den 

muur of wand. 

Wanneer men de gemeenschappelijke termen voor beide gevallen elimineert, wordt 

de formule gereduceerd tot: ~ , waarin ^ = de grootte van de beschouwde oppervlakte. 



'41 

Deze formule nu toepassende op oppervlakte-eenheden van i X 4-8 Eng. duim, 

krijgen we voor de verschillende materialen deze waarden: 
48X0,0001 

Houten wand. Pleister 

Stijlen 

Beschieting 

Lucht tusschen de stijlen 

Steenen muur. Pleister 

Luchtruimten 

3/4 

3X^X0^0001 
4 

48 X 0,0001 
6/.. 

42 X 0,00005 

Totaal 

48 X 0,0001 
2X3/4 

36 X 0,00005 

_ , . . . 36X0,00015 
lusschenwanden der steenen — , . .•,— 

3X74 

== 0,0064 

== 0,00015 

= 0,00384 

= 0,000525 

. 0,010)15 

= 0,0032 

== 0,000313 

= 0,0024 

Buitenwanden der steenen 4 X ' A X 4X0,00015 
o - = 0,000225 
o 

Totaal . . 0,006138 

Dit geeft een verhouding van resp. 1,778 : 1; de lucht buiten beschouwing latend, 

is de verhouding 0,01039 : 0,005825 of 1,783 : 1, dus iets meer, en beide belangrijk 

gunstiger voor den terracotta-muur dan de boven geschatte waarden. 

Indien de houten wand zorgvuldig wordt geconstrueerd: alle planken zuiver bewerkt 

en de naden potdicht zijn. en alles met een laag goede verf bedekt is, geen scheuren 

in het asphaltpapier voorkomen,. dan zullen zij geen lucht doorlaten — totdat het hout 

gaat krimp'en, wat bij slecht weer reeds binnen een week, of op z'n best met een 

halfjaar het geval zal zijn; en dit werken van het hout zal steeds doorgaan, op en 

neer, naar gelang van temperatuur en vochtigheid. Het resultaat is, dat de lucht in de 

holle ruimten van den wand voortdurend wisselt en, als het warm wordt, er uit ontwijkt 

en door de koudere buitenlucht wordt vervangen, die op haar beurt de warmte van 

binnen opslurpt, van welke ze slechts door een dun laagje pleister is gescheiden. 

Als de naden in de buitenbedekking maar groot genoeg waren, zou de luchtcirculatie 

onbelemmerd haar gang gaan en de binnentemperatuur steeds afhankelijk zijn van de 

buitentemperatuur. Gelukkig komt het, indien ooit, slechts zelden tot dit uiterste, maar 

met het oog op zulke open naden kan men toch het effect van den steenen spouwmuur 

veilig driemaal hooger stellen dan dat van den houten wand, want die heeft feitelijk 

geen naden. Bij zeer slecht werk zouden er in het stuc scheuren kunnen ontstaan, maar 

die zullen zelden tot op de steenen toe doorloopen, tenzij de specie geheel afvalt, en 

dan zal men toch genoodzaakt zijn tot herstelling over te gaan, alleen reeds om het 

gehavende aanzien van den muur. Open voegen tusschen de steenen zijn zopgoed als 

onmogelijk, want al zouden deze niet vol en zat in de specie zijn gemetseld, dan zullen 

die voegen bij het opbrengen van het stuc toch met den troffel volgestreken worden. 

En al zou een scheur in het stuc juist op zulk een open voeg correspondeeren, dan 

kan de opening toch nooit grooter worden, en bovendien zou de lucht dan nog niet 

verder dan in de buitenste der beide spouwen kunnen doordringen. 
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In de tweede plaats is de bouwheer veelal geneigd tot de meening, dat »houten 

huizen droger zijn*. Werkelijk zijn ze droger dan huizen met massieve steenen muren; 

maar als de muren een spouw hebben, waarin de lucht kan circuleeren, staan ze in 

dat opzicht volkomen met houten wanden gelijk, aangenomen, dat de vochtigheid niet 

langs een anderen weg in huis kan komen. Als het vocht ten gevolge van de capillariteit 

al uit den grond zou opkomen, is het nauwelijks denkbaar, dat het door de meer dan 

een centimeter dikke lagen cementmortel in de voegen dringt, terwijl de nog dikkere 

cementbepleistering op de buitenzijde van den hollen muur dezen eveneens droog houdt. 

De voornaamste oorzaak van vocht op de bepleistering binnenshuis is condensatie. 

De meeste menschen denken, dat het vocht van buitenaf doordringt, terwijl het een 

feit is, dat het zich op den wand verzamelt, doordat de muren van buiten koud zijn, 

zoodat de temperatuur der lucht in huis door de aanraking met den wand tot beneden 

het verzadigingspunt vermindert en deze dan op den muur neerslaat. Als de buitentemperatuur 

laag genoeg en de muur dun genoeg is, zal het vocht niet alleen neerslaan, doch zelfs 

bevriezen, evenals het 's winters op de glasruiten doet. Daarentegen, naarmate de muur 

beter isoleert, dus van binnen warmer is, des te minder zal het vocht er zich op ver

zamelen en het huis droger schijnen. Daarom, aangezien de holle terracotta-muur warmer 

is, is het bijgevolg binnenshuis droger. 

Een belangrijke kwestie is, of de muur van holle steen sterk genoeg is. Laboratorium

proeven hebben bewezen, dat hij dit is, maar het kan toch geen kwaad, dit ook op 

een andere manier te onderzoeken. Bij een gewoon huis van twee verdiepingen met 

een attica, met muren van 12 Eng. duim dikte en 20 Eng. voet spanwijdte der balken, 

bedraagt de druk der muren, als steen 125 Eng. ponden per kub. voet weegt, op de 

begane-grond-balklaag per strekkenden voet tusschen 2% en 3 ton, de totale blijvende 

en mobiele belasting der vloeren 60 Eng. ponden en het gewicht van het dak 40 Eng. 

ponden per vierk. voet. De toe te laten belasting van steen im cementmortel bedraagt, 

volgens de bouwverordening van New-York, i-S ton per vierk. voet, terwijl de zekerheids

coëfficiënt volgens diezelfde verordening 10 is. 

De oppervlakte der vaste deelen van een hollen steen van 8 X >2 Eng. duim,, 

met V4 duim dikte der zijden en tusschenwanden, bedraagt in een horizontale door

snede 44 vierk. Eng. duim of 30 pet. der totale oppervlakte van een 12 duim dikken 

steenen muur; derhalve bedraagt het gewicht daarvan ook maar 30 pet. van het gewicht 

per kub. voet of 37,5 Eng. pond. Dezelfde blijvende en mobiele belasting aannemende 

voor de vloeren en het dak, bedraagt het gewicht per strekkenden voet op de begane-

grpnd-balklaag dus van i1/*—2 ton. De dragende oppervlakte van den hollen steen is 

evenwel niet zijn totale horizontale oppervlakte; de dwarse tusschenwanden kunnen in 

de opeenvolgende lagen boven elkaar komen, maar ze kunnen dat ook niet, zoodat de 

oppervlakte daarvan niet kan worden meegerekend. Aldus blijft er slechts 27 vierk. 

Eng. duim dragende oppervlakte over of ongeveer 20 pet. per vierk. voet, in plaats van 

30 pet. De holle steen is sterker dan de meeste gewone baksteen; daarom kan men 

veilig 20 pet. van de toe te laten belasting voor baksteenen muren,, of 3 ton per vierk. 

voet, voor de toe te laten belasting van muien van holle steen nemen. Het verschil 

tusschen deze en de werkelijke belasting van 2 ton is groot genoeg, om de balkgaten,. 



raamopeningen, en verschillende gebreken als ongelijke dracht der steenen, slecht gevulde 

voegen enz., op den koop toe te kunnen nemen, zonder inbreuk te maken op den 

zekerheidscoëfficiënt. 

Een muur van holle steen van 8 Eng. duim dikte is evenwel niet zwaar .genoeg 

om absolute zekerheid te geven ten opzichte van knik, zonder de voorzorg te nemen, 

balken te gebruiken, die niet trillen of doorbuigen, en het dak zoo te construeeren, 

dat slechts een geringe spanning in de muren ontstaat. Dit laatste vereischt geen 

groote zorg, en wat het eerste betreft, zijn de afmetingen, in de bouwverordeningen 

voor balken voorgeschreven, voldoende. Indien de beurs, waaruit de bouw moet worden 

bekostigd, het toelaat, is het ongetwijfeld beter, steenen van 12 Eng. duim dikte te 

gebruiken, althans voor de muren der begane-grondverdieping; men bedenke echter, 

dat dit niet alleen Vg meer kost, maar dat men hierdoor ook 8 Eng. duim verliest in 

de binnenwerksche lengte en breedte van het huis. 

In het voorgaande hebben we deze constructie-methode van uit theoretisch stand

punt bezien. De practische toepassing en haar resultaten bewijzen de juistheid der 

theorie. In hqt huis, waarvan we op blz. 139 een afbeelding gaven, zijn geen scheuren 

ontstaan, en de muren trillen niet, zoodat ze bewezen hebben sterk genoeg te zijn. De 

consoles van het balkon komen uit den muur op een punt, waar de openingen betrekkelijk 

groot zijn en er, in verband met de aanliggende trap, weinig of geen verankering der 

balken mogelijk is; niettemin is de stijfheid der constructie verzekerd. Het huis wordt 

verwarmd door een 'heete-lucht-installatie, iets, wat men bij een vakwerkgebouw niet 

zoo licht zou beproeven. Wat vochtigheid aangaat: tijdens de afwerking stond de kelder, 

doordat men een lokgat in den vloer had gelaten, onder water, en evenzoo vóór, tijdens 

en na het pleisteren; daarna werd hij leeggepompt, het lokgat dichtgemetseld, en nu 

is hij volkomen droog; de vloeren bleven vlak en dicht, en het behangsel, dat op de 

muren werd geplakt, toen er nog verscheidene duimen water in den kelder stond, is 

er op blijven zitten. 

Wat de onderdeden der constructie betreft, zijn de gevolgde methodes zeer een

voudig. We willen ze hier even kort duidelijk maken. 

Voor de overspanning der raamopeningen had de aannemer de keus tusschen 

drie methodes: óf baksteenen bogen met holle steen aan de binnenzijde, óf een latei 

van gewapend beton, óf wel een latei van een gewone laag holle steenen, aaneen

geregen door een paar ijzeren staven, die door de gaten gestoken waren, waarna 

deze met beton werden gevuld. Hij koos het laatste, deels omdat dit het gemak

kelijkst was, deels omdat het, welbeschouwd, de beste methode was (zie fig. 1). 

Tot vorming der onderdrempels werd een rij steenen op z'n plat gelegd met 

het noodige overstek buiten den muur en verder met specie in den vereischten 

vorm omhuld; ook deze werden, evenals de lateien boven de ramen, met een 

ijzeren staaf gewapend, hoewel dit niet strikt noodig was (zie fig. 3). De kozijnstijlen 

werden met de binnenzijde van den muur gelijk gesteld, in een rand van holle 

vormsteenen met groote sponning, die een paar duim ruimte liet, welke met specie 

en platte steenstukken werd gevuld; zoo werd een volkomen dichte en tochtvrije 

aansluiting verkregen. 
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Voor de oplegging der balken gebruikt 

men gewoonlijk plat te stukken van ge

broken steenen, goed in de specie gelegd. 

He t schijnt niet noodig, de muren 

vóór het pleisteren met vochtwerende 

middelen te bestrijken, tenzij, ze geschil

derd worden in plaats van b e h a n g e n ; in 

dit geval is he t wel gewenscht, ten einde 

te voorkomen, dat he t schilderwerk vlekkig 

wordt. Dit laatste kan veroorzaakt worden 

door den rook, waaraan de s teenen in 

den oven waren blootgesteld, of wel, 

doorda t deze zelf de kleuren doen ver

schieten. Met behangselpapier heeft men 

hiervan geen last. 

N I E U W E M E T H O D E VAN H U U R B E P A L I N G V O O R C O Ö P E R A T I E V E N 

W O N I N G B O U W . 

In het «Maandschrift van het Centraal-Bureau voor de Statistiek» werd omtrent het bovenstaande 

het volgende vermeld: 

«Ingevolge een nieuwe regeling zullen de betrokken ministers, in verband met door de woning

inspecteurs te verstrekken inlichtingen, voor ieder bouwplan vaststellen een inkomengrens, waarboven 

personen niet meer in aanmerking zullen komen als huurders voor de te bouwen woningen. Voor ieder 

plan zal, in verband met het advies der inspecteurs, vervolgens worden vastgesteld een gemiddelde 

huur, waarbij zal worden uitgegaan van een beneden die inkomengrens gelegen gemiddeld inkomen, 

dat kan worden aangenomen voor de arbeiders, die als huurders in aanmerking komen. Die gemiddelde 

huur zal in den regel niet lager zijn dan Vs of '/„ van het bedrag, gesteld voor h(ft gemiddeld inkomen 

van de huurders. In die gemeenten, waar, op grond van plaatselijke omstandigheden, een huur ten 

bedrage van Ve van het inkomen van de huurders niet zou kunnen worden gevraagd, zal met een iets 

lager bedrag genoegen worden genomen. Bij het bepalen van de inkomengrens als bovenbedoeld zal 

moeten worden gerekend met het gezinsinkomen, met dien verstande, dat het loon van inwonende, 

verdienende kinderen boven den 15~-jarigen leeftijd voor de helft in aanmerking wordt genomen. 

De bijdragen zullen worden vastgesteld op grond van de gemiddelde huur; de vereenigingen 

zullen verder vrij blijven in het bepalen van de definitieve huur. Wenscht men evenwel in uitzonderings

gevallen huurders met hooger inkomen dan het grensbedrag in de woningen toe te laten, dan zal 

daarvoor de toestemming van den minister moeten worden gevraagd in verband met een vermindering 

van de bijdrage voor zooveel die huurders betreft. Ten aanzien van eventueele bijdragen in gevallen 

van zoogenaainde sociale achterlijkheid blijft voorshands de individueele methode van huurbepaling en 

controle behouden. 
Reeds afgehandelde gevallen, waarin geen bezwaren meer rijzen, kunnen verder op den ouden 

voet behouden blijven.« 
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BIJ DE PLAAT. 
ONTWERP VAN EEN OPENBAAR PRIVAATGEBOUWTJE, 

DOOR P. J. KOSTER, TE UTRECHT. 

Te weinig nog treft men dergelijke gebouwtjes op pleinen in steden en groote 

plaatsen aan. 
De plaat geeft te zien plattegrond, voorgevel, zijgevel en achtergevel. 

De plattegrond is gesplitst in een afdeeling voor mannen en een voor vrouwen, 

met gemeenschappelijke entree, waar gelegenheid is tot het uitreiken van kaartjes voor 

de W.C.'s en tevens toezicht te houden. 

Het geheel is bedoeld opgetrokken in Vechtsche drielingsteen, het dak gedekt met 

Romaansche pannen. 

De vloeren belegd met roode en blauwe estriken, de wanden met tegels opgezet. 

De urinoirs met opstaande wanden. In de W.C.'s trog-closets. Ventilatie is verkregen 

door een luchtkoker in het dak. 
Het buitenhoutwerk licht geschilderd, met helder blauwe banden afgezet. 

DE TUINSTAD MÜNCHEN-PERLACH, 

door G FEENSTRA. 

• D e r d e g e d e e l t e . 

Het woningtype der tuinstad. 

VI. 

Pleinvorming. Tot zoover over de vrijstaande of groepsgewijs samengevoegde open 

bebouwing ; naast deze groep komt nog een andere voor, n 1. gesloten bebouwing, al 

of niet een plein of markt vormende. De gesloten bebouwing zonder pleinverband 

zouden we iets meer massaal willen opvatten dan de verspreide huisjes. Uit den aard 

der zaak vervalt hierbij veel van het landelijk cachet der verspreide huisjes, en vormt een 
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meer massaal karakter een logische oplossing. Het komt ons voor. dat we h.erby met 

m eer succes kunnen afwijken van het traditicneele schuine dak, en ons eens moeten 

afvragen, in hoeverre een plat dak wenschelijk kan zijn. Het lijkt ons, dat dit nog in 

vele gevallen in hoofdzaak zal afhangen van de aansluitende bebouwing en hare hgging. 

Een andere zaak is het, wanneer we ons een voorstelling maken van een vnjwel 

gesloten plein. Laten we ons eens even bezighouden met de markt-oplossmg m de 

tuinstad München-Perlach. 

In fig 15 geven we een reproductie van de door Berlepsch-Valendas en Hansen 

gedachte oplossing. Wat zien we op dit plein ? In grondvorm een complex winkels, en 

verder gedeeltelijk openbare gebouwen. Een toren-oplossing geeft een eigenaardig karakter 

Deze toren met eventueel klokkenspel kan ongetwijfeld tot de poëzie van een markt-of 

pleingedachte meewerken. 
E a toch, bekoren kan ons deze architectuur niet Ze mist nog de fnssche, 

krachtige moderne gedachte. Deze pleingedachte zullen we anders oplossen. 

Nu gaat het weer niet aan, in deze artikelen deze gedachte uitvoerig uit te werken; 

wij volstaan dan ook met een ruwe krabbel van het geheel (fig. 16). Om echter kort 

te gaan, bedoelen we het volgende. 

Dat gedoe met kapje A en kapje B en topgeveltje C en D verveelt ons ; deze 

moderne markt geven-we enkel platte daken. De gewoonte getrouw, volgde ons teeken

stiftje nog eenmaal de schuine lijn (n.l. bij den toren), maar ook dit zou bij eventueele 

werkelijkheid geen geboorte beleven. Deze plattedak-gedachte kan interessant opgelost 

worden. De eenigermate ruwe baksteenmassa geeft het geheel een voorname rust. Naast 

de deftige winkelgedachte komen enkele woningen van ander cachet te voorschijn. 

De lezer, mogelijk nog niet geheel vertrouwd met dit schema, zij toch de studie 

van de plattedak-oplossing aanbevolen; mogelijk werpt ook hij eenmaal de weinig rede-

gevende verbrokkeling van 't moderne gemeenschappelijke woning- of winkelcomplex 

overboord. Een paar schetsjes van winkelontwerp (fig. M en 18) en to.en-oploss.ng 

(fig. 19) mogen een ,en ander nog verduidelijken. 
(Wordt vervolgd.) 
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STATISTIEK VAN VOORTBRENGING KN VERBRUIK. 

In verband met de belangstelling, welke thans in nijverheidskringen gaande is met betrekking tot de 
Statistiek van Voortbrenging en Verbruik, deelt het Centraal Bureau voor de Statistiek het volgende mede. 

In het begin van 1917 heeft de Centrale Commissie voor de Statistiek de aandacht van de Regeering 
gevestigd op het groote belang, zoowel in normale als in abnormale tijdsomstandigheden, van eene 
statistiek van de voortbrenging van producten en van het verbruik van grondstoffen, halffabrikaten, 
hulpstoffen enz. door de nijverheid. In een twintigtal andere landen verzamelde men al jaren vóór den 
oorlog gegevens voor een dergelijke statistiek, met het doel, nauwkeurige cijfers te verkrijgen omtrent 
den voor- of achteruitgang van de verschillende takken van bedrijf en om zoo noodig maatregelen in 
het belang der industrie te kunnen nemen. 

Van welk een uitnemend belang een dergelijke statistiek geworden is, nu de overheid zich onder den 
drang der omstandigheden genoodzaakt heeft gezien, zich meer dan vroeger in te laten met de productie, 
de consumptie en den in- en uitvoer, behoeft geen betoog. 

Het voorstel van de Centrale Commissie heeft geleid tot de indiening van een wetsontwerp, dat in 
het Staatsblad verscheen als de Wet van 1 December 1917 no. 665 tot verkrijging van een juiste statistiek 
van voortbrenging en verbruik. 

De bepalingen dezer wet komen in hoofdzaak hierop neer, dat ieder verplicht is, de gegevens en 
inlichtingen, die hem nopens voortbrenging en verbruik gevraagd worden, aan het Centraal Bureau voor 
de Statistiek binnen 30 dagen duidelijk en zonder voorbehoud naar waarheid te verstrekken. Het nakomen 
van deze verplichting is door strafbepalingen gesanctionneerd. In bijzondere gevallen kan machtiging 
tot boekenonderzoek verleend worden door den Minister van Binnenlandsche Zaken, onder wiens toezicht 
de verzameling der gegevens geschiedt. Daartegenover staat, dat de ambtenaren en deskundigen van het 
Centraal Bureau eveneens onder strafbedreiging verplicht zijn tot volstrekte geheimhouding. Bovendien 
zijn administratieve maatregelen genomen om de geheimhouding der individueele gegevens absoluut te 
waarborgen. Het is uitgesloten, dat deze ooit ter kennis van. den fiscus komen. 

Inmiddels had het Centraal Bureau voor de Statistiek, daartoe in de gelegenheid gesteld door een 
renteloos voorschot der Nijverheidscommissie, een aanvang gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden. 
In overleg met vakkundigen waren voor de verschillende takken der textielnijverheid, der metaalnijverheid 
en der chemische nijverheid, die het eerst voor een onderzoek in aanmerking kwamen (om geleidelijk 
door andere gevolgd te worden), telkaarten ontworpen, waarop de door de ondernemers te beantwoorden 
vragen gesteld werden. 

Toen nu in de eerste helft van 1918 met de verzending dier kaarten van een aantal takken van 
bovengenoemde industrieën een aanvang gemaakt was, ontving het Centraal Bureau voor de Statistiek 
van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel (afd. Crisiszaken) •het verzoek, het onderzoek 
ten spoedigste over de nijverheid in haren vollen omvang uit te breiden en de uitkomsten (d.w.z. de 
totaalcijfers betreffende alle ondernemingen te zamen) binnen zeer korten termijn te zijner beschikking 
te stellen, een en ander met het oog op de met het buitenland te voeren onderhandelingen. 

Met machtiging van den Minister van Binnenlandsche Zaken werden onverwijld de noodige maatregelen 
getroffen om aan deze opdracht te kunnen voldoen. Dat zich daarbij moeilijkheden zouden voordoen, 
was voorzien. Vooreerst duurde het eenigen tijd, alvorens het Centraal Bureau de beschikking had over 
personeel, geschikt om bij de verzameling en bewerking der gegevens \fen de verschillende industriegroepen 
met leiding te worden belast. Voorts moesten in overleg met vakkundigen speciale telkaarten ontworpen 
worden, rekening houdende met de eigenaardigheden van elk bedrijf. Daar de noodige voorlichting niet 
steeds spoedig genoeg verkregen kon worden, zag het Bureau zich, in verband met den weinigen beschik
baren tijd, genoodzaakt, aan sommige bedrijfstakken telkaarten van het algemeen model toe te zenden. 
Dat de invulling van deze telkaarten van het algemeen model velen ondernemers meer moeite kost dan 
invulling van speciaal voor hun bedrijf samengestelde kaarten, ligt voor de hand. Evenzoo, dat ondernemers, 
wier boekhouding er niet op Ingericht is om de gegevens in den gevraagden vorm (b.v. naar gewicht 
in plaats van naar hoeveelheid) op te geven, op moeilijkheden stuiten. Ook de omstandigheid, dat zoowel 
over 1916 als over het laatste jaar vóór den oorlog (1913) opgaven noodig zijn, brengt in sommige 
gevallen bezwaren mede. 

Bij de geheele verzending heeft zich het gemis van eene bedrijfstelling, waardoor geen volledig 
overzicht van alle ondernemingen bestaat, pijnlijk doen voelen. 

Uiteraard worden aan de ondernemers, die naar hun beste vermogen medewerken, wanneer dit mogelijk 
is, faciliteiten verleend, b.v.- door het geven van uitstel, zoo aannemelijk gemaakt wordt, dat tijdige 
inzending der gegevens onmogelijk is; door het genoegen nemen, voor ditmaal, met een zoo nauwkeurig 
mogelijke schatting^ wanneer aangetoond is, dat juiste cijfers niet verstrekt kunnen worden. Ook werd, 
toen het daarvoor nog juist tijd was, overgegaan tot een gedeeltelijk gewijzigde methode van verzameling 
der gegevens van het materiaal verbruik der metaalindustrie. 
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Waar het eene statistiek geldt, welke in de eerste plaats voor de Nederlandsche nijverheid zelve 
van het grootste belang is en waaraan fiscale doeleinden ten eenenmale vreemd zijn, wordt een beroep 
gedaan op de ondernemers, om de gevraagde gegevens zoo nauwkeurig mogelijk te verstrekken, en ze 
ten ̂ spoedigste, liefst zonder den wettelijken termijn af te wachten, in te zenden. Tevens wordt hun in 
overweging gegeven, hunne administratie zoodanig in te richten, dat de invulling der telkaarten in 
volgende jaren gemakkelijk kan geschieden. 

VAKSCHOOLLEERAREN. 

Een belangrijke categorie van technische personen zijn ongetwijfeld de vakschool
leeraren, zij, die, elk voor hun deel, de vorming in handen hebben van den arbeidenden 
stand, voor zoover deze speciale vakopleiding behoeft. 

Deze leeraren, goeddeels werkzaam aan ambachtsscholen, middelbare technische 
scholen, burgeravondscholen en avond-teekenscholen, moeten blijkens de bevoegdheids-
akten, waarvan het bezit meer en meer voor het vervullen dezer betrekkingen wordt 
geëischt, een groote mate van algemeene en technische ontwikkeling bezitten, waaraan 
de maatschappelijke positie, welke zij innemen, lang niet altijd beantwoordt, terwijl er 
ook op het gebied van het vakonderwijs nog veel te verbeteren is. Een en ander heeft 
in 1907 geleid tot de oprichting van den Nederlandschen Bond van Vakschooileeraren 
en -leeraressen, die zich de behartiging dezer belangen ten doel heeft gesteld. Deze 
Bond heeft daaraan uitdrukking gegeven in een programma van actie, dat als volgt luidt: 

1. Instelling van bevoegdheden voor alle vakken, waarin les wordt gegeven, alsmede 
een goede opleiding daarvoor. 

2. Een goede regeling van de rechtspositie. 
3. Medezeggingschap in onderwijs- en schoolzaken. 
4. Een goede salarisregeling. 
5. Pensioen voor alle vakschoolonderwijskrachten, zoowel ouderdoms- en invaliditeits-, 

als weduwen- en weezenpensioen. 
6. Regeling van het aantal lesuren. 
7- Regeling van de vacanties. 
8. Wettelijke regeling van het vakonderwijs. 
Telde de Bond December 1907 reeds 196 leden en begunstigers, blijkens het 

onlangs ons toegezonden verslag over de jaren 1916—1917 bedroeg dit aantal Dec. 1917 
593, en heeft hij thans 33 afdeelingen en 21 correspondentschappeir, terwijl hij voorts 
in .Het Vakonderwijs», onder redactie van de heeren C. Menke, F. H. Jacobs en 
A. G. A. Wamsteeker, zijn orgaan heeft. Verder heeft de Bond ten dienste zijner leden 
een bibliotheek, die de volgende rubrieken bevat: I. Bouwkunde. II. Smeden. 
III. Handteekenen, Ontwerpen, Anatomie, Stijl en Ornamentleer. IV. Meisjes-Vakonderwijs. 
V. Wiskunde en Werktuigkunde. VI. Opvoedkunde en Methodiek. VII. Taalonderwijs. 
VIII, Boeken over andere onderwijsvakken IX. Materialenkennfs en Scheikunde. 
X. Allerlei boeken. 

In 1916 werden door 19 afdeelingen 42 bestuursvergaderingen en 84 leden
vergaderingen gehouden, in 1917 bedroegen deze cijfers van 16 afdeelingen resp. 32 
en 66. Als onderwerpen kwamen op deze vergaderingen in 1916 o. m. aan de orde: 
Ongevraagd eervol ontslag. Tentoonstelling houden op Zondag, Besprekingen over 
het houden van excursies, Duurtetoeslag, Propaganda, Het stichten van gewestelijke 
kringen, Salarisactie dag- en avondscholen, Besprekingen over en vaststellen van bezoeken 
aan Tweede-Kamerleden aangaande de suppletoire begrooting voor Hoofdstuk V, 
Oprichten van cursussen voor de teekenakten M O., Weerstandskas. Lezingen werden 
gehouden over: Beroepskeuze, Opvoedkunde, Stiptheid, Vrijheid en discipline in de 
opvoeding, Oorsprong der Renaissance, Leerlingwezen, Dordtsche schilders, De Vak
onderwijswet, Het doel en streven van onzen Bond, Over electriciteit. In 1917 werden 
onderwerpen behandeld als: Huishoudelijke, Bonds-en schoolzaken, Salarisactie, Oprichten 
van cursussen voor de M -O. teekenakten, Duurtebijslag, Adressen aan gemeente- en 
schoolbesturen. Afschaffen tentoonstelling, Het houden van excursies; terwijl lezingen 
werden gehouden over: Leesvormen, Vrijheid en discipline in de opvoeding. Klikken, 
Het Lingerie-vak- en huishoudonderwijs. De Regeering en het Vakonderwijs, Het 
Taylorstelsel, De verhouding van de vakschoolleeraar(es) tot zijn (haar) leerlingen, 
medeleeraren(ressen), directeur en directrice, Opleiding van den metselaar aan de 
ambachtsschool. 
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Het hoofdbestuur houdt in het belang der verschillende acties voeling met ver
schillende andere bonden en vereenigingen en werkt daarin met deze samen. Zoo is 
de Bond o. a lid van het Centraal Bureau voor Vakonderwijs«, en hebben zijn ver
tegenwoordigers zitting in eene commissie uit de diverse bonden en vereenigingen, 
wier taak is, het vraagstuk van een afdoende regeling van de rechtspositie, de salarieering 
en de pensionneering voor de leerkrachten bij het vakonderwijs in studie t e nemen en 
voorstellen te formuleeren, die eventueel tot oplossing van genoemde vraagstukken 
kunnen leiden, terwijl de Bond ook zal deelnemen aan het te houden Nationaal 
Congres voor Vakonderwijs. 

Aan de Tweede Kamer werd een adres verzonden in verband met het ontwerp 
van wet tot regeling van het vakonderwijs, waarbij velerlei wenschen en opmerkingen • 
onder de aandacht van dat college werden gebracht. Verder werd een adres gericht 
aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, waarin werd aangedrongen op splitsing 
van de akten Mb, Mh en Mj, evenals die bestaat voor de akten Md en Me, M f en 
M g. De akten M b, M h en M j toch stellen zware eischcn aan hen, die les geven aan 
schilders, electriciens en meubelmakers, wat met de 'akten M d voor bouwkundig 
teekenen en M f voor smids- en machineteekenen niet zoo het geval is, zoodat leeraren 
in eerstgenoemde vakken zich zeer ten achter gesteld voelen bij hunne collega's in het 
bouwkundige of in het smids- en machinevak. Het feit, dat deze tenachterstelling meer 
en meer gevoeld wordt, is een gevolg er van, dat vaak van hoogerhand voor de 
benoeming van nieuwe leeraren of voor het handhaven of vast aanstellen van tijdelijke 
leeraren, het behalen van een bevoegdheid als eisch wordt gesteld — een eisch, waarvan 
het nakomen voor een deel der leeraren mogelijk, voor een ander deel zoogoed als 
onmogelijk is, doordat er in vele kleinere plaatsen geen gelegenheid bestaat, zich daarvoor 
te doen opleiden. 

In andere adressen werd aangedrongen op verhooging van salarissen of het geven 
van duurtetoeslag, als ook op het handhaven van, tijdelijke leerkrachten, die telkens 
voor één jaar benoemd worden, en die, door hun gevorderden leeftijd en weinigen tijd 
tot studie niet meer in de gelegenheid zijn een teekenakte te halen. 

In combinatie met de Vereeniging tot bevordering van de Vakopleiding voor 
Handwerkslieden werd aan de Tweede Kamer geadresseerd in zake reorganisatie van de 
Rijks-Normaalschool voor Teekenonderwijs. 

Aan hetzelfde college en aan de schoolbesturen werd een adres gericht om ver
betering der salarissen in verband met den thans bestaanden noodtoestand; aan de 
Prov. Staten van Zuid-Holland en Limburg in verband met provinciale subsidies voor 
gemeentelijke instellingen van vakonderwijs. 

De afd Deventer verzond een adres aan het bestuur dier gemeente, en evenzoo de 
afd. Wageningen aan het bestuur van het Departement Wageningen der Maatschappij 
tot Nut van het Algemeen, in zake salarisregeling voor de aan hunne scholen aangestelde 
teekenleeraren, welke adressen door het hoofdbestuur werden gesteund. 

Een poging van J de commissie in zake examenopleiding voor de teeken akten M. O. 
om te komen tot stichting van een Centralen Cursus, moest, wegens het gering aantal 
voorloopige aangiften tot deelneming, worden opgegeven. 

Deze commissie verzond voorts nog een adres aan H. M. de Koningin met verzoek 
om subsidieverhooging voor de bestaande cursussen, alsmede aan den Minister van 
Binnenlandsche Zaken betreffende een nieuwe regeling voor de subsidieering dezer 
cursussen, waarop de Minister antwoordde, dat in het vervolg aan cursussen ter opleiding 
voor de akten M b en M d tot en met M j van rijkswege subsidie zal worden toegekend 
overeenkomstig het getal ten vorigen jare geslaagde candidaten, met toepassing van 
de door Z. Exc. daarvoor vastgestelde regelen, die mede in het verslag zijn afgedrukt. 
Voor de akten Ma, M c en M k wordt voorshands geen subsidie verleend, aangezien 
aan bezitters van die akten weinig behoefte bestaat. 

Uit dit alles ziet men, dat de Bond ijverig aan de verwezenlijking van zijn doel 
werkzaam is, zoodat te recht in het verslag, mag worden gezegd, dat, wanneer de nog 
onvereenigde collega's kennis nemen van hetgeen de Bond zoowel voor het onderwijzend 
personeel als voor het vakonderwijs heeft gedaan, zij er van moeten overtuigd worden, 
dat, indien er reeds verbeteringen zijn aangebracht, dit te danken is aan het werken 
van den Bond, en dat het ook hun belang is, zich aan te sluiten. 

Wie hieromtrent meerdere inlichtingen begeert, wende zich tot den secretaris van 
het hoofdbestuur, den heer H. Bucker, Hugo-de-Grootkade 30, te Amsterdam. 
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BIJ DE PLAAT. 

DE TUINSTAD MÜNCHEN-PERLACH, 

door G. FEENSTRA. 

D e r d e g e d e e l t e . 

Het w o n i n g t y p e der tuinstad. 

VII. 

Uit zesde plan behoort tot een geheel ander type dan de voorafgaande en is, in 

afwijking daarvan, als een blok twee-gezinswoningen bedoeld. 

Het is bijna niet te ontgaan bij een vrij groot woningcomplex of tuindorp, of men 

wenscht, hetzij op een daarvoor aangewezen punt, hetzij op een speciaal als zopdanig 

ontworpen plein, eenige monumentale gebouwen Verder zal het vaak voorkomen, dat 

een zekere groep bewoners niet ongaarne een bovenhuis bewoont, zoodat een twee-gezins

woning onder bepaalde omstandigheden zeker qp haar plaats kan zijn. 

Nu is de oplossing der twee-gezinswoning in 't algemeen verre van gelukkig. De 

eene groep kenmerkt zich door een zeer benepen benedenwoning en groote bovenwoning, 

bij de andere groep tracht men door zeer te verwerpen lange uitbouwen aan de beneden-

woning (met opoffering van het onontbeerlijke zonlicht in de achterkamers) meer ruimte 

te verschaffen. Bij deze twee groepen zijn dus hoogst ongunstige toestanden geschapen. 

Hiervan uitgaande, wist de architect Leliman een woningtype te scheppen (complex 

»Eigen Haard« te Amsterdam), waarbij over twee benedenwoningen drie bovenwoningen 

werden gemaakt. 

Het door ons gegeven ontwerp is principieel van een zelfden opzet, maar eenigszins 

gewijzigd. Naast den plattegrond geeft de plaat mede een aanwijzing van een gevel

oplossing, indien men tot platbouw overgaat. 

Zeer miskleurige steenen en frissche kleuren van schilderwerk zullen verder de archi-
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tectonische gedachte nog meer naar voren brengen. Dit plan is mede gedacht op het 

in platbouw ontworpen plein, dat wij reeds in ruwe trekken schetsten. 

Een paar aanwijzingen aangaande de buiten-architectuur zijn alzoo den lezers gegeven ; 

in de volgende artikelen zullen we ons nu met het interieur gaan bezighouden. 

ONTWERP VAN EEN HOOFDINGANG, 
DOOR P. J. KOSTER, TE UTRECHT. 

Bijgaande afbeelding doet zien een hoofdingang met zijlicht, uitkomende in een 

groote. vestibule van een modern heerenhuis. 

De gevels zijn opgetrokken van grijze klinkers (Waalvorm), met toepassing van zand

en hardsteen. De zijwangen der stoep zijn bezet met smeedijzcrwerk. De deuren zijn 

bedoeld in teak- of eikenhout, de bezetting der ramen met eenvoudig glas in lood. 

PROEFNEMING MET BETONPAALSYSTEMEN. 

Te Amsterdam is men vanwege de afd „Publieke Werken" reeds sinds geruimen 

tijd bezig met het onderzoeken en beproeven van verschillende soorten betonpalen, 

ten einde zich een gegronde meening te vormen omtrent de vraag, in hoeverre de 

toepassing daarvan bij bouwwerken zou kunnen worden toegelaten. Op een terrein ;ian 

den Amsteldijk zijn daartoe op verschillende punten een aantal palen van elk systeem 

'in den grond gebracht, en daarop kisten gezet, die geleidelijk gevuld werden met zand, 

te beginnen met gewichten van 10 ton per paal, en zoo verder, totdat de kisten bezweken 

of de palen het opgaven. 

Begin dezer maand had P. W. dezelfde deskundigen en belangstellenden, die indertijd 

het inbrengen van de palen hebben bijgewoond, weer naar het terrein aan den Amsteldijk 

genoodigd, om de resultaten van de proefneming te komen zien. Het ,,Hbl." geeft 

daarvan het volgende verslag. 

Ter vergelijking was een gelijksoortige proef als met de betonpalen ook genomen 

op gewone houten palen, en het was gebleken, dat deze 't hadden gehouden tot een 

gewicht van ruim 70 ton per paal. Toen de belasting was opgevoerd tot 76Y0 ton, 

waren de palen doorgezakt. 

Hiertegenover kan men zeggen, dat de betonpalen een goed figuur hebben gemaakt. 

Alleen de palen volgens systeem Handl hebben teleurgesteld: zij hebben 't bij een 

gewicht van 40 ton per paal afgelegd ; maar de beide andere beproefde systemen 

kwamen nabij of .boven de houten palen. De palen van de Maatschappij voor Fundeerings-

werken (systeem Wilhelmi) zijn belast tot 75 ton per paal; toen kon men niet verder 

gaan, omdat de belastingkisten geen verdere belasting verdroegen. (Hiermede is dus 

niet gezegd, dat de palen geen zwaardere belasting kunnen dragen.) De palen systeem 

De Waal zijn belast tot 821/3 ton per paal; toen durfde men niet verder gaan, omdat 

men vreesde, dat de belastingkist niet meer zou kunnen dragen. Men meent echter, 

dat een belasting van 100 ton per paal niet onmogelijk zou zijn geweest. 

Wij geven, hier uitsluitend de maximum-cijfers, zonder de cijferreeksen, die de 

verschillende geringe zakkingen bij opvoering van de belastingen aangaven. Deze 
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met het 'opschrift: »WaarschuwingI Hier wordt een nieuwe bestrating gelegd. Alle 
grondwerken, herstellingen en veranderingen aan gas- en waterleidingen moeten tegelijkertijd 
plaats hebben. Na afloop der werkzaamheden zullen gedurende vijfjaren geen aanvragen 
daartoe meer worden ingewilligd, üe Burgemeester.» Bovendien wordt minstens zes weken 

5ór den aanvang van het werk in twee couranten meermalen een advertentie geplaatst, 
aarin de voorgenomen bestrating wordt aangekondigd, en evenzoo ontvangen alle 

gemeentebureau's en openbare lichamen, die met ondergrondsche leidingen iets te maken 
hebben, daarvan bericht. Ten slotte wordt ook nog aan al de eigenaars der aan de straat 
gelegen perceelen kennis gegeven. Zij ontvangen zelfs driemaal een biljet: één vóór,-
één tijdens en één na afloop Van het werk; het laatste bevat voorschriften en aanwijzingen 
voor een goede behandeling der nieuwe bestrating. 

Zooals de directeur der openbare werken te Baltimore mededeelt, hebben deze 

maatregelen bijna volkomen doel getroffen. Wellicht zou het aanbeveling verdienen, ook 

elders door dergelijke middelen den last van het voortdurend straten opbreken te verminderen. 

Menie stadsbestuur zou hieraan een voorbeeld kunnen nemen. 

EKN NIEUW SYSTEEM VüüR HET BEREKENEN VAN I.OONHKDRAGEN 

De liesr H. H. van Santen, te Ddlt, zónd ons een door hem uitgevonden loon-
calculatiekaart. waarop octrooi is aangevraagd, en waardoor men in staat is. met één 
oogopslag te zien het bedrag, dat door een werkman is verloond tusschen de tijdstippen, waarop 
hij met eene bemerking begon en deze eindigde. Schafttijdenlzoowel als extra-betaling 
voor overwerk worden daarmede automatisch venekend: de kaarten zijn voor iedere 
dagindeeling en loonregeling in te richten. Door aan het eind der weck de kaarten 
per werkman te sorteeren, verkrijgt men het uit te .betalen weekloon. Door de kaarten 
per ordernummer te sorteeren. verkrijgt men het verloonde bedrag van iedere order. 
De loonkaart is aan de voorzijde voorzien van een tijdsindeeling; de sleutel (een andere 
kaart, welke van een opstaandeft rand is voorzien, tusschen welken de loonkaart predes 
past) van een daarop correspondeerende loonschaal; zoodat een tijdsverschil op de 
loonkaart overeenkomt met een loonverschil op den sleutel. Wanneer nu op de loonkaart 
door middel van een kniptang zijn uitgeslagen de tijdstippen van aanvang en einde 
der werkzaamheden, legt men de loonkaart achterstevoor op den sleutel; aan de blanco-
achterzijde der loonkaart zijn dan slechts twee getallen zichtbaar, waarvan het verschü 
het verloonde bedrag uitmaakt. De sleutels worden voor ieder uurloon geleverd; na 
afloop van het 'werk dient de werkman zijn kaart in bij den loonklerk. die haar dan 
maar even in den bijbehoorenden sleutel behoeft te leggen, óm terstond het verloonde 
bedrag op de kaart te kunnen noteeren. 

Met wil ons voorkomen, dat het gebruik van deze loonberekeningskaarten veel 
gemak en tijdsbesparing moet opleveren. Tijdklokken, calculagrafen, periodografen, 
rekenmachines en al dergelijke dure toestellen zijn overbodig, terwijl voor de berekening 
der dag- en weekloonen. alsmede van de aan elk onderdeel eener bewerking verloonde 
bedragen, veel minder administratief personeel noodig zal zijn. Het systeem van den 
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heer Van Santen is uiterst eenvoudig en zal, waar het wordt toegepast, een snel en 
betrouwbaar hulpmiddel blijken in zake loonberekening. 

Zooals uithet bovenvermelde reeds bleek, kunnen de kaarten worden ingericht voor 
alle systemen van loonregeling, met verschillende loontoeslagen, rusttijden enz. We 
kunnen werkgevers dan ook ten zeerste aanraden, eens met dit systeem kennis te maken. 

PRIJSVRAAG 

VOOR EKN ONTWERP' TOT I-IET VERKRIJGEN EENER BETERE REGELINCï VAN HET VERKEER 

TUSSCIIEN HET TEN N.C). EN TEN Z.W. VAN DEN S T A A T S S P O O R W E G GELEGEN 

STADSGEDEELTE TE ' S - G R A V E N H A G E 

, I n g e k o m e n v r a g e n en bcan two.ord ing d a a r v a n door de Jury . 
Vraag i. Moet voorgenomen doorbreking van de Lekstraat worden aangehouden ? 
Antwoord: Ja. 
Vraag 2. Mag de gracht, besloten door de Weteringkaden, zoodanig door 

kunstwerken worden onderbroken, dat alle scheepvaart er onmogelijk door wordt en er 
slechts communicatie blijft bestaan vuor spuiing enz.? 

Antwoord; Neen, dat mag niet. Kleine scheepvaart moet mogelijk blijven; het 
niveau der bruggen kan zijn gelijk met dat der bestaande bruggen tusschen de 
Weteringkaden.. 

Vraag 3- Wat is het minimum-aantal spoorweglijnen (stellen van twee rails), dat 
noodig geacht wordt voor het station, wanneer dit alleen voor personenverkeer benut 
wordt?. 

Antwoord ; Als minimum kan worden aangenomen vier stellen van twee rails. 
Vraag 4. Kan de tramremise vervallen en ergens gedacht worden buiten het 

terrein van de teekening? 
Antwoord: De tramremise en sporen van de stoomtram naar Scheveningen kunnen 

weggedacht worden en buiten de teekening blijven. 
Vraag 5- Moet er verbinding blijven bestaan tusschen trambaan en spoorweg? 
Antwoord: Zie antwoord op vraag 4. 
Vraag 6. Hetreffencle art. 2: In welke richting moet men zich voorstellen; dat de 

aanschouwer ziet, van het Noorden naar het Zuiden of omgekeerd ? 
Antwoord: Staande in het Noorden en ziende naar het Zuiden. 
Vraag 7. Kan ook globaal opgegeven worden de meest gewenschte verhouding 

van lengte tot breedte van een geheel nieuw te maken emplacement? 
Antwoord: De verhouding kan zijn ongeveer als: één tot drie. 
Vraag 8. Is de lezing, gehouden door Mr. G. Keiler op 11 April 1918, ook ter 

inzage te krijgen ? , 
Antwoord : Zoover de voorraad strekt, zijn ter inzage verkrijgbaar gedrukte exemplaren 

der lezing, aan te vragen bij den Secretaris, den Heer W. H. J. Dicke, Louise-de-
Colignystraat no. 6, te 's-Gravenhage. 

Vraag 9. Moet het terrein, waarop staat: „in aanbouw zijnde magazijnen Post-en 
Telegraaf", daarvoor gereserveerd blijven, of kan daar ook over beschikt worden; wat 
is de daarvoor dan te stellen eenheidsprijs r 

Antwoord: Die terreinen behouden hun bestemming. 
Vraag 10. Wat is de eenheidsprijs voor bebouwd terrein Bezuidenhout en Wijk VII? 
Antwoord: Men gelieve zich hieromtrent geheel te regelen naar de gegevens, 

verstrekt in art. 1 sub 8°, waarin de grondprijzen zijn aangegeven, terwijl voor de 
opstallen moeten worden gerekend de prijzen van Juli 1914. 

Vraag ir. Hoe is de bodemgesteldheid ter plaatse van de situatie? En hoe is de 
kanaalwaterstand ten opzichte van het straatniveau ? 

Antwoord: Aan te nemen is, dat de waterstand ongevoor 1,50 M. onder de kruin 
der straten en wegen is en dat voor gewonen huizenbouw kan dienen heifundeering, met 
palen van ongeveer 3 M. lengte. 



i6o 

Vraag 12. Zijn er ten gevolge van de fusie der Spoorwegmaatschappijen ook 
spoorwegplannen in voorbereiding? 

Antwoord: Hiervan is ons niets bekend, maar in elk geval behoeft hiermede geen 
rekening gehouden te worden. 

Vraag 13. Hoe hoog ligt ten opzichte van straat of van N.A.P. de bovenkant dei-
spoorstaven : 

1°. ter plaatse van den overweg Laan v. N. O.-Indië; 
20 • .' ^ „ „ Kon.-Wilhelminalaan; 
30. it „ „ de kruising S.S. en Holl. Spoor (beide); 
4.0. ,, „ ,, den overweg Binckhorstlaan; 
e0. ,, „ „ de overbrugging Trekvliet; 
6°. „ ,, ,, den rood gekleurden overweg (beide); 
7°. „ ,, „ het Staatsspoorstation ? 

Antwoord: Ter beantwoording der 7 vraagpunten te zamen, diene het volgende: 
De bovenkant der spoorstaven van af het Staatsspoorstation „Den Haag' tot aan 

de Broeksloot (nabij station Voorburg), ligt op 1,07 M + N.A.P. 
De bovenkant der spoorstaven van de verheven baan van de Hollandsche Spoor, 

van het Holl. Spoorstation „Den Haag" tot aan de Laan van Nieuw Oost-lndië, ligt 
op 6,58 M. + N.A.P. 

De kruin der bestrating van de 2e Adelheidstraat ligt op 0,90 M. + N.A.l . 
Deze hoogte kan wel algemeen aangehouden worden als de straathoogte der wegen 

en straten der geheele omgeving, met welke hoogte de ligging der spoorstaven van 
de Staatsspoor vrij wel strookt. ; . 

Vraag 14. Mag de voorgenomen doortrekking van de Lekstraat zich zijdelings 
-verschuiven ? 

Antwoord: Neen, dat mag niet. 
Vraag 15. Kan het terrein voor een nieuw (goederen-)emplacenlent gedacht worden 

buiten het terrein der situatie, of moet hiervoor een plaats op de situatie aangenomen 
worden? 1 . • u 

Antwoord: Zulk een nieuw emplacement voor goederen kan wel buiten het terrein 
der situatie worden gedacht, als in het financieel overzicht bij de toelichting van het 
plan de raming der kosten daarvan wordt opgenomen. 

Vraag 16. De verschillende bouwblokken ter wederzijden van het emplacement, 
zijn niet verkaveld; is daar ook inlage van te verkrijgen met het oog op eventueele 
verbreedingen of doorbraken? 

Antwoord: Die verkavelingen dient men, zoo gewenscht, na te zien ten kantore 
van het kadaster; dergelijke gegevens staan thans niet ter beschikking om te verspreiden. 

Vraag 17. Kan van het terrein der gasfabriek, aan den kant van de spoorbaan, 
een gedeelte worden afgenomen ? 

Antwoord: Neen, dat kan niet. (Zie hiervoor ook het antwoord op vraag 9). 
O p m e r k i n g e n . 

M. + D.j 
)unten i0 

van spoor met wegen 

N.A.P. ligt 0,40 M. + D.P. . . . 
De in de vraagpunten i0, 2° en 40 genoemde overwegen zijn eigenlijk kruisingen 

STUDIE-PRIJSVRAAG 

VOOR EEN ONTWERP VAN EEN TIJDELIJK RESTAURANT. 

Op bovenvermelde piijsvraag, uitgeschreven door de Vereeniging tot bevordering 

der Bouwkunst te Utrecht (zie Vad. No. 12, van 6 Juni 1.1.) zijn, naar de jury meldt, 

14 ontwerpen ingezonden. 
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Afl. 20. Plaat 20. 

26 September 1918. 
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VADEMECUM 
DER BOUWVAKKEN. 

HOOFDREDACTEUR: L Z W I E R S , ARCHITECT M.B. 
FRANS VAN MIERISSTRAAT 77, AMSTERDAM. TELEF. Z.392. 

AMSTERDAM. ADMINISTRATIE: ST. JANSTRAAT 40 TEL. N. 851 
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BIJ DE PLAAT. 
HOTEL-PENSION »RIJSSERBERG«, TE RIJSSEN. 

Architect: JOH. KORTLANG Fzn., te Ermeloo. 

Dit hotel-pension werd gebouwd voor rekening van de N. V. .Hollands Schwarzwald", 

te Rijssen. 

In Dec. 1917 had de onderhandsche aanbesteding ervan plaats en werd dit werk 

opgedragen aan de firma Siemerink & Reehuis, aannemers te Wierden (O.), voor de som 

vari / '20.500, uitgenomen de watervoorziening, welke een bedrag van ± 72500 

vorderde. 

In Januari 1.1. werd een aanvang met de werkzaamheden gemaakt en, ondanks de 

slechte weersgesteldheid in het begin van dit jaar, was het hotel met Mei reeds gereed. 

De opening had plaats den 3sten Mei j.l. 

Het gebouw is geheel opgetrokken van roode Rijssensche steenen; de topgevels zijn' 

in keperverband gemetseld. Het dak is gedekt met onbrandbaar riet. 

In de eetkamer, de hal en het café-restaurant heeft men oud-Hollandsche schouwen, 

terwijl zware eiken moerbalken de kinderbalkjes boven die vertrekken dragen. 

Alle wanden door het geheele hotel zijn geschuurd en met matolin bewerkt. Op 
de verdieping is de kamer van den restaurateur bestemd voor gasten, terwijl op den 
zolder een paar flinke kamers voor den restaurateur en voor het personeel zijn aangebracht. 

Het hotel is gelegen op het plateau van een der hoogste bergen te Rijssen, zoodat 

men van uit hal en terras heerlijke vergezichten over den wijden omtrek heeft. 

ARCHITECTUUR EN SCHOONHEID. 

In de Stateuzaal te Haarlem is een tentoonstelling gehouden, welke uitging van 

de adviescommissie voor bouwontwerpen en uitbreidingsplannen in Noord-Holland. Deze 

commissie is een voortzetting van de commissie, die na den watersnood van -1916 op 
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initiatief van de Sociaal-technische Vereeniging van Democratische Ingenieurs en Archi
tecten tot stand kwam, om bij den bouw van de woningen in de door die ramp zwaar 
geteisterde streken van advies te dienen. Het was toen de wensch vari den Commissaris 
der Koningin, dat de commissie in een blijvende zou worden omgezet. Dit is geschied, 
maar er kwam eenige wijziging in de samenstelling der commissie. 

't Doel der commissie is, om, waar bij den woningbouw wel gelet wordt op de 
sociaal-technische en hygiënische zijde van 't woningvraagstuk, haar aandacht te wijden 
aan de aesthetische zijde der bouwplannen. De commissie wil voorlichting aan de ge
meentebesturen geven. Ingediende plannen worden, zoo dit gewenscht wordt, gecorri
geerd, opdat ze voldoen aan de schoonheïdseischen 

In de tweede plaats wil de commissie de gemeentebesturen raadgevend bijstaan bij 
't ontwerpen van een uitbreidingsplan of den bouw van een raadhuis, een school, enz., 
en wel in dien zin, dat desgevraagd aan de gemeentebesturen een aanbeveling wordt 
gezonden van architecten, waaruit de gemeentebesturen een keus kunnen doen voor 't 
ontwerpen van die plannen. Leden van de commissie kunnen nimmer worden aanbevolen. 

Bij 't beoordeelen van plannen wordt er mede op gelet, of de voorgestelde bouw 
zich aansluit bij de omgeving. 

De nu gehouden tentoonstelling beoogde, aan de plaatselijke gemeentebesturen een 
denkbeeld te geven van wat de Nederlandsche bouwkunst vermag en welke eischen op 
't gebied van welstand en aesthetica bij den woningbouw en anderen bouw kunnen 
worden gesteld. De meeste tentoongestelde teekeningen en photo's waren van een reeds 
voltooiden bouw. 

Er waren teekeningen van kleine landhuizen, boerderijen, kerken, een raadhuis, van 
woningen eener woningbouwvereeniging, van een school, watertorens, uitbreidingsplannen 
enz. Er was o.a. werk geëxposeerd van Dr. Berlage, De Bazel, Gratama, Hanrath, Van 
Loghem, Wormser en Vorkink. 

Na de tentoonstelling te Haarlem wordt nog geëxposeerd te Beverwijk, Alkmaar, 
Schagen, Den Helder, Zaandam, Purmerend, Enkhuizen, Aalsmeer, Medemblik, Hoorn, 
Broek op Langendijk, Edam, Weesp, Hilversum, Bussum. 

De tentoonstellingen zijn kosteloos te bezichtigen. 
De commissie is samengesteld uit de- heeren: Mr. Dr. Versteeg, oud-burgemeester 

van Nieuwendam, voorzitter; Ir. A. Keppler, directeur van den Woningdienst te 
Amsterdam, secretaris; Jhr. De Graaff en Wentinck, inspecteurs van den woningbouw; 
W. Dudok, directeur van gemeentewerken te Hilversum; J. H. W. Leliman, bouwkundig 
ingenieur;). F. Staal, architect, G. Versteeg, architect, en A. W. Weissman, architect,leden 

LANDHUIS TE MINNEAPOLIS (V. S.). 

Te midden van den fraaien tuinaanleg (zie ook den plattegrond) maakt dit landhuis 
van den Amerikaanschen architect William M. Kenyon een aangenamen indruk. Het 
vakwerk, met wit gepleisterde vullingen, boven de in baksteen opgetrokken beneden-, 
verdieping, verleent aan het geheel een vriendelijk cachet, zooals men dit aan landelijke 
woningen zoo gaarne ziet. De plattegrond geeft overigens een duidelijk inzicht in de 
inwendige indeeling, zoodat we meenen, met deze korte aanwijzingen te mogen volstaan. 



GRONDPLAN. 

LANDHUIS TE MINNEAPOLIS (V.S.). ARCMITKCT: W. M. KENYON. 
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VILLAPARK „MEERWIJK" TE BERGEN. 

Een hoogst interessante tentoonstelling is te Bergen (N.-H.) gehouden. Een tentoon

stelling, zooals "slechts zelden voorkomt, ja, in ons land wellicht nooit gehouden is. 

Er zijn namelijk te Bergen een aantal kleine villa's gebouwd door moderne architecten, 

welke, alle gelijktijdig gereed zijnde, eenigen tijd ter bezichtiging van het publiek zijn 

gesteld. De ontwerpen zijn van de architecten Mej. Kropholler, P. Kramer, J. F. Staal, 

C. J. Blaauw en La Croix. Tot onze spijt kunnen wij geen afbeeldingen van dezen 

hoogst interessanten villabouw in ons blad opnemen, en rest ons slechts, onze lezers 

aan te sporen, deze bouwwerken te gaan zien en, met, ons, deze specimen van moderne 

kunstuiting té bewonderen. 

DE NATIONALE WONINGRAAD, DE VOLKSWONINGBOUW EN DE 

ARCHITECTEN. 

De Nationale Woningraad .h^eft tot de woningbouwvereenigingen "een circulaire 

gericht, waarjn" gewezen Wordt op de wenschelijkheid om bij de voorbereiding en uit

voering van iplannen gebruik (te maken van de hulp van een bekwaam architect, wijl 

de oplossing van 'hef vfaagsfukVeen gbede afbëiderswbriing te bouwen, evenzeer overleg 

eischt als welke bouw ook. 

Waar het bestuur van den Nationalen Woningraad zoozeer doordrongen is van de 

wenschelijkheid voor de bouwvereenigingen om de voorlichting van goede architecten 

in te roepen, en meer dan eens het verzoek werd ontvangen zulk een architect te willen 

ppgeven, heeft het zich de medewerking verzekerd van een commissie van deskundigen, 

ten einde een lijst .samen te stellen van architecten, die voor de uitvoering van deze 

belangrijke taak geschikt kunnen worden geacht. De Boud van Nederlandsche Architecten 

en het Genootschap „Architectura et Amicitia" zijn welwillend bereid gevonden, deze 

commissie samen te stellen door aanwijzing van de heeren 10 P. C. de Bazel, J. van 

der Valk, M. de Klerk en P. Vorkink als afgevaardigden, welke wegens hun ervaring 

in den arbeider^woningbouw kunnen geacht worden in dezen in het bijzonder bevoegd te zijn'. 

Aan de eerste door dt genoemde commissie samengestelde en te gelijk met de 

circulaire overgelegde lijst van tot arbeiderswoningbouw bekwame architecten heeft de 

commissie toegevoegd een mededeeling, op welke wijze zij te werk is gegaan. 

Zij meent, dat er wel degelijk sprake is van groepen bouwkundigen, die wèl, en 

groepen, die niet.aan het gestelde doel bevorderlijken arbeid kunnen verrichten. 

Tot de tweede groep kan o. a. worden gerekend zoowel de bouwkundige-aannemer-

makelaar, die wel woningen kan bouwen, maar geen of weinig studie maakt van de 

hoofdfactoren, die hierbij in aanmerking komen, als de architect, die wel die studie 

maakte, maar zijn vak meer als promotor .beoefent en de kwaliteit van wiens werk 

grootendeels afhankelijk is van zijne ondergeschikte werkkrachten. 

Ook moeten buiten aanmerking blijven de architecten in vasten dienst van overheid 

of particulieren, daar het vraagstuk der volkshuisvesting belangrijk genoeg is om er 

alle aandacht aan te wijden, en opdrachten op dat gebied niet als bijbaantje moéten-

worden beschouwd. 

De commissie heeft gemeend, zich niet te moeten bepalen tot het rondzien in de 
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kringen van gevestigde architecten, waaronder er ook zijn, voor wie de volkswoningbouw 
reeds tot routinewerk is geworden, met de kleine voordeelen en de groote nadeelen 
daarvan, maar ook te moeten letten op hen, die, hoewel faiet als zelfstandig architect 
gevestigd zijnde,, toch door hun talenten en reeds geleverden arbeid -de gegronde ver
wachtingen wekken, dat zij in bovenaangeduiden zin ernstig werk Zullen leveren en 
een hun opgedragen taak op dit gebied met liefde vervullen. 

Zooals men uit het bovenstaande bemerkt, heeft de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst geen deel genomen aan de samenstelling der genoemde commissie, 
noch aan die der lijst van tot arbeiderswoningbouw bekwame architecten, aangezien zij 
geen schifting ten deze onder de architecten wenschte te maken. Wel wilde het bestuur 
aanvankelijk, op verzoek der ledenvergadering, een lijst samenstellen van de namen 
der leden, van wie het zich te voren overtuigd had, dat zij opdrachten voor volks
woningbouw konden en wilden aanvaarden; maar een later gehouden buitengewone 
ledenvergadering kwam hierop terug, wijl de gróote meerderheid een principieele 
afwijzing van het verzoek van den Nationalen Woningraad tot deelneming in dezen 
wenschte, en wel op grond hiervan, dat de schifting der architecten, zooals de N. W. R. 
zich die voorstelde te doen, om tot een groep architecten te komen, die bekwaam zijn 
voor volkswoningbouw, onjuist is en onvermijdelijk tot onrechtvaardigheid ten aanzien 
van de beoordeelden moet leiden. 

Naar aanleiding van de bovenvermelde circulaire en lijst heeft de M. B. V. A. nu 
op hare vergadering van 25 Sept. 1.1. de volgende motie aangenomen: 

>De M. B. V. A., kennis genomen hebbende van de door den Nationalen Woning-
raad aan de besturen der woningbouwvereenigingen gezonden lijst van architecten, 
met begeleidende circulaire, is van meening, dat deze lijst, die, geheel afwijkend van 
de oorspronkelijke bedoeling, thans ongevraagd aan de woningbouwvereenigingen is 
toegezonden, de besturen dezer vereenigingen ten aanzien van de keuze van een architect 
zeer onvoldoende inlicht, dat hierdoor de belangen van de gevestigde architecten ernstig 
zullen worden benadeeld, en draagt het bestuur onverwijld op, hiertegen maatregelen te 
nemen, zoowel in het belang van de woningbouwvereenigingen als van de architecten, 
en gaat' over tot de orde van den dag.« 

Dat intusschen het streven, om de particuliere architecten ook bij woningbouw 
van overheidswege niet langer uit te schakelen, ingang vindt, bewijst een bericht van 
de »N. R. C«, die vernam, dat voor den bouw van circa 2000 gemeentelijke arbeiders
woningen in verschillende gedeelten van Rotterdam zijn aangezocht de architecten 
P. G. Buskens, M. Brinkman, Granpré Molière & Verhagen, C. M. van Goor, Meischke 
& Schmidt, en J. van Wijngaarden. Het bericht voegt er bij, dat de opdracht niet van 
dien aard is, dat aan ieder der architecten of geassocieerden een ander gedeelte der 
stad zal worden, aangewezen. 

• EEN OPENBAAR BOUWKUNDIG ADVIESBUREAU IN ZICHT. 

Onder dezen titel schrijft ^De Bouwwereld* cm. het volgende: 
»Een heuglijke tijding bereikte de leden van »Heemschut?. Onder art. 383 der 

Staatsbegrooting 1919, Hoofdstuk V, 6e afd. Kunsten en Wetenschappen, is, met vele 
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nieuwe subsidies, er ook eene, ten bedrage van / 5000. voorgesteld aan den Bond 
rHermschut" Deze subsidie heeft een bijzondere bestemming krachtens de navolgende 
toelichting van den minister van Binnenlandsche Zaken: 

„Subsidie Bond Heemschut f 5000. 

Deze bond stelt zich ten doel het behouden der schoonheid van Nederland (dorps-
en stadsschoon, natuurschoon, bouwwerken, gedenkteekenen) en doet d.t op velerk. 
w îze Maar een der voornaamste punten van zijn program: „het bevorderen, dat nieuw 
reJ slichten bouwwerken aan de eischen der schoonheid voldoen', kon met uttgevoerd 
worden wegens gebrek aan middelen. Men zou een bureau willen oprichten, dat zich 
belasfmeThe? gfven van voorlichting en dat ontwerpen kan beoordeelen en verbeteren. 
Zulke bureau' , sedert jaren in het buitenland Werkzaam met steun der Regeenugen. 
moeten het peLL van heïgeen er in den laatsten t̂ jd gebouwd werd. aanmerkelijk hebben 
doen stiieen, terwijl er een opvoedende kracht van zou uitgaan. j . . . . „1 

S komt deiondergeteekende voor, dat de?e Bond, die reeds veel goeds tot^stand 
heeft gebracht, in zijn streven verdient te worden gesteund, weshalve bovenvermeld 
SUbSDee S s I d i r S f S a l v e om de stichting mpgelijk te maken van een „openbaar 

bOUWHUo:wegl d o ^ t T o t g e s t e l d e subsidie het Nederlandsche adviesbureau nog geenszins 
- l i ik bedacht is als de buitenlandsche. zal toch de ervaring reeds binnenkort kunnen 
^ e n op een zéér heilzamen invloed - e r het geheele l a ^ D ^ u b s i d i e is een 
teeken te meer van den nieuwen geest, die door de afdeeling K. en W. waart. 

aid» .ooT»g™» ^ = - d ™ r r . „ ooi, t . vore„, e„ met mee, k.„S op slag-
. . .~j. u^. 'j ^Vn^on 3 he t stellen 

WijTërtroüwen, dat de Kamers den minister ^en toestaan, 

aldus voorging. Kan mei mcci u a ^ i u ^ -"•• —•- -- •- 7 -
tevens, bij provinciale en gemeentelijke overheid worden aangedrongen c 
— en handhaven! — van billijke welstandseischen 
en zijn'overtuigd, dat dan onder leiding van „Heemschut" het adviesbureau spoedig 
met succes in werking zal treden." 

RIJKSKANTOOR BOUWMATERIALEN. 

De Minister van Landbouw heeft ontbonden de bij besluit van 23 Maart 19'7 
ingestelde ^Rijkscommissie in zake den invoer en de distributie van Bouwmaterialen met 
üifzondering van ijzer, staal en hout., en aan de leden dier commissie eervol ontslag 
verleend onder dankzegging voor de bewezen diensten. 

De m S e r heeftvoofts ingesteld een Rijkskantoo, voor 1 ouw materialen, geves igd 
Prinsengracht 479, Amsterdam. Met de directie zijn belast de heeren J. M K. \ ^ ^ 
arprefident-directeur, R. M. Bloemendal, als directeur tevens belast met de tijdelijke 
vervanging van den president-directeur, J. Slicher, als directeur. r„*n^mA 

VirvLens is ingesteld een Commissie van Advies voor de Directie van meergenoemd 
Rijkskantoor. bestaande uit de heeren: kapitein der genie G. A. Meyer, vertegenwoordige 
van het Departement van Oorlog; Ir. G J. v. d. Broek, vertegenwoordiger van het 
Deoartement van Waterstaat; J. N. Hendrix, voorzitter van den Nederlandsclen Aan-
nemersbSnd J M. A. Zoetmulder c. i., inspecteur der Volksgezondheid te Nijmegen 
Jertegenwoo diger van het Departement van Binnenlandsche Zaken; A. Broese van 
Groenou b i.. voorzitter der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, Vakvereemging 
van Ned. architecten, de Hoeve, Wassenaar. 

STUDIEPRIJSVRAAG VOOREEN ONTWERP VAN EEN TIJDELIJK RESTAURANT 
(UITGESCHREVEN DOOR DE VEREENIGING TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST TE UTRECHT.) 

In deze prijsvraag is de eerste prijs toegekend aan het ontwerp motto „Wit en 
Zwart" inzender de heer Ant. Pet te Utrecht; de tweede prijs aan het ontwerp, motto 
„X", waarvan de inzender nog niet bekend is; de derde prijs aan het ontwerp, motto 
"(Studie", inzender de heer H. Jocker Bzn., te Utrecht. 
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PRIJSVRAAG 
VOOR EEN ONTWERP TOT HET VERKRIJGEN EENER BETERE REGELING VAN HET VERKEER 

TUSSCHEN HET TEN N.O. EN TEN Z.W. VAN DEN STAATSSPOORWEG GELEGEN 

STADSGEDEELTE TE 'S-GRAVENHAGE. 

V e r v o l g e n s l o t d e r i n g e k o m e n v r a g e n . 

Vraag 18. Is het noodig, dat er een verbinding tusschen Hollandsche Spoor en 
Staatsspoor blijft bestaan? 

Antwoord. Het is wèl noodig, dat er een verbinding is, maar dit beteekent niet, dat 
de tegenwoordige verbinding moet blijven; er kan ook een andere komen, (Zie hierover 
artikel 1, sub 30, waar gesproken wordt over terrein D.) 

Vraag 19. Is het mogelijk, in verband met de omgeving het Hollandsche-Spoorstation 
zoodanig uit te breiden, dat dat station ook als personeustation voor de Staatsspoor 
dienst zou kunnen doen, en wat is dan als eenheidsprijs te stellen voor de terreinen, 
benoodigd voor die uitbreiding, ten Z.O. van het bestaande Hollandsche-Spoorstation 
gelegen ? 

Antwoord. De mogdijkheid, waarnaar hier gevraagd wordt, is niet uitgesloten, maar 
hiermede komt men in détails, waarmede vooralsnog moeilijk is rekening te houden. 
Wat eenheidsprijzen betreft, die aldaar zouden moeten gelden, daarin zal nogal wat 
onderling verschil voorkomen, zoodat hieromtrent geen gemiddeld cijfer is aan te geven. 
Indien ontwerper bepaald dergelijke terreinen behoeft, dan dienen een plaatselijke 
bepaling van de noodige grenzen en een beschouwing, in verband met vele gegevens 
in het programma, aan hem gewenschte stelprijzen op te leveren. 

Vraag 20, Is het in ieder geval noodig, de terreinen A, B en C jte verkavelen, ook 
indien deze terreinen in het ontwerp niet worden gebruikt? 

Antwoord. Ja, dat is wèl noodig, want die terreinen zullen toch altijd worden: 
aansluitende onderdeden van het nieuw te vormen geheel. Als zoodanig is de beteekenis 
dier aansluitende omgeving van veel belang. 

Vraag 21. Wat kan als eenheidsprijs worden gesteld voor het verkavelen der terreinen 
A, B en C en het terrein van de Bouwgrond-Maatschappij ^s-Gravenhage-Voorburg"} 

Antwoord. Hiertoe zie men art. 1 sub 30 en sub 8° al. 3, van het programma, 
terwijl men voor terrein van de Bouwgrond-Maatschappij „'s-Gravenhage-Voorburg" ook 
kan letten op hetgeen in art, 1 sub i0 en 20 gezegd wordt en daaruit, in,verband met 
de andere gegevens, den prijs voor nuttigen (verkavelden) bouwgrond wel zal kunnen 
afleiden. 

Vraag 22. Moeten de kosten van de wijziging gedekt kunnen worden door de 
opbrengst? Dit zal niet mogelijk zijn, als er zulke groote bijdragen in het spel komen 
als /3.500.000 in of ƒ5.000.000 voor het verplaatsen'van station Staatsspoor. Zoo neen, 
wat mag dan ongeveer het deficit zijn ? 

Antwoord i Indien mogelijk, dan zou natuurlijk het tegen elkander opwegen van 
de lasten en baten der beoogde verbetering gewenscht zijn. Dit neemt echter n i e t 
weg, dat alleszins het belang der verbetering het h o o g s t e belang is, en er dus, 
desnoods, in de begrooting van een op deze prijsvraag in te zenden ontwerp wel een 
deficit m a g voorkomen., als dit n i e t anders kan. 

Maar het kan n i e t worden aangegeven, hoe groot dit deficit zou mogen zijn, 
omdat zoo iets ten zeerste afhangt van hetgeen met het ontwerp, over het geheel 
genomen, kan worden bereikt. 

Vraag 23. Aanleg van een emplacement langs de zuidzijde van de Staatsspoor 
naar Voorburg (Z.-O. van de Hollandsche Spoor) wordt belet door de geprojecteerde 
petroleumhaven. Moet het ontwerp voor die haven ongewijzigd blijven of mag het 
omgebogen deel van de haven naar het zuiden verplaatst worden ? O. i, mag dit niet, 
wanneer er gebrek aan kadelengte voor die haven is te verwachten, wat wel niet het 
geval zal zijn. De haven zal wel alleen zoo ver noordelijk doorgetrokken zijn, om de 
Staatsspoor te bereiken, en kan met het meest zuidelijke spoor hiervan wel weer iets 
naar het zuiden terugwijken. De ontworpen speelplaats zal wel een klein gebied kunnen 
afstaan. 

Antwoord. De steller dezer vraag geeft zelf reeds voor een deel een antwoord 
daarop. Maar over wijzigingen zou eerst l a t e r (bij een eventueel definitief plan) 
moeten gesproken worden. Daarop valt thans niet vooruit te loopen. In elk geval geldt 
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beantwoording ten dienste der prijsvraag een v ó ór-o n t w e r P dit n e r n e ^ wèl in 
aanmerkine Zijn er in een ontwerp, dat op zich zelf geslaagd is te achten,Jceine 
S Ï e ï noodig, dan dient afgewacht te worden, wat er eventueel te verkrijgen zal 

R i j n s e e ? S^herkweg wordt aangenomen op/6oo.ooo Is het moge ,, e peggen 
hoeveel hierbij voor e l k d i e r ? e b o u w e n in rekemng is g e b ^ 
gebouw van de Haagsche Tramweg-Maatschappij blijft staan, zal dit een beteekenenüe 
vermindering van het bedrag met zich brengen. meerde"re dereeliike 

Antwoord. De splitsing van de luer genoemde som en ^ ^ . . ^ ^ ^ ^ ^ g S 
sommen wordt aan ontwerpers overgelaten; h.ervan kan geen P u b l l

h
c ^ P ^ ^ ^ 

dus buiten beschouwing kunnen blijven. , ,. i i ,„^rri^n • Tn die 
Antwoord. Wat het eerste gedeelte dezer vraag betreft, kan g^egd worden Ja d e 

oovattinff is juist De rio'leering wordt dus afzonderlijk begroot Wat nu d e andere 
w'e ke^ fn de^g rond aangaat, dfe worden door de betrokken R i j v e n gehaakt maar 
men dient hier toch wef de kosten daarvan te begrooten, omdat het te voorzien is, 
I t de eventaeele vergoeding daarvan (door de Gemeente) zal geacht worden uit he 
oLn voort te komen! Trouwlns, ook de werken van bestrating en no eenng worden 
henzeer door de Gemeente-zorgen tot stand gebracht, doch de voorziening der kosten 

^ V r ; ^ t u ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ o ^ ^ en Wijk VII waar
over de p ' r i j sLlg handelt, oo'k een vliegeropname van niet al te groote ^ 0 ^ v 
krijgbaar gesteld kunnen worden, ter vergemakkelijking van een te maken isometnsche 

^ " A n t w o o r d . Wij hebben ons gewend tot den commandant van het korps vliegeniers 

^ ^Tzglfls het schouwburgvraagstuk reeds tot oplossing gekomen, wat betreft de 

^ " I n t w o o r d . Sedert de Stadsschouwburg verbouwd is, valt ^ voor het oogenblik niet 

meer over een schouwburg.raagstuk te spreken. Al moet e r l ^ 1
d

e ; n
0 ; d ^ f l t k e schouw-

schijnlijk in het steeds grooter wordende ' ^ r a v e n h a g e nog wel eens e^n flinke schouw 

burg zal bijkomen, is echter op de plaats, waar die zal wo den S ^ ^ ' ^ e J tóaa 

te loopen. Èr behoeft althans in het plan geen plaats voor te worden aangewezen, maar 

h e t % ^ 0 1 S a ^ t S P voorstellen, dat b , de beoordeeUn. d e ^ - e n cje 
exploitatie-rekening beoordeeld wordt? Is deze eenvoudig als ^ ^ ' ^ ' ^ ^ ^ f J ^ P 
bedoeld, of is ze een factor, die bij de beoordeeling van de plannen den doorslag kan 
geven, afgezien van de overige qualiteiten van die plannen? t n e l i c h t i n e 
g Antwoord. In art. 1 sub c van het programma staat: „ d a t " ^ ^ ^ ' ^ ' ^ 
op h e t p l a n w o r d t g e v r a a g d m e t e e n f i n a n c i e e l o v e r z ^ h t op 
b a s i s van de h i e r o n d e r v o l g e n d e g e g e v e n s . u ^«.i^nU ^n /al de 

Dat financieel overzicht is dus geenszins zonder ' " ^ ^ " J ^ 0 2 ^ ' ^ d ^ t t e 
waarde van het plan, waarbij dit overzicht behoort, v f r h o o f f n - f " ^ ^ ^ d t r m e t 
staan de waarde van het plan, hetwelk het best beantwoordt ^ ^ ^ ^ ^ ' e f d e ' ^ . 
deze prijsvraag beoogd wordt, ook in verband met d^.. ^ v e r w a c h 7 i ^ 0 S ^ - 7 e t d e ^ . 
oordeeliig komt dus&een globale begrooting>wel degelijk in ^ n m e r k ^ ; r e ^ r ^ ^ a 

beeld van den doorslag te geven, moet hier niet op den voorgrond tredep, aangezien 
toch niet anders kan verkregen worden dan een v o o r o o p i g ™ ^ " J ^ ^ 4 
m a a k ter h o e l i e v e r , waarvan de uitvoering evenwel in elk geval nog zeer groote 
en moeilijke voorbereidingen zal medebrengen. verwezen-

Maar dit alles zal juist in het licht stellen het groote belang, dat aan de verwezen 
Hiking van het bekende doel is verbonden. mnpiliiWheden 

En h o e moeilijk ook de oplossing van het vraagstuk moge zijn, - - moeilijkheden 
-zijn er, om te worden overwonnen. 
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BIJ DE PLAAT. 
ONTWERP VAN EEN LIJKEN HUISJE. 

Door JOH. KORTLANG FZN., Architect te Ermeloo. 

Bijgaand plan werd gemaakt voor de stichtingen 's-Heerenloo c. s. te Ermeloo en 

wordt in eigen beheer uitgevoerd. 
Het trasraam wordt gemetseld van miskleurige klinkers, afgedekt door twee terug-

springende halfsteensroUeu. 
De opgaande buitenmuren van miskleurig hardgrauw in halfsteensverband, met 

om de vijf lagen een koplaag. 
De topgevel van metselwerk in keperverband. 
Het dak van roode, onverglaasde tuiles du Nord, de pannen ietwat over de voor-

planken heen gedekt. 
De muren in de vertrekken alle fijn geschuurd en van h .11e hoeken voorzien. 

In de sectiekamer en lijkenkamer een granito-vloer. De sectie-tafel wordt eveneens 

van granito ; de vloer wordt hier als 't ware opgeklemd en loopt door naar boven 
In de sectiekamer wordt alles licht geschilderd, de muren met waterverf hcht 

' u i muren in de lijkenkamer worden eveneens licht; de deuren met betimmeringen, 

enz., echter zwart. 

Overigens spreekt de teekening voor zich zelf 

De bouwkosten bedragen f4050. 

WEDSTRIJD IN DE SCHOONE BOUWKUNST 1918. 

De wedstrijd in de schoone bouwkunst 19.8, gehouden in de Rijksacademie van 

Beeldende Kunsten te Amsterdam (Prix de Rome) eindigde met den volgenden uitslag. 

De jury van den eindkamp voor de bouwkunst, bestaande uit de heeren Prof. Dr 

A. J. der Kinderen, voorzitter, K. P. C. de Bazel, Prof. Henri Evers, W. Kromhout O.n . 
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J. M. van der Meij, Jan Stuyt en Prof. W. van der Pluym, secretaris, heeft besloten, 

den gouden eerepenning toe te kennen aan den heer H. I*. J. de Vries, te Rotterdam. 

De einduitslag werd medegedeeld door den onder-voorzitter der commissie van 

toezicht op de Rijksacademie van Beeldende Kunsten, Mr. H. K. Westendorp, in het 

bijzijn van den heer M. van Notten, lid der commissie van toezicht. 

WOONHUIS TE PITTSBURG (V. S.). 

Dit woonhuis aan de Wilkins Avenue te'Pittsburg, in den Noord-Amerikaanschen 

staat Pennsylvanië, van de architecten McClure & Spahr, mag gerekend worden onder 

de voorbeelden van goede Amerikaansche architectuur. Al herinnert de conceptie der 

zuilenportiek, en in verband daarmede die van het boograam in den zijgevel van den 

als serre bedoelden uitbouw, nog aan een vroegeren bouwstijl, van welks navolging 

men in Amerika slechts noode afstand schijnt te kunnen doen, voor het overige geven 

deze architecten alleszins blijk van een meer moderne opvatting, die in de kloeke 

baksteen-architectuur op bevredigende wijze tot uiting komt. 

De plattegrond-indeeling spreekt verder voldoende voor zich zelf. 

WENKEN IN ZAKE HET VERSCHAFFEN VAN NOODWONINGEN. 

De ,»Bau-Rundschau« van 19 Sept. 1.1. maakte melding van een lezing, door den 

gemeente-architect Strobel te Dortmund gehouden bij gelegenheid eener communale 

woningconferentie voor het industriegebied van Dortmund. Uit de talrijke stellingen, 

die aan deze lezing ten grondslag waren gelegd, wordt voornamelijk de zesde gememoreerd, 

luidende: »Bij. alle voorbereidende maatregelen behoort steeds in 't oog te worden 

gehouden, dat noodwoningen in den kortst mogelijken tijd moeten tot stand komen, 

opdat met die voorbereidingen niet zooveel tijd verloren ga, dat datgene, waar het 

eigenlijk op aankomt, nl. de woningbouw, te laat komt.« 

Spreker deed in verband hiermede de volgende voorstellen: 

a. In de eerste plaats behoort men er zijn aandacht aan te wijden, of niet reeds 

bestaande woonhuizen 'intensiever bewoond kunnen worden. Zeer groote huurhuizen 

worden vaak door gezinnen van slechts twee of drie personen bewoond; van zulke huizen 

zou een veel beter gebruik kunnen worden gemaakt,' desnoods door van gemeentewege 

beslag te leggen op de overtollige ruimte en die afzonderlijk te verhuren. Waar veel 

groote woningen leegstaan, verdient het aanbeveling, die in kleinere woningen te splitsen. 

Het maken van woningen op zolderverdiepingen, en vooral in kelderverdiepingen, mag 

slechts met de uiterste voorzichtigheid geschieden. 

b. In de tweede plaats komen in aanmerking gebouwen, die tot nu toe voor andere 

doeleinden dan als woning hebben gediend, ledigstaande openbare gebouwen als: 

bestuursgebouwen, sociëteitsgebouwen, gymnastieklokalen, oude schoolgebouwen, toe-

vluchten voor dakloozen, enz.; verder; weinig bezochte hotels, vergaderzalen, stilstaande 

fabrieken, ongebruikte magazijnen en winkelhuizen, militaire barakken en, zoo noodig' 

ook zomerverblijven in de buitenkolonies. 

c. Zijn de onder « en ^ genoemde maatregelen nog niet voldoende, dan moeten 
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noodwoningen worden verschaft in nieuw op te richten gebouwen. Daarvoor zijn bijzonder 
geschikt de bij vredessluiting Vrijkomende veldbarakken, voor tijdigen aankoop waarvan 
dient te worden gezorgd. Het stichten van geheel nieuwe woningbarakken is niet aan 
te bevelen, daar zulks uiterst kostbaar is; dan zou het bouwen van eenvoudige woon
huizen, die het eenige tientallen jaren kunnen uithouden, de voorkeur verdienen. Dit 
zou vooral voor groote werken, waarbij veel arbeiders noodig zijn, en voor bouw-
vereenigingen zijn aan te bevelen. 

Een voorbeeld van dezen aard is de arbeiderskolonie, welke de firma Krupp indertijd 
aan den Ezelsweg nabij het station Altenessen heeft laten bouwen Deze verkeert nog 
steeds in buitengewoon goeden ataat. Vooral schijnen de rondom een binnenhof gebouwde 
woningen met haar galerijen langs de bovenverdiepingen groote besparing in de bouw
kosten te geven, zonder dat de hygiëne in het gedrang komt. De trapportalen zijn 
langs die galerijen zoo beneden als boven zóó gemakkelijk te bereiken, dat zij bij brand 
geenerlci gevaar opleveren. Meer dan twee verdiepingen (beganergrond- en bovenverdieping) 
mogen voor zulke noodwoningen niet worden toegelaten. In elke woning is een privaat. 
De waschkeukens worden het best afzonderlijk en van steen gebouwd. Bijzondere ver
melding verdient, dat aóowel de toepassing van rietplanken, die slechts weinig kosten, 
als de houtbouw met name wat de beschutting tegen de warmte betreft, zeer goed 
voldaan heeft. 

Bij allen barakkenbouw moet worden vooropgesteld, dat de grond; als het even 

kan kosteloos, in elk geval zoo goedkoop naogelijk ter beschikking'worde gesteld en 

dat het terrein tamelijk vlak zij Sterk geaccidenteerd terrein maakt zulken bouw 

belangrijk duurder. 
Met het oog op de onvermijdelijke beperktheid van ruimte in dergelijke noodwoningen 

is bijzondere waarde te hechten aan het aanleggen van eenig plantsoen aan den open
baren weg, van een speelterrein, het inrichten van een bewaarplaats voor kleine kinderen, enz. 

PRACTISCHE PERSPECTIEF- EN SCHADUWBEPALING, 

door R. JELLEMA. 

1. 
De bedoeling van deze artikelen is, eenige practische wenken te geven omtrent 

het in perspectief brengen van gebouwen, schaduwbepalingbij bouwkundige teekeningen, enz 

Aarigezien een perspectivische teekening met het oog op een betere voorstelling, 
in 't bijzonder voor een niet-bouwkundige, van veel waarde is, komt het ons gewenscht 
voor, in dit blad hieromtrent een en ancler mede te deelen. 't Blijkt toch telkens weer, 
dat zeer vele, overigens goed ontwikkelde bouwkundigen geen practisch gebruik van de 
perspectief weten te maken. 

Waarschijnlijk is dit mede een gevolg van de eischen, gesteld voor het diploma 
van Bouwkundig Opzichter, ingesteld door de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst. 
Hierbij toch wordt in het geheel geen kennis van de perspectief geëisclu, zoodat de 
meesten, die zich voor bovengenoemd examen bekwamen, daar geen studie van maken. 
Wel wordt deze kennis gevraagd voor het diploma van Bouwkundig Teekenaar; doch 
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er zijn nog steeds zeer weinig candidaten, die aan dat examen deelnemen, en als gevolg 
hiervan zijn er betrekkelijk weinig bouwkundigen grondig in de perspectief onderlegd. 

Een grondige bekendheid zal trouwens in de meeste gevallen niet noodig zijn. 
Hoofdzaak is, en hierbij denken we voornamelijk aan hen, die met het maken van 
kleine ontwerpen belast worden, dat men in staat zij, het plan vaneen of lander gebouw 
in perspectief te brengen, desnoods schetsmatig. Dat dit van zeer veel belang is, zal 
men ondervinden, zoodra men dit eenige malen heeft gedaan. Niet alleen, dat de 
ontwerper zich zelf een betere voorstelling van het ontworpene kan geven, maar vooral 
— en dit is de hoofdzaak - - de besteder kan zich daardoor beter het ontworpen plan 
voorstellen. Wanneer dan bovendien, hetzij met krijt of met waterverf, de verschillende 
tinten eenigszins worden aangegeven, zal zulk een teekening een tienmaal aardiger indruk 
•maken, dan een nuchtere opstandteekening van voor- en zijgevel. Als gevolg hiervan is 
voor den besteder de eerste indruk een heel goede, en menigmaal zal de ontwerper 
daarvan het voordeel ondervinden. 

We zullen nu eerst de theorie der perspectief behandelen, voor zoover dit voor ons 
doel noodig is, Een uitgebreide theoretische kennis der perspectief toch heeft voor de 
perspectiefbepaling van gebouwen absoluut geen zin. Voorop stellen we echter, dat de 
lezer bekend zij met de eerste beginselen der projectieleer, daar zonder die kennis de 
theorie der perspectief niet te verklaren is. Projectieteekenen is echter iets, dat zoo 
menigvuldig in de practijk voorkomt, dat we wel durven aannemen, dat elke bouwkundige 
hiermede genoegzaam bekend is. 

De perspectief leert ons, hoe een voorwerp op een plat vlak is af te beelden, zód, dat 
dit voorwerp op ons oog denzelfden indruk maakt als in de werkelijkheid. Wanneer we 
bv. in een kamer staan, en we zien door het venster naar "buiten, dan kunnen we met 
een stukje krijt of een penseel verf heel gemakkelijk op de ruit een afbeelding maken 
van' hetgeen we zien Dit is dan de perspectivische verkleining van de afmetingen der 
voorwerpen, welke we zien. D^ vensterruit kunnen we als het platte vlak beschouwen, 
waarover we hierboven hebben gesproken. In de perspectief wordt dit vlak het tafereel 
genoemd. Fig. 1 geeft dit vlak weer. Het tafereel staat steeds loodrecht op het vlak, 
waarop we ons het in perspectief te brengen voorbeeld denken. Dit vlak heet \it.t grondvlak. 
De snijlijn van tafereel en grondvlak 'xsdt grondlijn. Het punt O is het oogpunt en de 
afstand van het oogpunt tot het tafereel heet de distantie. Het horizontale vlak, dat 
door het oog gaat, en dus evenwijdig is met het grondvlak, heet horizontaal oogvlak. 
De snijlijn van dit vlak met het tafereel heet de horizon, 

We kunnen ons dus nu voorstellen, dat het tafereel de vensterruit is, dat het oog 
zich in de kamer in het oogpunt bevindt, en dat we met een stukje krijt een voorwerp, 
dat we buiten zien, op het glas kunnen teekenen. 

Stellen we b.v., dat punt A zich buiten de vensterruit in het grondvlak bevindt, dan 
vinden we de perspectief van punt A, door een rechte lijn van A naar het oog te 
trekken. Waar nu deze lijn A O het tafereel snijdt, is de perspectief van punt y/, hier 
aangeduid door de letter s. Fig. 1 is in scheeve projectie weergegeven, om een be'tere 
voorstelling van grondvlak, tafereel en oogpunt ten opzichte van elkaar te kunnen geven. 
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GRONDLIJN. 

FIG. 1. 
FIG. 2. 

FIG. 3. 

PRACTISC 
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Daar we echter alleen ons teekenbord, dus een plat vlak, voor het construeeren der 

perspectief gebruiken, denken we ons in dat teekenvlak het tafereel en wentelen het 

grondvlak en het horizontaal oogvlak in datzelfde vlak van teekening, om constructief 

het perspectivisch punt van A te kunnen bepalen. 

Daartoe worden grond- en horizontaal oogvlak gewenteld als fig. 1 aangeeft. Het 

grondvlak wordt dus naar beneden gewenteld om de grondlijn, en het horizontaal 

oogvlak om den horizon naar boven. Het oogpunt komt daardoor evenveel doven den 

horizon als het er eerst vóór was. en het punt A komt zooveel beneden de grondlijn 

als dit er eerst achter was. Om hu de perspectief van punt A in de constructie

figuur (zie fig. 2) te bepalen, maken we dit punt A tot het snijpunt van twee rechte 

lijnen, b.v. de lijnen A B &x\ AC. Deze lijnen zijn willekeurig in het grondvlak 

aangenomen (zie fig. 1 en 2). Ook elk ander paar lijnen kan gebruikt worden, wanneer 

ze maar door het punt A gaan en het tafereel snijden. Voor ons doel is het echter 

de eenvoudigste manier (en dit doen we dan ook steeds), de lijnen in het grondvlak 

aan te nemen. Denken we ons nu door de lijn A C tx\. het oogpunt, en door de lijn 

A B zn. het hoogtepunt platte vlakken, dan zal het eerste vlak het horizontaal oogvlak 

volgens de lijn O F en het tweede vlak het horizontaal oogvlak volgens de lijn O / 'snijden. 

Beide vlakken snijden het tafereel respectievelijk volgens de lijnen C V t,n B P. 

Het snijpunt s dier lijnen is nu de perspectief van punt A. Bij een goede voorstelling 

van het wentelen van grondvlak en horizontaal oogvlak, zal het duidelijk zijn, dat punt s 

in de lijn A O moet liggen. Fig. 2 geeft de neergeslagen constructie te zien. Ook hier 

ziet men, dat punt s in de lijn On Al 'ligt. 

Fig. 1 en 2 toonen ons meteen de perspectief van horizontale lijnen.' Zoo is S C de 

perspectief van de lijn A C. En C" F is de perspectief van de onbepaald verlengde lijn A C. 

Want wanneer we de lijn AC 'm de richting van A verlengen, en we beschouwen punt C 

als het beginpunt van de perspectief der lijn A C, dus het punt, waar de lijn A C het 

tafereel snijdt, dan zal het eindpunt der perspectief van de verlengde lijn van A C dichter 

bij punt V komen. Hoe meer dus de lijn A C verlengd wordt, hoe dichter ket eindpunt 

der perspectief bij het punt V komt. Verlengen we nu lijn A C zoo ver mogelijk, dan 

zal het eindpunt der perspectief van de lijn A C zoo dicht mogelijk bij punt F komen. 

Daarom wordt dit punt V het vertlwijnpunt der lijn A C genoemd. 

Als we vervolgens een lijn in het grondvlak evenwijdig met A C trekken, de lijn E F. b.v. 

(zie fig. 1 en 2), en we trekken door deze lijn en het oogpunt een plat vlak, dan zien we, 

dat dit vlak het horizontaal oogvlak in de lijn V O snijdt, evenals dit het geval was 

met het vlak, door A C en het oog gebracht. De perspectief van de onbepaald verlengde 

lijn E F is dus F V. 

Hieruit volgt, dat evenwijdige horizontale lijnen niet alleen in het grondvlak, maar 

ook daarboven; en daarbeneden hetzelfde verdwijnpunt hebben. 

De lijn / / S b.v. (fig. 1), boven het grondvlak gelegen en evenwijdig met de lijn AC 

in het grondvlak, heeft haar beginpunt van de perspectief in .punt 5. Door de l i j n / / 5 

en het oogpunt is weer een vlak te trekken, dat den horizon in punt V snijdt, waaruit 

volgt, dat punt V ook van de onbepaalde verlengde lijn HS (dus horizontale lijnen 

boven het grondvlak gelegen) het verdwijnpunt is. Bovendien zal dit verdwijnpunt steeds 
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in den horizon liggen. We kunnen dus zeggen: Elke horizoHtaal wijkende, d.w... niet 

met het tafereel evenwijdige lijn. heeft haar verdwijnpunt in defl horiion. D.t .3 voor 

ons van groot belang. • .;•.; ,. 
Het zal den lezer nu verder ook wel duidelijk zijn. dat elke horizontale lijn. d e 

evenwijdig met het tafereel loopt, een horizontale perspectief heeft, en dat elke horizontale 

lijn welke loodrecht op het tafereel staat, haar verdwijnpunt in punt P heeft; zie 

L 3 waar ^ A" de perspectief is van de in het grondvlak evenwijdig met 

hei tafereel gelegen lijn A A'. en B^ V de perspectief voorstelt van de loodrecht 

op het tafereel en in het grondvlak gelegen lijn H D. Door de lijn C ^ tot de grondlijn 

te verlengen en. evenwijdig met deze lijn CS, van uit O een lijn O V te trekken, vinden 

we in V het verdwijnpunt van de lijn CS, Op deze wijze vinden we den perspectiv.schen 

afstand van de lijn A B achter het tafereel gelegen. 

Om rekening te houden met ons teekenvlak. zullen we in 't vervolg de constructies 

weergeven als in fig. 2 en 3. dus met neergeslagen oog- en grondvlak. 

AANVULLINGS-EXAMEN VOOR ONDERWIJZER IN DE PRACTIJK 
VAN 1 IET AMBACHTSONDERWIJS. 

Het aanvullingS-examen voor onderwijzer in.de practijk van het ambachtsonderwijs. 

ingesteld door.den Bond van Directeuren van Ambachtsscholen in Nederland en de 

Vereeniging ter veredeling van het Ambacht, is dit jaar weer gehouden van j 

October in het gebouw der Tweede Ambachtsschool te Amsterdam. 
Er hadden zich .4 candidaten aangemeld, n.l. ^ meesters in het meubelmaken 

3 in het .meden. 4 l» het schilderen en 4 in het timmeren. Hiervan zijn .2 geslaagd. 
Voor het meubelmaken: S. Spies, te Almeloo. en 11. Twijnstra. te Leeuwarden. Voor 
het smeden: P A. Capel. te'Amsterdam, en A. van der Linden te Haarlem. Voor 
het schilderen: C. Brand, te Amsterdam; C. Kooy, te Alkmaar; J. Meijer te Krmeloo. 
en S 1 L M. van de Ven. te 's-Gravenhage. Vopr het timmeren J. A. Brands, te 
Gouda; J. H. B. Buthier. te VGravcnhage; J. Postma. te Warga, en J H. Wiggers. te 

Ambt-Doetlnchem. , 
De examen-cotnmissie bestond uit de heeren : H J. de Groot, inspecteur van t 

M O. te 's-Gravenhage, voorzitter; A. Haart, directeur der Ambachtsschool te Amers-

foort; C. Boogert. directeur der Ambachtsschool Cc Bergen-op-Zoom; S de Clercq. 

architect te 's-Gravenhage; B. J. Ouündag. architect te Amsterdam, en C. /.ander, 

directeur der Tweede Ambachtsschool te Amsterdam, secretaris. 
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BIJ DE PLAAT. 
ONTWERP VOOR EEN BADHOTEL. 

Aangezien van dit ontwerp slechts eenige teekeningen kunnen worden opgenomen, 
is het begrijpelijk, dat de omschrijving van het geheele gebouw achterwege moet blijven. 

Het gebouw is gedacht in een nieuw uitgelegde bndplaata., 
Een moeilijk vraagstuk was het indeelen van de nogal groote concertzaal. Deze 

zaal moest zoodanig geprojecteerd worden, dat de toegangen ruim en overzichtelijk 
waren Verder mocht men op de hotelverdieping geen hinder ondervinden van de te 
geven concerten. 

Deze zaal moest dus voldoende geïsoleerd zijn. Hierin zijn de ontwerpers, zooals 

op de plattegronden te zien is, vrijwel geslaagd. 

Dc eetzaal en cafézaal zijn beide aan de zeezijde gedacht. Voor het geheele hotel 

is een groot terras aangebracht, tochtvrij gemaakt door aan de buitenzijde met glas 

gesloten wandelgang. 
De toren is bedoeld als uitzichttoren. Omdat men op een badplaats veelal een 

uitzichttoren aantreft, vonden de ontwerpers het gemotiveerd, dezen toren in hun plan 
op te nemen, vooral, daar een toren bijdraagt tot het verkrijgen van een monumentaal 
geheel. 

De onixoerptys; 
M. A. H. v. o. BURG, Haarlem. 
A. P. KOSTER, Utrecht. 

BIBLIOTHEEKGEBOUW VAN DE HARVARD-UNIVERSITEIT 

TE CAMBRIDGE (V. S.). 

De Harvard-univcrsiteit te Cambridge, in den staat Massachusetts gelegen tegenover 
Joston. waarmee de stad door twee bruggen is verbonden, is in 1683 gesticht. Ze is 
Ie aanzienlijkste hoogeachool van geheel Amerika en omvat vijftien fraaie gebouwen 
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te midden van lommerrijk geboomte. Zij heeft ruim 120 professoren, 1200 èi 130° 
studenten, een sterrenwacht, en een bibliotheek met ongeveer 1.900.000 boekdeelen. 

Voor deze bibliotheek, die aanvankelijk in verschillende localiteiten was gehuisvest, 
is vóór enkele jaren het hierbij afgebeelde gebouw gesticht, naar het ontwerp van den 
architect Horace Trumbauer. Alleen de gebouwen van de Openbare Bibliotheek te 
New-York en van de Congres-bibliotheek overtreffen het in omvang. Het heeft een 
lengte van omstreeks 250 Eng. voet bij een breedte van 200 voet. De zijgevels en de 
achtergevel worden in hoofdzaak ingenomen door de boekenstellingen; aan de voorzijde 
zijn op dé hoofdverdieping de administratie-bureau's, en op de tweede verdieping de 
groote leeszaal gevestigd, terwijl op de derde en bovenste verdieping zich nog speciale 
studielokalen bevinden. Op die bovenste verdieping zijn ook een aantal zalen voor 
speciale boekverzamelingen en departementale bibliotheken, een zaal met photographieën 
en een met landkaarten. Bovendien bevat het gebouw voor de professoren aparte 
studeerkamers en voor de studenten circa 300 leestafeltjes, welke tusschen en bij de 
toekenstellingen zijn geplaatst. 

Het nieuwe gebouw is ontworpen in overeenstemming met den stijl der oudere 
universiteitsgebouwen, ook wat de keuze der materialen betreft; de gevels zijn opgetrokken 
in baksteen met banden van kalksteen. De vestibule is uitgevoerd in Rossato-marmer. 
De entrée-hal en de gedenkzaal zijn eveneens van marmer, en de groote leeszaal van 
travertijn. Eén zaal, die naar Harry Elkins Widener, den man, die het kapitaal voor 
den bouw schonk, de Widener-zaal is genoemd, is geheel in eikenhout betimmerd. 

In het souterrain zijn de verschillende machines geplaatst voor de personenliften, 
de pneumatische boekenliften, de stofzuigtoestellen en de ventilatie-installatie. De ver
warming wordt van buitenaf geleverd. 

DE TUINSTAD MÜNCHEN-PERLACH, 

door G. FEENSTRA. 

V i e r d e g e d e e l t e . 

Het interieur der woning. 
I. 

Het uiterlijk aanzien, alsmede de plattegrond der werkmanswoningen, is nu voldoende 
besproken. In het algemeen legden wij" den nadruk op rustige vormen en eenvoudige 
oplossingen. Dit geldt evenzeer voor den plattegrond als voor de architectuur der 
woningen. Het spreekt vanzelf, dat wij deze gedachte ook in onze binnen-architectuur 
naar voren zullen brengen. 

Over het algemeen bestaat er onder de menschen veel liefde voor opschik en 
versiering. Dit, en vooral het laatste, kan in vele opzichten goed zijn. Als we in de leer 
gaan bij de natuur, zien wij ook daar een liefde voor versiering, voor schoone versiering 
in hooge mate. Ook de natuur veroorlooft zich een luxe, welke, om eens economisch 
te redeneeren, niet absoluut noodig is. Wil een vrucht ontkiemen, dan ontstaat zelfs bij 
de nietigst^ planten een bloesem, die zonder onderscheid ons in bewondering doet komen 



IWï 

door zijn heerlijke en juist gekozen vormen en kleurenspraak. Maar toch heerscht er 
rusi. Naast afwisseling blijft de grcote rust — in.'t algemeen het allesoverheerschende 
groen — bestaan, en dit voor oogen houdende, mogen wij zeker doelmatige en schoone 
versieringen toepassen. Vooral op 't gebied der meubelkunst is nog korten tijd geleden 
een strooming naar voren gekomen, die enkel rationeel wilde zijn. Met de beste en 
mooiste gedachten bezield, werd onze interieurkunst een rationeele. En toch heeft het 
haar niet mogen gelukken, de groote massa te boeien, laat staan ze vast te houden en 
te leiden in haar spoor. Het publiek vond de meubels stijf. Een kleine groep vond ze 
uit zuiver voelen, mooi; een andere groep koos ze, omdat ze «modern» wilde zijn; de 
groote massa is buiten de innerlijke schoonheid van deze gedachten gebleven en stapelt 
haar huis vol met waardelooze bazaarkunst. 

Een sprekend geval, wat betreft de moeilijkheden om het groote publiek de juiste 
waarde van een meubelstuk te leeren, illustreert wel het navolgende. Eenige jaren terug 
waren wij in de gelegenheid'een tentoonstelling te organi^eeren op 't gebied van 
meubileering der volkswoning. Verschillende firma's hielpen mede, en eenige smaakvolle 

- helaas nog te dure — kamertjes werden gedemonstreerd, We meenden goed te doen, 
naast deze goede voorbeelden een z.g. gruwelkatncr te maken, en riepen hiertoe de hulp 
in van een bazaarchef, die bereidwillig al het materiaal leverde, natuurlijk onbewust, 
dat wij straks dit als een slecht voorbeeld zouden voorstellen. De tentoonstelling werd 
goed bezocht en had, naar we meenen, ook wel succes; maar toch trof het ons, dat 
zeker wel de grootste helft der bezoekers in extase geraakte, als zij de gruwelkamer 
ontdekten, en homogeen verklaarden: »Kijk, dit is nog eens mooil» Als we bedenken, 
dat van de honderd prullige dingen, van de tafel af tot aan de beeldjes op den schoorsteen^ 
mantel, geen enkel exemplaar ook maar eenigszins aan de etschen der kunst voldeed, dan 
behoeft het ons niet te verbazen, dat tegenwoordig nog zooveel slechte dingen worden 
verkocht; we zijn dus met onze interieurkuust nog lang niet, waar we' moeten wezen. 

• We zullen in 't kort trachten, eenige leiding te geven, in welke richting o. i. de 
oplossing moet worden gezocht. 

Om te beginnen, moet ons van 't hart, dat o.i. ook de handel in vele opzichten 
niet medewerkt om tot een goede inrichting der woning, d. w. z. der arbeiders- en 
eenvoudige middenstandswoning, te geraken. Wie een tentoonstelling van kunst- en 
meubel-inrichting bezoekt, staat versteld van de enorme prijzen, welke in 't algemeen 
voor goede kunstproducten worden gevraagd. Dit is niet alleen thans zoo, dit is altijd 
zoo geweest. Was het in normale tijden moeilijk, een woning eenvoudig en goed te 
meubileeren, in den tegenwoordigen tijd is het haast onmogelijk Kleine, aardige 
meubeltjes kosten schatten, goede bekleedingen en*, idem. Dit meenen wc werkelijk te 
moeten zeggen. Zoolang de handel zich niet uitstrekt tot het terrein der goede 
volkswoninginrichting, blijven we, waar we zijn. Het is te hopen, dat na den oorlog er 
een combinatie of naamlooze vennootschap mag optreden, die op dit gebied ernstig er 
naar streeft, ook voor de arbeiders goede, eenvoudige meubelen en andere huishoudelijke 
artikelen te leveren. Dan alleen gaan we in de goede richting. 

Nu de oplossing als bovenbedoeld. 
Kleurencombinaties. Het komt ons voor, dat wc ons bij de toepassing van 
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kleuren in de arbeiderswoning in 't algemeen tot heldere, frissche kleuren moeten 
bepalen. Men behoeft hiervoor niet zoo bang te zijn. 

Zoo kan men met hardgroen, en eenige helderroode aanduidingen, vooral in entrée's 
e. dij en ook in kamers, aardige resultaten bereiken. 

Beitswerk geeft keurige resultaten. Houten plafonds met balken kunnen zeer aardig 
doen. Over 't algemeen is het nogal moeilijk te onderhouden, hoewel op dat gebied 
ook de ervaring veel goed kan maken. 

Voor buitenwerk kunnen de carboleumverven zeer goed doen. Het komt ons voor, 
dat dit meer toegepast kan worden. Vooral voor een landelijk cachet is het aardig. 
Altijd — en hierop wijzen we nogmaals met nadruk is frischheid gewenscht; 
nietszeggende, troebele kleuren kunnen in een moderne volkswoning niet geduld worden. 

Het behoeft zeker niet gezegd te worden, dat men zich onthoude van nabootsingen. 
Met noten wortelhout van vuren delen, alsmede marmeren gangen van portlandcement-
bepleistering en meer dergelijke schijnvertooningen is de volkswoning niet geholpen. 
Vooral in gangen kan een geschuurde lambrizeering ter hoogte van i M. a 1,20 M. 
zeer worden aanbevolen ; ook langs de trappen is dit beslist noodzakelijk. Den huiseigenaar 
en bewoners worden wederzijds veel onaangenaamheden gespaard. Bijzondere prijsverhooging 
is hiervoor niet te duchten. 

Behangwerk. Hierbij dringt zich de vraag naar voren, in hoeverre behangen of 
ueschüderde mureü de voorkeur verdienen. Hoewel aan de laatste de voorkeur kan 
worden gegeven, zal de uitvoering wel eens bezwaar opleveren; in 't algemeen zal men 
nog tot behangwetk overgaan. Wij zien hierin trouwens ook niet zoo'n groot kwaad. 
Wel is het ons niet onverschillig, wat voor kleur men gebruikt. Vóór den oorlog waren 
in prijzen tot en met 25 cent per rol werkelijk aardige behangsels te krjjgen; maar ook 
op dat punt heeft de oorlogstoestand alles radicaal gewijzigd. Toch doet men goed, met 
de volgende opmerkingen rekening te houden. 

Het behoeft geen verwondering te baren, dat naast de strenge lijnen der meubelen 
ook een ander behang-geure zeer op den voorgrond trad, o. m. de naturel-, de effen en 
de z.g. gestrooide papieren. Hierin lag veel goeds; een wandversiering mag geen 
natuurtafereelen opleveren, vooral niet in deze goedkoope imitatie 

Toch is op dat gebied ook een kentering waar te nemen. 
De laatste tijden zoekt men weer meer het ornament. Ook de z g. »Gobelin «-papieren 

zijn zeer in trek. Verrassende ornament-oplossingen ontwierp in den laatsten tijd de 
Amsterdamsche architect Lambertus Zwiers. De geornamenteerde behangsels zijn zeer 
goed, en het komt ons voor, dat ze boven de meer koude, effen behangsels om hun 
warmen indruk de voorkeur verdienen, altijd dan, wanneer ze met eenigen smaak 
worden uitgezocht. 

Een andere vraag is, of de opleving van de «Gobelin «-behangsels en daarmede de 
uit dien tijd dateerende meubels is te verdedigen. Dit meenen we van niet. Zoolang 
de Gobelins tornamentt blijven, gaat het nog, maar wanneer de bloemen en 
bladeren weelderig er tegen «groeien*, lijkt ons de grens zeker overschreden. Ook 
hierin ligt gedeeltelijk de schuld bij den handel. Op het gebied der moderne gedachten 
levert deze helaas nog te weinig. (Wordt vervolgd.) 
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GEGOTEN HUIZEN EN WONINGNOOD 

Onlangs mochten wij eenig rlieuws vernemen — aldus Uien wij in het „Alg. Kandelsbl." — 
aangaande het gieten van huizen, een procédé, dat in het jaar 1911 in ons land nogal 
besproken is naar aanleiding van in Mei van dat jaar te Santpoort genomen proeven. 

Men herinnert zich het geval ? Twee ingenieurs, de Hollanders Henry J. Harms Jr. en 
de Amerikaan G< Small, hadden in Amerika een middel gevonden om beton dun-
vloeibaar aan te maken zonder dat de samenstellende deelen in de dunne specie bezonken, 
en tevens zóó, dat de specie na zeer korten tijd verhardde. Om dit materiaal in de 
practijk te kunnen toepassen, hadden zij daarbij gemaakt eeil stelsel van ijzeren vormen, 
die werden opgebouwd volgens een vooraf voor een huis gemaakt plan, op zoodanige 
wijze, dat, wanneer de vorm gereed was, het beton er van bovenaf kon worden ingestort, 
zoodat, wanneer na verharding, dat is te zeggen na enkele dagen, • de vorm werd 
afgebroken, het geheele huis - - muren, vloeren en dak - - gereed was om te worden 
afgewerkt. Mij het opbouwen van den ijzeren vorm werden daarin te gelijk de kozijnen 
voor ramen en deuren, enz., geplaatst, zoodat deze in de wanden werden vastgegoten. 
De bewapening werd opgetrokken met het opbouwen van den vorm. 

De beide ingenieurs hebben deze nieuwe gedachte uitgewerkt in het laboratorium 
van Thomas Edison, die, naar bekend geacht mag worden, zijn inrichting voor derge
lijke onderzoekingen veelvuldig beschikbaar stelt Toen evenwel geen overeenstemming 
werd verkregen omtrent de. voorwaarden, waarop de uitvinders hun procédé aan Edison 
wilden afstaan, hebben /.ij zich geheel van dezen losgemaakt, om in volkomen vrijheid 
hun denkbeelden verder te ontwikkelen en in toepassing te brengen. Voor dit doel 
vertrok de heer Harms naar Nederland, om te trachten, hier belangstelling voor het 
procédé te vinden. Hij wist enkele menschen voor zijn zaak te winnen, en kon dien
tengevolge voldoende vorm materiaal laten maken om een proefhuisje te gieten, wat 
geschiedde te Santpoort, naar een ontwerp van den architect Berlage. 

Om de zaak echter in de juiste verhoudingen te kunnen óp touw zeilen, was een 
grootere onderneming noodig, welke zou moeten beginnen, een belangrijke hoeveelheid 
vormmateriaal aan te maken; dit was dringend noodig, om de noodige vormvariëteit 
in de te gieten huizen te verkrijgen, en bovendien, om meer in het groot te kunnen 
werken. De heer Harms vond de daartoe benoodigde fondsen niet in Nederland, maar 
na eenigen tijd wel in Frankrijk, waar een syndicaat werd gesticht, dat eigenaar weid 
van het patent, en trachtte het procédé ingang te doen vinden. Dit gelukte vooral 
bij de groot-industrieën, welke behoefte hadden aan arbeiderswoningen. Grootere en 
kleinere complexen arbeiderswoningen werden gegoten voor ds Société Fran^ajse des 
Produits Chimiques d'Arlais et de la Camarque te Salindres, voor de Hautes fourneaux 
de Caen te Caen, voor Nozal Fils te St. Denis; voorts loodsen ten behoeve van den 
landbouw te Montauban. Toen de oorlog uitbrak, was men juist bezig met den bouw 
van arbeiderswoningen voor Crépy Fils te Rijssel. Niet oneigenaardig is het, in dit 
verband mede te deelén, dat het daartoe te Rijssel aanwezige vormenmateriaal in 
handen gevallen is van de Duitschen, evenals het te Maubeuge in aanmaak zijnde 
vormenmateriaal. Daar dit materiaal bestaat uit stevige gegoten ijzeren platen' met 

v 
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zware flenzen, was het uiterst geschikt voor loopgravenmateriaal, waarvoor de Duitschers 

het dan ook zorgvuldig hebben gebruikt. 

Even vóór den oorlog stond de heer Harms op het punt, zich naar Constantinopel 

te begeven, om te onderhandelen over een reeks werken van .enkele millioenen francs, 

verschillende gemeentegebouwen, scholen enz. Daarvan is echter ten gevolge van den 

oorlog niets gekomen, zooals overigens de oorlogsomstandigheden ook in Frankrijk ?elf 

den arbeid vrijwel hebben stop gezet. 
Een van de medewerkers van den heer Harms is thans in óns land. Hij deed 

ons bovenstaande mededeelingen, en liet ons tevens photo's zien van verschillende in 
Frankrijk uitgevoerde werken. Deze zijn in vele opzichten belangwekkend. Ia verband 
met de oppositie tegen het procédé, welke destijds te onzent vooral kwam van de 
architecten, is het zeker merkwaardig, dat de gegoten huizen in Frankrijk — welk land 
ons altijd wordt voorgehouden als het voorbeeld van aesthetische zorg en streven 
naar élégance en sierlijkheid — van de meest eenvoudige vormen zijn; vlakke muren 
zonder eenige versiering,, met een plat dak er op, letterlijk woondoozen. Volgens 
onzen zegsman lieten de Fransche lastgevers alle aesthetische overwegingen achterwege, 
en vroegen zij slechts naar goedkoope, solide en hygiënische woningen voor hun arbeiders. 

Het procédé is in hoofdzaak gebleven zooals het bij het proefhuisje te Santpoort 
werd toegepast. Slechts worden de vloeren niet meer met de muren gegoten, doch 
maakt men gebruik van betonbalken, ongeveer van het type der bekende Siegwartbalken. 

Uiteraard, zoo vervolgt' dan de 1 Ibl.-schrijver, brachten deze mededeelingen ons op 
het denkbeeld, of dit systeem niet zeer bruikbaar zou zijn voor woningbouw ter voorziening 
in den woningnood. Natuurlijk zouden er niet onbelangrijke voorbereidende maatregelen 
moeten worden genomen. Men zou moeten beginnen met den aanmaak van vonnmateriail, 
waarvan volgens onzen zegsman een 200 ton noodig zou zijn om degelijk met woningbouw 
in 't groot te kunnen beginnen. Daarin moet dus een vrij groot kapitaal worden 
gestoken. Maar daartegenover staan zeer groote voordeden, waarvan wel het voornaamste 
is, dat men, gietende een eenvoudig type arbeiderswoningen, elke vier dagen een huis 
kan gieten. Het opbouwen van den vorm kan door eenigszins geoefende arbeiders 
geschieden in één dag, het gieten volgt dan 's nachts, en den vierden dag kan de 
vorm weer worden afgebroken om opnieuw opgezet te worden voor een tweede huis. 
Met de noodige betimmering, schilderwerk, enz., kan het huis bewoonbaar worden 
opgeleverd in veertien dagen nadat men begonnen is met het opbouwen van den vorm. 
Indien men voldoende vormmateriaal heeft, kan men dus in een minimum van tijd een 
zeer groot aantal woningen leveren. 

Hygiënisch voldoen de gegoten huizen zeer. In /uid-Frankrijk, waar de verschillen 
in dag- en nacht-temperatuur zeer groot zijn, vond men in de gegoten huizen een 
maximum-verschil tusschen dag- en nacht-temperatuur van 2 graden. 

Aesthetische bezwaren behoeven zich niet op te doen naar aanleiding van de in 
Frankrijk bereikte resultaten. Het procédé verzet zich ten eenen male niet tegen 
andere dan eenvoudige doos-vormen Men kan "er integendeel mee doen, wat men wil. 

Een bezwaar zou wellicht kunnen zijn de thans buitengewoon hoogecementprijs. Maar 

toch is er, dunkt ons. allé aanleiding voor gemeentebesturen, om het geval eens te overwegen. 



DOO 

ONTWERP VOOR EEN BADHOTEL. 
R M. A. H. v. d. BURG, T E HAARLEM, EN A. P KOSTER, T E UTRECHT. 

zmin guü; a ï ë SJ'JC ^ 4 1 ü ^ = = . 4^3 

Jjrmiji M üö un nu mi 

VOORGEVEL (Zeezijde)-

PARTERRE. 

EERSTE VERDIEPING. 

Vademecum, der Bouwvakken 

SS**9 Jaargang 1918. 

Afl. 23. Plaat 23. 

7 November 1918. 



21 NOVEMBER 1918 No. 2 4 

IVADTMECUMI 
j DER BOUWVAKKEN. | 

HOOFDREDACTEUR: L Z W I E R S , ARCHITECT M.B. 
FRANS VAN MIERISSTRAAT 77, AMSTERDAM. TELEF. Z.392. 

ADMINISTRATIE: ST. JANSTRAAT 40 - TEL. N. 851 - AMSTERDAM. 

BIJ DE PLAAT. 
TRAVEE VAN DEN GEVEL VAN EEN BADHOTEL. 

Ontwerpers; M. A. H. V. ü. BURG, te Haarlem, en A. P. KOSTER, te Utrecht. 

Van het ontwerp voor een badhotel, waarvan we in het vorig nummer den gevel 

met plattegronden opnamen, geven we hierbij nog een détail, n.l. de travee van den 

gevel aan de zeezijde. 

DE WEGENTECHNIEK DER TOEKOMST 

In verband met ons artikel over «Automobielwegen» in het »Vad.« van 4 Juli 1.1. 
verdient ook de aandacht, wat H. van der Zuist in de »Tonindustrie-Zeitung« ten 
beste gaf over den toekomstigen wegenbouw met het oog 'op de eischen, waaraan de 
verkeerswegen in geval van oorlog moeten beantwoorden. De huidige oorlog, zoo 
schrijft hij, heeft geleerd, dat niet alleeri de spoorwegen, doch ook de straatwegen aan 
die eischen moeten voldoen. Zelfs de goede wegen uit den tijd van Napoleon I zijn 
als verkeerswegen niet meer voldoende, omdat zoowel de belasting van de bestrating 
als ook de snelheid der voertuigen aanzienlijk zijn toegenomen Het belastings-erfect 
van een motorwagen is grooter dan dat van een door paarden getrokken wagen en 
kan tot dat van zware artillerie stijgen. De snelheid der voertuigen, die in het begin 
der 19de eeuw gemiddeld ongeveer 12 K.M. per uur bedroeg, bereikt thans soms wel 
100 K.M. Ook met zeer zware lasten worden wel snelheden van 20 K.M. per uur bereikt. 

Dientengevolge hoort men allerwegen klachten over den toestand der wegen;' zij 
zijn uitgereden, in elkaar gedrukt en bij slecht weer uiterst moeilijk berijdbaar. De 
straatweg van thans kan niet meer die der toekomst zijn. Wanneer er uadezen ooit 
weder een oorlog mocht uitbreken, moeten den oorlogvoerenden andere wegen ten 
dienste staan dan nu. 

Over de grondslagen, volgens welke die wegen moeten worden aangelegd, is men 
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het in technische kringen reeds in hoofdzaak eens. Noodzakelijk is in de eerste plaats 
het maken van een sterk, zuiver vlak en voor water ondoordringbaar dek, dat ook bij 
de hevigste regens hard blijft. Vervolgens moet de tonrondte, die men thans, gaarne 
aan de wegen geeft, vervallen. Dient deze bij de tegenwoordige wegen om het water 
naar de goten aan de zijkanten af te voeren, voor motorwagens is zij gevaarlijk. 
Wanneer twee dezer wagens elkaar moeten passeeren, doordat de eene den anderen 
inhaalt, komen zij daardoor op een afbellend vlak en kunnen de wielen gemakkelijk 
slippen. De weg der toekomst moet daarom over de breedte-doorsnede een weinig 

hol zijn, zoodat de wagens bij het uitwijken naar den kant tegen een ietwat stijgende 
helling op moeten. Kruising van wegen mag niet meer op hetzelfde niveau plaats 
hebben, doch de eene weg moet onder den anderen door geleid worden, hetgeen de 

veiligheid in hooge mate zal bevorderen, daar botsingen dan niet meer kunnen 
voorkomen. Verder moet er voor iedere richting, waarin de weg bereden wordt, een 
afzonderlijke baan zijn, evenals nu reeds bij alle hoofdspoorwegen het geval is; dan 
behoeft men voor het elkaar passeeren niet meer uit te wijken en is daarmede weer 

een andere bron van gevaar .uit de wereld geholpen. 
Dit zijn de grondslagen, waarop de aanleg van nieuwe wegen in de toekomst zal 

moeten geschieden, doch waarvan de uitvoering op een niet gering bezwaar zal stuiten, 

n.l. dat der kosten. 
Voorts zal men electrische geleidingen niet meer boven de wegen moeten aan

brengen, waar zij zoo gemakkelijk aan vernieling blootstaan^ doch de bovengrondsche 
geleidingen meer en meer door ondergrondsche kabels moeten vervangen. Men zal 
afzonderlijke banen voor motorwagens, voor bespannen voertuigen en voor marsch-
colonnes dienen te maken, hetgeen een belangrijk grootere breedte voor de wegen zal 
vorderen. Boomen, om den wandelaars schaduw te verschaffen, zijn bij deze soort 
wegen niet noodig; daarentegen zal men ze van verdedigingswerken moeten voorzien, 
die zoodanig bij de aangrenzende terreinen aansluiten, dat zij niet alleen den opmarach 
niet belemmeren, maar ook aan het verdedigingacjoel beantwoorden. 

Voor de baksteen fabricage en de keramiek opent zich hier een ruim veld van 

toepassing; men zal nu reeds moeten beginnen met bij wijze van proef enkele dergelijke 

wegen aan te leggen. 

Aldus de heer Van der Zuist. In de kwestie, of het mogelijk zal zijn een land 

geheel van zulk een gecompliceerd en kostbaar wegennet te voorzien, zullen we ons 

vooralsnog maar niet verdiepen, 

PRACTISCHE PERSPECTIEF- EN SCHADUWBEPALING, 

door R. JELLEMA. 

II. 

Wanneer we een vlakke figuur, in het grondvlak gelegen, in perspectief willen 

brengen, hebben we slechts du perspectieven te teekenen van de lijnen, die deze vlakke 

figuur vormen. 
Is LU de horizon (zie fig. 4), RM ét grondlijn, OnP de distantie en ABCD 
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de vlakke figuur in het neergeslagen grondvlak (zie voor de draaiing van grondvlak en 

horizontaal oogvlak nog eens fig. i), dan verlengen we de zijden der figuur tot de 

grondlijn, trekken evenwijdig met deze lijnen uit het oogpunt de lijnen 0» W en 

O» V-, en vinden daardoor in punt W het verdwijnpunt voor de lijnen A B en D C, 

en in punt V het verdwijnpunt voor de lijnen Z M en CB. Aan de hand van het 

voorgaande zal dit. wel duidelijk zijn. De perspectief van punt A ligt in het snijpunt 

van de perspectief der lijnen D A en A B, dus in A'. Op dezelfde wijze vinden we 

van alle vier hoekpunten de perspectieven, zopdat dus A" B' C D' de perspectief van 

de vlakke figuur A B C D is. 
In fig. 5 is de perspectief van een willekeurigen veelhoek, in het grondvlak gelegen, 

bepaald. 

Bekijken we de figuur, dan zien we, dat de perspectieven van alle hoekpunten 

bepaald zijn, door de perspectief te bepalen van twee elkaar snijdende lijnen, die door 

dat punt gaan. De eenvoudigste manier is, daarvoor de zijdeö van den veelhoek 

te gebruiken. Dit is hier dan ook gedaan. G F echter loopt evenwijdig met het tafereel, 

zoodat deze lijn geen verdwijnpunt heeft. Om nu de perspectief der punten G en F te 

bepalen, nemen we hulplijnen G G' en FS ^an, gemakshalve G G' evenwijdig met 

FF', en FS evenwijdig met ED1, waardoor we- respectievelijk de verdwijnpunten Fj 

en W-L kunnen gebruiken. Het zal nu blijken, dat in perspectief de lijn G F ook even

wijdig met het tafereel is Verder lette men op, dat de punten, welke in het neergeslagen 

grondvlak het dichtst bij het tafereel liggen, ook in perspectief het dichtst bij het tafereel 

zullen komen. De figuur zal een en ander wel voldoende nader illustreeren. Door ver

binding van de perspectivische hoekpunten wordt ten slotte de volledige perspectief 

van de figuur verkregen. 

Het bepalen der perspectief van een kromme lijn, in het grondvlak gelegen, een 

cirkel b.v., geschiedt, door van eenige punten in die kromme lijn de perspectief te 

bepalen en deze punten volgens de lijn der kromming te verbinden. Fig. 6 toont dit 

nader aan; 't spreekt vanzelf, dat de perspectief zuiverder zal zijn, naarmate er meer 

punten in perspectief zijn gebracht. De punten 2, ^, 6 en <? zijn ook hier weer gevonden, 

door ze als snijpunten van' twee lijnen aan te nemen. Punt 2 b.v. is het snijpunt van 

de lijnen D B en E F; de perspectief van punt 2 vinden we derhalve in het snijpunt 

van de lijnen B V en FP. Men construeere voor het bepalen van de perspectief van 

een cirkel steeds eerst de perspectief van het omgeschreven vierkant. Door verder in de 

punten 2, 4, 6 en 8 raaklijnen aan den cirkel te construeeren (zie de stippellijnen in 

fig. 6), levert dit bij het trekken der ellips veel gemak op. 

Tot het bepalen der perspectief van een punt, boven het grondvlak gelegen, 

beginnen we op dezelfde wijze als bij het bepalen van een punt in het grondvlak. We 

brengen n.l. eerst de projectie van het punt op het grondvlak in perspectief Stellen we 

dus, dat (zie fig. 7) S' de horizontale projectie van een verticale lijn Af 5 op het (neer

geslagen) grondvlak is, dan is S' de perspectief van deze horizontale projectie. Hier

boven hebben we reeds opgemerkt, dat evenwijdige horizontale lijnen hetzelfde verdwijn

punt hebben. Wanneer we derhalve door het punt M* in de ruimte (zie fig. 8, waar 

we een perspectivische voorstelling van fig. 7 geven) een lijn M* M trekken evenwijdig 
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met de lijn 5° 5 in het grondvlak, dan hebben die lijnen hetzelfde verdwijnpunt. We 
kunnen immers door de lijn S" S en het oogpunt O, benevens de lijn M0 M en het 
oogpunt O vlakken brengen, die beide door het punt Z'gaan. Af/* is dan de perspectiet 
van de onbepaald verlengde lijn MM0, tn-SP de perspectief der onbepaald verlengde 

lijn 55°. : V-
Hiervóór hebben we reeds gezien, hoe we de perspectief van een punt vinden, door 

dit punt tot snijpunt van twee lijnen te maken, zoodat dus de perspectiefbepaling van 
punten teruggebracht wordt tot die van lijnen. En om lijnen in perspectief te brengen, 
maken we deze in het algemeen tot snijlijnen van vlakken. 

In fig. 8 zien we duidelijk, hoe de lijnen M P ea S P óe snijlijnen zijn van vlakken 
met het tafereel, die loodrecht op dit tafereel staan. Tevens volgt daaruit, dat MS = 
M0S0. Hiervan hebben we in de constructiefiguur 7 gebruik gemaakt. We kunnen 
namelijk in het punt 5 een loodlijn oprichten, welke we gelijkmaken aan den afstand 
van het punt M0 boven het grondvlak. Beschrijven we nu verder op punt S" een 
loodlijn, die de lijn M P ia M' snijdt, dan vinden we in punt M' de perspectief van 
het punt Mü, hetwelk zich op een afstand, gelijk aan M* S0, boven het grondvlak bevindt. 
De perspectivische afstand van het punt M* boven het grondvlak is dus M' S'. 

Bij aandachtige beschouwing van fig. 7 en 8 zal de constructie geen moeilijkheden 
opleveren. Tevens toonen deze figuren aan, dat de perspectief van een verticale lijn 

ook verticaal is. 
Met behulp van het nu behandelde, kunnen we de perspectief van eenvoudige 

voorwerpen bepalen. In fig. 9 is in het neergeslagen grondvlak de horizontale en 
verticale projectie gegeven van een rechthoekig prisma met daarop een afgeknot drie-
zijdig prisma. De perspectief van het grondvlak wordt bepaald zooals we dit reeds 
eerder gedaan hebben. Ook worden de projecties der punten i? en 5 in perspectief 
gebracht. Daarna denken we ons door de lijnen RS en MN verticale vlakken, die het 
tafereel snijden volgens de lijnen R"'R" en MM'. Op deze lijnen (dus in de door
snede van deze verticale vlakken met het tafereel) zetten we de afstanden />' en /4 af. 
Waarom we dit kunnen doen, hebben ons fig. 7 eh 8 geleerd. We kunnen nu van uit 
de punten R'" en M' lijnen naar het verdwijnpunt V trekken, loodlijnen ophalen uit 
de punten R\ S' en N', en vinden op die manier de verschillende snijpunten. Op 
dezelfde wijze vinden we de perspectivische punten ff en O'. Door deze punten te 
verbinden, wordt de perspectief voltooid. 

L' is hier gevonden, door ons door LM een verticaal vlak te denken. We hadden 
ook door LO een verticaal vlak kunnen brengen, en in de snijlijn van dit vlak met het 
tafereel de hoogte van punt L boven het grondvlak uit kunnen zetten. Door verbinding 
van dit punt met V was dan L' bepaald. 

In fig. 10 geven we de perspectief van een kan met oor en tuit. Om de figuur 
niet onduidelijk te maken, hebben we niet al de hulplijnen geteekend en verschillende 
andere hulplijnen afgebroken. In het neergeslagen grondvak zijn eerst weer de horizontale 
en verticale projectie van de kan gegeven, waardoor tevens de stand ten opzichte van 
het tafereel bepaald is. 

Voor het bepalen der punten, boven het grondvlak gelegen, hebben we denzelfden 
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weg gevolgd, als in fig. 7 en 8 aangegeven. Van de beide cirkels zijn eerst weer de 
omgeschreven vierkanten in perspectief gebracht; van het bovenste omgeschreven vierkant 
eerst de projectie ervan op het grondvlak. Bij aandachtige beschouwing van de figuur 
zal men de wijze van uitvoering wel kunnen volgen. 

Men zal reeds hebben opgemerkt, dat we in fig. 9 en 10 de voorwerpen op het 
neergeslagen grondvlak van den onderkant aanschouwen In het grondvlak zijn dus 
deze voorwerpen juist andersom aangegeven, dan wij ze in werkelijkheid zien. Dat dit 
vooral bij een eenigszins ingewikkelde horizontale projectie verbazend lastig is, valt 
gemakkelijk te begrijpen. Hiervoor is dan ook een meer eenvoudige methode. 

We willen er nu echter eerst even nader bij stilstaan, hoe wc het oogpunt, de 
grootte van de distantie, enz., vinden bij het in perspectief brengen van gebouwen in 
het algemeen. Dit toch kan niet geheel willekeurig geschieden. 

DE BEWERKING VAN BETON-OPPERVLAKKEN MET DEN ZANDSTRAAL. 

In de meeste gevallen acht pen het noodig, de oppervlakken van betonwerken, die 
in het gezicht komen, nadat zij van de bekisting zijn ontdaan, te bepleisteren. 

De nadeelen van dat pleisterwerk liggen echter voor de hand. Ten eerste om de 
kosten, die het vereischt. Verder om de noodzakelijkheid van voortdurend onderhoud, 
want de pleister brokkelt licht af, en vooral witte kalk houdt niet best op beton. Ten 
slotte om het tijdverlies, de noodzakelijkheid van een steiger en andere onaangenaamheden. 

Al spoedig heeft men daarom beproefd, de in 't gezicht komende betonvlakken 
op een andere wijze te bewerken. Ze behoeven niet altijd glad gemaakt te worden; 
om een mooier oppervlak te krijgen, werd dit dan gebouchardeerd, ofwel, door afwassching 
met zoutzuur of iets dergelijks, de grind blootgelegd. 

Deze bewerking nu laat zich ook uitstekend met het zandstraaltoestel verrichten. 
Dit bestaat uit een windketel, die met behulp J/an een luchtpomp met sterk gecomprimeerde 
lucht wordt gevuld; deze lucht wordt nu met een fijnen straal kwartszand door een 
slang met een nauw mondstuk gevoerd, waardoor de zandkorrels met groote kracht 
worden uitgespoten. Richt men dezen zandstraal op een pas van de bekisting ontdaan 
betonvlak, dan maken de zandkorrels daarin zeer kleine putjes, verwijderen loszitttende 
cementdeeltjes en geven aan het aldus behandelde vlak een fraai, gelijkmatig mat aanzien. 

Reeds uit deze beschrijving blijkt echter, dat deze methode niet goedkoop kan zijn. 
Inderdaad is de bewerking met den zandstraal dan ook de duurste van bijna alle 
bekende methodes, en deswege wordt ze alleen daar toegepast, waar het in de eerste 
plaats om decoratief effect te doen is, b.v. bij brugbalustrades, monumenten en op 
zich zelf staande'bouwwerken. Vele firma's, die met het hanteeren van het zandstraaltoestel 
niet vertrouwd waren, hebben er slechte resultaten mee verkregen, zoowel ten aanzien 
van de abnormale kosten, als ook wat het effect betreft, dat ten eenenmale onbevredigend was. 

In dit opzicht is een uitvoering van deze methode van belang, welke te St. Louis, 
in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, heeft plaats gevonden. Het betrof een 
oranjerie, die van gewapend beton was gebouwd. De architectuur van dit gebouw was 
van zeer rijke conceptie, en de bewerking der muurvlakken moest dan ook met de 
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uiterste zorg geschieden. Men nam vooraf proeven; maar noch het eenvoudig bouchardeeren 
bevredigde, noch het afwasschen met zoutzuur. Toen nam men den zandstraal te baat. 
Gebruikt werden slakkenmeel en kwartszand met een zeeffijnheid no. 20 (d. w. z., dat 
het door een zeef ging met 20 mazen per cM2.). Het zand werd onder een druk van 
272 atmosfeer uitgespoten. Het mondstuk van de slang had een wijdte van 7 mM. 

Al deze gegevens waren na proefnemingen als de doelmatigste vastgesteld. Men 
bevond daarbij, dat het beton minstens een maand oud moest zijn, terwijl bij alle andere 
methodes versch beton de beste resultaten geeft. Ook moeten de werklieden er bijzonder 
in geoefend zijn, de muurvlakken gelijkmatig te bewerken, zonder de scherpe kanten 
(van lijstwerken) te beschadigen. Het bleek ook, dat het beton zeer gelijkmatig gemengd 
moet zijn, om met den zandstraal een gunstig effect te verkrijgen. Üp plekken, waar 
zich ongelijkmatigheden in het beton vertoonden, moesten deze worden uitgestoken en 
door versch, goed gemengd beton vervangen. 

Een bijzonder voordeel van het zandstraaltoestel is nog, dat men het ook op een 
zeer dunne pleisterlaag kan toepassen, omdat de putjes, die het veroorzaakt, bijna geen 
diepte hebben; men behoeft de witte of in kleur bewerkte opperlaag der bepleistering 
dus slechts 1 a 2 mM. dik te maken, wat voor bouchardeeren of afwasschen met 
zoutzuur niet voldoende zou zijn. Men kan, wanneer men dit verkiest, ook volstaan met 
alleen lijsten en randen met den zandstraal te bewerken, doch in paneelen en spiegels 
het beton ruw te laten, waarmede eveneens een zeer artistiek effect wordt verkregen. 

HET BETONTIJDPERK. 

De „Daily Mail" schrijft: 
„Het eerste tijdperk, waaromtrent ons iets bekend is, is hét steentijdperk, toen de 

menschheid alle wapenen en gereedschappen van steen maakte. Daarop volgde een 
bronstijdperk en vervolgens een ijzertijdperk. 

En nu staan wij aan het begin van het betontijdperk, het merkwaardigste van alle. 
Huizen uit beton kennen wij reeds een aantal jaren, maar ten gevolge van gebrek 

aan ander materiaal hebben we nu ook betonnen schepen, wat onze voorouders zeker 
hoogst merkwaardig zouden vinden, als zij ze zien konden. En wij hebben betonnen 
forten in aantal zoo groot, als vóór het begin van dezen oorlog niemand gedacht zou 
hebben. Maar dit is niet alles. Wij hebben kasten en fittings, venstersponningen, en in 
den laatsten tijd zelfs meubelen voor huiselijk gebruik, niet slechts plannen voor de 
fabricage, maar de voorwerpen zelf, en ze zijn niet dik, lomp, zooals men zou verwachten, 
maar licht, zelfs sierlijk van bouw. 

Het is onmogelijk te zeggen, of we nog eens betonnen couranten zullen lezen, 
gedrukt op persen van beton; maar deze nieuwe nijverheid heeft ongetwijfeld een 
belangi ijk veld voor zich, en wij moeten er voor zorgen, dat bij deze ontwikkeling kunst 
en techniek hand in hand gaan. 

Na den oorlog zal men uit beton gebouwde en met betonnen meubelen ingerichte 
huisjes bij honderdduizend bouwen. De gedachte aan een modelhuisje, waarvan er 
millioenen verrijzen zullen, is ontzettend. Als het model niet mooi genoeg is, zrl het 
geheel een nachtmerrie worden - - iets om een geheele natie krankzinnig te maken. 

fA. N. A.J 
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BIJ DE PLAAT. 
ONTWERP VOOR EEN LANDHUIS, 

door H. STOOF JR., bouwkundige te. Woerden. 

Dit vrijstaande landhuis is gedacht in een boschrijke omgeving. De gevels uit te 
voeren in miskleurig hardgrauw, op een plint van vlakke klinkers. De hoeken der 
gemetselde onderdorpels van de kozijnen worden voorzien van zandsteen. Het dak 
wordt gedekt met roode Hollandsche pannen, dakkapellen e. d. met roode leipanuen. 
Het buitenverfwerk: ramen en deuren groen ; kozijnen, lateien en kolommen wit; 
gootlijst en windveeren groen, afgezet met witte biezen. Ramen en deuren worden 
bezet met spiegelglas, dubbeldik; de ramen van de hal worden uitgevoerd in glas-in-lood 

DE TUINSTAD MUNCHEN-PERLACH, 
door G. FEENSTRA. 

V i e r d e g e d e e l t e . 
Het interieur der woning. 

II. 
Het behangen in twee kleuren kan heel goed zijn, vooral als daarmede een schilderijen- of 

bordenlijst samenvalt. In de fig. 1—4 schetsten wij met eenig détail een dergelijke oplossing. 
Fig. 1 stelt voor een .eenvoudige kamer met een ovale tafel, oud-Hollandsche 

stoelen en eenvoudige kast Verder een mat over den vloer. De eenvoudige kleinere 
raampjes kosten geen overmatige gordijnstof en passen goed in het eenvoudige van de 
omgeving. De lage raampjes zijn eenigermate bezwaarlijk voor de ventilatie in het koude 
jaargetijde, waarom wij er boven een rooster maken, die voldoende ventilatie op 
onschadelijke hoogte zal bieden. Deze roosters onderstellen wij stilzwijgend bij alle lage 
ramen aanwezig. 

Fig. 2 stelt voor een schelsteekening van de kast. De bedoeling is, dat zij veel 
bereine geeft en geheel machinaal kan worden gefabriceerd. Het komt ons voor, dat 
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in een werkmanskamer aan een eenvoudige kast de voorkeur moet worden gegeven 
boven de prullige, leelijke en voor arbeiders onpractische buffetten. De kosten van zoo'n 
kast zouden plm. / 5 0 . - moeten bedragen. De stoelen kosten plm. ƒ 6 . - per stuken 
de ovale tafel 'a ƒ 2 5 . - a / 3 0 — Een eenvoudige mat a ƒ 12.50 kan zeer goed 
tot het stemmige van het geheel medewerken. Bij de tegenwoordige hooge prijzen der 
vloerbedekking is het beitsen der vloeren aan te bevelen. Eenvoudige schilderijtjes, 
desnoods goede platen alleen, zullen voldoende zijn om het geheel een intiemer karakter 
te geven. Voor de lampen bepale men zich in 't algemeen tot eenvoudige, met cretonne 
overtrokken kappen. Het harde witte porselein dient te worden vermeden. Onnoodig is. 
te zeggen, dat eenige aardige bloemen het geheel moeten volmaken. Op den schoorsteen
mantel zal een stelletje leuke pulletjes, met desgeweoscht een eenvoudig klokje, een 
beteren aanblik geven dan de inden handel zijnde, gruwzaam leelijke schoorsteenmantel-

garnituren. 
Fig. 3. Hierbij is de tafel niet in het midden der kamer geplaatst, in een zelfden 

geest vindt men de'oplossing in de tegenwoordige één-kamer-woningen wel veel. Üm 
ruimte uit 'te sparen, is een bank voor de ramen getimmerd, waarop de kinderen plaats 
nemen. Wij werkten dit in verband met onze gedachten in eenigszins meer .modernen* 
vorm om; ook meenden wij bij den modernen arbeider een boekenkastje wel te 

mogen maken. 
Verder geeft fig. 4 op iets grootere schaal de détail-oplossing weer. 

üit nu beknopt over de inrichting der huiskamer. Hoe eenvoudiger wij onze 

huizen inrichten, hoe beter wij ze in 't algemeen maken. 
Laat ons nu eens zien, hoe de ontwerpers van de tuinstad München-l'erlach zich de 

huiskamer denken. In fig. 5 beelden wij een interieurgedachtevan een woonkamer in 
een dubbel huis af. Ook hier zien wij, dat de tafel niet midden in de kamer staat. De 
ontwerpers schijnen ook hier een bankoplossing gemaakt te hebben. Het is wel leerzaam, 
deze kamer met de in fig. 3 geschetste te vergelijken. Het komt ons voor, dat het den 
ontwerpers niet ten vuile is gelukt, den eenvoud te betrachten, dien wij wel zouden 
willen wenschen. Het geheel is o. i. nog te veel verbrokkeld. Het eenvoudige drielichtraam, 
de losse kast (buffetvorm), alsmede de breede deur, vormen geen gelijkwaardige 
elementen. Rust én eenvoud, dit is het, wat wij nogmaals naar voren brengen, als zijnde 
de hoofdfactoren van goede meubileering der woning. 

Zeer aardig zijn een paar hal- en kamer-oplossingen door de ontwerpers van de 

tuinstad München-Perlach, in beeld gebracht in de figuren 6 en 7. 
Hier zien wij een kamer-oplossing met een open trap, een z g. hal-woonkamer. De 

noodige boekenplanken voltooien het geheel. Voor arbeiderswoningen zijn deze oplossingen 
natuurlijk veel te mooi; wij plaatsen ze in hoofdzaak, omdat ze een aardig voorbeeld 
van een Duitsche hal-woonkamer geven; enkele min goede détail-oplossingen daargelaten, 
kan het geheel wel gemoedelijk zijn 

EXAMKN TECHNISCH-AMBTENAAR VAN DEN RIJKSWATERSTAAT. 

De Minister van Waterstaat brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in de 
maanden Februari en Maart en, zoo noodig, in April, van het jaar 1919, een vergelijkend 
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onderzoek zal plaats hebben van candidaten, dingende naar een getuigschrift van voldoend 

afgelegd examen voor technisch-ambtenaar van den Rijkswaterstaat, volgens het in 1903 

vastgestelde programma, dat verkrijgbaar is bij de Gebroeders Van Cleef te's-Gravenhage. 

tegen ƒ0,05 het exemplaar. 
Tot deelneming worden alleen toegelaten zij, die op 1 Januari 1919 het 21ste 

levensjaar reeds, en zij, die op dien datum het 32ste levensjaar nog niet zijn ingetreden. 

Zij, die aan het vergelijkend onderzoek wenschen deel te nemen, moeten zich vóór 

1 Januari 1919 aanmelden aan 'het Ministerie van Waterstaat, met een schriftelijk 

verzoek, dat tevens moet bevatten een nauwkeurige opgave van naam, voornamen, 

woonplaats en betrekking. 
Bij dit adres moeten worden gevoegd : 

1. eene verklaring van het hoofd van het gemeentebestuur der woonplaats, dat de 

candidaat is Nederlander; 

2. een bewijs van goed zedelijk gedrag, afgegeven door de sub ( genoemde autoriteit, 
dat van geen oudere dagteekening mag zijn dan drie maanden vóór den laatsten 
aanmeldingsdag voor het examen, en moet vermelden, hoe lang de betrokken 
persoon in de betreffende gemeente verblijf heeft gehouden. Heeft de candidaat 
minder dan een jaar verblijf gehouden in zijne laatste woonplaats, dan behoort ook 
eene dergelijke verklaring van het hoofd van het gemeentebestuur van zijne vorige 
woonplaats te worden overgelegd; VvV 

3. een gezegeld extract uit het geboorteregister ; 
4. eene geneeskundige verklaring op een bij de Gebroeders Van Cleef, te 's-Gravenhage, 

tegen / o .o2 ! per exemplaar, verkrijgbaar gesteld formulier. Deze verklaring mag, 
met wijziging in zooverre van de daarop gestelde noot b, van geen oudere 
dagteekening zijn dan drie maanden vóór den laatsten aanmeldingsdag voor het 
examen. De handteekening v^n den geneeskmulige zal door liet hoofd van het 
betrokken gemeentebestuur moeten zijn gelegaliseerd. Geschreven geneeskundige 
verklaringen komen niet in aanmerking ; 

5. behoorlijk gewaarmerkte bewijsstukken, waaruit blijkt, dat de candidaat, na 

volbrachten zeventienjarigen leeftijd, gedurende te zamen minstens twee jaren met 

vrucht practisch werkzaam is geweest als ambachtsman (timmerman, smid, metselaar, 

zinkwerker, enz.]. 
Deze bewijsstukken moeten tevens nauwkeurig vermelden den naam van het 

ambacht, de namen en woonplaatsen van de bazen en patroons, het tijdvak of de 
tijdvakken, dat de candidaten in hun dienst werkzaam zijn geweest op de werkplaatsen 
of de bouwwerken, en welke die werkplaatsen of bouwwerken waren. 

De liandteekeningen op deze bewijsstukken zullen door het hoofd van het betrokken 

gemeentebestuur moeten zijn gelegaliseerd. 

• Voor zooveel de candidaten in het bezit zijn van het einddiploma eener ambachts-

school, alwaar de practijk van de bouwvakken wordt onderwezen, wordt bovengenoemde 

termijn van twee jaren teruggebracht tot één jaar. 
Het examen zal schriftelijk en mondeling geschieden. 
Het schriftelijk examen zal twee niet onmiddellijk op elkander volgende dagen 
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duren, en plaats hebben in de maand Februari, op nader voor ieder der caudidaten 

aan te wijzen plaatsen. 

De candidaten, die aan het schriftelijk examen in de vakken I, II en V tot en met 

IX van het programma niet voldoen, zullen niet tot het afleggen van het overig 

gedeelte van het examen in de andere vakken worden toegelaten. 

Het mondeling examen zal mede twee dagen duren en plaats hebben te •s-Gravenhage. 

Bij het mondeling examen moeten worden medegebracht de teekeningen, bedoeld 

in de vakken III en IV van het programma, verzameld in eene portefeuille. 

Hierbij wordt opgemerkt, en zulks in overeenstemming met en ter aanvulling van 

het. in het programma bepaalde, dat de teekeningen, tot beoordeeling van de bedrevenheid 

in het situatie-teekencn over te leggen, moeten zijn geteekende kaarten in den geest 

van de topographische kaarten des Rijks of van de rivierkaarten, en dat elk der teekeningen 

moet zijn voorzien van eene verklaring van den leermeester of chef, opdat blijke : 

i. dat deze door den candidaat is vervaardigd ; 

2. wanneer deze is vervaardigd. 

De candidaten, die aan het examen voldoen, ontvangen daarvan een getuigschrift, 

vermeldende den uitslag van het examen in elk vak. 

Zij, die reeds tweemaal aan het examen deelnamen,' worden niet meer tot dit 

examen toegelaten. Degenen, die zich vóór of tijdens het schriftelijk examen terug

trekken, worden geacht niet te hebben deelgenomen. 

Het bovenvermelde getuigschrift geeft geen aanspraak op plaatsing vanwege het Rijk 

Zij, die op grond van den uitslag van het examen te zijner tijd in aanmerkmg 

komen 'om, bij vacature in de eerstvolgende twee jaren na i Maart tgig. te worden 

benoemd tot technisch-ambtenaar van den Rijkswaterstaat, zullen zich vooraf aan een 

nader onderzoek, door eene door den Minister van Waterstaat aan te wijzen geneeskundige 

commissie, hebben te onderwerpen, en niet dan bij gunstigen uitslag van dat onderzoek 
kunnen worden aangesteld. 

EEN REUSACHTIG ELECTRICITEITSWERK IN AMERIKA. 

Welk een geweldigen omvang het electrisch bedrijf in Noord-Amerika binnen 

betrekkelijk weinige jaren heeft verkregen, daarvan levert de jongste uitbreiding der 

electriciteitsverzorging van de stad Los Angeles een sterk sprekend voorbeeld. 

In het jaar 1897 bouwde men daar een waterkracht-centrale van 1200 K.W., die 

een spanning van 15.000 Volt over een afstand van 40 K.M. overbracht; thans is een 

nieuwe centrale in bedrijf, die een spanning van i 50.000 Volt over een afstand van, 

400 K.M. overbrengt. Terwijl dus de afstand van 40 op 400 K.M. kwam, is ook de 

over te brengen spanning vertienvoudigd, een , verhouding, welke men 'vroeger voor 

ondenkbaar zou hebben gehouden. 

Deze nieuwe centrale ligt aan de Beach Greek, in de Sierra Nevada of het 

Sneeuwgebergte, en de aanleg voor de stroom voortbrenging bestaat uit twee kracht

stations, waarvan de machines te zamen een capaciteit van 64.000 K.W. bezitten. Het 

verhang van de waterleiding, welke tot aandrijving der turbines in het eerste kracht

station dient, bedraagt gemiddeld 624,80 M. Het water wordt in een 8 K.M. lang en 



t,6 K.M. breed stuwbekken verzameld, waarvan de inhoud voldoende moet zijn om 

het bedrijf bij volle belasting vier maanden lang aan den gang te houden. Voor den 

bouw van den stuwdam werd circa 90.000 Ms. beton gebruikt. Van uit dit krachtstation 

vloeit het water door een 7,2 K.M. lange tunnel naar het tweede, lager gelegen 

krachtstation; hier bedraagt het verhang 565 M. Beide stations kunnen bij uitbreiding 

tot de dubbele capaciteit worden opgevoerd. 

Van bijzonder belang is de aanleg der hoogspanningsleiding, waarvan de totale 

lengte van het krachtstation naar het onderstation 386 K.M. bedraagt. Zij bestaat uit 

twee afzonderlijke geleidingen, elk van drie kabels, voor het overbrengen van den 

50-perioden-draaistroom. De masten, die de geleiding dragen, staan over het algemeen 

200 M. uit elkander; in streken, waar veel hagelslag voorkomt, slechts 167 M.; maar 

er komen ook spanwijdten voor van .875 M. In totaal zijn er 3388 masten geplaatst. 

Een krachtstation voor zulk een afstand en met zulk een over te brengen spanning 

bestaat in Europa nog niet. 

PRIJSVRAAG VOOR EEN DOELMATIGE BEVEILIGING TEGEN MOLENWIEKEN. 

De Veiligheidswet wordt op 1 Januari 1919 toepasselijk op bemalingswerktuigen. 

Daaronder bevinden zich tal van windmolens, welker wieken het terrein rondom den 

molen bestrijken, zoodat het betreden van het molenerf levensgevaarlijk kan zijn. Een 

doelmatige beschutting van molenwieken wordt dan ook in art. 132 sub a van het 

Veiligheidsbesluit 1919 verplicht gesteld. 

Het bestuur van het Veiligheidsmuseum, Hobbemastraat 22 te Amsterdam, vraagt 

een ontwerp met gedetailleerde beschrijving en teekening van een practisch bruikbare 

en doelmatige beveiliging tegen het gevaar om op het erf van een windmolen door de 

wieken getroffen te worden. 

De beveiliging moet gevaar voorkomen voor aanraking met de bewegende of in 

beweging komende wieken, bij eiken stand van den molen en tot een hoogte van 2 M. 

boven het terrein. 

Zij moet zoodanig zijn ingericht dat hare behoorlijke werking verzekerd is, 

onafhankelijk van den goeden wil, de zorg of de medewerking van de personen, die 

met of in den molen werken. 

Het bestuur van het Veiligheidsmuseum looft voor de naar zijn oordeel daarvoor 

het meest in aanmerking komende beantwoording zijner vraag een prijs uit van /"iSO 

en stelt twee premies elk van / 5 0 beschikbaar voor de twee oplossingen, die in 

verdiienste op de bekroonde volgen. 

De antwoorden moeten vóór 1 Januari 1919 zijn ontvangen door den wd. directeur 

van het Museum Ir. H. J. Scholte, Hobbemastraat 22, of door den secretaris van het 

bestuur, Ir. Sicco R. Smit, Hoofdinspecteur van den Arbeid, Prinsengracht 834 te 

Amsterdam. 

De ingekomen stukken, welke van een motto of nummer zijn te voorzien, mogen 

geen naam of aanduiding van den ontwerper dragen ; diens naam met volledig adres 

moet vermeld worden in een er bijgevoegde, verzegelde enveloppe, waarop hetzelfde 
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motto of uutnmer is gesteld en waarop de woorden ; „Prijsvraag Molenwieken", kunnen 

worden geplaatst. " . 

De bekroonde ontwerpen worden het eigendom van het Museum. De ovenge 

ontwerpen kunnen, nadat het bestuur zijn oordeel heeft bekend gemaakt, door de 

inzenders worden teruggevraagd. 

PRIJSVRAAG VOOR HET ONTWERPVAN EEN ONTGINNINGSBüERDERIJ. 

De jury voor deze prijsvraag, uitgeschreven door de G r o n d v e r b e ^ s - en 

kermis van de landbouw-architectuur vertoonden. Omgekeerd, vvaren er plannen, a c 
S d i j k ^ e e n ^ g ^ e d f boerderij voorstelden, maar waarbij de u . e r g e vonne ve e l t 
wenschen lieten, soms zelfs een b;.itenspor.g karakter ve toonden Ue jtu-y 
daarom slechts gereduceerde P ^ ^ ^ ^ ^ P ^ n e n ^ ^ ^ ^ X Z ^ , 
ontwerp „Zuid-Holland", inzender W. J. ^ l o l V ^ ; / ^ ^ d " L e n d e r

P ^ J. Klok; 
inzender H. Russcher; II, / 75. aan het-ontwerp 'f^*ad' MeSchke iv i , / 25, 
III, ƒ 50, aan het ontwerp „Hoerengrauw", mzender Ir R. C A- M e ' s ^ ' . ^ i J ' 
aan het ontwerp: drie geteekende verticale strepen mzender H. ^ ^ ' ^ ^ ' T / T ?•' 
aan het ontwerp' „Rietdal", inzender E. Rozema; IV., ƒ ^ - ^ h e t ontwerp R . D T 
inzender T. Balk; IV^, ƒ 25. aan het ontwerp - f ' X ^ a n ' het ontwerp twee 
Walraven; terwijl een eervolle vermelding werd toegekend aan het ontwerp, iwe 
geteekende concentrische cirkels, inzender J. Zuidema. 

PRIJSVRAAG VOOR EEN ONTWERP M O ^ 
OP HET LANDGOED SONSBEEK. TE ARNHEM. 

De Centrale Vereeniging voor School- en Werktuigen heeft indertijd een pnjsvniaf 
uitgeschreven voor een ontweTp Modelschoolwerktuin op het landgoed Sonsbeek te Arnhem. 

Op deze prijsvraag zijn acht antwoorden ingekomen. -ivr^ecr te 
De iurv bestaande uit de heeren H. Copijn te Groenekan, D. F. Tersteeg te 

Naaren / tu^archtcten, en K.' Dilhng-, inspecteur der Ned, H f emaatsehappy te 
Arnhem secretaris der vereeniging, kon geen der ontwerpen voor den eersten prijs, 
groot ^ ó o g u S e n in aanmerking' doen komen, omdat bij geen dezer rekening wa 
I houden nfet alle'voorschriften vin ^ prijsvraag^ Wegens het geringe verschil tussehen 
twee der ontwerpen werden drie pri zen toegekend, • en wel: één prijs, / 8 o ; ^ H 

G Bleker tuina'rchitect te BloemeUal, in samenwerking met den architect Mulder, 
te Amsterdam, motto „Natura Docef' : twee prijzen, ieder groot /50, aan Jul W. Cox 
t k a ï h i t e e t te VGra^nhage. motto „Björk", en J. 11. Koning Jr., tuinarchitect te 

^ t e i m ^ n d S l ' ; ingekomen ontwerpen getuigde van breede opvatting en groote 
toewijding aan het beoogde doel. 

PRIJSVRAGEN „HOUWKUNST EN VRIENDSCHAP" 
TE ROTTERDAM, 1918. 

On de prijsvragen, dit jaar door bovengenoemde vereeniging uitgeschreven (zie 
Vad." no. 150, zijn te zamen 69 antwoorden ingekomen, en wel; «. voor het ontwerp 
ân een blokbouw 19 inzendingen; d. voor een huisje voor een walbaas 28 inzendingen, 

Vetuigschrift der vlreeniging „Bouwkunst en Vriendschap" 22 inzendingen. V! 

voor een 
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BIJ DE PLAAT. 
ONTWERP VOOR EEN DUBBELE MIDDENSTANDSWONING, 

door JOH KORTLANG Fzn., architect te Ermeloo. 

Bijgaand ontwerp werd gemaakt voor de firma Tet Horst & Co., jutefabrikantep 

te Rijssen (O.). 

Door verschillende omstandigheden werd echter van den bouw dezer woning afgezien. 

Het geheel was gedacht opgetrokken van roode Rijssensche steen met als dak

bedekking roode onverglaasde verbeterde Hollandsche pannen, ietwat over het muurwerk 

der zijgevels heen stekend. 
Binnenshuis zouden alle muren fijn geschuurd, en met waterverf gekleurd worden. 

Het was de bedoeling, in de gangen en W. C. vloertjes te leggen van dubbel gebakken tegels. 
De schoorsteenen en de verschillende kamers ter beganen grond te metselen van 

Rijssensche steen, en de zoldering boven de vertrekken ter beganen grond te maken 
van lichte balkjes, waaronder zware onderslagt^alken. 

Tüsschen de z.g. kinderbalkjes een vlak plafond. 
Al het houtwerk binnen gebeitst. 

Het buitenschilderwerk in de volgende kleuren: groen voor de omkanten der luiken 

en deuren, rood-wit voor de zandloopers, geel voor de kozijnen, wit voor de ramen: 

Verder spreekt een en ander voor zich zelf. 

PRACTISCHE PERSPECTIEF- EN SCHADUWBEPALING, ' 

door R, JELLEMA. 

III. 
Wanneer we een gebouw in perspectief willen brengen, moeten we allereerst weten, 

van welke zijde we het willen zien. Is dit vastgesteld, dan kunnen we de grootte der 
distantie bepalen, d. i. dus • de afstand van het waarnemingspunt tot het vlak, waardp 
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het gebouw in perspectief wordt gebracht. Daar we ons veelal het vlak van teekening 

denken door het dichtstbijzijn'de punt van het in perspectief te brengen gebouw (hoewel | 

dit natuurlijk niet noodzakelijk is) is dus dé distantie de afstand van het waarnemings-

punt tot het gebouw. 

Voor het bepalen van de grootte der distantie willen we een algemeene con

structie aangeven, welke gebruikt kan worden, wanneer de distantie niet reeds door 

een bijzondere situatie aan een zekere grootte gebonden is. Daartoe trekken we in den 

plattegrond (zie fig. n ) de diagonau), welke in de perspectivische teekening als hoofd

breedte moet verschijnen, en voegen hieraan links en rechts nog gedeelten u toe, om 

rekening te houden met eventueel in teekening te brengen omgeving van het gebouw. 

We verkrijgen zoodoende de breedte van het object CD; op het midden N hiervan 

richten we de loodlijn MN op, welke we gelijk aan % CD maken. Uit JWals midden-

punt beschrijven we een cirkel met als straal de lijn CM. Daarna verlengen we in 

plattegrond den voor- en zijgevel, tot deze den cirkelomtrek in E en G snijden, en 

kiezen op deze lijn EG het oogpunt Ö, en wel dichter bij E of C, naar gelang we één 

der gevels meer of minder willen zien. Loodrecht op O P wordt de lijn A//getrokken, 

die nu de doorsnede van het tafereel voorstelt. Door vervolgens de lijnen O A en 

O H evenwijdig met voor- en zijgevel te trekken, vinden we de verdwijnpunten h en / / . 

Met de bovenstaande gegevens kunnen we nu de perspectief van het gebouw 

bepalen als we hiervoor aangegeven hebben. In dat geval krijgen we echter een massa 

hulplijnen door de perspectief, wat zeer lastig is, vooral wanneer men om het gebouw 

heen nog eenige boomen of een tuinhek e. d. wil aangeven. 

Ook ligt de plattegrond in teekening juist omgekeerd voor ons, dan hij in perspectief 

wordt gebracht. Wanneer men zelf deze constructie eens toepast, zal men bemerken, 

dat dit omgekeerd liggen van den plattegrond groote bezwaren heeft. Fig. 12 toont dit 

nog eens duidelijk aan. Denkt men zich b v. de grootte van de teekening volgens het 

vierkant 1-2-3-4, dan ziet men, dat een gedeelte van den plattegrond weer uitgevlakt 

moet worden, wat aanleiding zal kunnen geven tot een minder nette teekening. Men 

heeft daarom een andere manier gevonden, en wel, door den plattegrond boven het 

vlak van teekening te plaatsen De constructie wordt dan nog eenigszins gewijzigd en 

o. i. vereenvoudigd. Aan de hand van fig* 13 zullen we trachten, dit nader toe te lichten. 

We beginnen met plattegrond en oogpunt op precies dezelfde wijze tegenover elkaar 

te plaatsen, als we in fig. n gevonden hebben. We kunnen ons hier dus de lijn hH 

voorstellen als te zijn de doorsnede van het tafereel. Daarna trekken we de grondlijn R M 

evenwijdig met het tafereel op zoodanigen afstand daarbeneden, dat de constructielijnejn 

niet in het vlak van teekening komen. Beter is het, dezen afstand liever iets te groot dan ie 

klein te nemen, daar het in het laatste geval zou kunnen voorkomen, dat tóch de constructie

lijnen nog op de teekening komen, of de teekening te laag afgesneden zou moeten wordeji. 

Uit die grondlijn RM wordt vervolgens de hoogte van den horizon boven hèt 

grondvlak uitgezet. Deze horizonshoogte wordt bepaald in verband met de schaal v'aln 

de teekening Wanneer b.v. het gebouw op een schaal van 1 k 50 in perspectief wordt 

gebracht, en we denken ons het gebouw te zien, terwijl we op den beganen grorid 

staan, dan bevindt zich dus ons oog ± 1,60 M. boven het grondvlak. 
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In dit geval is de horizonshoogte op de teekening Veo v a n W60 M. == 32 triM. 

Wil men zich het gebouw meer in z.g vogelvluchtperspectief denken, dan wordt de 

horizonshoogte natuurlijk grooter. De schaal van de horizonshoogte moet echter steeds 

overeenkomen met de schaal van het in perspectief te brengen gebouw. 

lp fig. 13 is nu dus R M de. grondlijn, F' F' de horizon (terwijl de punten F' en 

F' tevens de verdwijnpunten zijn der horizontaal wijkende lijnen) en h H is de door

snede van het tafereel. Men stelle zich goed voor, dat de lijn hH als hulplijn dient. 

In ons eerste artikel hebben we gezien, dat we van het oog tot het voorwerp 

lijnen en vlakken kunnen trekken, die het tafereel snijden, waardoor we op het tafereel 

de perspectief van het voorwerp verkrijgen. Wanneer we nu in'fig. 13 van de verschillende 

punten van het grondvlak lijnen naar het oog trekken, dan zullen deze lijnen het tafereel 

hH snijden, en weten we, dat deze snijpunten de perspectieven zijn van de punten uit 

het grondvlak. Dus A is de projectie der perspectief van punt A in het grondvlak, 

Bi de projectie der perspectief van •/?, C< van C, enz. De punten A, B tn C zijn de 

projecties van verticale lijnen We weten ook, dat de perspectieven van verticale lijnen 

weer verticaal zijn. Door nu, loodrechte lijnen te trekken door de punten A', B', C' 

enz., weten we, dat zich in die lijnen de perspectieven der verticale lijnen van het 

gebouw bevinden. 

Om. nu de lengte dezer perspectivische lijnen te bepalen, moeten we de verschillende 

hoogten van het gebouw weten. Daarvoor zetten we op de grondlijn den voorgevel uit. 

zooveel terzijde van de teekening, dat we daarmede buiten het vlak van teekening blijven. 

Deze wijze van werken is vooral aan te bevelen voor hen, die het perspectivisch 

teekeneo nog weinig hebben beoefend. Wanneer echter eenige geoefendheid is verkregen, 

zal men ook zonder den voorgevel te teekenen de verschillende hoogten kunnen 

bepalen, door direct van de gevelteekening de verschillende hoogten af te metan. 

Zooals we reeds eerder 'hebtaeh opgemerkt, plaatsen wc meestal het in perspectief 

te brengen voorwerp met één der hoeken tegen het tafereel. Dit is hier het geval met 

de lijn, wfeatvatii'punt D dé 'project'ie iB;'|DezeIlUjiv%2irenl <vc dus in haar ware- lengte. In 

•'dëli 'Vóöi-gevel: vinden we de wterlcelijke lengte'dezer lijn'^n'kuönen dus.''dlen>l afstand 

op de perspectivische lijn overhalen [D' D"). Het verdwijnpunt der lijni.Z?vï Migito"i|h'i;£V. 

'baöf /r/'/''h:üll"i3'grdndlijh' •is,'Uimoetën,|'|we ' p'u'Ht •j^'O'vjerha'knii'öp^ifc 'grondlij;!! RW. Dit 

.Wî rft' V' verbindéiii1^e"n\.i- met! verdwijnpunt F*: qn-'dos moet in dte^lijii'ide perspectief 

der lijn DA liggen, D" is het beginpunt van de perspectief van lijn'i.i^ ify^Q'dooii w t 

punt A' een loodlijn neer te laten op de lijn D' F', vinden we het eindpunt der per-

spectief.lvbln 1 de Xlijn ) 0 I ^ (/4f)l 1 iIDe 1 plörspectivischfei lengte/van-de/Vef.tieti'lOl lijn,! die door 

punt A gaat, vinden we, door uit D" naar F' een lijn te trekken en uit A een 
1 'Idódlij'n 'dfï'Tle 'Ha'leti'J"^'^ ' i s daiv dè 'pdrs.pectivisché 'lehgtb der'lijii.'döór-pünt ^ gaande. 

J>lket "ff^payé'lil'"^alii' d:é"lpétópeci:i'Visch'é lengte der lijnen,'door de punten />' e h ' C 

traande, kan, op twee manieren geschieden. We kunnen ons door de punten B en 6 
frjvaorjjo'j: i;>Irjj ..<[?• Ii.nil ob tsin riidT.>/ 
.reeni Avertijf^, jylp^ ^i i^ea^. iop de isn|iy(lgn'|r\fani dit vlak^met hety tafereel van uit c(e 

-:giian,dl.ijn• de.nwerkel.ijrke'/lengte afmel^p ,en vap ti(ii,t,|dat geboden puilt eefl lijn naar ^pt 

I'veidwijwpwnt il^"! trekken. De perspectief wordt ftewivop jdezel&le.Kwijze 1 gevonderijtu&ls 

"dtfyatt 'dt;1 Hah'd'-Van fig: 7! eh 'S ' i s beschreven.1-
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Het kan echter ook als volgt geschieden De lijn E" E ' is bepaald, nadat we uit 

ZT' en D' lijnen naar F getrokken hebben. Zij ligt immers loodrecht beneden E' 

tusschen de lijnen D" F' en D" F'. Uit E' en E1' kunnen we nu lijnen trekken naar 

het verdwijnpunt F", omdat de lijn CE haar verdwijnpunt in F" heeft; E" is het 

eindpunt der perspectief van de horizontale lijn C E \w het grondvlak gelegen, en E"1 

is het eindpunt van de perspectief der horizontale lijn, welke loodrecht boven en even

wijdig met de lijn CE gelegen is. Men ga dit aan de hand van de figuur goed na. De 

beginpunten dezer perspectieven liggen loodrecht beneden punt C in de punten C 

en C". Daarmede is dan echter ook direct de perspectief bepaald van dé verticale lijn, 

gaande door punt C (C1 C"). De lijn 5 " /i"' wordt verder gevonden, door uit C" en 

C" lijnen naar F' te trekken, omdat de lijn BC en de loodrecht daarboven en er 

evenwijdig mede gelegen lijn B C haar verdwijnpunt in F' hebben. Op dezelfde wijze 

wordt de perspectief der overige lijnen bepaald. Altijd wordt eerst de perspectief 

geconstrueerd van de projecties' teï in perspectief te brengen, punten (schoorsteenen, 

dakvensters e. d.) en daarna de perspectief der punten zelf. 

P, Q, S en /^-bijvoorbeeld zijn de projecties van de hoekpunten van den schoorsteen 

in het grondvlak. Door uit deze punten lijnen naar het oogpunt O te trekken, vinden 

we in de snijpunten van deze lijnen met de lijn /* / / de snijpunten met het tafereel. 

In de loodlijnen, door deze snijpunten gaande, weten we, dat de perspectivische lijnen 

van den schoorsteen liggen. Vervolgens brengen we door de lijnen /" /^ en Ö -̂  verticale 

vlakken, die het tafereel snijden volgens loodrechte lijnen, waarvan ƒ"' en Ö ' de 

horizontale projecties zijn. Op die loodrechte snijlijnen worden de hoogten van den 

schoorsteen overgehaald van de gevelteekening, en daar de lijnen /'/=" en ö 5 haar 

verdwijnpunt in F' hebben, trekken we van uit die gevonden hoogtepunten lijnen naar 

F'. Loodrecht beneden de gevonden snijpunten met het tafereel vinden we dan de 

perspectivische lijnen van den schoorsteen. De teekening zal een en ander wel ver

duidelijken. 

De perspectief van niet-horizontale lijnen, hoek- en kilkeperlijnen b.v., wordt 

gevonden, door eerst de perspectief van de eindpunten dier lijnen te bepalen en deze 

.eindpunten daarna te verbinden. 

Het geheel voltooien der perspectief zal nu bij aandachtige beschouwing van de 

figuur, en door zich goed rekenschap te geven, hoe elk punt afzonderlijk wordt gevonden, 

wel te volgen zijn. 

DE FABRICAGE VAN CEMENT EN ZIJN TOErASSING IN CHILI. 

De cementproductie in Chili had in 1914 een hoeveelheid van circa 120000 
normaalvaten, ad 180 K.G. elk, bereikt. In Calera zijn twee fabrieken, van welke de 
eene aan het knooppunt van den spoorweg, die de steden Valparaiso en Santiago 
verbindt, met de noordelijk gaande Longitudinal-spoorweg ligt. De kalksteengroeven 
bevinden zich op een afstand van 7 mijlen van daar. De kalksteen wordt in deze fabriek 
in twee kleine breekmachines gestort, en op elke 1500 gewichtsdeelen. 30 gewichts-
deelen ijzererts daaraan toegevoegd, aangezien om bepaalde redenen de aanwezigheid 
van ijzer in het cement wordt verlangd. De klei wordt op een afstand van 18 mijlen 
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gedolven. Na afkoeling worden de gebakkeu klinkersteenen ongeveer vier maanden 
lau" in toegedekte reservoirs bewaard, alvorens ze worden fijngemalen. Na het malen 
laat men het cement weer eenigen tijd liggen, waarop het in zakken wordt verpakt. 

Het branden geschiedt in een draaioven. De hiervoor noodige steenkool, afkomstig 
uit een mijn in Zuid-Chili, wordt tot gruis gemalen en is tamelijk hoog in prijs; ze 
bevat 44 pet. koolstof. De fabriek, die dag en nacht in bedrijf is, beschikt over 
looo P.K. stoomvermogen. Het malen zopwel van de steenkool als van de kalksteen 
eu de klei, geschiedt in kogelmolens. Het mengen van het ruwe poeder heeft plaats 
iu afzonderlijke mengmachines, waaraan de klei en het kalkpoeder in do juiste verhouding 
wordt toegevoerd. De telkens noodige hoeveelheid kalk en klei wordt door de machine 
zelve afgepast met behulp van een toestel, waarvan de tandraderen naar behoefte 
kunnen worden verwisseld. 

Het vervoer van het cement naar de silo's geschiedt met behulp van een 
transportband, die de.bakken in elke gewenschte silokamer kan leegstorten; hij is van 
een automatisch werkend. toestel voorzien, dat elke minuut een kleine hoeveelheid 
cement opneemt ten behoeve van het scheikundig onderzoek. Elke twee a drie uren, 
zoowel over dag als des nachts, worden deze proeven in het laboratorium volgens de 
normen, door het Internationaal Cement-Congres gesteld, onderzocht. Tot regeling van 
den bindtijd wordt naar behoefte gips toegevoegd. 

Voor de verpakking gebruikt men juten zakken, zooals die daar te lande ook 
voor het vervoer van erts worden gebezigd; elke gevulde zak weegt 57,5 K.G., zoodat 
drie zakken ongeveer overeenkomen met een normaalvat van 180 K.G. Fabriek en 
laboratorium staan onder leiding van buitenlanders. 

Vóór enkele jaren is nog een tweede, kleinere fabriek in Calera in bedrijf gebracht, 
die slechts op beperkte schaal en met verouderde machines werkt. Het beton voor de 
maatschappijen, welke de bestratingen uitvoeren, en voor eenige openbare bedrijven 
wordt overal uit de hand gemengd, wijl de arbeidskrachten in Chili zeer goedkoop 
zijn; aangezien het cementverbruik aldaar sterk toeneemt, zullen echter de meng
machines er wel spoedig een goeden aftrek vinden. (Mining- & Engineering World.). 

ELECTROLYTISCH ZINK. 

Het is welbekend, dat, er tegenwoordig reeds verscheidene metalen electrolytisch 
uit hun ertsen bereid worden in 't groot, o.a. aluminium, magnesium, calcium, koper, 
goud (ten minste uit het deel der goudertsen, waarin zoo bijzonder weinig aanwezig is, 
dat het goud niet op andere wijzen met voordeel kan verkregen worden), nikkel, kobalt, 
tin uit afval van blik, enz. Zoo begint het thans ook te gaan met zink, ten minste in 
Amerika, doch voorloopig alleen uit ingewikkeld samengestelde ertsen, waarin nog 
verscheidene andere metaalverbindingen te gelijk aanwezig zijn. De directeuren van de 
Anaconda-kopermijnen hebben namelijk te Great Falls, Montana, in de Vereenigde 
Staten van Noord-Amerika, de grootste zinkraffinaderij opgericht van de geheele aarde, 
waar de electrolytische afscheidingswijze wordt toegepast. Zij waren er van overtuigd; 
al .was de groote oorlog niet uitgebroken, dat dan toch deze electrische afscheidings
wijze zich ontwikkeld zou hebben voor zink. 

Daarom lieten zij met groote kosten proeven nemen, die onder het toezicht van 
Frederick Laist voltooid werden. Vertrouwende op den goeden uitslag dezer proefnemingen, 
maakten zij een plan gereed van een fabriek, waarin per dag ] O ton zink afgescheiden 
zou worden uit ingewikkelde zinkertsen. Toen zij eenmaal aan den gang was, is zij reeds 
spoedig uitgebreid tot een opbrengst van 35 ton per dag. Eindelijk werd overgegaan 
tot een nieuwerwetsche inrichting te Great Falls (daar juist genoemd), onmiddellijk bij 
de krachtbron voor electriciteit, daar de opwekking" der electriciteit de voornaamste zaak 
is, wat betreft de practische kosten van het bedrijf. 

Het geheele plan zal vijf inrichtingen omvatten,, waar zink door electriciteit wordt 
vrijgemaakt. In December 1916 waren daarvan drie inrichtingen in werking, die.95 ton 
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zink per dag opleverden, dat 99,92 pet. zuiver zink bevatte. Als alles in werking is, 
«*1 de fabriek 160 tot 175 ton zink per dag voortbrengen 

marmede fs het vraagstuk opgelost om uit ingewikkeld samengestelde ertsen-, waarm 
dus verscheTdene .metalen in verbindingen voorkomen, op praeüsche wyze de metalen 

I ^ p r af te /onderen hetgeen gedurende misschien wel honderd jaren op andere 
X e t v e g e l f b ï o e S I l l e e / b i j koperafscheiding uit afvalertsen, die met alleen 

J L l ï n n e r of kopersulfide maar ook zwavelantimonium, zwavelyzer, zwavelzmk, F w ^ 
r e n f e u r z w L e l z ^ züver enz. bevatten, was dit ook gelukt door roostmg, 
arsenicum, zwaveizi j e x o n e r a t i e door roosten aan de lucht, opnieuw 
e S e ^ w e r d t o t ™Z , t 0 e f11^ • " ^ ^ Ï b f ï d e ^ o f 

zinker sen zooals edele galmei of kalamijnsteen, uit kiezelgalmei, uit zmkblende of 
zwavelzTnk en uit rood zinkerts of zinkoxyde door hitte en reductie afgescheiden 
zwavetonk en a f v a l gerekend werd, heeft thans waarde gekregen. Zoo is het ook 

f f i n die als afval, slechts weinig zink bevatten. Want kan men uit die afvalertsen 
S i pet ^ ^ e t a a f t e voorschijn brengen door middel van de elec-
t o h t ï c h e methode, dan vindt men dit tegenwoordig reeds een goed geslaagde uitkoms . 
Bovendien heeft men waargenomen, dat daarbij nog een ander voordeel te bereikems 
? r i l n weMn het oog eevat mag worden, want dit voordeel kan op die wijze allicht 
o o f b T T d e ë ïvalproduclen eeif nieuwe 'uitvinding ten gevolge hebben. Er is namelijk 
o ï e m e r k t dat nadat uit zulk ingewikkeld erts het zink afgescheiden was, het daarna 
opgemerkt aar, ^ t o e s t a n d geraakt is, om daaruit met voordeel en op eenvoudige 
Z e S e r e 6 ^ r d e bezi t ^ | te scheiden. Zoo beweren nietallurgisten 
dat z i ^ u r het overblijvende nog met voordeel zilver, goud koper en lood kunnen 

r J Z- ^rwnl de oriis van het vrijgemaakte zink kan wedi veren met dien van 
zink o r d e ' o d e l e t c ï 'manTer in retoften verkregen, onder normale omstandigheden. 

Geu rende de proefnemingen in de proefinstallatie te Anaconda werd de bewerking, 
die oorsp onkelijk door Laist en Frick was voorgesteld, nog vrij sterk vereenvoudigd 
D ^ e veTeenToudigingen bestaan in het volgende: ten eerste, zorgvuldige roosting van 
het Jsor teerde efts bij temperaturen, die 730» C. niet mogen overschrijden ten tweede: 
on ofsin- van d e zinkverbiïding, te zamen met een weinig ijzer, door reeds gebruikte 
water ge^Lctrolyt-oplossing in L e r v o i r s ; ten derde: toevoeging van een germge hoe-
l e S d bru ts teen , om het ijzer te oxydeeren, dat daarna neergeslagen wordt door 
g e n X kalksteen, waardoor Jvens een weinig arsenicum en antimomum mede neer
geslagen wordt, die wellicht ook in oplossing gegaan waren. 
g D a a r r gaat men filtrêeren en uitloogen door filters, zoodat de oplossing alleen 
. i n l ^ n S blvat met een weinig cadmium- en koperzout. Daarna behande en met 
z n k t o en weer ' f i l t e ren! zoodat het filtraat een zuivere zinksulfaat-oplossing m water 
T d f e nrovergebracht w ^ d t in een lokaal, waar zij in bakken voor de electro ytische 
^handel ing wordt overgetapt. De daarin gebruikte anodes of positieve poolplaten zijn 
gemaakt vin zuiver aluminium. Als men nu den electrischen stroom slechts 48 uren 
f . T doorgaan heeft zich genoeg zink aan de negatieve pool afgezet, om het daarna 
t n t aTuminiumplaïen at te fchrappen en het vervolgens te smelten en tot platen 

t e ^ " z i n k s u l f a a t of zwavelzunrzink is bij ^ A ^ f ^ ^ ^ ^ È ^ W 
want bii roosting aan de lucht krijgt men verbinding met zuurstof: ZnS+SU -^ Z-nhU . 
ï o c h J i l u S d i t niet steeds, want soms ontstaat er zinkoxyde en zwaveldioxyde, afhan
del jk S n temperatuur, zuurhe id , enz.: 2 Z n S + 3 0 ^ 2 Z n O + 2 S O . Als het volgens deze 
laaste vergelijking geschiedt, dan verandert men het roostgas (zwaveldioxyde) op de 
bekende wfze in L L l z u u r ; voorts laat men het zinkoxyde in dat zwavelzuur oplossen: 
7 n - i -KS^O*—7nSO*-1-H 3 0 '^S.i 

By de electrolyse kTnnen koolelectroden geen goeden dienst verrichtem 1 Ampere 
bij 4 Volt of 4 Watt maken per uur 1,15 gram zink vrij. (JJ- & -V 

• PRIJSVRAAG ONTGINNINGSBOERDERIJ. 

De ingezonden ontwerpen van de studie-prijsvraag voor een « " ^ " f b 0 6 ^ 
worden toTen met 22 dezer ten toon gesteld in het gebouw van de Maatschapp.j to 
bevordering der Bouwkunst, te Amsterdam, Marnixstraat 402, van des v.m. 10 tot des 
n.m. 4 uur. 
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