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Voorwoord. P V ^ J 

L. S. 

Een nieuwe jaargang, een nieuw geluid. Het Vademecum 

der Bouwvakken verschijnt van nu af in grooter formaat. 

Wij zijn hiertoe overgegaan, ten eerste om de reproductie's 

naar teekeningen of foto's beter tot hun recht te doen 

komen, ten tweede om blijk te geven, dat het Vademecum 

der Bouwvakken, ondanks de 41 reeds verschenen jaar

gangen zijn plaats nog onder de bouwtechnische uitgaven 

waardig is. 

Zien we terug op 1926, dan kunnen wij tevreden zijn, het 

aantal abonné's nam ondanks de malaise in de bouwvak

ken gestadig toe en beweegt zich nog steeds in klimmende 

lijn. De belangstelling, die wij allerwege na de herziening 

der uitgave in 1926 ondervonden, spoort ons aan in het 

komende jaar met frisschen moed den weg te volgen, die 

ingeslagen is en geen moeite en kosten te sparen het 

Vademecum der Bouwvakken verder vooruit te brengen 

en gelijken tred te doen houden met den groei der moderne 

Nederlandsche Architectuur en Bouwtechnische Weten

schap. Naast het actueele zal alzijdigheid betracht worden. 

Wij leven v-ecurt op den arbeid en kunst van eeuwen, het 

y 
zou onbillijk zijn het verleden af te snijden, wij herinneren 

o zoo gaarne aan het schoone en wetenswaardige dat onze 

voorouders gewrocht en tot stand gebracht hebben. Wij 

stellen ook hiervoor plaatsruimte in onze kolommen be

schikbaar. Een keur van artikelen, gedeeltelijk reeds in 

portefeuille, zal in den komenden jaargang verschijnen, rijk 

geïllustreerd naar foto's of teekeningen. Een losse plaat 

wordt bij iedere maandaflevering ingelegd. De abonne

mentsprijs kan gehandhaafd blijven op f 7.50 per jaar, te 

voldoen bij vooruitbetaling in twee termijnen (Januari, 

Juli) ieder verhoogd met 25 cent incassokosten. 

In 1926 hebben wij een staf van bekende medewerkers 

om ons gevormd, die ons daadwerkelijk steunden en die 

allen genegen zijn in het komende jaar hun beste weten 

en kunnen te geven aan het Vademecum der Bouwvakken. 

Moge 1927 voor U allen, abonné's, adverteerders en mede

werkers een gunstig jaar zijn, een jaar van vredig arbei

den, van voorspoed in zaken-of werkkring; dit kan onze 

uitgave slechts ten goede komen. 

DAAF KOENS. 

Hoofdredacteur. 

it0^ 



De Sluisbouw te IJmuiden, 

door J. W* v» d« Laan. 
Technisch Ambtenaar van den Rijks-Watcrstaat. 

Het Binnensluishoofd. 

Terwijl de uitvoering der schutkolkmuren nog in vollen 
gang was. bracht St. Nicolaasdag van 1924 de groote aan
nemers te zamen in Haarlem, waar de bouw van het 
binnensluishoofd dien dag werd aanbesteed. Aanneemster 
werd de „Hollandsche Maatschappij tot het maken van 
werken in gewapend beton" te 's-Gravenhage. voor de 
som van ƒ 2.976.000,—. De datum van aanvang werd be
paald op 1 Februari 1925; de datum van oplevering op 
1 Maart 1927. Vóór 1 Februari 1925 waren door de aan
neemster reeds verschillende materialen aangevoerd. 
Het binnensluishoofd wordt vóór het buitensluishoofd ge
bouwd, omdat het kleiner afmetingen heeft en dus een 
eventueel niet gelukken van de droge bouwwijze niet zulke 
verstrekkende gevolgen zal hebben. 

Het ontwerp. 

Fig. 52 geeft een overzichtsteekening, benevens eenige 
verticale doorsneden van het binnensluishoofd, zooals het 
gebouwd wordt en waarbij het volgende valt op te merken. 
Zooals reeds gezegd, was tot den bouw in den droge 
besloten, hoewel de aannemers vrij werden gelaten en ook 
een nat- of pneumatisch ontwerp mochten leveren. De 
pneumatische ontwerpen waren echter alle duurder dan de 
droge bouwwijze. 
De ontgraving tot 18.00 a 18.20 m - - N. A. P., zonder 
noemenswaardig bezwaar voor het in gevaar brengen van 
de watervoorzieningen in den omtrek, wordt tot stand 
gebracht als volgt: 
Ie. rond den bouwput worden een aantal bronnen ge
slagen (6) met een filter van ± 10 m lengte en reikende 
in de watervoerende laag van ± 32 m - - N. A. P. Door 
afpompen wordt de spanning van 18 ton per m2 tegen de 
kleilaag verminderd tot 9 ton per m2. Daarvoor is noodig 
een afpomping van ± 75 1 per seconde; 
2e. vervolgens wordt de put ontgraven tot 13,50 m — 
N. A. P. Het grondmassief boven de kleilaag weegt dan 
J8 i3 i5 — 41/; X 2 ton = 9 ton en maakt dus even
wicht met den overgebleven opwaartse hen druk van 9 ton; 
3e. vanaf 13,50 m — N. A. P. wordt de 26 m lange 
ijzeren damwand geslagen met den kop op 13 m — N. A. P. 
en dus met de punt op 39 m - - N.A.P., alzoo naar ge
dachte ongeveer 1 m reikend in de kleilaag, die zich op 
38 m — tot 40 m - - N. A. P. bevindt; 
4e. nadat de kuip gesloten is, waarbij nog dient opge
merkt, dat de geheele kuip uit twee deelen bestaat, n.l. 
de deurkas en de overige ruimte, (zie fig. 58). wordt, te 
beginnen met de deurkas, de grond binnen de kuip uit
gegraven tot de vereischte diepte van ± 18 m — N. A. P. 
Binnen de ontgraven kuip worden vervolgens palen en 
damwand regels geheid, die den druk van het bouwwerk 
naar de vaste zandlaag van 26 m — N. A. P. overbren
gen, omdat zich op 18 m — N. A. P. fijn bewegelijk zand 
van geringe drukvastheid bevindt. Het hoofd is tevens een 
zeer onregelmatig bouwwerk, zoodat ongelijke zettingen 
bij een fundatie op staal niet uitgesloten zouden zijn, te 
meer, daar door den wisselenden waterdruk tegen de deur 

ook nog steeds wisselende krachten op de muren worden 
uitgeoefend. Verder mag de railbaan van de deur geen 
zakkingen vertoonen, zoodat die toch reeds een paal-
fundeering zou vragen. Mede met het oog op ongelijke 
zetting is het eigenlijke sluishoofd in verschillende bouw
blokken verdeeld, ook al om het optreden van krimp-
scheuren zoo veel mogelijk te voorkomen. Een nadeel van 
deze verdeeling in blokken zijn echter de vele voegen, 
waarvoor evenwel een speciale voegdichting is toegepast 
voor die voegen, welke dit vereischten, zooals de vloer-
voegen en de voegen tusschen de blokken van de deurkas 
enz.; de deurkasvoegen vooral met het oog op latere 
drooglegging. De andere voegen zijn evenals bij de schut
kolkmuren van een asphaltvoegvulling voorzien. 
De blokken buiten de kuip zijn hooger gefundeerd en 
bestaan aan de Oost- of kanaalzijde uit een soort geleide
hoofd en een z.g.n. kettingblok. dit laatste is een blok, 
waarin later eventueel een machinerie voor het opwinden 
van een de sluisopening afsluitende ketting kan worden 
geplaatst. Deze ketting dient als borg voor schadevann-
gen aan de deur. Aan de Westzijde is eveneens een ketting-
blok ontworpen en tevens het overgangsblok van schut-
kolkmuur naar kettingblok, welk laatste blok van gelijke 
constructie als die der schutkolkmuren is. 
De riolen voor het in- of uitlaten van 't water in de schut-
kolk hebben, zooals de teekening aangeeft, een steeds 
wisselende doorsnede. Ze zijn n.l. zoo geconstrueerd, dat 
het water in de schutkolk zoo min mogelijk in beroering 
komt, waarom de uittrede snelheid uit 't riool zoo gering 
mogelijk moet zijn; tevens heeft het achterste riool, als 
gevolg van den langeren weg, een grooter oppervlak dan 
't binnen-riool. De riolen wijzen met hunne mondingen ook 
iets naar de deur toe, zoodat deze den eersten schok van 
het water opneemt. Bij de deurkas mondt het riool daarin 
uit zoodat dus de deurkas ook als riool dienst doet, waar
door een omloopriool rond de deurkas werd uitgespaard. 
Deze deurkas toch, kan alleen worden drooggelegd, als 
de sluis buiten bedrijf is, zoodat de riolen dan ook geen 
dienst behoeven te doen. 

De riolen worden afgesloten door schuiven, waarvan in 
ieder riool een 3-tal wordt aangebracht, n.l. één bedrijfs-
schuif, met aan weerszijden een noodschuif. Door deze 
noodschuiven neer te laten is het tevens mogelijk de be-
drijfsschuif droog te leggen voor eventueele reparatie's aan 
aanslagen of schuif. Aan de Zuidzijde is haaksch op de 
sluisas tegen den sluismuur over een lengte van ± 30 ™ 
een z.g.n. schermmuur aangebracht om achterloopsheid 

tegen te gaan. 
In de sluisvloer en aansluitende muurWokken is nog een 
z.g.n. kabelkoker ingebetonneerd, die het mogelijk maakt 
om electrische- en telefoonkabels steeds in den droge van 
den Zuid- naar den Noordoever te kunnen leggen. 
Bezien we enkele van de belangrijkste onderdeden nader: 

De deurkas. 

Daar de sluis gesloten wordt door een roldeur, moest deze 
landwaarts in, in een kas kunnen worden weggeschoven, 
welke kas tevens drooglegbaar is geconstrueerd, met het 
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Het Binnensluishoofd. 
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oog op eventucele reparatie's aan de deur. De kas is als 
't ware een U-vormige bak, zie fig. 53 en is met hare 
onderkant gefundeerd op 18,20 m - - N. A. P. en reikt 
met hare bovenkant tot 7,15 m + N. A. P. Het geheel 
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Figuur 53. 

bestaat uit zwaar gewapend beton, omdat de muren bij 
drooglegging een zeer grooten druk krijgen op te nemen. 
Door de muren aan de bovenzijde door middel van een 
raamwerk van gewapend betonbalken te stempelen, kon 
de dikte der muren worden beperkt tot 3 m. De onderkant 
van deze stempelbalken moest echter op 6,25 m + N. A. P. 
liggen, omdat de deur er onder door moet kunnen 
schuiven, terwijl het balkenraamwerk los in een sponning 
der muur is opgelegd, op een veerende onderlaag van 
kurkplaten. 
Vloer en muren zijn als een mololieth uitgevoerd, zij het 
dan ook met versschillende stortnaden. De deurkas be
staat in lengterichting uit twee blokken, waarbij de speciale 
voegdichting met z.g.n. Muntzmetaal, gevolgd door een 
extra asphaltvoegdichting is toegepast. Fig. 54 geeft een 
doorsnede van deze voegdichting. Het toegepaste Muntz
metaal is een legeering bestaande uit ± 60 % koper en 
40 % zink en eenige bijmengselen, welke legeering bestand 
is tegen den invloed van zeewater. De asphaltvoeg bestaat 
uit 2 halve cylinders van plaatijzer met beugels in de beton 
bevestigd. De eene helft wordt ingebetonneerd, terwijl 
daarna de 2e aan de Ie wordt bevestigd en de naad met 
een henneptouw gedicht. De cylinder wordt vervolgens 
met mastiek volgegoten. Ook de Muntzmetaaldichting heeft 

nog een 2-tal opgeklonken strooken van het hetzelfde 
metaal, waardoor een ruimte ontstaat, die met mastiek ge
vuld wordt (zie teekening). In de vloer is ,op een con-
structiewerkligger bevestigd, de railbaan ingebetonneerd, 
van welke constructie fig. 55 een detail geeft. Naast de 
railbanen zijn granieten banden aangebracht, waarop de 
deur komt te rusten als ze gedokt wordt. De twee rol-
wagens, waarop ze in normaal bedrijf rust, met een ge
wicht van d: 80 ton, kunnen het volle gewicht van de deur 
van 1250 ton niet dragen en moeten als de deur gedokt 
moet worden eerst worden weggenomen. Tusschen de rails 
bevindt zich een verdiept gedeelte, de z.g.n. sliksponning, 
waarin zich slik en vuil kan verzamelen, zonder direct 
hinderlijk voor de beweging der deur te zijn. Op den 
achtermuur der deurkas zal later een machinegebouw 
worden gezet waarin de bewegingswerktuigen van de 
deur komen te staan. 

De Noordmuur. 

Een 2e belangrijk deel is de Noordmuur en dan wel speci
aal de mond der deurkas, waarin granieten zuilen de aan-
slagvlakken voor de aanslaglijsten der deur vormen. Een 
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Figuur 54. 

detail is geteekend in fig. 56, uit welke teekening tevens 
blijkt, dat vóór het aanslagvlak der deur zich een sponning 
bevindt met een tweede aanslag. In deze sponning wordt 
de z.g.n. afsluitcafsson geplaatst, een caisson, die de deur-



5 

kas afsluit, als deze laatste als vak dienst moet doen. Om 
de deurkas leeg te pompen is een permanente zuigbuis in 
dit blok ingebetonneerd. De granieten slagstijlen zijn met 
zware dookankers en sponningen in de achterliggende 
beton verankerd. Dit Noordblok bevat ten Oosten der 
deurkas tevens een verticale schacht van dt 2 m middel
lijn, die in verbinding staat met den kabelkoker en dan 
zelf ook als kabelschacht dienst doet. In de schacht wordt 
een ijzeren wenteltrap aangebracht, terwijl de kabels aan 
ingebetonneerde eikenhouten ringen kunnen worden be
vestigd. 
Tevens bevat dit blok aan weerszijden der deurkas de 
schuif openingen voor bedrij f s- en noodschuiven der riolen. 

LOOPRAIL-. DE.UR. 
15."32.^-

i 5 X32.0 

-^r//A 

• • 

m 
( 

0 

u kl> 

y 

ngfMMta 
TfTTTTTT. 

9 ( 
er 

0 

\l 

i V ^ Ib . ' iO-V 

SCHUIFBAAR G;RAniE.-r. 

Figuur 55. 

De sluisvloer. 

De sluisvloer bestaat eigenlijk uit 4 gedeelten en wel: 
Ie. één z.g.n. stempelplaat ten Westen van de deur; 
2e. een vloerplaat met sliksponning en railbanen; 
3e. een vloergedeelte, waarin de plaatijzeren kabelkoker; 
4e. een stempelplaat ten Oosten van de deur. 
Van deze stempelplaten is de Westelijke niet onderheid, 
omdat er geen nederwaartsche of opwaartsche krachten 
op werken. De Oostelijke stempelplaat is wel onderheid 
omdat ze aan den opwaartschen waterdruk, die kan ont
staan als de sluis gesloten en in de kolk een hooge zee-
stand is, weerstand moet bieden. De palen onder dezen 
vloer zijn dan ook als trekpalen behandeld, geheel geheid 
en reiken over een lengte van 1 m in dezen vloer. 
Haaksch op de sluisas zijn onder deze vloeren tevens nog 
een 2-tal betondamwandregels en één houten damwand-
regel aangebracht met het oog op onderloopschheid. Wel 
is de ijzeren damwand daartegen nog een machtig hulp
middel, maar deze is vergankelijker dan de betonnen- of 
houten damwand. 
De voegen tusschen de vloerplaten zijn ook van de Muntz-
metalen voegdichting voorzien, welke dichting nog een 
zetting van 5 cm toelaat. 

De Zuidmuuc. 

De Zuidniuur bestaat uit een 3-tal hooge blokken, waar
van het middelste een z.g.n, deurnis heeft. De kanten der 
nis zijn weer van granieten aanslagstijlen voorzien. De 
muur zelve heeft evenals de Noordmuur een z.g.n. teen, 
welke 23^ meter voor den dag van den muur steekt (zie 
"g- 52 L terwijl het ondervlak van den muur van 18 m — 
N- A, P. naar 13,00 m - - N. A. P. oploopt onder een 
belppp van 3 : 1 . Daar de muur onderheid is, was dit 
laatste zonder bezwaar toe te passen. De volle muur loopt 
verder door tot ± 1 m boven bovenkant riool en heeft 
daar boven een grondkeerenden voormuur. Evenwijdig 

aan de sluisas zijn onder Noord- en Zuidmuur beton-
damwanden geheid met het oog op eventueel optreden
de waterstroomen onder den vloer. 

De Kabelkoker. 

De kabelkoker bestaat uit een plaatijzeren koker van 
± 2 m middellijn. De koker is niet rechthoekig geconstru
eerd, om zeker te zijn, dat de beton overal goed rond den 
koker loopt en geen luchtzakken onder den koker ontstaan. 
In den koker zijn spantjes gebouwd, waarop borden worden 
aangebracht, op welke borden de kabels gelegd kunnen 
worden. De koker bestaat uit 3 deelen en voor de naden 
is een speciale dichtingsconstructie toegepast van het 
principe glandichting rond een as, terwijl over den naad 
tevens nog een soort overschuifmof is aangebracht. De 
ruimte tusschen koker en mof wordt later met mastiek 
volgegoten. Het inwendige van den koker wordt nog van 
een 5 cm dikke beraping voorzien, welke beraping met het 
z.g.n. cementkanon zal worden opgespoten. Deze raaplaag 
dient om het ijzer van den koker tegen roesten te bescher
men. In het midden van de lengte heeft de koker een 
pompputje voor eventueel condens- en lekwater. 
Fig. 57 geeft een foto van den koker in het werk ,op welke 
foto tevens duidelijk rechts en links de Muntzmetalen voeg
dichting en de asphaltcylinder zijn te zien. De asphalt-
cylinder is de bovenste. 

Figuur 56. 

DE UITVOERING VAN HET WERK. 

Indeelin n het werkterrein. g va 
Fig. 58 geeft een situatie van het terreingedeelte, dat de 
aanneemster van het binnensluishoofd ter beschikking werd 
gesteld voor den opslag van materialen, het maken van 
palen etc, etc, en toont tevens hoe dit terrein door de 
aanneemster werd ingedeeld. Tot de verplichtingen van 
de aanneemster behoorde ook het aanaarden van de schut-
kolkmüren, zoodat aan de Zuidzijde het plateau van 
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Figuur 57. 

1 m Jr> gelegen tusschen binnenhaven en put ± 30 m 

breeder werd. 

Door de aanneemster werd het terrein nu als volgt inge

deeld: 
Ie. de reeds vroeger gegraven werkput, gelegen ap 3 m -
N. A. P. aan de Oostzijde van den put van 9,00 m — 
N. A. P., welke laatste voor waterberging bij den bouw 
Ser schutkolkmuren had dienst gedaan, werd bestemd voor 
het maken der palen en damwanden en voor ijzer- en 
granietopslag; 
2e. de put van 9,00 m — N. A. P. werd bestemd voor den 
opslag van ijzeren damwand en wapeningsijzer voor de 
muren, vloeren, etc. De waterafvoer van kwel- en spuit-
water werd zoodanig gemaakt, dat het direkt in de bema-
lingskuip terecht kwam, of werd gepompt tusschen de 
schutkolkmuren, van waar het verder naar het Noordzee
kanaal uitgepompt werd; 
3e. het plateau van 1 m + tusschen binnenhaven en Zui
delijken schutkolkmuur, werd bestemd voor opslag van 
zand en grind. Ten Oosten van den put van 3,00 m — 
N. A. P. bevindt zich verder een gedeelte binnentoeleidings-

kanaal, dat tijdelijk tot materiaalhaven was gedoopt. In 
deze materiaalhaven (zie teekening), werd een langs-
steiger waarop een tweetal kranen, gebouwd. Op dezen 
steiger' is alle wapeningsijzer, ± 7.000.000 kg, alle ijzeren 
damwand, (1000 enkele planken) graniet, zand, grind en 
cement voor de palen etc., etc. gelost. 
Op den dam tusschen materiaalhaven en put van 3 m — 
werd een cement-trasloods gebouwd en in den put midden 
voor deze loods de betonmolen opgesteld. 
Van den put op 3 m - - N. A. P. liep een steiger van 
± 40 m lengte in den put van 9,00 m - - N. A. P. Deze 
steiger lag in 't verlengde van den steiger der materiaal
haven, welke laatste met een afrit in den put van 3 m -
N. A.' P. afliep. Op den steiger in den put van 9 m — 
N. A. P. werden een 2-tal vaste kabelbanen gesteld voor 
het vervoer en neerlaten van 't materiaal van 3 m — 
N. A. P. naar 9 m — N. A. P. De hijsch- en rijlieren waren 
op den steiger opgesteld. 
Van den put van 3 m - - N. A. P. en dien van 9 m. -
N A P liepen later verschillende afritten naar den bouw
put van 13 m - - N. A. P. en 18 m - - N. A. P. voor 
aanvoer van damwand, palen, etc., etc. 
De directiekeet vond een plaatsje op het Oostelijkste muur-
blok van den Zuidelijken schutkolkmuur, de aannemers
keet stond iets Zuidelijker, terwijl ten Noorden van den 
schutkolkput nog een paar volkskeeten werden bijgebouwd. 
Ten Oosten van de binnenhaven werd nog een groote 
cementloods gebouwd voor 3000 ton cement, terwijl de 
vroegere cement-trasloods tot enkel trasloods werd om
gebouwd. 
Langs de binnenhaven werden railbanen voor een paar 
portaalkranen gemaakt, welke kranen het zand en grind 
lossen voor het hoofd. Aan 't begin der binnenhaven werd 
een steiger gebouwd, waarop een kraan voor het lossen 
van cement en tras voor het hoofd. 
In de sdiutkolk vonden smederij, magazijn en schaft
lokaal een plaatsje. 

Het graafwerk. 

Vóór met het graafwerk tot 13,50 m - - N. A. P. kon 
worden begonnen, moest eerst de spanning van het diep-
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Figuur 59. 

duinwater verlaagd zijn tot 9 m. Door de firma Siemens & 
Halske waren daarvoor een 6-tal bronnen geboord van 
hetzelfde systeem als tusschen de schutkolkmuren toe
gepast, terwijl tevens weer gebruik kon worden gemaakt 
van de vroeger gemaakte bronnen in de z.g.n. proefput. 
Door de Directie was middelerwijl een pomphuis gebouwd 
even ten Oosten van den Zuidelijken schutkolkmuur, door 
het Provinciaal Waterleidingbedrijf werd de persleiding 
naar Wijk aan Zee omgelegd en in Februari 1925 kwamen 
de pompen weer in bedrijf. De as der pompen lag op 11 m 
— N. A. P. om voldoende afzuiging te kunnen krijgen. 
Om het pomphuis te kunnen bouwen werd eerst een put 
tot 12 m — gegraven, die door het bemalen van bronnetjes 
in het water boven de kleilaag werd drooggehouden. Fig. 
59 geeft den aanleg van dit pomphuis. 
Nadat ook door aanneemster een bovenbronbemaling was 
aangelegd, begon de Amsterdamsche Ballast Maatschappij 
met het ontgraven van den bouwput tot 13,50 m — N. A. P. 
vanaf de Noordzijde. Voor ontgraving werd een excava-
teur, de z.g.n. „Lubecker", gebezigd. Toen de ontgraving, 
die een vlot verloop had, voldoende ver was gevorderd, 
werd begonnen met het heien van den langen ijzeren 
damwand. 

Fig. 60 toont het heien van dezen damwand, terwijl op den 
achtergrond de excavateur nog aan 't graven is. 

Heien damwand. 

Uit heien werd begonnen met een speciale plank aan 't be
gin van den Westrand der deurkas, welke plank met den 
erop volgenden ronden hoek in figuur 61 is geteekend. 
De speciale plank bestaat uit twee op elkaar geklonken 

planken, n.l. één voor den scheidingswand tusschen deur-
kas en grooten put en één voor den Westwand der deur-
kas, terwijl de ronde hoek verkregen wordt door het lijf 
van 3 planken ieder 30° te knikken. 
Voor het heiwerk werden een 2-tal Menck en Hambrock 
stellingen gebruikt, waarvan één met 8 meter was verlengd, 
omdat de normale stelling maar 18 meter lengte kan heien. 
Voor het voorspuiten van damwand en palen was door 
aanneemster naast het Rijkspomphuis voor de bronbema-
ling een pomphuis gebouwd, waarin opgesteld waren 6 
hoogedruk centrifugaalpompen, met een capaciteit ieder 
van 30 1 per seconde bij 9 atmosfeer druk, van welke 
pompen voor het spuiten van den ijzeren damwand twee 
of drie in bedrijf waren. Gespoten werd n.l. met 4 spuit-
pijpen (twee aan weerszijden) van 24 m lengte, waarvan 
de slangen weer op een hoofdpersleiding konden worden 
aangesloten. Dit aansluiten geschiedt zeer vlug door 
middel van een z.g.n. bajonetkoppeling. 
De lange heikar spoot de planken in tot hunne onderkant 
op ± 37 m — N. A. P. was, terwijl later de 2e heikar 
de planken op diepte sloeg. Het plaatsen en naheien ge
schiedde paarsgewijze. Door dit latere naheien werd niet 
alleen bereikt, dat de onderkanten der planken in ongeroer-
den grond kwamen te staan, maar tevens klonk de los-
gespoten grond door het trillen weer goed in, daar er 1500 
tot 2000 klappen van het 4-tons blok noodig waren om 
de laatste 2 meter plank in te heien. 

Daar de planken enkel waren aangevoerd, moesten ze 
eerst twee aan twee in elkaar worden geschoven, vóór ze 
konden worden geheid. Vóór het in elkaar schuiven en 
heien werden de sloten flink ingevet. Na het in elkaar 
schuiven werd het z.g.n. slot door middel van een pomp-
machine dichtgeknepen, waardoor het weerstandsmoment 
van den wand verhoogd werd. 
Bij het heien deden zich natuurlijk ook weer moeilijk
heden voor, waarvan de voornaamste echter wel was het 

Figuur 60. 



vliegend heien der planken. Dit werd veroorzaakt doordat 
de plank van onder draaide en boven tusschen hare ge
leidingen recht bleef. W a s de vliegende stand tot ± 30 cm 
genaderd, dan werd een z.g.n. spieplank gemaakt en inge
heid Deze spieplank werd verkregen door 2 planken in 
lengterichting scheef door te snijden, om ze vervolgens met 
de breede einden tegen elkaar weer electrisch te las.schen. 
Autogeen lasschen was minder sterk, terwijl de plank niet 

k. 
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Figuur 61. 

recht bleef door de groote hitte, die daarbij ontwikkeld 
wordt, en dus nagericht moet worden. Bij het electrisch 
lasschen is dit niet het geval en tijdens het heien is geen 
enkele plank gescheurd, wel een bewijs ,dat op deze lasch 
volkomen vertrouwd kon worden. Een 2e moeilijkheid was 
verder nog de sluiting der kuip, daar de sluitopening 
natuurlijk niet op een veelvoud van een plankenbreedte be
liefde uit te komen. Deze moeilijkheid werd ovrwonnen 
door een plank van zoodanige breedte en verloop te maken, 
dat de overblijvende ruimte een veelvoud van een plank
breedte werd, zoowel boven als beneden. Dat de breedte 
in de opening overal precies even groot was, is bij deze 
slappe planken niet aan te nemen, maar dezelfde slapte 
is ook oorzaak, dat de plank betrekkelijk gemakkelijk te 
vervormen is en dus door kleine afwijkingen in de breedte
maat wel heengeslagen werd. Over 't algemeen ging het 
plaatsen en heien als gesmeerd en reeds spoedig kon de 
Lübecker beginnen met het ontgraven van de deurkas, van 
welke ontgraving fig. 62 een beeld geeft, terwijl deze foto 
tevens te zien geeft de lange heikar, die de damwanden 
inspuit en de normale, die ze naheit. 
Een paar peilbuisjes binnen en buiten de kuip met als 
scheiding alleen de ijzeren wand en met hun filters in het 
diepduinwater, toonden aan. dat het gestelde doel volledig 
was bereikt. 

Het palenstorten. 

In April 1925 was middelerwijl het vlechten en daarna 
storten van palen en damwanden, waarvoor de put van 
3 m ^_ N. A. P. bestemd was, begonnen. Het bekisting
systeem was vrijwel gelijk aan dat voor de palen etc. van 

de schutkolkmuren beschreven. Alleen werden wegens de 
beperkte ruimte de palen 2 en 3 hoog gestort. Voor het 
storten van de 2e laag was op de gereed zijnde palen een 
geolied dun papier gelegd, terwijl de zijschotten der kis
ting met een paar wiggen tusschen de palen werden vast-

geklemd. , , , . j u * 
Alleen het systeem van storten verschilde bij dat der schut
kolkmuren. Hier werd vanaf de betonmolen de beton in 
bakken op smalspoorlorries tot onder een brugkraan ge
reden, die met een loopkat de bak opheesch en te bestem
der plaatse bracht. Fig. 63 geeft een overzicht van dit 
palenstorten, waaruit blijkt, dat de bak met beton met ge
kipt wordt, doch een zij-uitlaat met klep heeft. Dit systeem 
voldeed ook zeer goed. 
De brugkraan bestreek 2 palenvelden, welke velden even-
wijdig aan de sluisas liepen, terwijl de kraan er haaks op 
stond De lorries met de betonbakken werden over ring
banen rond de palenvelden aangevoerd, en getrokken door 
benzinemotortractors. 
Om de palen op te nemen was boven de palenvelden een 
tweetal portaalkranen opgesteld, die onderling op den 
juisten afstand waren gekoppeld. In elke kraan was een 
loopkat aangebracht, terwijl voor 't aanvatten der palen 
de reeds eerder genoemde tangconstructie werd gebruikt. 

Het heiwerk. 

Nadat de deurkas was ontgraven, werd begonnen met het 
heien der palen in deze kas. De lange heimachine was weer 
tot haar normale gedaante teruggebracht en werd nu ge
steld op een gedeelte der deurkasbreedte overspannende 

Dele^traverse bestond uit een paar geconstrueerd ijzeren 

Figuur 62. 
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balkliggers, op een paar ge
construeerd ijzeren stukken ge
monteerd Op de liggers was 
de railbaan voor de hcikar aan
gebracht. Het geheel was door 
middel van tandradoverbren-
ging verrijdbaar. Fig. 64 geeft 
een foto van het heien van een 
der eerste palen in de deur-
kas, terwijl fig. 65 een vogel
vluchtfoto van het heiwerk in 
de deurkas geeft, nadat ook 
een tweede traverse was aan
gebracht en nu de traverse's 
slechts met één been in de 
deurkas staan en met het 
andere er buiten. 
De palen werden eerst weer 
voorgespoten en vervolgens 
op stuit geheid, waarbij een 
stuit van 1 è 2 mm per slag 
met een blok van 4 ton en 
80 cm valhoogte werd geëischt. Het gebruik van traversen 
voor het heien der palen was wel noodig, omdat manoeu
vreeren met de heikar in de betrekkelijk nauwe deurkas 
niet goed mogelijk en niet zeer economisch zou zijn. Tevens 
moesten deze travensen worden gebruikt bij het onder-
heien van den Zuidmuur met het beloop van 3 : 1 en bij 
het onderheien van muurblokken met schoorpalen. Deze 
schoorpalen moesten n.l. éérst worden geheid, en steken 

Figuur 64. 

Figuur 63. 

± 50 cm boven de verticale palen. Schiften van 't spoor 
tusschen de schoorpaalregels was niet mogelijk, zoodat de 
verticale palen wel vanaf de traverse moesten worden 
geheid. 
Na het afheien van de deurkas en toen ook de groote 
kuip tot de vereischte diepte was ontgraven, werd ook 
het heiwerk der muurblokken en stempelplaten begonnen, 
welk heiwerk ook al, dank zij de ervaring bij de schut-

kolkmuren opgedaan, een nor
maal verloop had. Voor het dam-
wandheien was nog een 4e 
machine aangevoerd met een La-
courblok (zie fig. 16) van 2800 
kg, terwijl voor het heien van den 
houten damwand een Holland-
sche heistelling in den put werd 
gebracht. Dat het in de groote 
kuip een gezellige drukte was met 
die vier heimachines, toont tig. 
66 en dat de ongelukken ook niet 
uitbleven, laat fig. 67 zen, waar 
de 4e stelling met het blok van 
2800 kg door het breken van een 
rail omgevallen is. 
Een van de problemen bij het hei
werk was nog de aansluiting van 
de betonnen damwanden binnen 
en buiten de kuip aan den ijze
ren damwand. Fig. 68 laat zien, 
dat de aansluiting verkregen 
wordt door het mes van den be-
tondamwand in de goot van den 
ijzeren damwand te laten schie
ten. De overblijvende ruimte werd 
schoon gespoten en met beton, 
onder water gestort, gevuld. Ook 
de ruimte tusschen groef en mes 
van de damwanden, welke voor 
dat doel was gespaard, werd 
schoon gespoten en met cement-
mortel gevuld. 
In totaal zijn aan het binnensluis-
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hoofd met aansluitende geleidehoofden enz. geslagen 
± 3800 gewapend betonpalen en ± 850 damwanden, 
waarvan de Ie paal geslagen werd op 26 Augustus 1925 
en de laatste op 25 September 1926. 

De opbouw der muren. 

Tijdens het heien in de groote kuip werd reeds begonnen 
met den opbouw der deurkas, terwijl daarna achtereen

volgens verschillende blokken werden gestort, voor zoo
ver dit in verband met de vordering van het heiwerk toe
laatbaar werd geacht. De koppen van palen en damwanden 
werden weer afgekapt tot de vereischte diepte, het bloot-
komende wapeningsijzer bij damwanden en trekpalen weer 
considère omgebogen en vervolgens werd weer de werk
vloer aangebracht, waarop de wapening werd gesteld. Bij 
sommige gedeelten lekte het ijzeren damwand nog al door 
de sloten en werd daar eerst een drainageslcuf gevuld met 

grind aangebracht, welke sleuf met asphaltpapier werd 
afgedekt. De drainagesleuven liepen dan uit op een ge
meenschappelijke pompkuip buiten het blok. 

De stortinsiallatie. 

De betonstortinstallatie is zeer grootsch opgezet, omdat 
ze aan vrij zware eischen moest voldoen. Voorgeschreven 
was n.L, dat ieder blok tot aan den voorgeschreven stort-

naad onafgebroken moest worden gestort en waar nu het 
grootste blok, de noordmuur van : t 18 m - N. A. P. 
tot 15 m - - N. A. P. een inhoud heeft van rond 3000 m" 
en Zondags niet mag worden gestort, bleef hiervoor een 
werktijd over van 5 X 24 uur ==120 uur, verminderd met 
20 schafturen ==100 uur. Hierbij nog gerekend op eenige 
reserve voor ongelukjes of stagnatie, moest dus de capa
citeit der installatie rond 3000 m": 100 = : 30 m' per uur 
zijn. Tevens moest echter een reserve aanwezig zijn, zoodat 

figuur W 
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door de aanneemster werden 
aangevoerd en opgesteld een 
tweetal betonmolens van het 
systeem Gauhe Gockel met 
ieder een inhoud van 1500 1 
droge stof of ± 1 ms beton. 
De molencapaciteit is één 
charge per 2 minuten of dus 
samen 60 m8 beton per uur. 
De aanvoer van zand, grind 
en cement naar de molens is 
nu ook zoodanig, dat 90 m8 

droge materialen per uur wor
den aangevoerd. De aanvoer 
van deze droge materialen naar 
de betonmolens, die in de sluis-
as even ten Westen van de 
ijzeren damwandkuip zijn op
gesteld, geschiedt nu als volgt. 
Rivier- en duinzand, tras en 
cement en grind worden met 
kipkarretjes aangevoerd naa; 
een z.g.n. centraal afmeet-
station ten Zuidwesten van den put. Hier worden in Rol-
molens rivier- en duinzand en tras en cement voorgemengd 
ïn in bunkers gestort. Ook het grind wordt in een bunker 
gestort. De cement-tras wordt in de kipkar afgemeten. 
Onder den zand- en grindbunker bevindt zich een schuif-
lade, die door een excentriek met drijfstang heen en weer 
wordt bewogen. Door deze beweging schuift de lade 
telkens een hoeveelheid materiaal op een, onder de mon
dingen der laden doorloopenden transportband. Uit den 
cementbunker wordt op dezen band met zand en grind, 
regelmatig de tras-cement toegevoegd. De transportband 
Is eenigszins hol en geheel overdekt, zoodat geen materiaal 
door schudden of verstuiven verloren gaat. De band mondt 
uit boven een trechter, die in verband met de voorraad
bunkers van de molens staat, welk bunkers afwisselend 
door het omzetten van een klep in den trechter kunnen 
worden gevuld. 
De juiste mengverhouding wordt verkregen door het ver
stellen van een schuif, voor de uitmonding der bunkers aan
gebracht. De lengte van den transportband bedraagt ± 
75 meter. 
Het transport der beton geschiedt verder met behulp van 

Figuur 67. 

Figuur 66. 

goten volgens het gepatenteerde Insley systeem en de 
installatie bij den sluisbouw bestaat uit: 
Ie. een z.g.n. hijschtoren van 78 ml hoogte, welke om de 18 
m is vertuid en in welke toren een 2-tal liftbakken kunnen 
worden geheschen. Deze bakken kunnen worden gekipt 
en monden dan uit in aan de voorzijde van den toren 
opgehangen hoppers; 
2e. de hoppers monden uit in een aan een zwaren kabel 
opgehangen goot, welke goot een helling van 1 op 2j^ 
è 3 heeft; 
3e. deze ^oo^ loopt naar een hulpmast met giek. Derrick 
genaamd, aan welke giek weer een contragegewichtgoot 
Is opgehangen. De giek met de contragegewichtgoten 
kunnen een straal van ± 50 m beschrijven. Aan de contra
gewichtgoten kunnen weer goten van hetzelfde type 
worden opgehangen. Deze contragewichtgoten zijn draai
baar opgehangen. 
4e. aan de laatste goot is onder de uitmonding een uit 

/e>E.Ton VULLING, 

Flouur 68. 



12 

geledingen bestaande verticale 
cylinder te hangen. Deze verti
cale cylinder werd later vervan
gen door een, uit een centraal 
punt loopend gotenstelsel van 
hout geconstrueerd. 
Fig. 69 geeft een overzicht van 
de geheele stortinstallatie. De be
ton wordt in verband met het ver
voer door de goten vrij plastisch 
verwerkt. Door gedurig prikken 
wordt het water zooveel mogelijk 
uitgedreven. 
In tegenstelling met het vrij al
gemeen gebruik, dat voor de spe
cieverhouding de juiste hoe
veelheid in maatkarren wordt af
gemeten, en daarnaar de ver
werkte hoeveelheid cement per 
bed wordt bepaald, wordt voor 

' dit werk de hoeveelheid cement 
per gemaakte m3 beton uitgere
kend, door de verwerkte hoeveel
heid cement in kg te deelen door 
den kubiekinhoud van het gestor
te blok. De cementhoeveelheid 
varieert naar gelang van de 
eischen die aan verschillende onderdeelen worden gesteld 
van 270 tot 450 kg per m3. Hierdoor wordt de variatie, 

Figuur 69. 

die in de zand en grindbijvoeging zit, gecompenseerd. 
(Slot volgt.) 

Voor de praktijkt 

Het kleuren van detail-teekeningen en lichtdrukken* 

Gebruiken en werkwijzen regelen zich doorgaans naar de 
ontwikkeling der techniek, die daarin veranderingen 
noodig en nuttig maken. 
Niet altijd gaat dat van een leien dakje; men heeft vaak 
te doen met vooroordeelen, conventie en hoe die struikel
blokken verder mogen heeten. 
Men handhaaft zelfs gebruiken wanneer die niet in 't ge
heel geen nut hebben, maar zelfs hinderlijk zijn geworden. 
W e zullen ons ditmaal tot één zaak bepalen, n.l. tot de 
werkteekeningen en daarvan gemaakte lichtdrukken, waar
naar feitelijk gewerkt wordt, want de oorspronkelijke tee-
keningen worden meestal direct veilig opgeborgen. 
In den tijd, toen het lichtdrukken nog niet zoo algemeen 
was, werden eerst de teekeningen vervaardigd op meer of 
minder zwaar ondoorschijnend teekenpapier. Daarna 
werden ze netjes als het noodig was, op calqueerpapier 
overgetrokken en bijgewerkt. 
Daar was o.a. veel O.-I. inkt voor noodig en het scheen 
of het nooit anders mogelijk zou zijn. 
De lichtdrukken kwamen en het werd steeds gemakkelijker 
die te maken, nog gemakkelijker die te laten maken. 
Om die te krijgen waren alleen de calqueerteekeningen van 
nut. Dat ging eerst nog op de oude manier, overtrekken 
met inkt. Maar aldra begreep meri dat tijd en arbeid be
spaart kon worden door de oorspronkelijke teekening direct 
op calqueerpapier te maken. En waarom zou men dat niet 
doen als het toch even goed was? 
Bij het verbeteren der lichtdrukkerij kwam men tot de ont

dekking, dat een potloodteekening bijna hetzelfde resul
taat had als een inktteekening. Men liet dus de inkt on
aangeroerd. De afdrukken zijn iets flauwer en minder 
scherp, maar nog duidelijk genoeg om ze te lezen en er 
naar te werken. Teekenpapier en O.-I. inkt wordt dus 
alleen maar in bijzondere gevallen gebruikt. 
Nu blijft het mij een raadsel waarom men nog niet iets 
nalaat wat beter nagelaten kon worden of vervangen door 
een oude maar betere manier. 
Dat is het kleuren van detailteekeningen. 
Doorsneden van houtwerk b.v. werden in vroegeren tijd 
veelal gearceerd. Later bereikte men hetzelfde effect 
vlugger en beter door ze geheel of gedeeltelijk langs de 
randen te kleuren met geel potlood of gele waterverf. 
Dat doet men nu nog, zonder te bedenken dat die kleuren 
op een gewone blauw- of bruindruk het oorspronkelijk 
effect verliezen en in stede van te verduidelijken, nu een 
tegenovergestelde werking hebben wanneer ze elkaar bijna 
raken. 
Want zoo die kleurlijnen te dicht getrokken zijn langs de 
potlood- of inktlijnen dan vloeien die op de lichtdruk samen 
en heeft men dikwijls moeite hen te onderscheiden, wat 
bij het werk meer of minder stoornis veroorzaakt, vooral 
daar waar veel lijnen samenkomen. 
Het komt mij daarom voor, dat men het kleuren van 
detailteekeningen met meer succes beter kan nalaten wat 
tevens arbeid bespaart. 
Maar nog beter lijkt het mij om het kleuren geheel achter-
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wege te laten en het arceeren weer toe te passen. Dat zal 
in een lichtdruk ten goede komen aan den ambachtsman 
die er naar te werken heeft. 
Wil men een detailteekening toch kleuren, waar niets op 

De platen die ditmaal het Vademecum sieren, kunnen, zoo 
niet als unicum dan toch zeker als een zeldzaamheid be
schouwd worden. Wij twijfelen er geen oogenblik aan of 
de beschouwer, hoe zakelijk hij ook aangelegd moge zijn, 
zal er minstens geruimen tijd aangenaam door geprikkeld 
worden. Wie gevoelig is voor het schoone zal hiervan de 
invloed ondergaan en hem dankbaar zijn die ons het ge
not daarvan schonk. 
Zeldzaam zijn deze schetsen vooral in onzen tijd waarin 
het fotografietoestel als een machine het handwerk ver
vangt maar dan ook mechanisch werk levert. Wan t al is 
een foto nog zoo fraai en welgeslaagd en zakelijk heel 
veel waard, het leven, de ziel blijft er aan ontbreken, het 
kan geen cachet van een persoonlijk gevoelen uitdrukken. 
Heel wat anders is dat waar de teekenstift of het penseel 
gehanteerd wordt. Als op een studiereis een kunstenaar 
getroffen wordt door een stuk natuur of een bouwwerk, 
dan zullen dat indrukken zijn die verschillen met die door 
een ander ondervonden. De weergave van die indrukken 

tegen is, laat men het dan doen nadat de lichtdrukken 
reeds vervaardigd zijn. 
Men kan beginnen met een proef te nemen, bevalt die niet, 
dan doet men het maar weer op de nu ook al oude manier, 
maar mij dunkt, dat de proef wel zal meevallen. 

zijn het eveneens en worden nog verhoogd door d'e ge
volgde techniek, die eveneens van die van een ander af
wijkt. Dit laatste verschil kunnen we al dadelijk opmerken 
als we naast een schets van arch. Retera een Indische 
schets leggen van Dr. Berlage, die een paar jaar geleden 
in „Bouwen" werden afgedrukt, dat we ook alweer als een 
zeldzaamheid konden beschouwen. Wan t al is het, meenen 
we, nog een studievak op technische scholen om naar de 
natuur te schetsen, de zenuwachtige gejaagdheid van onze 
dagen schijnt de architecten den lust te hebben benomen 
om schetsen te maken zooals hun oudere kunstgenooten 
dat voor vele jaren terug deden en die dan ook vaak in 
architectonische uitgaven verschenen. 
Nu is het de camera, die è la minute werkt en een aan
schouwd beeld op de gevoelige plaat vastlegt. In kunst
zinnig opzicht zeer te betreuren. Want houdt de mooiste 
foto naast een onzer schetsen en overweegt dan welke 
het meest indruk maakt op uw geest, die toch wel eens wat 
anders verlangt dan de ziellooze materie. 

Bij de penschetsen van Architect W* Retera Wzn*t 

door J* }• van der Weij* 

ö - " ^ te-' ^ rWf-
»M .-• y*L'M^' • t*zsd£s: 

' I S 

Carcassonne. Vestingmuur. 
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GROOTE KERK TE BREDA. 

Naar een Penteekening van W. Retera Wzn. 
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Gelukkig hebben zich niet allen door den tijdgeest laten 
vangen en een daarvan is arch. W . Retera Wzn. wiens 
reisindrukken en reisschetsen van zijn tochten door Frank
rijk en Italië, wij al sinds eenige jaren met belangstelling 
in het interessante weekblad „Opgang" volgden. Wan t 
niet alleen dat arch. Retera zoo uitnemend de teekeningen 
en het penseel weet te hanteeren, hij is ook een goed 
stijlist die in de journalistiek goed tehuis is. Het zou ons 
niets verwonderen als eens zijn genoemde reisschetsen ook 
in boekvorm verschijnen. Daarvoor hebben zij reeds lang 
den omvang overschreden. 
Arch. Retera die zeer bescheiden zegt nu juist niet zoo 
veel op bouwkundig gebied te hebben uitgevoerd, heeft dat 
dan zeker dubbel gedaan voor de binnenhuis-architectuur, 
waarvan wij ter gelegener tijd wel wat denken te kunnen 
laten zien. Hij heeft, onder meer, ook een deel voor zijn 
rekening gehad van het Vredespaleis, waar niets te vinden 
is, dat niet aan strenge eischen voldoet. 
Wij hebben reeds doen uitkomen, dat arch. Retera ook als 
schrijver er wezen mag. Voor dit laatste getuigt nu weer 
de uitgave van de brochurenreeks: Nederlandsche Bouw
meesters, waarvan het eerste deeltje, over arch. Kromhout, 
in het Nov.nr. van het Vademecum werd besproken en 
waarvan arch. Retera de leider en schrijver is. 
W a t nu te zeggen van de vier teekeningen welke wij kozen 
uit een grooter aantal, dat ons met groote welwillend
heid ter vrije beschikking werd gesteld? Het was heel 
moeilijk om de mooisten er uit te zoeken want ze zijn het 
alle evenzeer. Wij hebben getracht de keuze te doen 
bepalen naar de wijze waarop zij behandeld werden. Die 
vallen hier wel op. Hoe kloek en forsch met driftige 
trekken is die kerk van O. L. V. de la Couture te Le Mans 
gedaan. Hoe fijn de Groote Kerk te Breda, die van onzen 
eigen bodem een mooi stuk bouwwerk te zien geeft vóór 
de huidige restauratie. 

In de gehoorzaal van het pas ingewijde Koloniaal Museum 
hield de heer Henri Polak kort geleden een voordracht 
over bovenstaand onderwerp. 
De schoonheid van Nederland is een geheel andere als 
de schoonheid van bijv. Zwitserland. Daar kunnen de 
menschen uit den aard der zaak niets anders doen dan de 
schoonheid bederven. In Nederland heeft ons voorgeslacht 
zijn scheppingen op ongeëvenaarde wijze in overeenstem
ming gebracht met de scheppingen der natuur. 
Ons land is door de natuur niet misdeeld. Men vindt er 
wel geen bergen maar er zijn: duinen, rivieren, beekjes, 
meren, plassen, hei, polders, bosschen, woeste en vrucht
bare gronden. Aan alles gaat gepaard een karakteristieke 
schoonheid, waarbij men zou kunnen veronderstellen, dat 
bijv, de oude dorpen door de natuur zijn geschapen. Zoo 
harmonieeren de torentjes en de boerenwoningen met de 
omgeving. Als een van de mooiste voorbeelden hiervan 
wordt het eeuwenoude Garderen op de Veluwe genoemd. 
Zijn Hattem, Giethoorn en bijv. Bergen geen juweeltjes? 
Welk een harmonie is er aan de meren en in de polders 
door de molens? Het bonte vee zorgt voor een levendige 
stoffeering van de groene weiden. De schaapskooi met de 
kudde voor de hei. Welk een mooie steden bezit Nederland 

San Ambrosis te Milaan. Voorhof. 

Scherp is het licht en donker geteekend van de binnen
hof van San Ambrosis te Milaan, waar binnen zulke be
langrijke feiten in de geschiedenis hebben plaats gevonden. 
Met hoe weinig is een machtig bouwwerk als een verdedi
gingsmuur in het fransche stadje Carcassonne geteekend. 
Deze teekeningen zijn in een woord schitterend te noemen. 
Ze laten ons beter dan een foto zien van welk een groote 
waarde de bouwkunst zijn kan om ons gevoel voor schoon
heid te streelen. En is het geen aansporing ook om in ons 
eigen werk mede schoonheid te betrachten? 

bijv. in Delft, Amsterdam en in de z.g. doode steden, 
Enkhuizen, Hoorn en Edam. Alle plaatsen met grachten 
en grachtjes, bruggen en bruggetjes en met doorgezichten 
als nergens ter wereld. Hoe mooi zijn bijv. gelegen Rhenen, 
Laren, Amersfoort en nog zoo veel meer plaatsen. 
In den loop der eeuwen heeft ons voorgeslacht zoo veel 
schoonheid gewrocht, zoo van vele plaatsen evenveel 
juweeltjes gemaakt, dat met recht verwacht mocht worden, 
dat het nageslacht hierover zou waken als over even zoo 
veel kostbare levende schatten. Redelijkerwijs zou men 
mogen verwachten, dat men, voor al het schoone, dat ons 
land oplevert, minstens even veel zorg zou hebben als 
voor de talrijke kunstproducten in de museums, waar de 
bewaking niets te wenschen overlaat. 
Is dat echter wel het geval? W a s Nederland aan het eind 
der 19e eeuw nog rijk aan schoonheid door menschen-
handen en natuur geschapen, er is in de afzienbare jaren 
over Nederland gegaan een golf van Vandalisme, die 
zonder weerga is. Weldenkende Nederlanders, die oprech
te Vaderlanders genoemd mogen worden, sloegen de 
handen in elkaar en hebben dit vandalisme, zoo al niet tot 
staan gebracht dan toch zeker een forsch: halt toegeroepen. 
Opgericht werden: Vereeniging tot behoud vanH Natuur-

De schoonheid van Nederland, 
door de Gr, 
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monumenten. De Nederlandsche Molen. Hendnk de 
Keijzer Heemschut, terwijl in dit verband ook de A. IN. 
W B niet ongenoemd mag blijven. Eerstgenoemde ver-
eeniqing dankt haar ontstaan aan de voorgenomen clem-
pinq van het Naardermeer met het vuilnis uit Amsterdam. 
Deze plassen, alsmede de prachtige vennen onder Oister-
wijk zijn thans in het bezit dezer vereeniging. 
Een geest van lauwheid beheerscht de groote menigte. 
Onder het mom van verkeersnoodzaak vooral, verder 
onder het motief van betere economie of wel gewoonweg 
moderniseering zijn en worden nog ten offer gebracht: 
kostbare sieraden, als oude huizen, grachten en molens. )a 

vooral molens. . 
Neem Amsterdam, riep de heer Polak, en aanschouw haar 

spoorwegen aan het i . 

iiiwmiii .itJUÜlJWl!JJai'lA|igi Vele grachten zijn te 
Amsterdam gedempt. 

W a t heeft men tot stand 
gebracht door de Spui
straat te scheppen? Welk 
een eeuwige schande om 
de wallen (schansen) en 
poorten te sloopen en 
achter de Singelgracht te 
stichten: de Pijp, welke 
verdoemd zal zijn, zoo 
lang er nog een steen op 
de andere ligt. Een koste
lijk voorbeeld schetste de 
heer Polak van Medem-
blik, waar, bij den bouw 
van het station een mooi 
grachtje geofferd werd 
aan het verkeer. Een ver
keerstelling, bij gelegen
heid, door den heer 
Polak ingesteld, toonde 
aan, dat dit verkeer in 
één uur uit één mest-
wagen bestond. 
Op dezelfde gronden, n.l. 
de volgens den heer 
Polak dikwijls overdre-

Gr. Bickerstraat 25 te Amsterdam. ,,»rto<.r<!-
ven bevonden venceers-

eischen, wordt op vele plaatsen bijv. Sneek en Leeuwarden 
overwogen om te dempen of wordt reeds gedempt. Denk 
aan de Rokinkwestie te Amsterdam, welke bij demping 
andere grachtjes mede zal sleuren. 
Tot de schoonheid van Nederland moge ook gerekend 
worden de wegen. Talrijk zijn de mooi aangelegde wegen. 
Als een beroemd voorbeeld wordt aangehaald de Middag-
ter Allee bij Velp. Mogen automobilisten enz. al klagen 
over het slechte wegdek, de heer Polak uitte een andere 
klacht n.l. hoe op talrijke plaatsen de uitbouw van steden 
en dorpen bijna overal plaats vindt langs de verkeers
wegen. Aldus wordt elk uitzicht op het natuurschoon ont
nomen. (Bijv. Hilversum). 
De heer Polak wees op het nadeel dat zeker verscholen 
ligt in het propageeren van het Natuurschoon. Dit moge 
zeker vreemd klinken uit den mond van een bestuurder 
van de A. N. W . B. maar een kern van waarheid ligt 
er zichtbaar in opgesloten. Immers het menschdom onder
neemt in den tegenwoordigen tijd met allerlei vervoermid-
JdTen tochten naar alles wat het aanschouwen waard is. 
Bleef het bij aanschouwen dan zou het een zegen zijn. 

Gevel te Oudewater. 

Echter het vandalisme maakt de mooiste plekjes tot even 
zooveel plaatsen waar de domheid zich manifesteert m 
vernielzucht en slordigheid (wij denken aan de bekende 
spreuk van de leege doozen en het aangenaam verpoozen). 
Talrijk zijn de afsluitingen van bosschen en terreinen. 
(Wij herinneren ons hoe het te Bloemendaal en Omstreken 
gesteld is en hoe men bijv. het beroemde Kopje te Bloe
mendaal bereikt over een weg met aan weerszijden een 
haag van prikkeldraad). 
Na bovenstaande uiteenzetting, die wij eenigszins vri) 
maar zeker niet in tegenspraak met het betoog van den 
heer Polak hebben weergegeven, willen wij een korte be
schouwing geven over de talrijke lichtbeelden, die de heer 
Polak ons toonde. 
Van de kiekjes willen wij aanstippen: De eeuwenoude 
Maasbrug te Maastricht, waarover in den laatsten tijd 



17 

De in den laatsten tijd druk besproken Maasbrug te Maastricht. 

zooveel te doen is geweest. De buitengewoon mooie St, 
Janskerk te Den Bosch. De kiekjes van mooi bewaarde 
renaissance gebouwen, Waag te Deventer, vleeschhallen 
Haarlem, diverse kiekjes uit Amsterdam (grachten, torens, 
pakhuizen) Enkhuizen, Hoorn, Zwolle enz. Op allerlei 
manieren bleek uit de lichtbeelden van welk een bijzondere 
schoonheid de Zaanstreek is. 
De Zaan met zijn schilderachtige houten huizen en zijn 
draaiende molens biedt een aanblik eenig in Nederland, 
mogelijk eenig in de wereld. 
Hoewel wij ons even buiten dit verslag begeven herinneren 

wij aan de film: Een tochtje naar de Zaanstreek, waarop 
de levendigheid van deze streek werkelijk schitterend 
uitkomt. 
Een kiekje toonde een landelijk tafreel met daartusschen 
eenvoudige boerenhuizen. W e g daarmee. Afgebroken. 
Aan de moderne woningen die er voor in de plaats gezet 
waren kon men niet het geringste moois ontdekken. En 
dan die schreeuwende reclames op muurvlakken enz. 

r 

XVIIe-Eeuwsche Gevels aan het Munnickenveld te Hoorn 

(voor de restauratie). 

Gebouw der Utrechtsche Hypotheekbank, Utrecht, Drift 17. 

Gerestaureerd door Architect P. J. Houtzagers. 
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Bank van Leening, Amsterdam. 

Onderstaand gedicht komt in den gevel voor van de Bank van Leening 
te Amsterdam. 

Hebt gij noch geld noch goed gaa deeze deur voorbij 
Hebt gij het laatste en mist gij 't eerste, kom bij mij. 
Geef pand, ik geef U geld, waarom zoude ik u borgen. 
Of is het niet genoeg, dat gij van 't mijnen leent. 
Maar eijst gij U pand terug, zo dient gij intijds te zorgen 
Dat mij niijn hoofdsom met de renten wederkeert 
Zo help ik U en mij en toon aan de onderzoekers 
Van mijn geheijmen, 't graf der eervergeeten woekers. 

Dit gedicht is zoo wij het goed weten aan Vondel toe te schrijven. 
Vondel was boekhouder aan de Bank van Leening. 

Ergerlijke staaltjes van modernen bouw zullen overal wel 
te vinden zijn. In de mooie omgeving van Haarlem spreken 
zij des te meer. Geheel overeenkomstig onze verwachting 
demonstreerde de heer Polak een blok arbeiderswoningen 
te Schoten, waarvan de leelijkheid nergens in Nederland 
overtroffen wordt, veronderstellen wij. 
De Zeeweg Bloemendaal moest het ook ontgelden. Niet 
zoo zeer de zeeweg zelf als wel de entourage waarvan het 
ergste te verwachten is als de omliggende terreinen ge
ëxploiteerd zullen worden door het bouwen van huizen 
(villa's en villa'tjes) die niets zeggen. In Nederland is al 
heel wat leelijks aan te wijzen, er is één lichtzijde. Sedert 
een 10-tal jaren kan men een strooming waarnemen om 
van alle bouwwerken wat te maken. Men kan van opvat
ting en gevoelen verschillen, de bouwkunst is geenszins 
onbelangrijk, aldus de heer Polak. Met een tweetal plaat
jes, werken van moderne architecten, n.l. een huizencomplex 
in de Rijnstraat te Amsterdam van architect Boterenbrood 
en een modern portiek van architect Kruiswijk was de 
heer Polak aan het eind van zijn voordracht gekomen. 
,,De liefde voor het Vaderland is ingeboren", sprak 
Vondel en greep de heer Polak deze woorden aan om zijn 
gehoor op te wekken voor het Vaderland op te komen 
waar het betreft de schoonheid te behouden resp. te be
vorderen. 

Moge dit verslag beschouwd worden als een kleine bij
drage voor den strijd, waarvoor de spreker alle weldenken
de Nederlanders opriep. 

Iets over Cementt 

door P. de Blois. 

Hoewel het woord cement in allerlei beteekenissen wordt 
gebruikt, kan men wel zeggen, dat bij het zien of komen 
van dit woord in de eerste plaats gedacht moet worden aan 
de buitengewoon belangrijke grondstof van beton, die in 
de laatste eeuw een bijzondere rol is gaan spelen bij de 
aller belangrijkste werken voor vrede en oorlog. De pro
ductie statistieken er over worden niet zoo zuiver gepubli
ceerd, dat men een geheel juist beeld kan krijgen van de 
wereldproductie, maar zeker is het, dat tegenwoordig de 
cementproductie is gestegen tot boven 40.000.000.000 kg 
per jaar, waarvan 60 % in N.-Amerika, terwijl de grootc 
Europeesche landen elk ongeveer 10 % zullen produceeren. 
Rekent men een prijs van ƒ 25,— per ton, dan is de waarde 
van dit enkele artikel dus reeds tot over het milliard gulden 
per jaar gestegen. 
Portland cement is ongeveer 100 jaren geleden ontdekt. 
Het materiaal kreeg dien naam, omdat de steen er uit sterk 
geleek (uiterlijk) op een natuurlijken steen in Portland 
(Engeland) gewonnen. 
Stelt men de vraag of vóór die ontdekking dergelijke mate
rialen niet bekend waren, dan kan verwezen worden naar 
de puzzolaan-cement, die reeds door de Romeinen in vrij 
groote hoeveelheden werd gebruikt en die verkregen wordt 
door vermalen van een natuurlijk voorkomend gesteente. 
De ,,tras" behoort tot deze soort en heeft nog steeds een 
plaats- als bouwmateriaal, vooral voor speciale toepassin
gen. Portland-cement wordt bereid uit kalksteen en klei-
aarde, hoewel ook andere grondstoffen met succes dienen 
kunnen. 

De kalksteen wordt in „koldermolens" (d.w.z. onder zware 
vertikaal gestelde ronde steenen, die over een platten 
steen rond loopen) gebroken en vermalen en gemengd na 
afwegen met een afgewogen hoeveelheid zorgvuldig ge
droogde kleiaarde, waarna de massa goed gemengd moet 
worden. 
Soms gebeurt dit door alles te doen loopen in groote acht-
zijdige tanks met roerwerken, waaruit de brei over zeeven 
regelmatig weggevoerd wordt. 
De zeeven houden de grovere bestanddeelen terug, die 
weer nat vermalen worden, terwijl de rest tïaar de 'tanks 
gevoerd wordt, waar alles altijd door met roerwerken in 
beweging wordt gehouden. 
Dit gebeurt ook wel door middel van samengeperste lucht, 
die onder in verdeeld wordt. Voor het malen gebruikt men 
wel zeer groote cylindrische molens, waarin de beide grond
stoffen met water fijn gemalen worden door middel van 
zware stalen kogels, die bij het ronddraaien van den hori
zontaal liggenden cylinder alles fijn wrijven en bij het naar 
beneden rollen verpletteren. 
Het fijnmalen van de grondstoffen is noodzakelijk, even
als het zorgen voor een zoo homogeen mogelijk mengsel, 
omdat de kalksteen en de klei een chemische verbinding 
moeten aangaan, zoodat alleen dan een homogeen product 
verkregen kan worden, als die stoften zoo innig mogelijk 
vermengd zijn en overal, ook in zeer kleine ruimtedeeltjes, 
in een vaste verhouding aanwezig zijn. 
Homogeniteit en verhouding wordt steeds nauwkeurig ge-
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controleerd, opdat niet een minder geschikt mengsel in den 
oven gevoerd zou worden. 
Bijna altijd wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van zeer 
lange cylindrische ovens, die een weinig schuin geplaatst 
zijn en die langzaam om hun as kunnen draaien. De groot
ste er van hebben een lengte tot 75 meter. Ze zijn uit 
platen samengeklonken, die van binnen bedekt zijn met 
vuurvaste steen. 
Aan den buitenkant zijn eenige steunringen aangebracht, 
waarmee de cylinderzuilen op zware rollen, die langzaam 
bewegen, kunnen ronddraaien en zoo den oven meenemen. 
Het hoogste deel van den cylinder rust in een ruimte, waarin 
de grondstof binnenkomt om in den cylinder te vallen, ter
wijl de gassen weggevoerd worden. 
Het laagste deel komt uit in een ruimte, waarin de afge
werkte massa kan neervallen om verder geroerd te worden, 
Aan dit uiteinde wordt veelal zeer fijne vermalen steenkool 
en verwarmde lucht toegelaten, zoodat de kool snel ver
brandt onder het leveren van lange vlammen en in dit uit
einde van den oven een temperatuur veroorzaakt van onge
veer 1500 gr. C, Door het ronddraaien van den oven gaat 
de er in gevallen massa langzaam naar beneden tegen den 
stroom heete gassen in. 

De grondstof wordt dus al zeer snel gedroogd, en komt 
in steeds heeter wordende ovens, zoodat ten slotte alles 
chemische veranderingen ondergaat en harde stukken, ter 
grootte van een noot ontstaan. Deze stukken vallen, uit 
den cylinder en komen terecht in een kleineren, die er 
onderligt en ook schuin gesteld is. 
In deze kleineren cylinder wordt, tegen den langzaam naar 
beneden gaanden stroom stukken in, lucht gevoerd, zoo
dat de „klinkers" afkoelen en de lucht zeer heet wordt, die 
heete lucht dient dan als zuurstofgever in den oven en voor' 
het drogen der kleiaarde. Die klinkers bestaan feitelijk 
reeds uit cement, dat echter nog in bruikbaren staat ge
bracht moet worden door de steenen zoo fijn mogelijk te 
vermalen, hetgeen ook gebeurt in groote kogelmolens; 
vooral tegenwoordig wordt dit malen lang en in groote 
eenheden voortgezet, omdat een speciaal soort snelharden-
de cement voelbare concurrentie ging aandoen aan de port
land, waaraan alleen door leveren van een fijner product 
het hoofd geboden kon worden. 

Cement heeft de merkwaardige eigenschap om zich met 
water chemisch te verbinden tot een hard, sterk gesteente 
(en ook met water, zand en steenen); die verbinding ont
staat slechts langzaam en het duurt vele weken, aleer die 
omzetting zoo ver is gevorderd, dat het gesteente een 
groote sterkte heeft bereikt. 
Men onderstelt dat aan de oppervlakte der cementkorrel-
tjes onder den invloed van het bijgevoegde water (bij ge
bruik van cement alleen) half gelatineuse verbindingen ont
staan, die langzaam ineen vloeien en een harde massa 
gaan vormen. 
Dit hangt dus af van de totale oppervlakte die bij tweemaal 
grootere fijnheid, reeds viermaal zoo groot is, volgt er uit, 
dat zoo fijn mogelijk vermalen noodzakelijk is. 
Van daar dan ook, dat allerlei officieele eischen, te stellen 
aan cement, ook de fijnheid opnemen en bij herziening dier 
eischen bijna steeds grootere fijnheid verlangen. 
Zoo werd in 1905 in Engeland als eisch gesteld, dat op een 
zeef van 180 X '80 mazen per vierkante inch, hoogstens 
22 /^% zou blijven liggen, terwijl tegenwoordig een residu 
van 5 %, de norm is in de snelhardende soorten zelfs 

1 % bereiken. Verder wordt dikwijls de nadruk erop ge
legd, dat cement bovendien rijk moet zijn aan buitengewoon 
fijn poeder, dat dan wel als ,.bloem" aangegeven wordt. 
Men probeerde eerst het gehalte hiervan te bepalen door 
wegblazen met lucht, maar toen bleek, dat men hierdoor 
geen betrouwbare resultaten kon krijgen, is men er toe 
overgegaan de cement te spoelen met vloeistoffen, die er 
geen chemischen invloed op hebben en die bij strooming 
in staat zijn die allerfijnste deeltjes mee te nemen, zoodat 
de hoeveelheid ervan bepaalbaar wordt. 
De snelhardende cement, voor welke concurrentie men 
zoo bang begon te worden, is vooral de „ciment fondée" 
of „aluminacement", die verkregen wordt door een mengsel 
te nemen, dat rijk is aan kleiaarde en dat na de besproken 
voorbereiding in een electrischen oven gesmolten is, of 
liever bij de hooge temperatuur van den electrischen oven 
gesmolten is, de verlangde chemische omzettingen heeft 
ondergaan. Natuurlijk wordt ook deze zeer fijn vermalen 
en kan dan gebruikt worden voor het maken van beton, 
dat reeds na een etmaal zeer sterk is en na drie dagen met 
volledig vertrouwen gebruikt kan worden. 
Deze soort is veel duurder dan de gewone, maar het is 
direct in te zien, welke beteekenis een dergelijk product 
moet hebben voor het maken van constructies op verkeers
wegen en bij verder spoedwerk. 

Van de andere grondstoffen voor cement, zij het misschien 
dan ook niet voor de allerbeste soorten, dient eerstens nog 
genoemd te worden de hoogovenslak (d.w.z. alleen de 
zoogenaamde basische soorten), die vermengd wordt met 
portland in verschillende verhoudingen en ook wel met 
kalk, om dan na fijn malen een voor velerlei doeleinden 
goed bruikbare en goedkoope cement te leveren. 
Een andere grondstof is gips, in de eerste plaats wordt 
een zeer groote hoeveelheid gips onder de genoemde 
grondstoffen gemengd, om te zorgen, dat de cement niet 
al te snel „afbindt", hetgeen voor velerlei toepassingen 
verkeerd zou zijn. Verder worden sinds den oorlog belang
rijke hoeveelheden van deze steen in Duitschland gebruikt 
voor een dubbel doel. 

Het is n.l. mogelijk uit gips zwavelzuur te maken, wat echter 
alleen rendeert, wanneer men ook voor den afval een 
emplooi vindt. Het bleek toen, dat men door bijvoeging 
van kleiaarde bij gips, waaruit zwavelzuur bereid moet 
worden, een zeer bruikbare grondstof kon krijgen voor 
portland cement, zoodat tegenwoordig de fabricage- van 
deze twee zeer belangrijke chemische producten gecombi
neerd wordt en economisch mogelijk is. Het is vooral de 
vinding van den Franschman Monier geweest, die de groei 
van de cement-industrie mogelijk heeft gemaakt. 
Deze was n.l. de eerste die ontdekte, dat cement met 
diverse steenslag en grind en water een mengsel kon op
leveren dat veel grooter sterkte kreeg, door er een „bewa
pening" van ijzer in te brengen. 
Het is gebleken, dat de beton het ijzer zoo vast omgeeft, 
dat van aantasting van het ijzer geen sprake mag zijn, ter
wijl de combinatie van beton, dat wel bestand is tegei? 
hodgen druk, maar niet tegen trek, met het trekvaste ijzer 
de mogelijkheid heeft geopend om constructies te maken, 
die in vroeger tijden ondenkbaar geweest zouden zijn. 
Als voorbeeld behoeven we slechts te wijzen op de con
structie van de moderne zwaar belaste wegen, waarvan het 
dek gedragen wordt door een gewapende onder-beton-
constructie. 
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De Oranjewijk te Groningen, 
door D. K. 

Groningen is verrijkt met een fraai stadsdeel. Tusschen 
het Reitdiep en de Graaf Adolfstraat ten Zuiden der krui-

ontstane Oranjewijk sluit ten Oosten aan bij het Noor
derplantsoen. Om hier een goede bebouwings-overgang 
te verkrijgen zijn de perceelen grond in de onmiddelijke 
omgeving van het plantsoen verkaveld met bestemming tot 
open bebouwingen. Verder is een meer gesloten bebouwing 
toegepast met voortuinen of met grasgazons. In het voor
jaar 1924 nam de architect H. E. Wieringa te Groningen 
het initiatief tot stichting van dit stadsdeel door het bou-

Huizen aan de Nassaulaan. 

sing van den spoorweg Groningen—Delfzijl met het Reit
diep heeft een snelle stadsexpansie plaats. De ter plaatse 

Ernst Cazemierlaan. Bouwkundige G. Ossevorth. 

Nassaulaan. 

Architect H. E. Wieringa'. 

wen van 2 beneden en 2 bovenhuizen met 2 eengezins
woningen. Alras werd de bouwanimo in de omgeving groot. 
Nu ruim 2 jaren later is deze woning-uitbreiding een vol
dongen feit en is de Oranjewijk een der mooiste gedeelten 
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Koninginnclaan. Architect H. E. Wierlnga. 

van onze fraaie Noord-Nederlandsche stad. Door de snelle 
verkoop der gronden heeft de gemeente tot aanleg van 
straten over moeten gaan en al is dit niet geschied met de 
voortvarendheid die van bouwerszijde gewenscht werd, de 
gemeente heeft deze taak ruim opgevat. Volgens de situatie 
bezit de Nassaulaan 2 rijwegen elk 6 m breed, in het 

Ernst Cazei Architecten Kazemier & Tonkens. 

midden een grasgazon en verder breede geplaveide wan
delpaden. Verderop is het Nassauplein 55 m breed aan
gelegd, in het midden een vijver met rondom een verlaagd 
wandelpad. Breede trappen verbinden de niveauverschillen. 
Ter verbinding met de zuidelijker gelegen bebouwing is een 
baspulebrug in het verlengde der Princesseweg over het 

'nncesseweg. Bouwkundigen Postma & Meersma, 

Reitdiep gelegd. Aan de Wilhelminakade, langs het Reit-
diep, bevinden zich industrieterreinen. De gemeente 
Groningen heeft hier opslagplaatsen en deze vormen 
vooral bij de aansluiting tegen de Koninginnelaan geen 
fraai geheel. Dit schijnt een exploitatiefout te zijn in de 
directe nabijheid der voorgestelde open bebouwing bij het 
Noorderplantsoen. Het staat te bezien of dit gedeelte der 
terreinen de toegedachte bestemming (open bouw) spoedig 
zal volgen. De gemiddelde prijs der bouwgronden bedraagt 

Plan voor 4 Heerenhulzen aan het Nassauplein. 

Architect H. E. Wierlnga. 

E E R S T E V E R D I E P I N G . 

na aanleg van bestrating, plantsoenen, rioleering enz. 20 
gld. per m2. Overweldigende moderne architectonische 
kunstuitingen zijn als in sommige nieuwe wijken van b.v. 
Amsterdam hier niet te vinden. De ontwerpen zijn over 
het algemeen eenvoudig en pretentieloos, doch doen frisch 
en vroolijk aan. Het valt direct op, dat hier iets meer dan 
gewone speculatiebouwers aan het werk zijn geweest. De 
gereproduceerde afbeeldingen geven voldoende afwisseling 
en bouwtypen te zien. Het zal zeker aangenaam en inte
ressant zijn voor stadgenoot en vreemdeling een wandeling 
door dit nieuwe Groningsche stadsdeel te ondernemen. 
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„Goliath^papier, Rexilitc dekking en Kamfer Feit, 
Het is reeds jaren geleden, dat ik voor het eerst de be-
bording van een kap zag afdekken met asphaltpapier, vóór
dat de pannen of leien gedekt werden. Steeds heb ik deze 
toepassing een practische en goede bouwwijze gevonden 
en waar mogelijk toegepast en aangeraden. De N. V. 
Handel Maatschappij „de Driehoek", Henegouwerlaan 51c 
te Rotterdam brengt thans voor dit doel een speciaal papier 
(merk Goliath) in den handel dat aan alle eischen vol
doet. Het is zóó te zien een henneppapier, aan één zijde 
waterdicht geprepareerd en van gering eigen gewicht. Het 
is taai en gemakkelijker te hanteeren dan gewoon asphalt
papier. De kosten, inclusief het opleggen, ad ƒ 0,20 per m2 

geschat, mogen de toepassing niet weerhouden. Bij storm, 
wanneer pannen en leien afwaaien, vormt deze simpele 
onderlaag een niet te onderschatten voorbehoedmiddel 
tegen inwateren. Ook tegen de stofplaag, vooral bij 
fabrieksbouw en tegen jachtsneeuw, kortom tegen elke 
strijd der natuurkrachten is het aanbrengen van een laag 
Goliath-papier onder de eigenlijke dakdekking een extra 
wapen. Ik zou de toepassing van dit goede materiaal willen 
uitbreiden en aanwenden als beschermende laag tusschen 

nieuw metselwerk en kostbare betimmeringen, achter 
spiegels en schilderijen vooral bij nieuwe bouwwerken. 
Ook lijkt mij dit papier, bij z.g. roetmuren een probaat 
geneesmiddel. Het kan met de geprepareerde zijde op het 
pleisterwerk gehecht worden en daarna overhangen. Roet-
vlekken zullen niet doorslaan. Tevens brengt genoemde 
firma de Rexilite dakbedekking in den handel, het best te 
vergelijken met de reeds jaren ingeburgerde rubberroid-
dekking. Prospectus is op aanvrage te verkrijgen. De prijs 
van dit dakmateriaal is billijk te achten. Een nieuw, tot 
nog toe onbekend materiaal, vormt het „Kamperfelt". Dit 
viltpapier, de naam duidt het aan, is doortrokken met een 
kamferpreparaat dat jaren de bekende sterke lucht vast
houdt. Vrouwelijke motten zijn uiterst afkeerig van kamfer 
en zullen, wanneer onder karpetten en kleeden een derge
lijke onderlaag aanwezig is aanstonds op de vlucht gaan en 
haar eierenvracht deponeeren tusschen de weefsels van 
een minder sterk riekende stof. Voor inwendige bekleeding 
van bontkisten is dit „Kamper Feit" aan te bevelen. Ook 
in garderobes, magazijnen enz. kan het toepassing vinden. 

Vragen en Antwoorden* 
Vraao. ~ de B. te VI. Welke kleurstoffen kunnen het beste ge
bruikt worden bi] cementpleistering voor buitenwerk. 

Antwoord. ~ Daar u het over kleurstoffen hebt en geen bepaalde 
kleur opgeeft, dienen wij u meerdere verfstoffen te noemen. Vóór 
alles dienen de te gebruiken kleuren /ic/ifsterk te zijn en bestand tegen 
de invretende werking der cement. 
Voor rood neme men gemalen steen of doodekop. 
Voor geel chromaatgeel of oker. 
Voor blauw gemalen kobaltglas. 
Voor wit marmerslijp. asbestpoeder of Amer. witte cement. 
Voor zwart gemalen steenkool. 
Groen, paars, oranje enz. worden verkregen door menging der hoofd
kleuren. De verfstoffen dienen uiterst fijn gemalen te zijn en voor 
het aanmaken der mortel Innig met het cement vermengd. 
Daar de grijze cementkleur bij glad pleisterwerk dominant werkt, krijgt 

men fraaier resultaat, wanneer men de bepleistering kamt of bouchar-
deert. Tegenwoordig is er een witte Amerikaansch cement in den 
handel, die wel duurder is, doch het euvel, verzwakking der kleuren, 
niet bezit. Voor binnenwerk en vloeren kan men' dezelfde kleuren 
toepassen. 

Vraag. — Als vraag 2 vraagt dezelfde abonné naar een vroegere 
aflevering van het Vademecum der Bouwvakken, waarin over het 
maken van terrazzovloeren geschreven werd. 

Antwoord. - Wij deelen dezen vraagsteller en ook andere vragers 
oa L te BI. mede, dat de nos. 10, 16, 17 en 18 der jaargang 1925 
uitverkocht zijn. Gezien echter de belangrijkheid van en navraag naar 
het bekende artikel over terrazzowerk zijn wij besloten, mede ten ge
rieve onzer vele nieuwe abonnée's in een der eerstvolgende afleverin
gen de copie te herplaatsen. 

Boekbespreking* 
Bij de Uitgevers Maatschappij Kosmos te Amsterdam verscheen de 
tweede bundel Nieuw-Nederlandsche Bouwkunst, een verzameling van 
fotografische afbeeldingen van Nederlandsche moderne bouwwerken 
met plattegronden door Prof. Ir. J. G. Wattjes, Hoogleeraar aan de 
Technische Hoogeschool te Delft bijeengebracht en van- inleiding 
voorzien, gebonden in den boekhandel verkrijgbaar ad f 9,50. 
Deze bundel bevat 163 fotoreproductie's en 32 platte gronden op 
kleine schaal naar uitgevoerde moderne Nederlandsche en Neder-
landsch-Indische Bouwwerken. In vergelijking met den eersten bundei 
zien wij tal van afbeeldingen naar ontwerpen van Architecten, wiens 
werken bij de eerste uitgave achterwege moesten blijven. Een grooter 
verscheidenheid van vormen en Ideeën is het gevolg hiervan. Het is 
ondoenlijk bij ieders werV afzonderlijk stil te staan, doch ontegen
zeggelijk is het aangenaam in dit boekwerk te bladeren en te verge
lijken, desnoods te crltiseeren. Groote bekooring gaat van deze ver
zameling uit en ten slotte hadden allen hetzelfde doel voor oogen, 
een moderne schepping te geven en mede te werken aan een eigen 
mooie Nederlandsche Architectuur. Men mag sceptisch staan tegen
over al te buitennissige vormen, de durf, de wil is er, die tot slagen 
prikkelt en met zooveel energie en liefde voor de bouwkunst moeten 
we eenmaal op den rechten, nu nog bochtigen weg geraken. Stil
stand is er niet, het doet goed aan in dezen bundel te zien, dat Rijks 
en Gemeente autoriteiten, zoowel als kerkelijke overheden, mede
werken om de moderne Architectuur die plaats in te ruimen, die haar 
toekomt en mede te werken aan de veredeling onzer nieuwe kunst. 
Prof Wattjes, als bijeenbrenger van deze tweede groep Nieuw Neder

landsche Architectuur komt een woord van hulde toe voor zijn werk, 
dat voorzeker een goede ontvangst binnen onze grenzen en in onze 
Overzeesche Bezittingen zal te beurt vallen. De onderschriften in de 
moderne talen wijzen er op, dat het buitenland zich voor deze uitgave 
mede zal interesseeren, immers onze moderne Architectuur treft 
alom groote bewondering. Het is een der dingen, waarin een k eln 
land groot kan zijn. Het aantal reproductie's naar utiliteitsbouwwerken 
is ditmaal nog klein, mogelijk volgt bij een derde bundel gelegenheid 
opnamen te geven van watertorens, fabrieksbouw, silo's enz. 
De Uitgevers Maatschappij Kosmos drukte deze uitgave evenals de 
eerste bundel op roomkleurig kunstdrukpapier met kloeken letter en 
contrastrijke cliché's. De fraaie band is naar het ontwerp van Ir. D. 
Roosenburg. 

De bekende Firma G. Vormer, Princessegracht no. 1 (Boschkant) te 
•s-Gravenhage, zond ons het Ie Supplement op haar Catalogus van 
boeken en tijdschriften op technisch- en kunstgebied. In dit supplement 
zijn alle nieuwe boeken en tijdschriften, die verschenen zijn na Sep
tember 1925, met vermelding van prijzen of abonnementswaarden, 
opgenomen. De „Radiotechniek" is afzonderlijk vermeld. Achterin be
vindt zich een overzichtelijk „Zakenregister", dat het opzoeken in 
den 30 pagina's bevattenden tekst vereenvoudigt. Wie dit supplement 
niet ontvangen heeft, kan deze nog verkrijgen na aanvrage bij boven
genoemde firma. Het wordt evenals de Hoofdcatalogus gaarne toe-
gezonden. 
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Uit den Spijkerbak* 

Een ingenieur, chef op een der grootere bouwkundige bureau's wilde 
een teekening, die gereed was, voor gezien parafeeren. Jammerlijk 
had hij een ietwat Hègsch accent en vroeg den teekenaar: „Zag hebt 
U niet even een pan voor mij. 
De teekenaar had toevallig eenige monsters onder zijn bereik staan 
en offreerde hoffelijk een roode verbeterde Hollandsche dakpan. Het 
verwonderde antwoord luidde: „Neen, zag, dat niet, ik bedoel een 
schrijfpan". (Historisch), 

Van de week was ik op bezoek bij een jong-getrouwd echtpaartje, 
dat ergens in de uitbreiding West woont. Een lieve straat vol van 
de modernste architectuur. En mijn hart zwol van trots. „Daar komen 
ze van heinde en ver naar kijken. Om het na te doen", is mij ver
zekerd, door een van de heeren van den Woningdienst. Zooals de 
Hollandsche schilderschool voortleeft als een van de allerberoemdste, 
zoo zal de Hollandsche architectuur uit dezen tijd voortleven als een 
van de merkwaardigste. 
Ik drukte op het schelleknopje. Ik drukte nog eens. Toen zag ik in 
het halfdonker een papiertje: „Voor twee hoog s.v.p. aan de deur 
rammelen. Schel kapot". Ik rammelde en het jonge vrouwtje kwam 
naar beneden. 
^ Kom je daarvoor naar beneden? vroeg ik. 
— Ja, zei het lieve kind, de luchtdruk werkt niet. 
De deur moest namelijk met luchtdruk open gaan. 
— En je schel ook niet, zei ik. 
é- Er werkt hier niets, zei ze met een zucht. 
'— Denk er om, zei ze, de leuning zit wat los. En de vierde tree zit 
ook los. En pas op dat je op het portaal, ze zei eigenlijk „hall", niet 
tegen den muur loopt, het pleister laat zoo gauw los. 
Het leek me alles erg los hier. Ik kwam boven zonder dat het huis in 
elkaar stortte. 
Knus. Echt knus. Kamertje precies geknipt voor een jong echtpaartje 
dat den heelen dag op eikaars schoot zit te koekeloeren. 
^ Ga maar niet op de canapé zitten, zei mijn jonge en gelukkige 
vriend. Hij staat net onder den drup. 
— Watblief? vroeg ik en keek naar een gele plek tegen het plafond. 
— Ja, het druipt daar een tikje. Maar aan dezen kant is het kurk-
droog. Anders een heel geriefelijke woning. 
Ik werd opgeschrikt door een dreun tegen den muur. 
— O, dat is niks, zei het jonge vrouwtje. Het is wat gehoorig hier. 
Maar daar wen je gauw genoeg aan, niet waar, mannie. En je treft 
het gelukkig. Het regent vanavond niet. 
— Wat bedoeld je? vroeg ik en ik trok onwillekeurig mijn broeks
pijpen op. 
— Och, zei mijn vriend, als het regent slaat de regen wel eens tegen 
den muur en dan wil het wel eens dat het door den muur heendringt. 
Maar dan moet ook net de wind er op staan. Maar anders hebben 
we geen klagen, niet waar, poes? 
Poes knikte en keek een beetje angstig naar het behang dat op één 
plek los hing. 
— Ik heb het al driemaal geplakt, zei hij haar blik volgend, maar 
het houdt niet. En hij had het nog niet gezegd of er kwam een ge
kraak en het plafond vertoonde een groote scheur. 
— Lastige bovenburen? vroe^ ik. 
- Och, nee, zei Poes. Een paar eenige menschen. Ze doen niemand 

overlast. Ik denk dat mevrouw haar warme stoof wat hard heeft 
neergezet. 
Ik ben uit dit „Mekka der Volkshuisvesting", vol ontzag voor de 
moderne architectuur, die mij voorkomt van alle eeuwen te zijn, levend 
weergekeerd 

Spotternij of Sotternij uit de Telegraaf. 

Het eenmaal bereikte is den strevenden mensch onvoldoende. 
Goethe 

Ongevallen Statistiek. — In het bouwbedrijf, hierbij gerekend de 
abrieken voor machinale houtbewerking, zijn de meest voorkomende 
ongevallen: 
Ie. het verwonden door cirkelzagen; 2e. het instorten van steigers; 
3e. het vallen van steigers, ladders en daken; 4e. het trappen in 
spijkers. 

De cirkelzagen blijken zeer gevaarlijke machines te zijn. Het is 
dringend noodig, hierop telkens weer de aandacht te vestigen. 
De ongevallen statistiek van de Risicobank toont het gevaar der 
cirkelzagen duidelijk aan. 
In 1925 kwamen 241 ongevallen voort uit cirkelzagen. Hiervan waren 
194 gevallen van bescheiden omvang, 40 veroorzaakten een invaliditeit 
van langer dan 42 dagen, 7 veroorzaakten blijvend letsel. 
Met moet de getroffenen gezien hebben om te beseffen van welk een 
omvang dit letsel dikwijls is. Herinneren wij ons niet hoe een heele 
straat in rep en roer stond toen een nog jeugdig werkman een hand 
geheel afgezaagd werd? Welk een medelijden, echter gepaard aan be
wondering, hadden wij met den timmerman, die van beide handen 
nog slechts wijsvinger en duim had overgehouden, waarmede hij zich, 
voor zoover wij het konden beoordeelen. best kon redden. 
Het is een typisch verschijnsel, dat de houtbewerking zooveel meer 
ernstige ongevallen oplevert dan de metaalbewerking. Het aantal on
gevallen in de metaalbewerking is daarentegen veel grooter. Hieruit 
is echter geen conclusie te trekken, omdat een vergelijking tusschen 
het aantal werknemers ontbreekt. 
De metaalbewerking geeft 1677 gevallen, Waarvan 1560 van korten 
duur, 111 van langen duur en 6 van blijvende invaliditeit. Voor de 
houtbewerking zijn deze cijfers: 673, 576, 83 en 14. 
Hieruit blijkt duidelijk den crnstigen aard der laatste ongevallen. 
De statistiek geeft geen verdere inlichtingen maar veronderstellen wij 
dat de houtbewerking minder machinaal plaats vindt dan de metaal
bewerking en dat verder de inrichtingen waar hout bewerkt wordt 
(speciaal op de bouwwerken) meer provisorisch zijn ingericht dan 
de inrichtingen waar metaal bewerkt wordt. Doodelijke ongevallen 
kwamen, zooals de statistiek aangeeft, hieruit niet voort. 

Het instorten of breken van steigers leverde de volgende cijfers op: 
Gevallen 38: korte invaliditeit 27, langer den 42 dagen 9, blijvend •—•, 
dood 2. 
Het tragische van deze ongevallen ligt dikwijls hierin, dat er meerdere 
slachtoffers tegelijk vallen. Het lot is hierbij grillig als altijd want 
komt het eene slachtoffer er goed af, het andere daarentegen dik
wijls slecht. 

Het vallen van steigers, goten en daken, in het algemeen van groote 
hoogte, gaf de volgende cijfers: 
Gevallen 775: kort 633, lang 118, blijvend 3, dood 21. 
Het doodencijfer wordt door geen der andere rubrieken geëvenaard, 
ja slechts door: vervoermiddelen te land (spoor of tram) en schippers-
bedrijf benaderd n.l. in beide gevallen 15. 
Hierbij kan opgemerkt worden, dat groote bouwwerken dikwijls 
slachtoffers eischen. Wij herinneren slechts aan: Nederl. Handel Mij. 
en Sluisbouw IJmuiden, zonder hierbij uit te spreken dat deze gevallen 
bepaald onder de rubriek: vallen van steigers enz. behooren. 
Dat ladders nog al eens uitglijden of breken, dat werknemers van 
ladders vallen, en dat hiervan erge ongevallen het gevolg zijn, blijkt 
wel uit deze cijfers: 
Gevallen 445: waarvan 206 uitglijden, 31 breken ladder en 208 vallen 
van ladder. 
Hierbij waren 89 ernstige gevallen, n.l. 87 langer dan 42 dagen, 1 
blijvend en 1 doodelijk ongeval. 

Het trappen in scherpe voorwerpen (waaronder zeer zeker spijkers) 
valt in aantal en omvang mee. Het staat echter o.i. niet vast dat al 
deze gevallen wel tot een ongevalaangifte leiden. 
De statistiek wijst aan dat splinters in 7 van de 10 gevallen infectie 
veroorzaken. 
Deze bespreking van de Ongevallen-statistiek zou niet volledig zijn 
als wij niet vaststelden dat het aantal aangiften in 1925 hooger was 
dan ooit te voren. Het aantal gevallen zonder uitkeering draait alle 
jaren om de 30%. Het aantal ernstige ongevallen heeft in 1925 zijn 
laagtepunt bereikt met 6,2 % van het aantal aangiften. 

Intusschen, en laat dit de strekking zijn van deze beschouwing, treft 
veiligheidsmaatregelen en weest bovendien voorzichtig overal waar 
gevaar aanwezig is. 
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Wie eerst op verstandige wijze raadpleegt, dan een vast besluit neemt 
en daarna zijn plan ten uitvoer brengt met onverzettelijke volharding, 
zonder zich te laten ontmoedigen door die onbeduidende moeilijk
heden, welke een zwakkere geest afschrikken, hij kan een groote 
hoogte bereiken op elk gebied. 

William Wirt. 

Roesiwerende verven. 
De in het ijzer voorkomende onzuiverheden kunnen bij aanraking met 
electrolytin electrische stroomen doorstaan. Als electrolyt kan o.a. fun-
geeren het bij het drogen uit lijnolie afgesplitste water. 
Het oplossend vermogen dezer electrolytin is zeer verschillend en in 
sommige gevallen kan verwisseling in de electrische spanningsreeks 
der metalen voorkomen. 
Zoo is b.v. voor chroomzure zoutoplossingen gevonden, dat deze het 
oplossen van ijzer geheel verhinderen; practische toepassing van het 
gevondene werd echter moeilijk, daar de met deze zouten bereide 
verven slecht drogen. 
Volgens „V. D. 1" 1926, no. 4 is Hielreich er in geslaagd uit amiden 
en cyaniden een verf te bereiden, welke dezelfde eigenschappen bezit 
als de chroomzure zoutoplossingen. 
Te Beilen—Lichtefelde verrichte proefnemingen hebben bewezen, dat 
deze verf aan zwaardere eischen voldoet dan loodmenie. 

Natuursteenblokken in Beton. — In streken waar natuursteen over
vloedig en dus goedkoop is, worden vaak ter besparing blokken 
natuursteen verwerkt in ongewapende beton-constructies van zware 
afmetingen (stuwdammen, machinefundamenten enz.); de nieuwe 
Amerikaansche beton voorschriften stellen zekere eischen voor de toe
passing van deze z.g.n. „dlsplacers". In Der Bauingenieur" 1926, H. 
30, wijdt Dr. Ing. HammüUer eenige theoretische beschouwingen aan 
dit ontwerp in verband met den Schwanenbach-stuwdam, waarbij 
25 pet. van het gietbeton volume vervangen is door ruwe steen-
blokken tot een max. afmeting van 2 m3. 
De vraag kan worden gesteld, tot welke spanningen dergelijke blokken 
bij het krimpen der betonmassa aanleiding geven. 
Uitgaande van een bolvormig kernstuk, is overeenkomstig de aflei
dingen van Töppl in Drang und Zwang I te bewijzen, dat de radiale 
druk op den bol onafhankelijk is van zijn diameter en bijv. een waarde 
van 30 kg/cm2 kan bereiken, waarbij dan tevens een tangentieele 
trekspanning optreedt gelijk aan de halve memenieke waarde der druk-
spanning; deze trekspanning neemt verder van het boloppervlak zeer 
snel af. 
Granietblokken, welke minder elasticiteit bezitten, dan gietbeton, ver
blinderen de optredende spanningen met ongeveer 18 pet. 

Betondwarsliggers. — De Duitsche spoorwegen zijn er toe overgegaan 
het rollend materiaal te verzwaren tot 25 ton asbelasting hetgeen hooge 
eischen stelt aan de wegconstructie; met name moesten rail en biel 
grootere gewichten verkrijgen. De dwarsliggers kunnen echter niet 
onbeperkt dichter bij elkaar worden gebracht, aangezien dan het 
onderstoppen onmogelijk wordt; men heeft getracht, het dwarsligger
gewicht te verhoogen, hetgeen op de eenvoudigste wijze kan geschie
den door deze van gewapend beton te ontwerpen. 
Beton-biels liggen goed vast op een grof grindbed, zonder tusschen-
laag van steenslag. 
Bij de dwarsligger constructie ziet men zich voor de volgende vragen 
gesteld: 
Ie. het bevestigingsmiddel voor de rails op eenvoudige wijze en toch 
bedrijfszeker aan te brengen. 
2e. de railstooten door een elastische onderlaag te verzachten en 
3e. de veel voorkomende breuk in het midden van den dwarsligger 
te vermijden. 
Wij vinden in Die Bautechnik 17 September 1926 H 141 de beschrij
ving van een nieuwe gepatenteerden dwarsliggervorm, systeem 
Roudolf, welke aan deze voorwaarden schijnt te voldoen. 
De biel is 2,14 m lang, in het midden 20 cm breed en aan de uit
einden 37 cm en vervaardigd van beton 1 :4. 

Nabij de uiteinden zijn hard houten klossen ingelaten, welke de 
hellingplaatjes voor railondersteuning dragen met als tusschenlaag 
papier-maché, in olie gedrenkt. 
Men verkreeg op deze wijze een elastische verbinding, welke tevens 
eenige horizontale beweging mogelijk maakt. 
De ontwerper schrijft verder, dat door eene nieuwe vinding, waar
voor hangende patent-aanvragen, thans nog geene nadere mededee-
llngen kunnen worden gedaan, het mogelijk geworden is, het optreden 
van scheuren positief te voorkomen. 

Kurkeik. — Gebruik van den kurkeik voor constructie doeleinden in 
Marokko. 
Wij weten, dat de kurkeiken naast de olijfboomen een der voornaam
ste plantaardige rijkdommen van de oeverlanden der Middellandsche 
Zee vormen, v.n.l. in 't Westen. Men is de kurkeiken in Marokko eerst 
in 1914 gaan ontginnen. 
Bij volledige exploitatie kan men daar jaarlijks op 100.000 kwintalen 
kurk rekenen. 
Door het ontschorsen van den kurkeik, wat men aldaar, Ie démasclagé 
noemt, krijgt men het mannelijk kurk, een gebarsten schors, weinig 
veerkrachtig, welke in speciale industrieën wordt gebruikt. 
In het tijdschrift L'lngénieur-Constructeur Febr. 1926, beschrijft 
E. Poix, hoe men dat kurk in Marokko voor constructie-doeleinden 
kan gebruiken. Te Fedhala, bij Casablanca, heeft men onlangs een 
kurkmaalderlj opgericht, waar kurk in 4 grootten gemalen wordt. 
De fijnste korrels dienen als verpakking voor het export van fruit, 
groenten en eieren. De grootere korrels tot 1 è 2 mm worden warm 
met steenkolenpek gekneed. 
Wij geven een agglomeraat dat in platen van 3 tot 20 cm dikte ge
zaagd, bij de constructie van lichte isoleerende wanden wordt toe
gepast. 
Als isoleermiddel bij vriesinrichtingen is het gebruik van nwnnelijk 
kurk bekend. 
Te Fedhala worden ook kurksteenen vervaardigd (22 X 11 X 5 cm) 
waarbij cementmortel en kurk met de trilpers gemengd worden. 
Het kurk voegt zonder eigenlijk gedrukt te worden, wat belangrijk 
is wegens zijn elasticiteit. 
Deze lichte steenen veranderen hoegenaamd niet van vorm na een 
maand in het water en daarna een maand in de zon gelegen te 
hebben. 
De fabriek heeft dan ook tegels al of niet bewapend en dik 3 tot 
6 cm op de markt gebracht. 
Daarna ving men de constructie van uiterst lichte holle vloeren aan,. 
gecombineerd met kleine gewapende balkjes. 
De fabricage, door inlanders uitgevoerd, gaat zeer goed vooruit. 
De eerste vloeren in de scholen van Casablanca verwerkt gaven alle 
voldoening. De overspanning bedroeg 7 m. Men denkt binnenkort 
ruimten te kunnen overspannen van 10 X 10 m zonder tusschen-
steunpunten. 

Beton en Zeewater. — De afdeeling „Werven en Dokken" van de 
marine der Vereenigde Staten heeft besloten een nieuwe serie proeven 
te nemen over de duurzaamheid van betonpalen in zeewater. Een voor-
loopig programma werd opgesteld en voor kritiek rond gezonden aan 
verschillende betonspecialisten en aannemers. 
Aanvankelijk was het plan, de proeven 'in de haven van Boston te 
verrichten, doch men vreesde daar met te gunstige omstandigheden te 
doen te hebben wegens veeldrijvende stookolie, zoodat tenslotte de 
keus viel op Portsmouth. 
Van vooraf onderzochte grondstoffen werden 35 palen vervaardigd, 
in samenstelling varieerende van 1:1:2 tot 1:3:6, enkele met ge
bruikmaking van aluminiumcement en sommige met oppervlaktedichting 
door middel van teer, parafine, asfalt, gesmolten zwavel etc. 
In elke paal werd centraal een 2" grespijp gebetonneerd, waardoor 
men later waarnemingen zal kunnen doen omtrent het water doorlatend 
vermogen van het beton. 
Gelijktijdig werden proefstukken vervaardigd en beproefd na gedeel
telijke verharding in zeewater. 
Ten slotte werden alle palen onder een houten steiger opgehangen. 
Zij zullen elk half jaar voor den dag worden gehaald voor waar
neming en fotografie. („Eng. News Ree", 2 September '26), 
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De Sluisbouw te IJmuiden, 
door J* W» v« d. Laan* 

Technisch Ambtenaar van den Rijks-Waterstaat. 

(Met losse plaat). 

De bekistingen. 
De bekistingen zijn, daar alles uit vrijwel rechte wanden 
bestaat, vrij eenvoudig en bestaan in hoofdzaak uit vlakke 
schotten van zooveel mogelijk gelijke oppervlak, n.l. 
23̂ 2 m breed en 3 m hoog. De rioolbekisting was echter 
door het steeds wisselend profiel een zeer interessant 
stukje werk. Die eenheidsschotten bestaan uit een 2 tal 
dubbele hoofdstijlen versterkt met een trekstang. Aan deze 
hoofdstijlen zijn een viertal horizontale dubbele gordingen 
verbonden, waartegen de tusschenstijlen steun vinden. Het 
5/4" schotwerk is weer met dun plaatijzer bekleed, dat 
vóór het storten licht geolied wordt. De hoogte der kist 
is tevens ongeveer de afstand tusschen 2 stortnaden. 
De schotten worden van onderen door middel van bouten 
met houtdraad op 't eene eind en schroefdraad op 't andere 
aan het gereed zijnd werk vastgeklemd en van boven 
worden voor- en achterkist aan elkaar gekoppeld. 
Tijdens het storten worden n.l. in het beton de bevestigings
bouten voor de volgende kisting ingebetonneerd. De bout 
is daartoe aan het houtdraadeinde van een rond dezen 
draad gedraaide spiraal van 6 mm rondijzer voorzien. Bij 
het wegnemen der kist wordt de bout uit het draadeinde 
gedraaid, welks einde nu als tap in het beton blijft zitten 
om bij het storten van de volgende étage dienst te doen. 
Later worden deze gaten volgesmeerd. 
Fig. 70 en 70a mogen een en ander verduidelijken. Figuur 70, 
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Fig. 71 geeft U verder een overzicht van de noordmuur 
met deurkas van welke laatste het achterste deel gereed 
is. Bij het verschijnen van dit artikel zal het betonwerk 
geheel gereed zijn. Er rest dan nog het afbranden van 
den ijzeren damwand voor zoover deze in de sluisopening 

Figuur 70a 

zit tot het peil van 15,50 m - N. A. P. en het af
werken van de aansluitende kanaalbeloopen, terwijl daar
na de baggermolen den dam tusschen den werkput van 
3 m - • N. A. P. en materiaalhaven weg komt bagge
ren.. Dan stroomt het water toe, wat echter voorloopig 
nog gekeerd zal worden door een gronddam, die thans 
in den schutkolkput wordt opgeworpen. 

D W / S R ^ D O O R & n E D E . D E U R . 

. 5 0 0 . 

K . P . ï- KAM^/Nl_Pe. lU. 

L. E>, W . = U A A ^ S T tSE^C-MDE. W/OvXtRSTAMD. 
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Fiauur 72. 

Figuur 73. 

De deuren. 

De 3 deuren voor den sluisbouw 
te IJmuiden, benevens de afsluit-
caisson voor de deurkassen, wor
den gebouwd door de iV. V. 
Burgerhout Scheepsbouw en 
Machinefabrieken te Rotterdam. 
De bouw is aangenomen voor de 
som van ƒ 975.000,—, iedere deur 
kost dus ±: 3 ton. 
De deuren bestaan uit een 5 tal 
horizontale vakwerkregels met 
aan weerszijden een beplating van 
z.g.n. buckelplaten, uitgezonderd 
de luchtkist. De 3e en 4e regel 
van onder af gerekend zijn ge
heel dicht en vormen met de zij
wanden een z.g.n. luchtkist, waar
door de deur drijft. Door inlaten 
van water in deze luchtkist wordt 
de deur uitgebalanceerd tot ze 
verticaal drijft en geen grooteren 
druk op de rolwagens uitoefent 
dan 80 ton. De geheele deur 
weegt 1250 ton. 
De luchtkist is verder in water
dichte compartimenten verdeeld, 
zoodat bij beschadiging door aan-
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varing de deur toch nog voldoende drijfvennogen behoudt. 
De deur is van groenharthouten aanslaglijsten voorzien, 
terwijl ook onder de deur groenharthouten regels zijn aan-

van de deurkas laten zien, in fig. 74 de half voltooide 
noordmuur met deurkas en rioolmondingen en in fig. 75 
de half voltooide zuidmuur met deurnis en rioolmondingen. 

gebracht, schuifhouten genaamd, waarop de deur 
de rolwagens defect zijn, kan schuiven. 
Een deur is lang 53,50 m, terwijl de dikte op de bepla
ting 7,30 meter bedraagt en de hoogte der deur rond 20 
meter is. 

Figuur 74 

indien In uitvoering is thans tevens het buitensluishoofd, wat 
eigenlijk een vergroote editie van het binnensluishoofd is, 
daar dit hoofd 2 deurkassen heeft. 
De bouw werd aangenomen door de firma Broekhoven & 
Van Zuilen voor de som van ƒ 4.746.000,—. Op 't oogen-

m^ÊÉs^Sml^Mm 
SI 

Figuur 75. 

Over de deur is een voetbrug van 3 m breed aange
bracht. Fig. 72 geeft U de doorsnede over de deur. 
De deuren worden bewogen door een 2 tal heugelstangen, 
die op de hoogte van 4 m -f N. A. P. de deur aan
grijpen. De heugels worden door tandraderen bewogen 
en schieten in achter de deurkas uitgebouwde kokers. 
1 ot slot mag ik U in fig. 73 nog een stukje wapening 

blik zijn gereed de betonpalen en damwanden, in totaal 
± 8500 stuks, terwijl de Ijzeren damwandkuip eveneens 
gereed is en begonnen werd met de ontgraving binnen deze 
kuip. 
Allicht, dat later nog eens op den bouw van dit .sluis-
hoofd kan worden teruggekomen. 



Het toepassen van Natuursteen aan 
door A. 

Haagsche Commissiebank te 's-Gravenhage. Arch. F. A. Bodde, aldaar 
Hoofdingang van Zweedsch graniet en blauwe Kirchheimer 

Muschel kalksteen. 

Weinig bouwstoffen zijn zoo algemeen en veelvuldig toe
gepast als natuursteen in zijn vele soorten en de oudste 
overblijfselen van menschelijke bouwkunst zijn ons in dit 
materiaal overgeleverd. 
Het is dan ook geen toeval, dat men ook in onzen tijd 
voor monumentale gebouwen gaarne natuursteen toepast, 
al is het in deze „bezuinigingsjaren" dikwijls in uiterst 
bescheiden mate. Zeer zeker zijn ook in baksteen vele 
mooie bouwwerken verrezen, waarbij er echter heel wat 
bedorven zijn door een gemis aan goede natuursteenen 
afdekkingen en dergelijke om slechts bij de utiliteit te 
blijven, daar verdere toepassing een zaak van aesthetisch 
inzicht wordt. 
Het laatste geeft mij aanleiding om als 't ware midden in 
het onderwerp te beginnen, om daarmede ook zekerder van 
uw belangstelling te zijn. 
W a t toch is het geval? 
Op zeker tijdstip gebruikt elke „bouwer" groene Syeniet1), 
daar hij ontdekt heeft, dat dit mode isl En hij wenscht 
dit dan te verwerken, zooals dit hem ten opzichte van zijn 
werk en zijn beurs het beste uitkomt. Het werk eischt dik
wijls zeer groote afmetingen, b.v. voor overspanningen, 

1) De naam is algemeen doch foutief, de juiste benaming is Groen
steen of Diabas. 
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Nederlandsche moderne Bouwwerkent 
Vcrvoortt 

en deze zijn, vooral bij groene Syeniet, zeer schaarsch. 
Men heeft dan echter zijn teekeningen reeds gereed en de 
voorlichting van den vakman komt dan meestal te laat, 
zoodat hetzij groote stukken met gebreken dan wel on
plezierige veranderingen het gevolg zijn. Deze steen toch 
wordt niet in gewone steengroeven of bergen gewonnen, 
doch komt op bepaalde plaatsen in Duitschland als zwerf-
blokken voor, door eruptie naar boven gebracht. Deze 
blokken hebben daarbij aan geweldige spanningen bloot-
gestaan, zoodat oogenschijnlijk gave stukken dikwijls 
blijken inwendig scheuren te hebben, waardoor zoon blok 
bij de bewerking soms geheel in onbruikbare stukken uit
eenvalt. Overigens heeft de steen een mooie donkergroene 
kleur en laat zich op elke wijze bewerken of in platen 
zagen tot ca. 3 cm dikte. Gepolijst wordt de kleur bijna 
zwart. 

Een andere donkergroene natuursteen is Dolomiet, welke 
egaal zachtgroen van kleur is en niet de gebreken van 
groene Syeniet vertoont. 
Een zeer donkere kleur bezitten slechts weinige gesteen
ten; wèl zijn er zwarte kalksteensoorten, zooals zwart 
marmer, zwarte Naamsche en Doorniksche steen, doch 
deze nemen alle, na eenigen tijd aan de lucht te zijn bloot
gesteld, door oxydatie een lichtgrijze tot witte tint aan, 

Magazijn Gebr. Stokvis te 's-Gravenhage. Arch. Ir. J. Limburg, B. I., 
aldaar. Gevel van gevelgrijze Thüringer travertin 
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KANTOORGEBOUW ROTTER DAMSCHR BANKVEREENIGING TE 'S-GRAVENHAGE. 
Architect Ir. H. Mertens. B. I., Bilthoven. 

terwijl enkele zwarte granietsoorten uit Zwe
den en Duitschland alleen zwart zijn in ge
polijste bewerking, doch bij gestockte be
werking weer een grijze kleur verkrijgen. 
Zwart zijn ook de meeste leigesteenten, welke 
naar gelang de dikte der lagen tot dakleien 
verwerkt worden of wanneer de dikte der 
lagen dit toelaat tot biljartplaten en galm-
borden in toren. Leisteen kan door tempera
tuursverandering tamelijk veel krimpen of uit
zetten. 
Een enkel materiaal is er nog, hetwelk aan 
de huidige vraag naar donkere natuursteen 
kan voldoen, n.l. Basaltlava. 
Deze poreuze steen is van vulkanische oor
sprong en heeft een sponsachtige structuur. 
De hier te lande gebruikte steen wordt ge
vonden in uitgedoofde kraters in de omge
ving van Andernach, waar schachten van 
meer dan honderd meter diepte in exploitatie 
zijn, met zeer nauwe toegangen, welke ver
geleken kunnen worden met kolenschachten. 
Het is bekend, dat reeds de oude Romeinen 
in het Rijnland Basaltlava verwerkten. 
De bestendigheid tegen verwering is zeer 
groot, terwijl de toepassing ook voor straat
keien en trottoirbanden pleit voor de hard
heid en weerstand tegen afslijting. Om deze 
redenen is de steen voor traptreden buiten
gewoon geschikt, terwijl ze nimmer glad 
wordt. Ook dit materiaal kan bezwaarlijk in 
groote afmetingen geleverd worden en gel
den evenals bij Groensteen, afmetingen 

Gevel van generfd bewerkte qkergele Canstattcr Traverten. 
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Kantoorgebouw Rotterdamsche Bankvereeniglng te 's-Gravenhage. 
Detail middenpartij ter hoogte goot en vlaggestok. 
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R.K. Kerk te Berkel. Architect H. C. M. van Beers te Rotterdam. 
Gewelfribben van Fransche kalksteen. Kolommen van Beiersch graniet. 

boven 1 m lengte reeds als tamelijk groot. 
In vele oude steden, zooals Zutphen, Deven
ter vooral die welke aan de waterwegen lig
gen, vindt men Basaltlava gebruikt voor 
trottoirplaten op plaatsen waar ze 2 a 300 
jaar geleden gelegd werden. 
De ligging van het water onzer oude steden 
heeft de toepassing zeer bevorderd van steen, 
welke langs dezen weg gemakkelijk aange
voerd kon worden. Zoo vindt men dikwijls, 
naast de Basaltlava, tegels in roode Sollin-
ger (Wezer) zandsteen, welke in den oer
tijd laagsgewijze gevormd werd. en zich in 
deze lagen (3—5 cm, 5—7 en 7—10 cm dik) 
weer gemakkelijk laat splijten en zoodoende, 
na vierkant behakt te zijn, een goede vloer
tegel geven in de afmeting van ongeveer 

50 X 5 0 c m -
De meest harde Sollinger Zandsteen is bui
tengewoon geschikt voor vloeren in slacht
huizen wegens zijn blijvende stroefheid en 
bestandheid tegen inwerking van organische 
en anorganische stoffen. Hierbij is echter de 
noodige voorzichtigheid in de keuze van 
groeve aan te bevelen. 
Een andere steen, welke vroeger veel in ons 
land ingevoerd werd, is de Bentheimer of 
Gildehauser Zandsteen. Deze soorten worden 
meestentijds over een kam geschoren, hoe
wel de eerste iets geler en grofkorreliger is 
dan de laatste. De steen heeft bewezen hon
derden jaren goed te blijven in ons zeekli-
maat, doch wordt tegenwoordig weinig ge
bruikt. De reden is vermoedelijk de primitieve 
exploitatie der groeven. In Twente gaat men, 
wanneer er behoefte is aan dezen steen, per 

kar een vracht halen of zelf uitbreken a raison van zoo
veel per m8. In dezen steen is uitgevoerd de bekende Delft-
sche Poort te Rotterdam en vele andere oude gebouwen. 
Nog een ander materiaal, hetwelk men aan de oudste ge
bouwen toegepast ziet is de Weiberner en Ettringer Tuf
steen. Vooral voor torenbouw is deze steen geschikt wegens 
zijn buitengewoon licht gewicht (ca. 1500 kg), hetgeen 
een besparing in de fundeering beteekent. De meest tegen 
het weer bestendige soort is de Ettringer Tufsteen van 
geel-bonte kleur, doorspekt met kleine stukjes Grauwacke. 
Deze steen vervulde in vroegere jaren veelvuldig de plaats 
welke thans door vuurvaste steen wordt ingenomen en 
vindt men ook thans nog bakovens welke aan de binnen
zijde met grof behakte platen Tufsteen bekleed zijn. Deze 
steen kan gezaagd worden in platen tot ca. 6 cm dikte, 
doch vereischt een zorgvuldige behandeling ter voor
koming van beschadiging. 

Hier te lande het meest bekend is wel de Belgische hard
steen (Petit-Granit) en er is zeker wel geen plaatsje in 
ons Vaderland waar men deze steensoort niet vindt, van 
verwerkt aan keien en trottoirbanden tot aan de meest 
monumentale gebouwen. 
Vooral in het Zuiden van ons land is de toepassing zeer 
algemeen. De bekende brug over de Maas te Maastricht1) 
dankt voor een niet gering deel zijn schoonheid aan de 
mooie schakeering welke door den tijd in de hardsteen-
blokken ontstaan is. 
Hardsteen wordt in een zeer groot aantal groeven ge-

1) Zie voor afbeelding Januarinummer 1927. Vad. der Bouwvakken. 

Kantoorgebouw Ned. Handel Mij., 's-Gravenhage. 
Architecten Gebr. van Niekerken, aldaar. 

Hoofdingang van Euville Marbrier. 
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Gevels Kirchhei: 

POSTKANTOOR TE ROTTERDAM. 
Architect Ir. Bremer. B.. I. Rijks Bouwmeester, 

sr Muschelkalkstepn blauwgrijs. Gefrijnd bewerkt. Plint rood Noorsch Graniet (brute). 

wonnen welke echter niet alle dezelfde kwaliteit leveren. 
Op sommige plaatsen is de exploitatie tot in de perfectie 
opgevoerd. Machtige kranen zorgeft voor het transport 
van de door staaldraden uitgezaagde of gekloofde blokken, 
welke dan weer door middel van bladzagen in platen en 
zuilen verdeeld worden, die op deze manier, zonder veel 
verdere bewerking, geschikt zijn tot trottoirbanden of wel 
tot de meest ingewikkelde bouwdeelen verwerkt te worden. 
Bijzonder fraaie deelen hiervan ziet men aan de oude 
Amsterdamsche Grachthuizen, als gebogen gevelafsluitin-

Postkantoor Rotterdam. Detail Hoofdinqan gang. 

gen of guirlandes hoewel dikwijls bedekt onder vele verf
lagen. 
Hardsteen is een kalksteen, evenals marmer, en dit ver
klaart dan ook de, betrekkelijk, gemakkelijke wijze, waar
op het zagen kan geschieden. 
Tegelijkertijd brengt dit echter vele oningewijden op een 
dwaalspoor omtrent de mogelijkheid van bewerking van 
andere soorten, zooals graniet. 
Daar ook graniet in platen gezaagd kan "worden, schrijft 
men dikwijls ten opzichte van graniet afmetingen voor, 
welke alleen mogelijk zijn, wanneer de steen in platen ge
zaagd wordt, terwijl het meerendeel der granietgroeven 
hierop niet is ingricht. Het vereischt dan ook heel wat 
meer arbeid en tijd een granietblok tot platen te zagen, 
dan een blok hardsteen, terwijl dikwijls, om die bewerking 
niet al te lang te doen duren, met diamanten bezette zagen 
gebruikt moeten worden, wat zeer kostbaar is. Dat men 
niettegenstaande dit feit graniet toch zaagt, ligt dikwijls 
hieraan, dat men aan het door de zaag verkregen vlak 
slechts weinig meer behoeft te doen om een fraai gepolijst 
oppervlak te verkrijgen tevens om te voldoen aan de vraag 
naar bekleedingsmateriaal bij betonconstructies en derge
lijke. Wanneer het echter gaat om platen voor dektreden, 
zoo kan men in de meeste gevallen goedkooper te werk 
gaan door uitvoering in massieve granieten treden. In der
gelijke gevallen winne men vooraf het advies van een ter 
zake kundige in. 

Graniet van velerlei herkomst wordt hier te lande inge
voerd, de soorten en kleuren op te sommen zou ondoenlijk 
zijn, zoodat wij met een greep moeten volstaan. 
Zweedsch graniet is een der beste soorten, van allerhoog-
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Graniet, hoewel hierin eenige zeer zachte soorten voor
komen. 
Van de Duitsche Granietsoorten zijn bekend de geel-grijze 
Beiersche soorten. Over 't algemeen zijn deze het goed
koopste, waarbij men zich echter niet al te veel door den 
lagen prijs moet laten verleiden, daar sommige groeven 
een materiaal opleveren, dat bijzonder gemakkelijk (dus 
goedkoop) te verwerken, doch van slechte hoedanigheid is. 
Het Odenwald Graniet, helder wit-zwart gespikkeld, is 
zeer hard en bestand tegen verschillende chemische invloe
den. Veel overeenkomst hiermede vertoont het Saksisch 
Graniet, hoewel dit dikwijls roestig is. 
Geheel afwijkend van kleur is het eveneens in Saksen voor
komende Beuchaer Graniet. Dit heeft een bronsachtige 
groenrood gemengde korrel, waardoor de steen mooi har
monieert met verschillende baksteensoorten. 
Verder vindt men granietgroeven over de geheele aarde 
verspreid; een volledige vermelding zou ondoenlijk zijn, 
wij noemen alleen nog het bekende Labrador-Graniet, groen 
of blauw met paarlemoerachtige vlekken. 
De bewerking van graniet is tamelijk zwaar, het meest 
gebruikelijk is de z.g.n. gestockte (gebouchardeerde) be
werking. Nadat de ruwe blokken met den beitel wat ge
fatsoeneerd (gespitzt) zijn, komt het stocken, hetwelk ge
schiedt met een zwaren hamer, waarvan het aanslagvlak 
is voorzien van punten, welke grof of fijn zijn, naar gelang 
een tamelijk ruw, dan wel een zeer fijn oppervlak ge-
wenscht wordt. 

Het is duidelijk, dat bij een dergelijke manier van bewer
king een fijne profileering ongewenscht is. Architraaf-
lijsten, zooals deze vroeger veel toegepast werden, zijn in 
Graniet zéér kostbaar. Dunne stukken moeten van zwaar-

Postkantoor Rotterdam. Detail Voorhal. 
Wanden gepolijste okergele Canstatter Travertin, 

Plinten gepolijst Zweedsch graniet. 

ste drukvastheid en aangename roodgrijze tint. Momenteel 
wordt het gebruikt voor de nieuwe landhoofden en pijlers 
van de Maasbrug te Rotterdam. De Zweedsche Graniet
keien behooren tot de beste en worden zeer goed bewerkt. 
De bestratingen te Rotterdam van deze keien met aan-
gegoten voegen, zijn wel de beste voor het zware verkeer 
in deze stad. Vooral de blauwe ,,Gneis"keien van de Zuid
kust zijn zeer mooi vlak en hard. 
Noorsch Graniet heeft veel overeenkomst met Zweedsch 

KANTOORGEBOUW DRIEKONINGEN, AMSTERDAM. 
Architect Gebr. v. Gendt, aldaar. Beuchaer. (Brons groenachtig graniet) 
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dere blokken gekloofd worden, zoodoende verkrijgt men 
platen van ca. 20 cm dikte, bij nog dunnere stukken moet 
het te veel afgehakt worden, zoodat zulke dunne maten 
oneconomisch zijn. 
Het stocken geschiedt in verschillende opvolgende graden 
van fijnheid, waarvan de fijnste in de plaats treedt van de 
bewerking, welke men bij hardsteen geschuurd noemt. 
Hierop komt eventueel het polijsten hetwelk, zoover de 
vorm van de werkstukken dit toelaat, machinaal geschiedt 
door middel van een roteerende schijf onder toevoeging 
van amaril e. d. 

Minder hard maar toch duurzaam is de Muschelkalksteen, 
welke in Holland voor het eerst op grooten schaal is toe
gepast aan het Postkantoor te Rotterdam. 
Ten onrechte zou de sponsachtige structuur doen twijfelen 
aan de deugdelijkheid, doch de steen is zeer taai en heeft 
een voldoende drukvastheid. De kleur is genuanceerd 
licht blauwgrijs tot donkergrauw. 
Sommige stukken laten door de aanwezigheid van versteen
de schelpen duidelijk de samenstelling onderscheiden, het
geen ook het geval is met de Travertin. Deze heeft een 
nog grovere structuur en is geelgrijs. Beide soorten komen 
hoofdzakelijk in Thüringen voor. 
De fraai okergeel geaderde Canstatter Travertin komt uit 
Württemberg. Bijgaande foto ]) toont dan ook, ondanks de 
grove structuur, dat beeldhouwwerk in dit materiaal zeer 
goed tot zijn recht komt. 
Gepolijst komt de kleur van de Canstatter Travertin wel 
het beste uit. deze wordt dan nog dieper en doet denken 
aan exotisch marmer. 
Bekend zijn ook de Fransche kalksteensoorten, te veel om 
alle te vermelden. Onder de hardste en meest voor buiten
werk geschikste behoort Euville, bijzonder hard, doch zeer 
kostbaar, is de lichtrose Poullenay. Zachter en meer voor 
binnenwerk geschikt zijn St. Joire, Larochette enz. Savon-
nieres is zeer licht te bewerken en komt daardoor vooral 
in aanmerking voor geprofileerde stukken als gewelfribben, 
verder voor beelden enz. De kleur is over 't algemeen wit 
tot zeer lichtgeel. 
De polijstbare Larys (Moucheté) kan eigenlijk reeds tot 
de marmersoorten gerekend worden en wordt wegens zijn 
stroefheid veel gebruikt voor dektreden. 
De Fransche kalksteensoorten worden gewonnen in 
groeven over een zeer groot gedeelte van Zuid-Frankrijk, 
in het Juragebergte, terwijl verder ook uit Algiers een 
zeer goede witte steen geëxporteerd wordt. 
Nauw verwant aan de kalksteenen zijn de marmersoorten, 
welke over de geheele wereld voorkomen. Het best in kwa-

) Detail middenpartij Rotterdamsche Bankvereeniging te den Haag 

De bevolking van Nederland neemt elk jaar met ruim 
100.000 zielen toe. In 1830 bedroeg het aantal 2,6 millioen, 
waarvan 1/T gedeelte in de steden woonde; tegenwoordig 
heeft Nederland een bevolking van 7,4 millioen. waarvan 
/4 gedeelte in de 5 groote steden is samengedrongen. Het 
is een bedroevend verschijnsel, dat er op het platte land 
geen plaats meer is voor alle leden van het gezin om het 

liteit is het witte Carrarische marmer. Prachtig geaderd 
zijn de lichte Grieksche marmersoorten (Skyros). Zuiver 
zwart marmer wordt alleen in België gevonden, hoewel 
men daar voor minder goed betaalde werken veel steen uit 
de omgeving van Namen levert, welke feitelijk tot de lei
achtige gesteenten behoort en welke minder diepzwart is. 
Mooie groene marmers levert Zweden. 
Het Belgisch rood marmer is bekend, vooral als materiaal 
voor schoorsteenmantels. Dit komt nog in vrij goede hoe
danigheid voor; de meeste gekleurde marmersoorten zijn 
echter met tal van meer of minder dichte aderen door
sneden, welke bij de bewerking met kit of schellak gestopt 
worden. 

De gepolijste oppervlakte van marmeren platen oxydeert 
aan de lucht blootgesteld in ons klimaat spoedig, hoewel 
geregeld vakkundig onderhoud de verweering langen tijd 
kan tegenhouden. 
Voor den oorlog werden door de Duitschers uit de Zuid-
West-Afrikaansche Koloniën prachtig exotisch geaderde 
marmersoorten geïmporteerd, welke men thans helaas 
slechts weinig meer ziet. 
Resten ons nog als belangrijk de zandsteensoorten, waar
van wij bereids Bentheimer en Wezerzandsteen noemden. 
Algemeen bekend is ook de Obemkirchner Zandsteen, 
welke van lichtgrijze kleur is met z.g.ii. roestaders, doch 
later dikwijls geheel zwart wordt. De steen is echter van 
buitengewone kwaliteit, doch wat duurder dan andere 
soorten door de zwaardere bewerking. 
Bekend zijn ook de Maulbronner Zandsteensoorten, welke 
voorkomen in de verschillende groeven van lichtgeel tot 
paars en donkerrood. Deze steen heeft een hooge druk
vastheid. 

De vroeger veel gebruikte Udelfanger Zandsteen uit 
Luxemburg afkomstig schijnt vrijwel uitgeput en levert men 
daarvoor meest al Bomer Zandsteen, welke niet zoo weer-
vast is. 
Volledig is dit artikel niet, daardoor zou het te uitgebreid 
worden. Het zou alleen reeds bladzijden vullen, de thans in 
onbruik geraakte steensoorten op te sommeo, welke men 
bij restauratie aan oude gebouwen vindt en waarvan de 
defineering dkwijls groote moeite geeft. 
Wel hoop ik, dat dit artikel mag bijdragen tot een meer 
uitgebreide toepassing van de vele fraaie steensoorten, 
welke de natuur ons oplevert. 
Voor den oorlog kon men een overdadige, dikwijls ziel-
looze toepassing van natuursteen constateeren, welke thans 
heeft plaats gemaakt voor een al-baksteen architectuur. 
Dit is een ander uiterste. 
Een oordeelkundige keuze van kleur en materiaal zal een 
gebouw verrijken en bijdragen tot de monumentaliteit 
daarvan. 

dagelijksch brood te verdienen in het vak waarin zij zijn 
opgegroeid en dat de jongeren vaak naar de groote steden 
trekken om te trachten daar te vinden wat het platteland 
hun niet geven kan. En wanneer hun dat niet gelukt, wat 
helaas maar al te vaak het geval is, dan vermeerderen zij 
slechts de werkeloosheid aldaar en worden het slacht
offer van al de bedenkelijke gevolgen daaraan verbonden. 

Afsluiting en gedeeltelijke inpoldering van de Zuiderzee, 
door Ir* C» P» Vijverberg c*u 
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Om in deze toestanden verbetering te 
brengen is uitbreiding van onze cul
tuurgronden noodig Van het ruim 3)4 
millioen h.a. groot Nederlandsch ge
bied is ongeveer 2 ^ millioen h.a. in 
cultuur gebracht. Van de rond 800.000 
h.a. niet in cultuur g.ebrachten grond is 
475.000 h.a. woeste grond bestaande 
uit hoogveen, dalgrond, heide, zand-
stuivingen en duin: met behulp van 
kunstmest is het zeer goed mogelijk een 
groot gedeelte van deze gronden in 
cultuur te brengen. Dat men slechts 
weinig menschen daartoe bereid vindt, 
vindt zijn oorzaak in den hoogen prijs 
der kunstmest, de hooge arbeidsloonen 
enz. Gedurende de laatste jaren echter 
heeft het Rijk de ontginning van woes-
ten grond mogelijk gemaakt door voor
schotten te verleenen aan hen die zich 
wilden toeleggen op het vestigen van 
kleine landbouwbedrijven van 8 tot 12 
h.a. groot. Op de Rij ksbegroo ting 
werden vooral gedurende de jaren 1920 
—1923 gelden uitgetrokken, waarvan 
gedurende 8 jaar een renteloos voor
schot voor ontginning werd verleend: 
daarna wordt gedurende twee jaar 4 
procent rente betaald, waarna de beta
ling met de aflossing der schuld in 30 
annuïteiten geschiedt. Voor één bouw
bedrijf van 12 h.a. omvang werd een 
voorschot gegeven van 10.000—8.000 
gulden. Ten koste van een uitgaaf, die 
na betrekkelijk korten tijd in de schat
kist terugvloeit, van hoogstens ruim 
ƒ 800,— wordt dus 1 h.a. grond aan 
den in cultuur gebrachten bodem van 
het land toegevoegd. Op deze wijze 
zijn reeds meer dan 150 boerderijtjes 
ontstaan en zonder dat men zijn toe
vlucht behoeft te nemen tot minderwaardige gronden, kan 
men rekenen, dat er bijna 200.000 h.a. nog gereed liggen 
voor ontginning: de grond komt binnen korten tijd ter be
schikking, risico is er aan dergelijke aanwinst van cultuur
grond niet verbonden. 

Bij de gedeeltelijke drooglegging der Zuiderzee, — welke 
landaanwinning mede wordt ondernomen om een afzet
gebied te krijgen voor de steeds groeiende overbevolking, 
komt de grond niet zoo spoedig ter beschikking en komt 
hij heel wat duurder te staan. Hieronder zal het een en 
ander omtrent die onderneming worden medegedeeld. 
De wet van 14 Juni 1918 tot afsluiting en droogmaking 
van de Zuiderzee beoogt hoofdzakelijk afsluiting van de 
Zuiderzee door een afsluitdijk loopende van de Noord-
Hollandse he kust door het Amsteldiep naar het eiland 
Wieringen en van dit eiland naar de Friesche kust, zoo
mede de droogmaking van gedeelten van het aldus afge
sloten gedeelte van de Zuiderzee. Op bijgaand kaartje (1) 
is aangegeven op welke wijze dit zal geschieden. De af
sluitdijk zal bestaan uit een tot den te verwachten hoogsten 
stormvloedstand reikenden keileemdam en overigens uit 
zand, dat zooveel noodig afgedekt zal worden met kei-
leem of klei, terwijl dit lichaam verder zal worden bekleed 
onder water met de noodige kraagstukken en boven water 
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Figuur I. 

met steenglooiïng en grasmat. De kruinshoogte is zoodanig 
ontworpen, dat bij den te verwachten hoogsten stormvloed 
geen golven op de dijkskruin komen. Aan de binnenzijde 
is een watervrije berm ontworpen, breed 30 m, waarop 
een weg voor gewoon verkeer en een spoorweg voor 
dubbel spoor met de noodige uithaalsporen, ten behoeve 
van de militaire verdediging, aangebracht kunnen worden. 
(Zie fig. 2.) De uitwateringssluizen (S) van het IJssel-
meer zijn in zee ontworpen en in verband daarmede over 
twee punten van de afsluiting verdeeld: één sluiscomplex 
is geprojecteerd beoosten Wieringen en een tweede com
plex op ongeveer 4 km van de Friesche kust, nabij de 
aldaar aanwezige diepe geul, de middelgronden genaamd. 
Bij elk complex is voorhands gerekend op den bouw van 
eenige groepen van uitwateringssluizen, elk wijd 12 m, in 
totaal gevende eene uitwateringsbreedte van 360 m. Met 
het oog op de scheepvaart is bij het westelijk complex 
gerekend op den bouw van één groote schutsluis, geschikt 
voor schepen tot 2000 ton en bij het oostelijk complex 
op den bouw van een groote voor schepen van 2000 ton 
en een kleine schutsluis voor schepen van max. 600 ton. 
De dijk Wieringen—Friesland zal ongeveer 29 km lang 
worden en de kosten dier afsluiting, met inbegrip van die 
der sluizen en van die der werken noodig in verband met 



35 

* 

TiorutSOtf, 

^LU'dczxc^ 
M" < 30*. * 1 

\jsseCmcei 

Figuur 2. 

de afsluiting, doch zonder die der voorziening in de be
langen der defensie worden begroot op negentig millioen 
gulden. 
Binnen de afsluiting zullen 4 polders worden gemaakt 
en wel een N. Westelijke voor de Noordhollandsche kust 
tusschen Wieringen en Medemblik, de z.g. W^ieringer-
meerpolder, een N. Oostelijke benoorden de uitmonding 
van de IJssel voor de Friesche en Overijsselsche kusten 
en twee zuidelijke polders bezuiden de lijn Enkhuizen naar 
den IJsselmond, welke gescheiden worden door een breede 
strook water. Bij den gekozen vorm der polders zal de 
oppervlakte droog te leggen grond rond 224.000 ha be
dragen, waarvan ongeveer 

20.000 ha in den N . W . polder 
56.000 Z . W . „ 
95.000 Z.O. 
53.000 N.O. 

terwijl de oppervlakte van het IJsselmeer nagenoeg 115.000 
ha zal bedragen. 
Aangenomen is voorshands dat gelijktijdig met den aan
leg van den afsluitdijk begonnen zal worden met den 
Wieringermeerpolder, hetgeen tot gevolg heeft, dat deze 
polder reeds drooggemalen en in cultuur genomen zal 
worden, vóórdat de afsluitdijk gereed zal zijn. 
De totale kosten, met inbegrip van die van het droog-
malen en onderhoud der gemaakte werken totdat de 
gronden hun normale kapitaalwaarde bezitten zijn begroot 
als volgt: 

Voor den N . W . polder 37 millioen gulden. 
„ „ Z . W . „ 101 
„ „ Z.O. „ 143 
„ „ N.O. „ 84 

Totaal 365 millioen gulden. Met inbegrip der kosten van 
voorziening in de belangen der defensie en in die van de 
visscherij zullen de kosten van afsluiting en gedeeltelijke 
drooglegging zeker de 500 millioen te boven gaan. Van de 
geaardheid van den bodem der droog te leggen polders 
geeft de geologische kaart van de Zuiderzee (fig. 3) 
eenig idee. 
In Juli 1924 is verschenen het verslag van eene Commissie 
aan wie was opgedragen een onderzoek in te stellen naar 
de baten welke van de afsluiting en droogmaking van de 
Zuiderzee mogen worden verwacht. In dat verslag worden 
in de eerste plaats de factoren behandeld, die onze huidige 
landbouwconjunctuur beheerschen, met name de intensi-
veenng van onzen landbouw, met als gevolg daarvan af
hankelijkheid van het buitenland wat betreft den aanvoer 
van granen, veevoeder en kunstmest en den uitvoer van 
landbouwproducten van hoogere waarde, en verder de 
groote behoefte aan cultuurgrond, leidende tot voor de 

meest rationeele exploitatie te ver doorgevoerde versnip
pering van den grond, tot het uitoefenen van luxe-cultuur, 
welke ook bij gebruik van kleine oppervlakten grond 
mogelijk is, en tot overmatige stijging van koop- en pacht
prijzen. 
Daar terugkeer tot een meer extensieve landbouwcultuur 
uitgesloten wordt geacht, kan het gevaar alleen bestreden 
worden door het beschikbaar stellen van meer cultuur
grond, hetgeen o.a. door drooglegging van een gedeelte 
van de Zuiderzee wordt bereikt. De commissie is verder 
van meening, dat het niet mogelijk is een eenigermate 
nauwkeurige raming te maken van de voordeelen, die het 
te scheppen IJsselmeer van de omringende landen zal op
leveren. Het voordeel, dat de zoetwatervoorziening uit het 
IJsselmeer voor de provinciën Friesland en Noord-Holland 
zal opleveren, is n. h. i. op eenige millioenen per jaar te 

• schatten, waarvan de gekapitaliseerde waarde, bij een 
rentevoet van 5 %, op globaal 100 millioen is te stellen. 
De groote beteekenis van de zoetwatervoorziening, welke 
uit het genoemde cijfer blijkt, vindt in hoofdzaak haar 
oorzaak in den zeer gunstigen invloed, welke het voort
durend beschikbaar houden van goed drinkwater voor het 
vee op de melkproductie heeft. Voor de provincie Fries
land voegt zich daarbij het groote belang, dat de scheep
vaart heeft bij de mogelijkheid om de boezemwateren in 
droge perioden op peil te kunnen houden. 
De Commissie meent vervolgens te mogen aannemen dat, 
wanneer de Zuiderzeegronden zullen worden uitgegeven 
—-hetgeen vermoedelijk tusschen de jaren 1930 en 1950 
zal mogen worden tegemoet gezien —- gemiddelde pacht
prijzen van niet minder dan ƒ 125,— a 150,— per jaar 
en per h.a. kunnen worden verwacht, terwijl voor deze 
gronden op gemiddelde koopprijzen van omstreeks ƒ 3000 
per h.a. gerekend mag worden. 

En alsof de commissie er toch niet zoo erg gerust over 
is, dat hare studie in verband met de te verwachten pacht
en verkoopprijzen door velen niet als eenigszins phantas-
tisch zal worden aangemerkt, verklaart zij ten slotte, dat 
het niet zoo zeer de van de drooglegging ca . te verwach
ten voordeelen zijn, die haar volledige uitvoering der 
Zuiderzeeplannen wenschelijk doen voorkomen, maar dat 
het vooral de zeer groote daardoor te verkrijgen algemeen 
economische voordeelen zijn die haar tot die meening heeft 
gebracht. 
Dat de Zuiderzeepolders een afzetgebied van beteekenis 
zouden vormen voor onze overbevolking, zooals gepropa-
gandeerd wordt, is op zijn zachtst uitgedrukt in hooge 
mate overdreven. De Zuiderzeepolders zullen gelegenheid 
bieden tot vestiging van •— en eene bestaansmogelijkheid 
openen voor 2 a 300.000 menschen. (Gerekend wordt 
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50.000 gezinnen). Neemt men in aan
merking, dat de jaarlijksche bevolkings
aanwas ruim 100.000 bedraagt, dan be
hoeft het geen verder betoog, dat de 
gronden die in 1940—1950 droog 
komen, niet kunnen bijdragen tot de 
oplossing van het tegenwoordig bran
dend overbevolkingsvraagstuk. Alleen 
indien met spoed gewerkt wordt aan de 
drooglegging van de Wieringermeer, 
zoodat die polder in 1932 in cultuur 
kan worden gebracht, zal dit -eenigs-
zins mogelijk zijn. 
Met het eerste gedeelte van den af
sluitdijk der Zuiderzee, n.l. den dijk 
tusschen de Noord-H ollandsche kust 
en Wieringen werd in 1920 begonnen. 
Op 29 Juni van dat jaar, te 12,5 uur 
n.m. werd de perste bak grond in het 
profiel van den beteugelingsdam door 
de kleine geul van het Amsteldiep ge
stort en daarmede met de afsluiting der 
Zuiderzee een begin gemaakt. Die dijk 
kwam finaal gereed op 28 December 
1925. De uitvoering van dezen afsluit
dijk is niet voorspoedig geweest: door 
inzakking in den ondergrond en door 
zijdelingsche verschuiving en opper
sing heeft de betrokken aanneemster, 
naar verluidt, meer dan een half milli-
oen gulden aan dat werk verloren. In 
de aannemerswereld is men zoo beducht 
geworden voor de bestekken, volgens welke men de eerste 
Zuiderzeewerken heeft aanbesteed, dat het Rijk zich ge-
iioodzaakt heeft gezien een anderen weg te volgen bij de 
verdere uitvoering dier werken. 

Alvorens daaromtrent het een en ander mede te deelen, 
zij nog vermeld, welke maatregelen men bezig is te nemen 
om de droog te leggen gronden zoo spoedig en zoo goed 
mogelijk in cultuur te brengen. 
Wanneer de Zuiderzeegronden drooggelegd en verkaveld 
zullen zijn, kan niet verwacht worden, dat ze bij de be
bouwing gedurende eenige jaren cultuurresultaten zullen 
opleveren, dit vergelijkbaar zijn met die welke op reeds 
lang in cultuur zijnde gronden worden verkregen. Eerst 
nadat voldoende ontzilting en een goede structuur zullen 
zijn bereikt, kunnen van de Zuiderzeegronden die land-
bouwopbrengsten worden verwacht welke zij door hun 
samenstelling in staat zijn te leveren. Gaat men de resul
taten na, welke hier te lande bij de cultuur der eerste jaren 
op vóór hun drooglegging met zeewater overdekte gronden 
zijn verkregen dan blijkt, dat hier veelal meerdere jaren 
zijn verloopen, alvorens zelfs de kosten van bewerking 
door de opbrengst der gronden werden goedgemaakt. Het 
is dan ook aan dergelijke gronden dat het vergelijkings
materiaal, moet worden ontleend, dat aanwijzingen kan 
geven voor de in de eerste jaren na de drooglegging in 
de Zuiderzeepolders aanwezige cultuur-mogelijkheden en 
in die jaren te verwachten landbouwopbrengsten. In het 
rapport der z.g. commissie-Lovink, ingesteld voor een her
nieuwd onderzoek naar de baten, welke van de Zuiderzee
werken mogen worden verwacht, is daarom voor de twee 
belangrijkste polders hier te lande, welke vóór hun bedij
king door zeewater met een hoog zoutgehalte bedekt 
waren, n.l. den in 1844 resp. 1847 drooggemaaktcn Waard-
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en Groetpolder en den Anna Paulownapolder nagegaan, 
welke ervaringen hier in de eerste cultuurjaren zijn opge
daan. Daaruit is gebleken, dat de cultuurresultaten, ge
durende de eerste jaren aldaar verkregen, zeer ongunstig 
zijn geweest en dat dus de aldaar verkregen ervaring 
weinig bemoedigende vooruitzichten voor de aanvankelijk 
van de Zuiderzeepolders te verwachten opbrengsten in 
uitzicht stelt. In het bijzonder verdient zulks de aandacht, 
nu men overtuigd is geworden van de noodzakelijkheid om 
zoo spoedig mogelijk de Wieringermeer droog te leggen, 
welker bodem wel het hoogste zoutgehalte bezit. 
Terwijl nu de in den Waard- en Groetpolder en Anna 
Paulownapolder opgedane ervaringen met de landbouw-
kennis, waarover thans wordt beschikt, geheel kunnen 
worden verklaard en de weg is aangewezen om te trachten 
in veel korter tijd dan in genoemde polders in het alge
meen het geval was een gunstigen cultuurtoestand in de 
Zuiderzee polders te verkrijgen, zoo blijven er toch, zegt 
het rapport-Lovink, tal van vraagpunten bestaan ten aan
zien van de practische toepassing der aan te wenden mid
delen, waaromtrent slechts door ervaring een zuiver 
oordeel kan worden verkregen. Ervaring met de toepassing 
van nieuwere inzichten bij het in cultuur brengen van de 
droog te leggen Zuiderzeepolders heeft men uit den aard 
der zaak niet. Gaat men nu bij het in cultuur brengen 
van de 20.000 h.a., welke in den Wieringerpolder binnen 
enkele jaren ter beschikking zullen komen volgens nog niet 
of slechts ten deele aan de practijk getoetste beginselen te 
werk, dan is niet te vermijden, dat op aanzienlijke deelen 
van dat oppervlak cultuurmethoden zullen worden toege
past, welke later zullen blijken niet de meest economische 
te zijn geweest. Wanneer men er zich rekenschap van 
geeft dat de Wieringerpolder, eenmaal in volledige cul-
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tuur gebracht zijnde, wordt gerekend een pachtwaarde van 
belangrijk meer dan 2 millioen gulden 's jaars te rullen 
vertegenwoordigen, dan is het wel duidelijk wat een achterr 
stand van enkele jaren bij het in cultuur brengen betee-
kent en van hoe veel belang het zou zijn reeds bij het 
droogvallen van den polder over de ervaring te beschik
ken, die anders eerst verkregen zal zijn nadat de polder 
in cultuur is gebracht. 
Deze overweging bracht de commissie-Lovink op het denk
beeld - - een denkbeeld dat kort geleden door de Kamers 
overgenomen werd - - om zoo spoedig mogelijk een klein 
oppervlak grond in de Zuiderzee in te dijken, dat in ge
aardheid en omstandigheden zooveel mogelijk met de in 
cultuur te brengen gronden in de Wieringermeer overeen
komt, teneinde gelegenheid te hebben op kleine schaal het 
resultaat van verschillende cultuurmaatregelen in de prac-
tijk binnen zeer korten tijd te overzien, alvorens deze op 
groote schaal in toepassing te brengen in den Wieringer-
meerpolder. 

Op de suppletoire begrooting voor het Zuiderzeefonds 
voor het dienstjaar 1925 is gerekend op het maken van 
zulk een proefpolder bij Andijk. Daar het met den aanleg 
van den proefpolder beoogde doel het best bereikt zal 
worden, indien de in den polder te nemen proeven met 
Jiet ontzilten en in cultuur brengen van den drooggelegden 
zeebodem over een zoo lang mogelijk tijdvak kunnen 
worden voortgezet. Vóórdat de eerste gronden in den 
drooggemaakten Wieringermeerpolder in gebruik zullen 
moeten worden genomen, was het zaak dien aanleg zoodra 
mogelijk ter hand te nemen, opdat reeds in den zomer van 
1927 met de proeven een aanvang zal kunnen worden ge
maakt. Daarom is, nadat omtrent de sedert met de opgerich
te Maatschappij tot uitvoering van Zuiderzeewerken geslo
ten overeenkomst betreffende de uitvoering der werken tot 
afsluiting der Zuiderzee en indijking van de Wieringer
meer in beginsel overeenstemming was verkregen, met de 
deelnemers in de op te richten Naamlooze Vennootschap 
overeengekomen dat zij, in afwachting dat deze definitief 
zou zijn gevormd, reeds een begin zouden maken met het 
aanleggen van den dijk van den proefpolder'met bijkomen
de werken, volgens een door de directie der Zuiderzee
werken in overleg met hen opgemaakt en door den Minis
ter van Waterstaat goedgekeurd plan. Met dit werk is 
daarop in Augustus 1926 een begin gemaakt terwijl de aan
nemingsovereenkomst No. 1, betrekking hebbende op den 
aanleg van dezen dijk met bijkomende werken voor een 
bedrag van ƒ 704.000,— met de Maatschappij tot uit
voering van Zuiderzeewerken is gesloten op 28 Sep
tember 1926. 

De proefpolder, groot ongeveer 40 h.a. is gelegen langs de 
Noordhollandsche kust beoosten Medemblik, en wel nabij 
het dorp Andijk (zie de bijgevoegde situatieteekening). 
Hij zal gevormd worden door den aanleg van een nieuwen 
zeedijk ter lengte van 1800 m, welke wederzijds aansluit 
bij uitspringende hoeken van den Drechterlandschen zee
dijk, en wel oostwaarts bij den Broekoorderdijk en west
waarts bij den Molenhoek nabij het gemaal van den polder 
Het Grootslag. 
Deze dijk, welke thans volgens de aannemingsovereen-
komt No. 1 in uitvoering is, zal bestaan uit een tot boven 
hoogwater reikende keileemdam en verder uit een zand-
lichaam met een afdekking boven water van keileem of klei, 
dik 0,60 a 0,75 m. Beneden laag water zal het buitenbeloop 
afgedekt worden met een kraagstuk van 7 m breedte, ter
wijl daarboven een steenglooiïng van Belgische bloksteen 

Figuur 4. 

aangebracht zal worden, reikende tot 4 m + N.A.P., waar
boven een grasmat. 
De plaats van den proefpolder, zoomede het profiel van 
den te maken zeedijk zijn op de hierbijgaande teekening 4 
aangegeven. 
Zooals boven reeds met een enkel woord is vermeld. Is 
bij de verdere uitvoering der Zuiderzeewerken de publieke 
aanbesteding dier werken vrijwel uitgeschakeld, doordat 
voor die uitvoering het monopolie is verleend aan eene 
combinatie van vier groote aannemingsmaatschappijen. 
Op 27 Juli 1926 is opgericht een Naamlooze Vennootschap 
onder den naam van „Maatschappij tot uitvoering van 
Zuiderzeewerken ". 
Deze Vennootschap, die haar zetel heeft te Wielingen, 
heeft ten doel: 
a. het uitvoeren en onderhouden van werken, betrekking 
hebbende tot de afsluiting en de drooglegging der Zuider
zee, ingevolge daaromtrent met den Staat der Nederlanden 
te sluiten overeenkomsten. 
Het kapitaal der Vennootschap bedraagt 6 millioen gulden: 
tot directeur-uitvoerder daarvan is benoemd Ir. Ringers, 
tot voor kort leider der sluiswerken te IJmuiden. 
Met die Maatschappij tot uitvoering van Zuiderzeewerken 
is door den Directeur-Generaal der Zuiderzeewerken, daar
toe door den Minister van Waterstaat gemachtigd, op 4 
September 1926 eene overeenkomst gesloten betreffende 
de uitvoering der werken tot afsluiting der Zuiderzee en 
indijking van de Wieringermeer, welke overeenkomst door 
den Minister bij beschikking van 25 September 1926, No. 
294, afd. Waterstaat T., is goedgekeurd. Daarbij is aan 
de Maatschappij opgedragen het maken en tot de volledige 
voltooiing onderhouden van den afsluitdijk der Zuiderz«« 
tusschen het eiland Wieringen en de Friesche kust, met 
de daarin gelegen sluizen en andere kunstwerken, zoomede 
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van de grondwerken, noodig voor de bedijking van de 
Wieringermeer tusschen Medemblik en de oostpunt van 
Wieringen en voor het eventueel maken van een proef-
polder buiten den bestaanden zeedijk bij Andijk. benevens 
van andere werken, betrekking hebbende op de afsluiting 
der Zuiderzee en de indijking en droogmaking van de 
Wieringermeer, welke eventueel bij gemeen overleg 
tusschen de contractanten alsnog onder de bepalingen der 
overeenkomst zullen worden gebracht. 
De uitvoering der werken zal geschieden op dezen voet 
dat, nadat een door den Directeur-Generaal der Zuider
zee werken in overleg met de Maatschappij opgemaakt, 
over een tijdvak van ten hoogste 10 jaren loopend, alge
meen werkplan voor de bovengenoemde werken vastgesteld, 
en door den Minister van Waterstaat goedgekeurd zal 
zijn, omtrent de uitvoering der verschillende onderdeelen 
van dat werkplan, dat zoo noodig in gemeen overleg onder 
goedkeuring van den Minister gewijzigd zal kunnen 
worden, afzonderlijke aannemingsovereenkomsten zullen 
worden gesloten, bij welke het bedrag zal worden bepaald 
dat de Maatschappij voor de uitvoering van het betrokken 
onderdeel zal ontvangen en waarin de bijzondere voor
schriften zullen worden opgenomen welke door de directie 
der Zuiderzeewerken, na overleg met de Maatschappij, 
ten aanzien van de uitvoering zullen worden gegeven. Voor 

Heeft men niet de beschikking over voldoende hoeveelheid 
koud water om door afkoeling daarmede het rendement 
van stoommachines te verhoogen, dan maakt men gebruik 
van afkoelinrichtingen, ten einde het reeds gebruikte 
water meermalen aan te kunnen wenden. 
De verschillende koeltorenconstructies gaan allen van één
zelfde principe uit: n.l. het afvoeren van de warmte van 
het circulatiewater door middel van lucht, waarbij dit 
proces belangrijk in de hand wordt gewerkt door: a. het 
water zoo fijn mogelijk te verdeelen; b. zooveel mogelijk 
lucht in aanraking te brengen met die waterdeeltjes. 
In overeenstemming met de twee bovengenoemde punten 
zijn in Limburg op staatsmijn Emma koeltorens gebouwd 
(volgens patent van prof. F. K. Th. van Iterson en Ir. G. 
Kuypers), waarover het een en ander volgt. 
De koeltorens hebben de vorm van een eenbladige om-
wentelingshyperboloïde en zijn van gewapend beton, waar
in de wapeningstaven volgens de beschrijvende lijnen van 
de hyperboloïde loopen en dus recht zijn. Het geheel moet 
als een schoorsteen werken, waartoe in den wand openin
gen gespaard zijn. d.w.z. de geheele koeltoren rust door 
middel van kolommen op de fundeering (zie figuren). 
Het warme water wordt nu door middel van een persbuis 
in het midden van den koeltoren omhoog gevoerd (zie 
fig. 1), waar het zich over 8 hoofdgoten verdeelt. Vanuit 
deze hoofdgoten loopt het water in een groot aantal ver-
deelgoten, waardoor het dus over het geheele oppervlak 
verdeeld wordt. In deze verdeelgootjes bevinden zich 
buisjes in den bodem, waardoor het water gelegenheid 
krijgt naar beneden te stroomen. Om nu echter te voldoen 
aan de voorwaarde onder a. genoemd, wordt onder de 

het geval dat de partijen ten aanzien van het bovenbedoel
de bedrag niet tot overeenstemming zouden kunnen 
komen, zal de uitvoering van het betrokken onderdeel ge
schieden door de Maatschappij voor rekening en risico 
van den Staat, met vergoeding van de gemaakte kosten 
volgens een in de overeenkomst opgenomen regeling. In
dien de Minister van Waterstaat zulks zal verlangen zal 
de bouw der sluizen en andere kunstwerken door de Maat
schappij in hun geheel of bij gedeelten in het openbaar 
of ondershands moeten worden aanbesteed, volgens de 
door den Directeur-Generaal na overleg met de Maat
schappij en onder goedkeuring van den Minister van 
Waterstaat vastgestelde plannen, waarbij de beslissing ten 
aanzien van de gunning van het betrokken werk aan den 
Minister zal verblijven, terwijl de uitvoering zal geschieden 
onder toezicht van den Directeur-Generaal. Bij eventueel 
in gebreke blijven van den aannemer zal de Maatschappij 
dan het betrokken werk, moeten voortzetten. 
De rekening der Naamlooze Vennootschap moet worden 
opgezet in overleg met een door den Minister aan te wijzen 
accountant: de Staat zal in beperkte mate deelen in de 
winst en eventueel verlies der N. V. Eventueele geschillen 
welke naar aanleiding van de overeenkomst mochten ont
staan, zullen ter beslissing worden voorgelegd aan eene 
permanente commissie van vijf leden. 

goten een houten gradeerwerk gemaakt, bestaande uit een 
samenvoeging van stijlen en binders. Precies loodrecht 
onder de uitstroomopening van elk buisje wordt een scho
teltje geplaatst, waarop de waterstraal terecht komt en 
naar alle kanten gelijk uitspat. De druppels en straaltjes 
worden opgevangen door over het geheele torenoppervalk 
verdeelde latten. De daarvan afdruipende waterdruppels 
komen terecht op het volgende lattenstelsel. Op deze 
manier bewegen de druppels zich van lat tot lat tot zij 
eindelijk, afgekoeld door de door den toren zuigende 
lucht, in het bassin terecht komen, vanwaar het water 
wordt afgevoerd naar de centrale ten einde daar weer ge
bruikt te worden. 
Hoewel door het aanbrengen van het gradeerwerk een 
belangrijke weerstand wordt geboden aan de door den 
toren zuigende lucht, wordt de valtijd van den druppel 
en dus ook z'n koeltijd er zoo aanzienlijk mee verlengd, 
dat het voordeel, door dit laatste verkregen, ruimschoots 
opweegt tegen het nadeel van de luchtweerstand. 
In 't begin werden de uitstroomopeningen gelijkmatig over 
het geheele oppervlak van den toren verdeeld. Spoedig 
bleek echter, dat de afkoeling bij de wand van den koel
toren grooter was dan in het midden en werd in over
eenstemming daarmede het aantal buisjes daar ter plaatse 
per vierkante meter grooter genomen dan in het midden. 
Nog andere methode wordt toegepast bij de in aanbouw 
zijnde koeltoren op staatsmijn Maurits (zie fig. 2, 3, 4, 5 
en 6) . 
Aldaar wordt het warme circulatiewater aangevoerd door 
een bovengrondsch kanaal, dat uitmondt in een goot, die 
om de koeltoren heenloopt. Door openingen in den koel-

KoeltorcnSt 
door Ir, van Amcrom» ca« 
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Figuur 5. 

torenwand stroomt het water in goten, die radicaal naar 
h e t midden loopen (zie fig. 2), en volgt door de vroeger 
reeds genoemde buisjes zijn weg naar het bassin. 
De koeltoren op S. M. Maurits heeft een wanddikte van 
30 cm aan den voet, verloopend fföt 11 Bn dikte op ± 
18 m daarboven en blijft deze dikte behouden tot aan de 
verstcrkingsrand op 38 m hoogte. 
Voor het model is gebruikt gemaakt van kleine schotten 
van opgeveer 1 ; ; 1 m ^ i e met behulp van wervels in 

Figuur 6. 

een bepaalde straal gebogen konden worden (zie fig. 3 

Op fig 4 en 5 ziet men de gespaarde openingen voor het 
later gemaakte circulatiekanaal, dat op fig. 6 in het model 

O p m e r k L verdient nog de op de foto's duidelijk zicht
bare ovale kolommen, waarvoor slechts enkele modellen 
vervaardigd zijn, en welke kolommen met edelcement-
beton gestort werden. 

De Hollandsche Molent 

door de Gr. 

In het Nederlandsche landschap zorgden de molens voor 
een buitengewoon levendige stoffeering. 
W i e kon zich het Polderlandschap voorstellen zonder de 

watermolens? 
Hoe bekoorlijk was het landschap, waar de korenmolens 
lustig draaiden, terwijl de korenschoven op de omringende 
velden gebonden stonden. 
Geleek het niet alsof de molens ons toewenkten uit de 
verte? 
Wie kent niet het zoemen en klapperen van de wieken? 
Welk een verscheidenheid van molens bovendien... 
W a s niet elke watermolen een aantrekkingspunt voor 
schilders en fotografen? 

Zoo was het, tot dat over Nederlend ging een golf van 
bedreiging met den dood aan de molens. Onbarmhartig 
werd deze golf voortgestuwd door de gemoderniseerde 
drijfkracht: de motoren. 
Windkracht, hoewel goedkoop werd niet meer geduld. 
Meedoogenloos begonnen de oliemotoren te puffen, later 
de electrisèhe motoren te gonzen. Zonder vorm van proces 
werden de molens buiten gebruik gesteld, verminkt of ge
sloopt. Zonder de minste erkenning van de groote waarde, 
die de molens aan het latütfecfcap verleenden, werd ge
moderniseerd. Het moet als een aanslag tegen de schoon
heid van het Vaderland aangemerkt worden, dat electrici-
teitsbedrijven in hun contracten wisten door te drijven dat 
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vaJi windkracht, waar zij stroom leverden, geen gebruik 
mocht worden gemaakt, ja zelfs dat •xckerheidshalve de 
wieken afgenomen moesten worden. 
Waar de molens in deze gevallen, voor de bezitters geener-
lei lusten, doch slechts lasten (onderhoud enz.) beteeken-
den, behoeft het feitelijk niet te verwonderen dat de 
molens bij tientallen vielen als slachtoffers van de blinde 
winzucht der genoemde bedrijven. 

Molen bl] Weesp 

Echter, het is even begrijpelijk, dat weldenkende Neder
landers, de handen in elkaar sloegen, bij het aanschouwen 
van dit snood bedrijf, ten einde den algeheelen ondergang 
der Nederlandsche molens tegen te gaan. 
In 1923 begon de Vereeniging de Hollandsche Molen 
haar schijnbaar hopeloozen strijd tot het behoud van de 
door haar zoo zeer op prijs gestelde molens. 
Tot op heden is het een strijd geweest van betoogen en 
trachten te overtuigen, waarbij men niet geheel zonder 
gunstig resultaat is gebleven. 
De vereeniging heeft (en met haar talrijke gelijk voelen
den), het moeten aanzien en meemaken dat een groot 
aantal molens ten doode werden gedoemd. 
Had vroeger elke plaats, hoe klein ook, haar molen, in 

Molen te Hattem. 

Molens van den Schermerpolder, 

zeer veel gevallen is de laatste molen reeds gevallen. 
De groote steden, als Amsterdam, Rotterdam en bijv. 
Haarlem bezitten nog slechts een enkele molen. En met 
nimmer versagende moed moet voor vele molens telkens 
weer gevochten worden. 
Meermalen was geen andere uitkomst mogelijk dan de 
bedreigde molens aan te koopen. Niet om ze renteloos 
te laten staan, neen, om ze productief te maken en hun 
bestaansrecht hiermede tevens te bewijzen. De alom be
kende molen ,,de Adriaan" te Haarlem zichtbaar van uit 
den trein Amsterdam Haarlem is behouden door en in 
exploitatie gehouden door de Vereeniging de Holland
sche Molen. In veel gevallen heeft de vereeniging machte
loos gestaan omdat de middelen tekort schoten. 

1 • 

Verminkte molen aan de Vaart bij Naarden. 

Welk een buitengewoon werk verricht wordt in het belang 
van de schoonheid van Nederland, wordt men zich eerst 
recht bewust wanneer men een vergelijking treft tusschen 
een landschap met een of meer molens en hetzelfde land
schap zonder deze molens. 
Zelfs de meest apatische toeschouwer zal de levendigheid 
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en de schilderachtigheid van het molenlandschap niet 
kunnen loochenen. Neemt men de molens uit het land
schap weg, men ontneemt het de ziel. Er blijft een land-

Hoe men de bemaling door zes molens van den Polder de Honderd 
Morgen of Wilde Venen bij Moerkapellen veranderd heeft. 

schap over, waaraan alle aspect ontbreekt en waar men 
meestal weinig sierlijke, dikwijls uit grauw beton opgetrok
ken pompgemalen of machinekamers, voor in de plaats 

zet. Deze vormlooze, moderne gebouwtjes verdienen onze 

oprechte verachting. 
Zoo de molen al niet geheel gesloopt wotdt. welk een-arm
zalig gezicht biedt de molen, wanneer hij van zijn wieken 
is ontdaan. Is dat niet een ranke vogel, die men de slag-
pennen heeft uitgetrokken? 
Welk een bedreiging nu hier, dan daar, maar bijna dage
lijks boven de molens hangt, is bekend uit de dagbladen. 
De donkere wolk, die zich boven de molens van de Scher
merpolder samentrok, die het werk van Leeghwater dreig
de te vermorzelen, is weggetrokken. Is deze wolk thans 
afgedreven, morgen komt zij weer terug, hetzij hier of 
elders. 
Het besef moet (helaas) worden opgewekt, dat elke molen 
een kostbaar bezit is. 
Zoodat wij de lezers van dit blad, zooal niet opwekken 
de vereeniging de Hollandsche Molen daadwerkelijk te 
steunen, wij vragen en verwachten de sympathie voor het 
mooie streven. 
Wanneer de vereeniging de Hollandsche Molen, de sym
pathie van veel, zeer veel Nederlanders achter zich weet, 
zal haar werk, zooal niet overbodig, in elk geval veel 
lichter te dragen zijn. 

De Sociale Verzekering, 

door W* Joha* 

Onder een verzekenngsplichtige onderneming wordt ver
staan naar art. 3 der Ongevallen W e t 1921. respectievelijk 
art. la der Land- en Tuinbouw Ongevallen We t 1922, een 
onderneming waarin een verzekeringsplichtig bedrijf wordt 

uitgeoefend, 
Om nu te maken, dat publiekrechtelijke lichamen onder
worpen zijn aan de bepalingen die de wet voor onder
nemers vaststelt, indien zij de in hun dienst zijnde per
sonen zoodanige werkzaamheden doen verrichten, dat die 
personen ingevolge de wet verzekerd zijn, indien zij deze 
werkzaamheden in dienst van een niet openbaar lichaam 
of persoon verrichten, is in art. 3 der beide wetten nog 
de bepaling opgenomen als volgt: 
„Indien een publiekrechtelijk lichaam door in zijnen dienst 
zijnde personen zoodanige werkzaamheden doet verrich
ten, dat die personen in gevolge art. 1 der Ongevallen W e t 
1921, resp. art. 2 der Land- en Tuinbouw Ongevallen Wet 
1922*, verzekerd zouden zijn, indien zij die werkzaamheden 
in dienst van een privaat persoon verrichten, wordt het 
publiekrechtelijk lichaam geacht een verzekeringsplichtig 
bedrijf uit te oefenen". 
Hiermede is dus bedoeld onder de wet te betrekken de 
werklieden, in openbaren dienst, die werkzaamheden ver
richten welke ook door een willekeurig persoon als een 
bedrijf in een onderneming verricht kunnen worden. Het 
is derhalve niet voldoende, dat de werklieden arbeid ver
richten, die, met betrekking tot een bedrijf, bijkomstig is, 
want daarop doelt de wetsbepaling niet. Een bepaalde 
eisch is, dat de arbeid als regel die is, welke geacht kan 
worden te behooren tot een bedrijf. 
Zoo zal, om dit duidelijker te stellen niet zijn verzekerd de 
bouwmeesters, de architect, de opzichters, de teekenaars, 
noch het overig personeel, dat belast is met het maken 
van ontwerpen, het toezicht op den bouw, de administratie, 
van werken die niet in eigen beheer worden uitgevoerd, 

omdat aangenomen wordt, dat deze werkzaamheden be
hooren tot die van architect, en wij uit een vorig artikel 
weten, dat een architect geen bedrijf uitoefent. 
We l verzekerd is daarentegen het technisch personeel, dat 
belast is met de uitvoering, de leiding en het toezicht, de 
administratie, enz. van de werken, die in eigen beheer 
uitgevoerd worden, evenals de verdere werklieden, die aan 
den bouw werken. 
Ook is niet verzekerd de concierge in openbaren dienst, 
die als uitvloeisel zijner bediening belast is met de bedie
ning der centrale verwarming, het toezicht op het schoon
maken van het gebouw, waarvoor hij is aangesteld, of met 
het doen van kleine herstellingen aan dat gebouw en die 
werkzaamheden slechts een klein deel vormen van de hem 
opgedragen taak, terwijl daarentegen wel verzekerd zullen 
zijn de werklieden, die speciaal of in hoofdzaak in dienst 
genomen zijn tot het verrichten dezer werkzaamheden. 
Werkzaamheden verricht ten behoeve van de uitvoering 
of het toezicht op de naleving van wetten of verordenin
gen, vallen verder buiten de bepalingen der Ongevallen
wetten. 
Niet verzekerd krachtens de Ongevallenwetten zijn dus 
ook b.v. de leden der rechterlijke macht, de leden van een 
gemeentebestuur, de ambtenaren en beambten der Justitie 
en Politie, de militairen, de gemeente-secretaris, de ont
vangers, de ambtenaren en beambten der secretarie, de be
lasting ambtenaren, de ambtenaren behoorende tot het 
bouw- en woningtoezicht, die van den keuringsdient, die 
der Rijks-Verzekeringsbank, der Raden van Arbeid, enz. 
Werden in inrichtingen van publiekrechtelijke lichamen 
steeds bedrijven in den gewonen zin des woords uit
geoefend, dan zou, de voren aangehaalde bepaling in art. 
3 der Ongevallenwetten overbodig zijn, omdat de wet elke 
onderneming waarin een bedrijf uitgeoefend wordt impe
ratief verzekeringsplichtig verklaart, doch van alle instel-
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lingen der openbare lichamen kan niet gezegd worden dat 
daarin een bedrijf wordt uitgeoefend, zooals dat het geval 
is met die werkzaamheden die gemonopoliseerd zijn om de 
een of andere reden of die welke geen winsten afwerpen 
of die welke om redenen van beleid door de overheid in 
eigen beheer worden uitgevoerd, b.v. de werkzaamheden 
door het Rijk verricht in de wapenfabrieken, door de 
Rijkswerf, door provincie, gemeente of polders verricht ten 
behoeve van de bemaling, de bediening van sluizen, 
bruggen, enz. Een uitzondering is gemaakt ten opzichte 
der onderwijsinrichtingen, het laatste lid van het art. 3 
der Ongevallen W e t 1921 zegt, dat de wet niet van toe
passing is ten aanzien van inrichtingen van onderwijs, ge
houden door een publiekrechtelijk lichaam. Dus ook zijn 
de bepalingen der wet in den regel niet van toepassing op 
het onderwijzend personeel in openbareü dienst. 
Deze bepaling is later aan de wet toegevoegd om ongelijk
heid bij de toepassing der wet, ten aanzien'ïier leerkrach
ten, op te heffen. 

Omdat zeer wel een inrichting van onderwijs als een parti
culier bedrijf kan worden uitgeoefend en een inrichting 
van onderwijs krachtens de wet verzekeringsplichtig is 
voor het geheele daaraan verbonden personeel, wanneer 
die inrichting als een bedrijf moet worden aangemerkt, was 
art. 3 der Ongevallenwet 1921 aanvankelijk zonder de 
aangehaalde uitzondering, van toepassing op alle inrich
tingen van het openbaar onderwijs en waren deze inrich
tingen verzekeringsplichtig, in tegenstelling met die van 
het bijzonder onderwijs, daar van de inrichtingen behoo-
rende tot het bijzonder onderwijs in den regel niet gezegd 
kan worden, dat daarin een bedrijf wordt uitgeoefend; ge
woonlijk wordt bij deze laatste een ander doel nagestreefd 
dan dat waarbij het maken van winst op den voorgrond 
treedt. 

Ter illustratie der opvattingen omtrent werkzaamheden 
welke geacht kunnen worden vatbaar te zijn om al of niet 
te worden uitgeoefend in een bedrijf door een willekeurig 
persoon mogen een paar voorbeelden dienen. 
In kleine gemeenten wordt het opwinden van het toren
uurwerk met bijkomende werkzaamheden en het luiden van 
de torenklok wel verricht door een en denzelfden persoon. 
De verzekeringsplicht krachtens de Ongevallenwet 1921 
strekt zich alleen uit over de werkzaamheden van het op
winden van het torenuurwerk en het onderhoud daarvan, 
doch niet over het klokluiden, omdat aangenomen wordt, 
dat eerstgenoemde werkzaamheden wel, daarentegen de 
laatstgenoemde werkzaamheden niet vatbaar zijn om in een 
bedrijf in een verzekeringsplichtige onderneming te worden 
verricht. 

Evenzoo verstrekt de verzekeringsplicht zich alleen uit over 
de werkzaamheden van een aanplakker in openbaren (ge
meentelijken) dienst, wanneer die aanplakker hoofdzake
lijk belast is met werkzaamheden, verband houdende met 
het aanplakken van niet officieele mededeelingen, want zou 
hij uitsluitend of nagenoeg uitsluitend belast zijn met het 
aanplakken van biljetten betreffende officieele mededee
lingen. dan zouden die werkzaamheden gerekend worden 
te behooren tot de secretarie werkzaamheden en zou geen 
verzekeringsplicht aanwezig zijn. 
Er zijn omtrent het begrip of bepaalde werkzaamheden 
vatbaar zijn om door een privaat persoon in een bedrijf te 
worden verricht en ook omtrent het begrip of al of niet 
loondienst bestaat, meermalen tegenstrijdige meeningen, 
die scherper worden wanneer zich een ongeval heeft voor
gedaan, en zoo zijn er reeds vele geschillen door den 

administratieven rechter beslecht. De uitspraken geven 
thans bij de beoordeeling van soortgelijke gevallen den 
weg tot beslissing of vergemakkelijken dien. 
Geacht moet worden, dat de tijd gekomen is, dat de wet 
allen verzekert die door het verrichten van loonarbeid in 
hun onderhoud voorzien. Zoo lang alle dezen niet door 
de wet beschermd worden, is de wet onvolledig en schept 
zij ongelijke rechtsbedeeling, want tegenover de niet-ver-
zekerden is de wet nu onbillijk. Ieder, die in loondienst 
werkt, heeft recht op gelijke rechtsbedeeling en op den 
duur is het niet verdedigbaar een bepaalde groep loon
arbeiders, hetzij hoofd- of handwerkers buiten de toe
passing der wet te houden. 
Om te maken, dat vele werklieden of arbeiders toch nog 
onder de wettelijke bepalingen worden betrokken, die 
anders niet verzekerd zouden zijn, omdat zij niet werk
zaam zijn in eenig bedrijf, doch in zoodanigen dienst zijn. 
dat van geen bedrijf kan worden gesproken, zooals dit het 
geval is bij het verrichten van werkzaamheden in loon
dienst van particulieren ten behoeve van het houden van 
een equipage, van een jacht, van een centrale verwarming, 
van een tuin, enz. of van werkgevers die, bij wijze van 
uitzondering, doen bouwen in eigen beheer hetzij voor 
zelfbewoning of tot stichting van eenig liefdadig instituut, 
of in dienst zijn van ondernemers die in eigen beheer, ten 
behoeve der onderneming, werken doet uitvoeren niet be-
hoorende tot het in de onderneming gewoonlijk uitgeoefen
de bedrijf, zooals dit menigmaal gebeurt, b.v. door exploi
tanten van machinefabrieken, spinnerijen, enz. die in eigen 
beheer hunne fabrieken doen verbouwen of uitbreiden, is 
in de Ongevallenwet 1921 en de Land- en Tuinbouw 
Ongevallen wet 1922 opgenomen de volgende bepaling 
(art. 4 ) : 

„Indien een natuurlijk of rechtspersoon door in zijn dienst 
zijnde personen bij algemeenen maatregel van bestuur te 
noemen werkzaamheden doet verrichten en die personen 
ingevolge art. 1 der Ongevallen wet 1921, resp. art. 2 
der Land- en Tuinbouw Ongevallen wet 1922, verzekerd 
zouden zijn, indien die werkzaamheden in een onSerneming 
een zelfstandig bedrijf vormden, wordt hij in de gevallen 
bij algemeenen maatregel van bestuur aan te wijzen, voor 
de toepassing van deze wet, ten aanzien dier werkzaam
heden geacht in een afzonderlijke onderneming een ver
zekeringsplichtig bedrijf uit te oefenen". 

Dit artikel maakt het dus mogelijk zonder wetsuitbreiding 
die werkzaamheden reeds onder de wet te brengen, die 
naar het oordeel der overheid redelijk daaronder nu reeds 
gebracht behooren te worden. 
De hier bedoelde algemeene maatregel van bestuur (No. 
1057 Besluit van den Hen September 1921 tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
bij art. 4, eerste lid der Ongevallen wet 1921) bepaalt, 
dat de natuurlijke of rechtspersoon, welke door in zijn 
dienst zijnde personen de als volgt aangegeven werkzaam
heden doet verrichten, in de daarbij vermelde gevallen, 
geacht wordt ten aanzien dier werkzaamheden, in een af
zonderlijke onderneming, een verzekeringsplichtig bedrijf 
uit te oefenen, namelijk: 

I. ,,Het maken, vernieuwen, herstellen of sloopen van 
fabrieksgebouwen, werk- en bergplaatsen, kantoorgebou
wen en alle andere bouwwerken en getimmerten, schepen, 
kanalen, vaarten, sluizen, havens, dokken, bruggen, dijken 
of andere water- of grondwerken, wegen, spoor- en tram-



44 

wegen, het verrichten van opruimingswerken. het vervenen, 
het plaatsen, leggen, herstellen, onderzoeken of wegnemen 
van buisleidingen en electrische geleidingen, zoo mede het 
houden van toezicht op deze soort werken, voor zoover 
deze werken door werkgevers in een verzekeringsplichtige 
onderneming ten behoeve dier onderneming in eigen be
heer worden uitgevoerd en niet gerekend kunnen worden 
tot de gewone bedrijfsuitoefening, indien aannemelijk is, 
dat daarvoor ten minste ƒ 500,— werkelijk loon zal worden 

uitbetaald". 
Door deze bepaling is het dus mogelijk gemaakt onder de 
verzekering te betrekken alle vorengenoemde werkzaam
heden, die buiten eenig bedrijf worden uitgevoerd, echter 
met dit voorbehoud, dat ten minste ƒ 500.— werkelijk 
loon zal worden uitbetaald. Hiermede is een groote schrede 
vooruitgegaan in vergelijking met de vorige ongevallen 
wet, die van de verzekering al deze werkzaamheden uit
sloot. Beter nog zou de bepaling aan het doel beantwoord 
hebben, wanneer de beperking, dat ƒ 500.— werkelijk loon 
moet worden uitbetaald, vóór verzekeringsplicht ontstaat, 
was teruggehouden. 
Niet verzekerd zijn hierdoor de werklieden, die speciaal 
In dienst genomen worden voor de uitvoering van de werk
zaamheden als voren bedoeld, wanneer daarvoor dus 
minder dan dat bedrag zal worden uitbetaald, doch worden 
de werkzaamheden uitgevoerd met werklieden, die reeds te 
voren aan de verzekeringsplichtige onderneming waren 
verbonden, dan zijn deze werklieden bij uitvoering der 
werkzaamheden in dit geval wel verzekerd, omdat dan 
aangenomen wordt, dat zij in verband met hunne dienst
betrekking daaraan te werk gesteld zijn. 

11. „Montage, demontage en sloopingswerken aan machi
nes, 'drijfwerk, toestellen* ijzer constructie, stoomketels en 
werkzaamheden verbonden aan verhuizingen van bedrij f s-
inventarissen, voor zoover deze door werkgevers in een 
verzekeringsplichtige onderneming ten behoeve dier onder
neming In eigen beheer worden uitgevoerd en niet gere
kend kunnen worden te behooren tot de gewone bedrijfs
uitoefening, indien aannemelijk Is dat daarvoor ^ten minste 
f 500,— werkelijk loon zal worden uitbetaald". 
Dezelfde opmerking als gemaakt bij de bepaling sub I is 
ook hier te maken, de beperking heeft geen nut en Is tot 
schade der werklieden die voor deze werkzaamheden In 
dienst komen, wanneer het loonbedrag niet bereikt wordt. 

III. ..Het maken, vernieuwen, herstellen, onderhouden of 
sloopen van fabrieksgebouwen, werk- en bergplaatsen, 
kantoorgebouwen en alle andere bouwwerken, getimmer
ten en Inboedels, schepen, kanalen, vaarten, sluizen, 
havens, dokken, bruggen, dijken of andere water- of grond
werken, wegen, spoor- en tramwegen, het verrichten van 
opruimingswerken, het vervenen, het plaatsen, leggen, her
stellen, onderzoeken of wegnemen van buisleidingen en 
electrische leidingen, zoomede het houden van toezicht op 
deze soort werken, door natuurlijke of rechtspersonen, 
anders dan ten behoeve eener verzekeringsplichtige onder
neming in eigen beheer uitgevoerd, indien aannemelijk is, 
dat voor die werkzaamheden ten minste ƒ 500,— werkelijk 
loon is of zal worden verdiend binnen een tijdvak van 6 
maanden of daarvoor tenminste op 50 verschillende dagen 
binnen een tijdvak van 6 maanden een of meer arbeiders 
in loondienst zullen zijn of reeds geweest zijn". 

W a a r de bepalingen sub I en II dus betrekking hebben op 
ondernemers die door de bedrijfsuitoefening in hunne 

onderneming verzekeringsplichtig zijn en ten behoeve van 
die verzekeringsplichtige onderneming in eigen beheer 
werken uitvoeren, daar heeft de bepaling sub III uitsluitend 
op het oog werkzaamheden ten behoeve van ^een verzeke
ringsplichtige ondernemingen, dus werkzaamheden door 
particulieren buiten eenig bedrijf verricht, ten behoeve van 
eigen bouw of verbouw, hetzij van woonhuizen of ten 
behoeve van een op te richten onderneming. 
Men heeft gemeend in de bepaling van dit artikel den 
grond te kunnen vinden om verzekeringsplicht, aan te 
nemen ten behoeve van de opzichters in dienst van een 
architect, welke opzichters belast worden met het toezicht 
op den bouw van bouwwerken. Een architect die zelf geen 
bouwwerken uitvoert, werd door het Bestuur der Rijks-
verzekeringsbank verklaard als uitoefenende: de werk
zaamheden van het houden van toezicht op het maken van 
bouwwerken. n$9r 

De CentralohRaad heefbde beslissing van het Bestuur der 
Rijksverzekeringsbank vernietigd, op de overweging: 
1. dat een architect, ook al heeft hij opzichters en teeke
naars in dienst, niet uitoefent een krachtens de Onge
vallen W e t 1921 verzekeringsplichtig bedrijf in een onder
neming. 
2. dat in ieder geval op den voorgrond staat bij den uit
leg van art. 4 der Ongevallen Wet , dat door wetsduiding 
onder de Ongevallenverzekering worden gebracht werk
lieden, die niet in een verzekeringsplichtige onderneming 
arbeiden, maar die, deden zij dat wel, verzekerd zouden 
zijn. 
3. dat een onderneming, waarin als bedrijf zou worden 
uitgeoefend niet anders dan het houden van toezicht op 
bouwwerken, enz. niet denkbaar is. 
Ook dit artikel heeft dus voor de opzichters en teekenaars 
van den architect nog geen verzekeringsplicht kunnen 
scheppen, en de overwegingen van den administratieven 
rechter zijn van dien aard. dat niet gemakkelijk een modus 
te vinden zal zijn om verzekeringsplicht mogelijk te maken, 
tenzij worde aangetoond dat de overweging van den Cen-
tralen Raad onhoudbaar is en dat het houden van toezicht 
op bouwwerken ook als bedrijf wordt uitgeoefend in een 
onderneming of wel. dat het stelsel der beide ongevallen 
wetten zoodanig worde gewijzigd, dat de verzekerings
plicht niet meer afhankelijk is van het werkzaam zijn in een 
onderneming waarin een verzekeringsplichtig bedrijf wordt 
uitgeoefend, doch alleen bepaald wordt door de maatschap
pelijke positie die de werknemer inneemt. Voor de opzich
ters en teekenaars in dienst van architecten is het van groot 
belang, dat de ongevallenwet ook op hen van toepassing 
worde verklaard en daarom is het nood/g, dat uit hun 
midden een drang daartoe op de regeering worde ge
oefend. 

lila. „Montage, demontage en sloopingswerken van 
machines, drijfwerk, toestellen, ijzer constructie en stoom
ketels door natuurlijke of rechtspersonen, anders dan ten 
behoeve eener verzekeringsplichtige onderneming in eigen 
beheer uitgevoerd, indien aannemelijk Is, dat voor die 
werkzaamheden ten minste ƒ 500,— werkelijk loon is of 
zal worden verdiend binnen een tijdvak van 6 maanden, of 
daarvoor ten minste op 50 verschillende dagen binnen een 
tijdvak van 6 maanden een of meer arbeiders in loondienst 
zullen zijn of reeds geweest zijn". 
Dit artikel schept verzekeringsplicht voor die werklieden, 
die in dienst genomen worden door een oprichter van een 
onderneming, die in eigen beheer de fabrleksinatallatle 



doet inrichten. De beperking, die feitelijk geen enkel voor
deel heeft, doch wel zeer ten nadeele van de werknemers 
is, zou ook hier zeer gevoegelijk kunnen vervallen. 

IV. „Werkzaamheden verbonden aan het houden van 
stoommachines, stoomketels, motoren, motorrijtuigen, 
vliegtuigen, motorbooten, stoombooten, pleiziervaartuigen, 
centrale verwarming, liften, verlichtings- en watervoor
zieningstoestellen, inrichtingen voor waterbemaling en 
paarden en rijtuigen, een en ander niet dienende voor de 
uitoefening van eenig bedrijf, indien aannemelijk is, dat voor 
die werkzaamheden tenminste ƒ 500,— werkelijk loon is of 
zal worden verdiend voor een tijdvak van 6 maanden of 
daarvoor op ten minste 50 verschillende dagen binnen een 
tijdvak van 6 maanden een of meer werklieden in loon
dienst zullen zijn of reeds zijn geweest". 
Het is de bedoeling onder de verzekering te betrekken de 
werklieden, die bij particulieren in loondienst werkzaam zijn 
met werkzaamheden, die verzekeringsplichtig zijn, wanneer 
zij in een bedrijf zouden worden verricht. Dienstboden en 
huisknechten, die voor het verrichten van huiselijke dien
sten van allerlei in dienst zijn genomen en ook wel belast 
zijn als uitvloeisel van hun taak, met de verzorging der 
centrale verwarming, de bediening van een lift of eenige 
der vorengenoemde werkzaamheden verrichten, vallen niet 
onder de verzekering. Verzekering bestaat alleen voor die
genen die voor de bedoelde werkzaamheden uitdrukkelijk, 
als voor hun hoofdbezigheid, in dienst genomen zijn en 
wanneer voldaan wordt aan de gestelde limiet. 

V. „Werkzaamheden betreffende het wegen, meten, sta
pelen, vervoeren, wegbergen of bewaken van goederen, het 
bakken, rii&len, slachten van dieren, smelten van vet, zouten 
van huiden, vervaardigen van kleederen en schoenen, 
wasschen van lijf- en huishoudgoed, houden of exploitee-
ren van badinrichtingen, winkels, keukens en inrichtingen, 
waar eet- en drinkwaren genuttigd kunnen worden, ver
richt door arbeiders in dienst van een coöperatieve of 
andere rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging of 
stichting, indien aannemelijk is, dat voor die werkzaam
heden ten minste ƒ 500,— werkelijk loon is of zal worden 
uitbetaald binnen een tijdvak van 6 maanden en voor zoo
ver die vereeniging niet reeds kan geacht worden een be
drijf uit te oefenen in een onderneming". 
Hoe breed ook opgezet, toch is daarmede nog niet het 
geheel bestreken. Want er kan nog gewogen, gemeten, ge
stapeld, vervoerd, enz. worden zonder dat verzekerings
plicht bestaat, al wordt voldaan overigens aan de in dit 
artikel gestelde voorwaarde. Dit is het gevolg van de 
omstandigheid, dat dit artikel alleen betrekking heeft op 
die werkzaamheden die werden ze uitgeoefend in een be
drijf, naar den aard verzekeringsplichtig zouden zijn 
krachtens de Ongevallenwet 1921. Zouden de werkzaam
heden b.v. worden uitgevoerd ten behoeve van een ver
eeniging, geen coöperatieve vereeniging zijnde. Want op 
deze is van toepassing art. 3a der Land- en Tuinbouw 
Ongevallenwet, die tot doel heeft voor hare leden veilin
gen te houden van landbouwproducten of van tuinvruch-
ten, enz. en kan van deze Vereeniging niet gezegd worden, 
dat zij een bedrijf uitoefent omdat zij niet voor anderen 
dan hare leden werkt, en niet tot doel heeft winst te 
maken dan bestaat weder geen verzekeringsplicht, omdat 
dan geacht wordt dat de Land- en Tuinbouw Ongevallen
wet hierin zoude moeten worden voorzien, wanneer het 
de bedoeling der wet was de werkzaamheden onder de 
wettelijke bepalingen te betrekken. 

VI. „Werkzaamheden, verbonden aan het houden van 
sportterreinen, gebouwen of lokalen, ijsbanen of begraaf
plaatsen voor zoover deze betreffen het bedienen van 
krachtwerktuigen of stoomtoestellen, het verplaatsen van 
grond, het verrichten van timmerwerk of metselwerk, het 
maken en herstellen van omrasteringen, het schoonmaken 
van gebouwen, terreinen, lokalen en voorwerpen en het 
verzorgen van ijsvlakten indien aannemelijk is, dat voor die 
werkzaamheden tenminste ƒ 500,— werkelijk loon is of 
zal worden uitbetaald binnen een tijdvak van 6 maanden". 

VII. „Werkzaamheden, verricht in of ten behoeve van 
laboratoria onverschillig met welk doel deze worden ge
ëxploiteerd, voor zoover hiervoor niet reeds ingevolge de 
bepalingen der Ongevallenwet 1921 verzekeringsplicht 
bestaat". 
De zinsnede „onverschillig met welk doel" moet zóó op
gevat worden dat laboratorium werkzaamheden ten behoeve 
van de landbouw en veeteelt, b.v. die voor melkonderzoek 
niet onder dit artikel vallen en niet verzekeringsplichtig 
zijn, wanneer deze werkzaamheden niet in een bedrijf 
worden uitgeoefend, b.v. door een vereeniging die uitslui-* 
tend voor hare leden werkt. 
Door den Centfalen Raad van Beroep is overwogen, dat 
overigens met de hierbedoelde werkzaamheden niet anders 
bedoeld kunnen zijn dan z.g.n. laboratorium werkzaam
heden en hieronder niet vallen de werkzaamheden van 
leeraren of leeraressen in Natuur- en Scheikunde, die aan 
de leerlingen, ter illustratie van de mondelinge lessen z.g. 
„proeven" op natuurkundig of scheikundig gebied demon-
streeren. 

VIII. „Werkzaamheden betreffende het bewerken, ver
werken en schilderen van hout, metaal, steen, riet, aarde-' 
werk, glas, leder, huiden, geweven stoffen, het weven, 
binden, drukken, stucadooren, het verrichten van practi* 
sche oefeningen in den mijnbouw ten behoeve van het 
onderwijs in: 
a. scholen voor een ambacht of handwerk, 
b. scholen voor nijverheid, nijverheidskunst, kunst
ambacht, geëxploiteerd door natuurlijke of rechtspersonen, 
voor zoover hiervoor niet reeds ingevolge de bepalingen 
der ongevallenwet 1921 verzekeringsplicht bestaat". 
Ter zake van een geschil gerezen omtrent de verzekerings
plicht, ten aanzien der leerkrachten eener Industrie- en 
Huishoudschool, werd in hoogste instantie beslist, dat de 
werkzaamheden der leerkrachten niet vallen onder die be
treffende het bewerken en verwerken van geweven stoffen 
ten behoeve van het onderwijs, ook al moge het enkele 
malen voorkomen, dat zij ter voorlichting der leerlingen 
a&n deze toonen, hoe genaaid, geknipt of gestreken moet 
worden. 
Bij een latere uitspraak van den Centralen Raad van Be
roep werd nog nader overwogen, dat de werkzaamheden 
van het geven van onderwijs in lingerie- en costuumnaaien 
en handwerken niet vallen onder de werkzaamheden sub 
VIII, ook al houden de leeraressen zich meer in het bij
zonder met practisch werk bezig. Het personeel, verbon
den aan eene niet als een onderneming geëxploiteerde 
school voor nijverheidsonderwijs, is op grond van deze 
uitspraak niet verzekerd. Ten aanzien van leeraren en 
onderwijzers aan ambachtsscholen neemt het Bestuur der 
Rijksverzekeringsbank het standpunt in, dat deze verze
kerd zijn wanneer 10 % of meer van hun honorarium 
wordt verdiend met practisch werken. 

Villa. ,,\Verkzaamheden, dienende tot het schoonmaken 
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van gebouwen en lokalen waarin worden gehouden 
scholen, musea, bibliotheken en leesinrichtingen . 
Door het noemen van de soort van gebouwen en lokalen, 
blijven een groot aantal schoonmakers (sters) buiten de 
verzekering. Niet vallen b.v. onder de wet zij die met deze 
werkzaamheden belast zijn in ziekenhuizen, sanatoria, eüT 
welke niet als een onderneming worden geëxploiteerd. Ook 
deze titel schept willekeurige rechtsbedeeling. 
IX. „Werkzaamheden, dienende voor werkverschaffing, 
welke als bedrijf in den algemeenen maatregel van bestuur 
ter uitvoering van art. 29 der Ongevallenwet 1921 hooger 
zijn of geacht worden te zijn ingedeeld dan in gevaren-
klasse 3". 

De bedoeling is dus onder de verzekering te brengen ook 
die werkzaamheden welke als werkverschaffing en niet in 
een bedrijf worden verricht en waarvan het bedrij f sgevaar 
zoo groot is, dat, naar uit statistische gegevens verkregen 
uitkomsten de lasten, opgeleverd door ongevallen, meer be
dragen dan ƒ 3 , - per ƒ 1000 , - uitgekeerd loon per 
kalenderjaar. 
Gaat men nu de hier bedoelde algemeene maatregel van 
bestuur na, dus die waarbij de bedrijven naar het daarin 
opgeleverde gevaar zijn ingedeeld in ge varenklasse, en die 
gevarenklasse weder zijn onderverdeeld in gevarencijfers, 
dan vindt men dat van de ongeveer 500 daar genoemde 
bedrijven, 36 een gevarenklasse hebben van 3 en minder 
en dus de werkzaamheden in werkverschaffing, als voor
komende in deze bedrijven, doch niet in een onderneming 
verricht, niet verzekerd zijn. 
De werkzaamheden in deze 36 bedrijven zijn over het alge
meen niet vatbaar om als werkverschaffing verricht te 
worden. Slechts van zeer weinige, zooals b.v. het vervaar
digen van cartonnages, van papieren zakken, van parapluies 
maken en misschien nog een paar andere zullen daarvoor 
geschikt kunnen worden geacht, doch dan in zulk een be-
scfieiden omvang, dat het van geen of zeer weinig belang 
is. Slechts werkverschaffing als voorzorg, ten behoeve van 
sanatoriumverpleegden of ongevalspatiënten, eventueel ver
pleegden in doorgangshuizen, enz. zou hier bedoeld kunnen 
zijn. De vraag rijst waarom voor deze hier genomen wille
keurige uitsluiting, die onbillijkheden schept, werd geno

men, want al mogen bij deze werkzaamheden de gevaren 
gering zijn. ongevallen kunnen gebeuren en voor den ge
troffene bestaat evenzeer nadeel of hij getroffen werd in 
een bedrijf met een hooger dan wel met een lager gevaar 
dan de gevarenklasse 3 oplevert. 
Werkzaamheden, niet in een onderneming verricht, als 
werkverschaffing, zooals het bewerken en ontginnen van 
gronden, vallen buiten den verzekeringsplicht der Onge
vallenwet 1921, omdat deze naar den aard onder de Land
en Tuinbouw Ongevallen W e t behooren, later zullen wij 
dit bespreken. Niettemin zijn de hier besproken bepalingen 
welke de Ongevallenwet 1921 op prachtige wijze aanvul
len zeer ten zegen der werklieden, die, bij uitvoering van 
werkzaamheden onder deze bepaling vallende, een ongeval 
overkomen, doch waar die bepalingen moeten opsommen 
de werkzaamheden, die niet in een onderneming uitgeoefend 
worden en toch onder de verzekering zullen vallen, daar is 
het vanzelfsprekend, dat telkens de onvolledigheid daar
van zich aan ons opdringt. Nog te veel werkzaamheden 
vallen buiten den verzekeringsplicht. Een sprekend geval 
moge hier nog aangehaald worden. 
Een gemeente, welke enkele stoombootveeren op een groote 
rivier exploiteert, zond ter uitvoering van reddingswerk 
een reddingsbrigade met materiaal der veerdiensten, om 
bij de invloeiïng van polders, (watersnood) reddingswerk 
te verrichten. Hiervoor werd personeel in dienst genomen, 
een dezer speciaal daarvoor aangenomen werklieden kreeg 
een ongeval. Beslist werd, dat deze getroffene geen uitkee
ring kon worden toegekend, omdat werd aangenomen, dat 
hij daarbij niet werkzaam was in een verzekeringsplichtig 
bedrijf, aangezien getroffene uitsluitend voor dezen arbeid 
was in dienst genomen en te voren niet bij eenigen tak van 
gemeentedienst werkzaam was. 
De gedachte, die de wet beheerscht en de verzekering kop
pelt aan de uitoefening van een verzekeringsplichtig be
drijf in een onderneming moet losgelaten worden, die ge
dachte heeft haar tijd gehad en dient plaats te maken voor 
een andere, die meer van dezeit-tijd is en den verzekermgs-
plicht afhankelijk stelt van de maatschappelijke positie of 
van de economische ondergeschiktheid jegens den patroon, 
de rechtsgrond zou b.v. in de dienstbetrekking gevonden 
kunnen worden. 

Prospectussent enz* 

De N V. Industrieele Mij voorheen Kool 6 Wildeboer. Betonfabri-
kanten te Hoogkerk, gaven voor 1927 een wandmaandkalender ut , 
die haar plaats voor kantoor of teekenkamer waardig is. Eenvoudig 
versierd met eenige reproducties naar foto's der fabrieken en belang
rijke uitgevoerde werken is deze kalender met duidelijke cijfers en 
letters gedrukt op stevig cartonnen schild. 

De importeur der Celotex, de bekende isoleerplaten uit geperste suiker
rietvezels vervaardigd, zond ons een prospectus met tevredenheids-
betuigingen van hare afnemers. Gezien dit boekje wordt het Celotex 
met stijgend succes voor verschillende isolatiedoeleinden toegepast en 
vergroot gestadig haar afzetgebied. 

Stork Hysch. Hengelo (O.), vraagt of wij interesse bezitten voor haar 
brochure over liften. Wij zijn reeds langer in het bezit van dit over
zichtelijk werkje, waarin alle gegevens te vinden zijn, die voor archi

tecten, opzichters en aannemers van belang zijn bij vóórwerkzaam-
heden of bij het monteeren van electrische goederen en personenliften. 
Wie bij het projecteeren van een gebouw een liftschacht aan moet 
brengen doet goed deze brochure bij de fabrikanten aan te vragen. 
Een aantal schetsen en maattabellen stellen den ontwerper in staat 
de juiste ruimte voor de lift te bepalen, zoodat latere kostbare ver
anderingen gedurende den bouw vermeden kunnen worden. 

De kalender 1927 der N. V. Koninklijke Boek- en Steendrukkerij 
voorheen Corn. Immig 6 Zoon te Rotterdam bevat dit jaar 6 cartons 
met reproducties in kleurendruk naar zeer mooie vogelstudies. 
Genoemde Vennootschap specialiseert zich op de levering van teeken
behoeften en technische papieren. Haar Immigrafie- en lichtdruklnrich-
ting is te overbekend, zoodat deze geen nadere aanbeveling behoeft. 
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Uit den Spijkerbak* 
Brikkenmeel en sfeenpoedec in cement- en kalkmortel. 
Brikkenmeel of roodcement is tot poeder fijn gestampte of gemalen 
balksteen, soms worden ook voor het maken van brikkenmeel ballen 
klei gebakken, doch daar baksteen beter door en door gaar is, is 
de kwaliteit van het daarvan gemaakte roode cement beter. Het wordt 
in Indië geregeld gebruikt voor toeslag bij kalkmortel in de verhouding 
van 1 roodcement tot 1 kalk en I zand; metselwerk boven water 
wordt daar bijna niet anders dan in deze specie gemaakt. 
Bij verschillende irrigatie-, spoor- en tramwerken op Java heeft 
men voor het maken van roodcement gebruik gemaakt van baksteen 
van oud-Javaanschen oorsprong, van Modjopaltsche steen, die o.a. 
op de grens tusschen de residentie Malang en Blitar in groote hoe
veelheid in den grond voorkwam; deze steenen waren zeer goed
koop en leverden uitstekend rood cement. Het fijnmalen geschiedt in 
houten blokken, waarin een kolk Is gemaakt, met houten stampers, 
als voor het stampen van rijst gebruikt of in molens, die door ossen 
Voor den invloed, dien de toevoeging van brikkenmeel en ander 
steenpoeder heeft op het volumegewicht en de vastheid van cement
en kalkmortels, zijn door H. Burchan Indertijd In „Cement" uitvoerige 
mededeelingen gedaan. Uit deze is gebleken, dat het volumegewicht 
der cementmortel proefstukken door toevoeging van brikkenmeel In 
alle gevallen vergroot werd. 

Hieruit kan men concludeeren, dat het voor de proefstukken ge
bruikte mengsel van 1 deel cement en 3 deelen zand niet dicht Is 
en dat het door de toevoeging van fijne deeltjes als b.v. brikkenmeel 
dichter wordt. 
Bij kalkmortel is het resultaat aldus. Terwijl men zou verwachten, 
dat het steenpoeder het volumegewicht van kalkmortel op dezelfde 
wijze zou verhoogen als van cementmortel, bleek dit geenszins het 
geval. 
Slechts in twee gevallen werd het volume gewicht vermeerderd, n.l. 
door kalksteen en granletmeel. In de beide andere gevallen (ruwe 
gips en brikkenmeel) wordt het daarentegen min of meer aanzienlijk 
verlaagd. Bijzonder ongunstig werkt in dit opzicht de toevoeging van 
brikkenmeel. Volgens Burchan is dit verschijnsel te verklaren uit 
het feit, dat de op zichzelf dikke vette kalkmortel door toevoeging 
van fijne stof niet als de cementmortel dichter wordt, doch Integen
deel ondicht gemaakt wordt. 
Van groote beteekenls zijn de resultaten betreffende den invloed van 
steenpoeder en brikkenmeel op de verharding en de vastheid van de 
mortel. 
De gebruikte steenpoeders werden gewonnen van kalksteen, ruwe 
gips, graniet en brikken. Uit deze materialen wordt meel van zoo
danige fijnheid gemaakt, dat het op een 900 mazen zeef, niets achter
liet. De vaststelling van de vastheid der uit de mortelmengsels ge
maakte proefblokken geschiedde na 28 dagen, dan na drie maanden 
en ten slotte na verloop van een jaar. 
De verharding geschiedde niet onder water, doch aan de lucht, zoo
dat de blokken ook aan de temperatuurwisselingen waren blootge
steld. 

De proefblokjes werden samengesteld in de volgende verhoudingen: 
1 volume deel cement, 4 volume deelen grlntzand, 0 tot I deel steen
poeder. 

Omtrent de verhoudingen van de kalkmortelproeven worden geen 
mededeelingen gedaan. 
De proefnemingen leidden tot de volgende resultaten: de vastheid van 
cementmortel wordt door toevoeging van kalksteen en granietpoeder 
verhoogt, door toevoeging van glpsmeel daarentegen verminderd. 
Brikkenmeel verhoogt eveneens de vastheid van cementmortel voor 
zoover het gehalte slechts gering Is bij een hoog percentage ver
mindert ook de vastheid van cementmortels. Het grootst is de vast
heidstoeneming bij toevoeging van 0,15 deel granletmeel en wel 29%. 
Het grootste vastheldsverlies leden de proefblokken door toevoeging 
van 0,25 deelen gips en wel 25 %. Een verhooging van het gips-
gehalte had niet, zooals men verwachten zou, een toeneming van de 
vastheidsvermindering ten gevolge. 
Bij toevoeging van 0,50 deelen gips Is het vastheldsverlies geringer 
dan bij toevoeging van 0,25 deel gips. Het bedroeg dan gemiddeld 
slechts 16% (tegenover 25%). De vastheid van de kalkmortel neemt 
door toevoeging van ruwe gips min of meer af. Het meest neemt de 
vastheid er van toe door toevoeging van kalksteenmeel, de toeneming 
is het hoogst bij toevoeging van 0,50 deel. De vastheidstoeneming 
nedraagt gemiddeld 79%. Bijzonder opvallend Is het vastheldsverlies 
van kalkmortel door toevoeging van brikkenmeel, het bedraagt bij 
u.o deel brikkenmeel 5 7 % en bij 0,50 deel 79%. 

Deze resultaten manen tot voorzichtigheid bij de toepassing van brik
kenmeel, men kan volgens de resultaten van genoemde proeven In 
sommige gevallen het tegendeel bereiken van hetgeen men verwacht. 

Wat is een rechtsche- oi linksche deur en wat een rechtsch slot of een 
linksch slot. 
Er bestaan over deze vraag in verschillende vakgebieden en ook 
tusschen de beoefenaars van eenzelfde vak, uiteenloopende meeningen. 
Hierdoor ontstaat bij bestellingen dikwijls verwarring en een goede 
oplossing voor deze kwestie zal zeker in een behoefte voorzien. 
Bepalingen voor deuren. Ter aanduiding van een deur denkt men 
zich in de deur geplaatst: bij draaideuren met den rug naar de 
draaiingsas, bij schuifdeuren met den rug naar de zijde waarheen 
de deur openschuift. 
Aan de zijde der rechterhand bevindt zich het rechterdeurvlak, aan 
de zijde der linkerhand het linker-deurvlak. 
Draait de deur naar rechts, dan is ze rechts opendraaiend. 
Draait de deur open naar links, dan is ze links opendraaiend. 
Bij bestelling van sloten (en van beslag voor zoover noodig) op te 
geven: 
Ie. Of de deur rechts- of llnksopen draaiend is en waar noodig: 
2e. Nadere bepaling van het slot ten opzichte van de deurvlakken. 
Voorbeelden: 
a. Opleg buitendeurslot voor rechts opendraaiende deur; llnkerdeur 

vlak straatzljde. 
b. Opleg grendelslot voor rechtervlak van doorslaande deur. 
c. Oplegschuifdeurslot voor rechter deurvlak. 
d. Ingelaten kastslot voor links opendraaiende; slot ingelaten op rech

ter deurvlak. 
e. Insteekkamerdeurslot voor links opendraaiende deur; bedienen sleu

tel op rechter deurvlak. 
1. Meubelmakers beschouwen de deur van de buitenzijde, dus van den 
kant waarheen de deur opendraait. 
De deur, die rechts afhangt is dan rechts ,de deur die links afhangï" 
Is links. Het slot heet bij hen rechts of links, al naar dit voor een 
rechtsche- of linksche deur bestemd is. 
2. Timmerlieden bekijken de deur vrijwel algemeen van de sponning-
zijde, hetgeen voor de hand ligt, omdat men van die zijde de geheele 
deur ziet en omdat men bij het passen alleen aan die zijde van de 
deur kan staan. 
Ook bij hen heet de deur rechts of links, al naar deze van de spon-
ningzijde gezien, rechts of links afhangt. 
Verdeeld zijn de opvattingen omtrent de benaming van het slot. Een 
deel zegt: 
2a. Slot voor rechtsche deur == rechtsch slot. Een ander deel daar
tegen: 
26. Bij rechtsche deur behoort een linksch slot, aangezien dit slot 
zich daarbij aan de linkerhand bevindt. 
De (stalen)ramenfabrikanten zeggen: 
3. Een raam bekijk je van zelfsprekend steeds van de binnenzijde. 
Het is rechts of links al naar dat het zoo gezien rechts of links af
hangt. Slot voor rechtsch raam = rechtsch slot. 
De ijzerhandelaren sluiten zich aan bij de definities van de sloten-
fabrikanten. Hier te lande stellen deze zich in principe op het stand
punt van de meubelmakers ,door aan te nemen: 
4. Dat men de deur steeds van de buitenzijde zal opnemen en deze 
rechts of links zal noemen ,al naar dat zij zoo gezien, rechts of 
links afhangt. 
Slot voor de rechtsche deur = rechtsch slot. Daar nu echter de 
meeste buitendeuren en kamerdeuren naar het huis of de kamer in 
opendraaien, wordt de opvatting omtrent de benaming van een huis-
deurslot juist tegengesteld aan die van de meubelmakers en aan die 
van de timmerlieden, die de opvatting 2a. huldigen. 
Het door timmerlieden, meubelmakers en ramen fabrikanten Ingenomen 
standpunt omtrent de zijde van waar men de deur moet opnemen, 
om te alen of deze rechts of links Is, Is voor ieder op zijn gebied 
logisch. 
Het aannemen van een anderen stand zou voor hen tot benamingen 
lelden, die het natuurlijk gevoel weerspreken. 
Gesteld b.v. dat de aanname van den ramenfabrlkant als normaal 
voor alle vakgebieden werd verklaard, dan zou men voor een kast 
staande, aan de linkerhand de rechterdeur, en aan de rechterhand de 
linker deur hebben. 
Te betwijfelen is, dat zulk een definitie ingang zal vinden. 
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De keuze van de ijzerhandelaren en slotenmakers van den ^ n d d e 
beoordeeling is vrij willekeurig, hetgeen moeilijk anders kan. omdat 
bil hen ten slotte alle soorten sloten terecht komen. 
Voor den slotenfabrikant. die in zekeren zin met de deur wetóig te 
maken heeft, is hetzelfde of men afspreekt, dat de deur steeds van 
de sponn!ngzi]de. dan wel van de tegenovergestelde zijde zal worden 

He^eTnige. doch niettemin zeer groote bezwaar, van een omzetting 
van hun definitie is. dat al de benamingen van sloten «« o ^ e e k n 
daarvan gewijzigd moeten worden, hetgeen groote moeilijkheden voor 

het magazijn medebrengt. „,.„„j„„„f»n 
Het C N. B. is door de wijze, waarop verschillende standpunten 
verdedigd worden, tot de conclusie gekomen, dat de kwalificatie redits 
of links van een deur naar de zijde, waarvan hij gezien van een 
aangenomen stand afhangt, geen algemeen bevredigende oplossing 

De" S h c a t i e rechtsche of linksche deur moet men los laten en 
in plaats daarvan invoeren bepalingen van rechts opendraaiend en 
inks opendraaiend. Dan kan men. geheel afgezien van de omstandig
heid of men een huisdeur, meubeldeur of een raam heeft, tot een 
bevredigende benaming komen. 
Ieder weet, wat bedoeld wordt, als hij rechtsom moet draaien. 
Op de lagere school leert men dit reeds, in de militaire dienst is 
voor deze leergang een repetitie. Ook op ander gebied liggende be-
grippen rechts en links draaiend vast, b-v- d e ^ f 6 " / . 3 1 1 ^ " T 
werk zijn voor ieder rechtsdraaiend. Een schroef, die bij draaiing vo-
gens de wijzers van een uurwerk, een voortgaande beweging heeft 
van den beschouwer af. is voor ieder een rechtsche schroef. He be-
hoeft niet als onlogisch aangevoeld te worden, dat een linker kastdeur 
rechts opendraaiend is. , . 
Als met in het gelid front staat en er wordt rechtsom gecommandeerd, 
dan draait ook uw linker buurman rechts om. 
Het Normalisatie-bureau blijft bij zijn voorstel om de grondgedachte 
van V 270 haar aan de hand gedaan door den heer van Oordt. en 
die ze later nog elders hier en daar terugvond, te handhaven. 
Inmiddels hebben de tegen V. 270 ingebrachte bezwaren ertoe geleid 
de definities verder te verscherpen en te vereenvoudigen. 

Ia Beton und Eisen 1926. Heft 24. lezen wij: 

BOUWONGEVALLEN. 

De bruginstorting bij Gartz aan den Oder. 
De redactie heeft elke tot dusver gedane mededeeling over dat be
langrijk bouwongeval teruggehouden, om het oordeel der terzake be
voegden af te wachten en heeft slechts de door de Dutsche Beton-
vereeniging uitgegeven korte mededeeling gepubliceerd. 
Het schijnt echter noodzakelijk, thans deze terughouding op te geven 
daar inmiddels van andere zijde publicaties gevolgd zijn. In overleg 
met de Duitsche Betonvereeniging zal thans een uitvoeriger, op de 
oorzaken ingaand bericht eerst dan gegeven worden, wanneer een 
mogelijk diepgaande opheldering dezer aangelegenheid gegeven kan 
worden. Het blad zal dan in de gelegenheid zijn een door bevoegde 
pennen geschreven verklarende uiteenzetting te geven. 
In het kleine Pommersche stadje Gartz. dat ongeveer 25 km boven 
Stettin ligt, vond op Zondag 19 Sept. 1926 een groot bouwongeval 
plaats. De zoojuist opgeleverde nieuwe brug van gewapend beton 
over de West-Oder, strotte tegen 11 uur voormiddags in. zonder dat 
hierop eenig teeken gewezen had. Twaalf arbeiders van de brug 
werden mee in de diepte gesleurd. Hiervan zijn vier dooden te be
treuren terwijl de anderen met meer of minder ernstige verwondingen 
het leven er afbrachten. 
Zooals ooggetuigen verklaren, zonk de zuidelijke pijler in weinige 
seconden loodrecht naar beneden en met hem stortte de minddelste 
der bogen van de brug in den stroom, zoodat nu nog slechts eenig e 
deelen daarvan te zien zijn. Den volgenden Zondag zou de brug in 
tegenwoordigheid van talrijke plaatselijke autoriteiten en ultgenoo-
digden feestelijk ingewijd worden en is het nog een geluk dat de ln-
stortiag niet juist op dezen dag plaats vond. 

De brug bezat twee rivierpijlers alsmede 3 bogen, waarvan de grootste, 
de middelste, groot 58,2 m, zooals gezegd, in de rivier gestort i". Van 
de beide zijbogen van 37.2 m in spanwijdte is de noordelijke blijven 
staan, terwijl het gedeelte van den zuidelijken boog boven de rivier 
met den bijbehoorenden pijler wegzakte. 
Het betrof hier een twee scharnierige boogbrug uit gietbeton met in 
den ingebouwden rijweg liggende trekstaven en met omgoten hang-
staven. , . , . ,. . 
De pijler in de middelste doorvaart bedroeg 10,5 m en de zij vaarten 

7,5 m. De brugbreedte bedroeg 5 m met aan beide zijden een op
staande kant van 0,40 m. v .i k . 
Voor de geheele overbrugging is volwaardige cement gebruikt, voor 
de hangstaven, zoowel als voor de hoofdzakelijk op trek berekende 
deelen is staal 48 gebruikt. Het uitsluitende gebruik van gietbeton 
is getoetst aan de .gedurende het geheele werk, gemaakte proefbalken. 
Voor zoover thans Vastgesteld kon worden, schijnt de toestand der 
neergestorte deelen geen aanleiding te geven de betonconstructies af 
te keuren. Niettegenstaande bij de instorting het uiterste er van ge
vergd werd. zijn b.v. de enkele deelen van den zuidelijken boog zoo 
aoed als niet beschadigd en zelfs niet noemenswaard geschramd. Ue 
vermoedens omtrent de oorzaken van het ongeval gaan in de richting 
van het zich begeven van den zuidelijken pijler, waarover echter het 
eindoordeel van terzake kundigen afgewacht moet worden. 
Dan zal ook aangetoond worden of de instorting met de gewapend 
betonconstructie als zoodanig in verband gebracht kan worden ja of 

neen. 
Het laatste zal zeer waarschijnlijk zijn. 
In overleg met de Duitsche Betonvereeniging wordt hieronder een 
uittreksel gegeven van haar rondschrijven Nr. 21 van den 12 Nov. 
1926 betreffende de bouwongevallenstatistiek. 
In de dagbladen zijn in den laatsten tijd over de hieronder aange-
haalde bouwongevallen zooveel onjuiste en tot vergissing ™ d i n g 
gevende mededeellngen verschenen, dat het noodzakelijk schijnt, de 
volgende conclusies te publiceeren welke tot heden (met voorbehoud 
van verdere mededeelingen) getrokken zijn. 
Een feit is het daarbij, dat in de meeste gevallen het ontstaan van 
het bouwongeval geheel niets met de gewapend betontoepassing uit 
te staan heeft. 

Bruginzakking aan het Lippe-zijkanaal Wesel-Datteln boven de 
Friedrichsfelder sluis. 

In het tijdschrift „Der stèdtische Tiefbeu. der Brückenbaa" 1926 Heft 
19. werd over een bruginzakking geschreven en aan het slot ver
ondersteld, dat ervaren eerste krachten uit de geheele bouwwereld 
bij deze gelegenheid voor een verrassende nieuwe gebeurtenis, als 
voor een raadsel staan. 
Wij kunnen hieromtrent het volgende mededeelen: 
Het betreft hier een ijzeren brug met steunpunten van, gewapend 
beton. Na oplevering der brug werd een sterke verzakking van he 
eene brugsteunpunt waargenomen die echter niet op constructie- of 
uitvoeringsfouten, maar echter alleen op inwerking van hoog water 
wees. Tengevolge van een dijkbreuk kon de vloed het eene steunpunt 
ondermijnen en zoo de verzakking bewerken. De uitvoering van den 
onderspoelden pijler was volkomen in orde en er waren na de ver
zakking aan de betonijzerconstructie geenerlei beschadigingen waar te 
nemen. 

Instorting van een spoorbrug bij Halberstadt. 

In October werd in de dagbladen gemeld, dat i n d e f " a c h ' v *° d e n 

9den op den lOden October aan de spoorlijn Halberstadt-Wege-
legen een in aanbouw zijnde gewapend-betonbrug ingestort was, waar-
bij een arbeider gedood werd. 
Onze onderzoekingen hebben het volgende opgeleverd: 
Het brugdek werd naast het bouwwerk gemaakt uit ijzeren balken 
en- beton en zou na verharding van het beton in een gleuf ingescho
ven worden. Bij het Inschuiven van den bovenbouw is het ongeluk 
ontstaan. Met de gewapendbetonconstructie heeft het bouwongeval 
niets uit te staan. 

Vloerinstorting te Köslin. 
Door de dagbladen werd bericht dat eind October 1926 in het Kös-
liner Stadttheater gedurende een voorstelling een deel van den vloer 
instortte. Op onze navraag heeft het Gemeentebestuur van Köslin 
medegedeeld, dat dit ongeval niet een betonvloer betreft. 

Bruginstorting Lubenwalde. 
Volgens krachtenberlchten is den 6den November 1926 een gewapend 
betonbrug over het zijkanaal bij Liebenwalde ingestort. 
Voor sluiting der ingestelde onderzoekingen kunnen de oorzaken van 
de vernieling van deze brug niet nader vastgelegd worden. Volgens 
mededeeling van welingelichte zijde is reeds heden vast te stellen, dat 
de instorting van de brug niet door de constructie of de uitvoering 

veroorzaakt is. ,, » „i„„ 
Eerder schijnen andere, met den brugbouw samenvallende maatregelen 
in verband met het hooge water van de Havel de vernieling van het 
bouwwerk veroorzaakt te hebben. 
De toepassing van den gewapend betonbouw heeft in leder geval 
met het voorval niets uit te staan. 
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De doorbuiging van balken met constante doorsnede, 
door J. van Dalen, 

Technisch Ambtenaar van den Rijks*Waterstaat. 

In de bestaande leerboeken over toegepaste mechanica 
wordt in het algemeen over de doorbuiging van balken 
weing of in het geheel niet gehandeld. De werken die wel 
een uitvoerige behandeling van dit onderwerp geven, doen 
dit uitsluitend met behulp der hoogere wiskunde. Een enkel 
leerboek tracht nog langs grafischen weg de doorbuiging 
te benaderen, maar de meeste volstaan met verwijzing naar 
handboeken en vademecums. 
Nu is het vraagstuk der doorbuiging er ongetwijfeld een 
waarbij de hulp der differentiaal- en integraalrekening 
meestal een fraaie en eenvoudige oplossing mogelijk maakt; 
we zouden zelfs willen zeggen, dat de volledige behande
ling van het vraagstuk der doorbuiging zonder de hulp der 
differentiaal en integraalrekening niet mogelijk is. Toch 
meenen we, dat in zeer vele gevallen ook zonder deze hulp 
de doorbuiging kan worden gevonden door gebruik te 
maken van de beginselen van de theorie der rekenkundige 
reeksen van hoogere orde, welke reeksen in de meeste leer
boeken over lagere algebra worden behandeld en geen 
kennis der hoogere wiskunde vereischen. 
We zullen trachten langs dezen weg van een aantal ver
schillend belaste balken de doorbuiging te bepalen en ook 
enkele toepassingen geven van de theorie der doorbuiging 
op statisch onbepaalde gevallen. 
Daar echter niet al onze lezers de beginselen van de theorie 
der rekenkundige reeksen, ook van hoogere orde, zich 
zullen hebben eigen gemaakt, zullen we eerst een zeer 
korte uiteenzetting van de beginselen dezer theorie trachten 

te geven, voor zoover en niet meer dan we die bij de be
handeling van ons ondorwerp noodig hebben. 

We beschouwen de getalrijen a, b en c. 

(a) 7 , 16 , 20 . 18 , 25 , . 
(b) 9 , 4 , - 2 , 7 
(c) —5 , —6 , 9 

. Ie verschflrlj 
2e verschilrlj 

(a) is een willekeurige getallen rij. 
(b) is uit (a) afgeleid en wordt gevormd door de ver
schillen van de getallen van rij (a). 
De 1ste term van (b) is het verschil van de 2de en 1ste 
term van (a); de 2de term van (b) is het verschil van de 
3de en 2de term van (a), en zoo vervolgens. 
(c) is uit (b) gevormd op dezelfde wijze als (b) uit (a). 
(b) wordt de rij der 1ste verschillen of Ie verschilrij van 
de rij (a) genoemd; (c) is de 2de verschilrij van rij (a). 
Evenzoo is (c) is de Ie verschilrij van rij (b). 
Is nu van een getallenreeks de rij der n"1" verschillen een nj 
van gelijke getallen, dan wordt deze reeks een rekenkun
dige reeks van de n6t orde genoemd. 
Zoo is b.v. de rij (d) 

(d) 2 8 18 32 50 
6 10 14 18 rij Ie verschillen 

4 4 4 rij 2e 

een rekenkundige ree 
de 2de verschillen een ri 

van de 2de orde omdat de rij van 
van gelijke getallen oplevert. 
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Evenzoo is de rij 

(e) -H- , V , W 

6 , 9 
3 , 

; , 32 , 62H - 108 , ... 
1 8 H . 3 0 H i 4 5 H - ••• ri) l e verschillen 

, 12 , 15 rij 2e 
3 , 3 "J 3e 

een rekenkundige reeks van de 3de orde, omdat de rij der 
3de verschillen een rij van gelijke getallen te zien geeft. 

Laat van een willekeurige reeks A de beginterm a zijn en 
laten b c d e, f, enz. de eerste termen zijn van de op
volgende verschilreeksen B, C, D, E. F, enz., dan kunnen 
de tweede termen dier reeksen gemakkelijk worden be
paald. Ze ontstaan door de le term van elke reeks te ver
meerderen met de 1ste term der opvolgende reeks, aldus: 

A) a , a + b, 
B) b 
C) 
D) 
E) 
F) 

c 

b + c, 
. c + d. 

d , d -
e 

- e, 

e + f 
f. 

enz. 
De 3de term van elke reeks ontstaat door de 2de term 
der reeks te vermeerderen met de 2de term der opvolgen
de reeks, en zoo vervolgens. W e krijgen dan de volgen
de reeksen: 
A) a, a + b, a + 2b + c, a + 3b + 3c + d. a + 4b + 6c + 4d + e, ... 

B ) b i b +c, b + 2c +d , b + 3c + 3d + e, b + 4c + 6d + 4e + f, -

C) c, c + d, c + 2d + e, c + 3d + 3 e - H 

D) d, d + e, d + 2e + f 

E) e, e + f 
F) f 

enz. 

De termen van reeks A ontstaan dus eigenlijk op de vol
gende wijze: 
le term van reeks A = a 
le term opv. reeks o 
2e term van reeks A = a -f- b 
2e term opv. reeks b -)- c 
3e term van reeks A = a -\-2h -\- c 
3e term opv. reeks b -|- 2c -|- d 

4e term van reeks A = a + 3 b - f 3 c + d 
4e term opv. reeks b 4- 3c -

5 e term van reeks A = 4b -f 6c + 4d + e 

Uit bovenstaande bewerking is onmiddellijk te zien dat de 
coëfficiënten van a, b, c, d, enz. geheel op dezelfde wijze 
ontstaan als de coëfficiënten die optreden in de ontwikke
ling van (a + b)n. 
Zoo heeft b.v. de 3de term van reeks A de coëffidënten 
van (a + b)2 , de 4de term die van (a + b) 3 en in 't alge
meen de ( n + l )de term die van ( a + b ) " . 
Zijn dus a, b, c, d, e, f, enz. de eerste termen van een 
reeks en hare opvolgende verschilrijen, dan is de (n + 1 )de 
term dier reeks: 

+ 1 nb 
n(n — 1) . n(n — 1) (n 
i. 2 c + ï 7 ^ r -

n ( n - l ) ( n - 2 ) ( n - 3 ) 
4 

•2) 
3 

n(n 
1. 2. 3. 

_ l ) ( n - 2 ) ( n • 3) (n - 4) 

1. 2. 3. 4. 
f- (1) 

Beschouwen we nu nogmaals de reeks A, dan kunnen we 
deze beschouwen als de le verschilrij van de volgende 
reeks R: 
(R) = 0,0 + a, 0 t 2a + b, 0 + 3a + 3b + c, 0 + 4a + 6b+4c + d 

(A) = a, a + b, a + 2b + c, a -I- 3b + 3c + d, a + 4b + 6c + 4d + e 

W e merken nu op, dat de 3de term van R de som is van 
de 2 eerste termen van A, de 4de term van R is de som 
van de 3 eerste termen van A en in 't algemeen is de som 
van de eerste n termen van reeks A gelijk aan de (n + /jcfe 
term van reeks R. 
Nu is, bij toepassing van formule (1), de (n + 1) de term 

van reeks R 

,_ n(n - 1) K j - " ( n - ') ( n - 2 ) _,_ 

n(n — 1) (n —2) (n — 3) d ^ 
1. 2. 3. 4 

zoodat we dus gevonden hebben dat de som van n termen 
van reeks A, 

n(n — 1) , , n(n — 1) (n — 2) . 
S„ - o + na + f - j - • b + y - ^ 3 - c -H 

n(n - 1 ) (n - 2) (n - 3) d + (2) 
1, 2. 3. 4 

Met behulp van deze formule zullen we nu de som bepa
len van de volgende rekenkundige reeksen van hoogere 
orde, die we in het vervolg van ons onderwerp zullen 
noodig hebben. 
1) S] = l + 2 + 3 + 4 + + ( n ^ l ) + n . 
2) S , = l2 + 22 + 32 + 42 + + ( n — l ) 2 + n2. 

3) S3 = l3 + 23 + 33 + 43 + + ( n ^ l ) 3 + n8. 
4) SJ = l-1 + 2-l + 3-1 + 4 1 ' + + ( n — l ) 4 + n4. 

1) Wij schrijven de reeks met hare opvolgende verschilrijen 

1 2 3 , 4 , 5 , 6 reeks Sj 
1' J 1 1 , 1 l e verschilrij. 

Q o o 0 2de verschilrij. 

en zien dat we hier te doen hebben met een rekenkundige 
reeks van de le orde, daar de le verschilrij een rij van 
gelijke getallen oplevert. De eerste termen der reeks en 
hare verschilrijen zijn resp. 1. 1, 0, 0, 0, enz., zoodat in 
formule II a = 1, b = 1, c. d, e enz. = 0. 
W e vinden derhalve; 

S ^ n . l - h f ^ . l = ,/in(n + l) 

2) l 2 , 2 2 , 32 , 4 2 , 52 

1 , 4 , 9 , 16 , 25 reeks S2 

3 5 7 9 ( l e verschilrij 

2 2 2 2e verschilrij 

a== 1, b = 3, c = 2, d, e enz. == 0 
, , n(n - 1) , , n(n - 1) (n - 2) 

S z : : n . l >- J—T-' * + ï~2r ~3 
.2 
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De lezer overtuige zich nu op overeenkomstige wijze dat 

S, = n.l + 
n ( n - 1) 

1. 2 .7 + 
n(n —1) (n —2) 
1. 2. 

.12 

n ( n - l ) ( n - 2 ) ( n - 3 ) 
1. 2. 3. 4 

_ ! , n(n — 1) _ n(n —1) (n 2) 
en c>4 = n.l -• ^ ^—.15 - • , ^— —^—.5U 

1. 1. 3 
n ( n - l ) ( n - 2 ) ( n - 3 ) n n ( n - l ) ( n - 2 ) ( n - 3 ) ( n - 4 ) . 
1. 2. 3. ' 4 ^ 1. 2. 3. 4. " 5 

Om de doorbuiging van enkele belaste balken te bepalen 
zullen we nagaan welke arbeid verricht wordt door de 
uitwendige krachten die op den balk werken. Volgens de 
wet van het behoud van arbeidsvermogen kan er geen 
arbeid verloren gaan en zal de door de uitwendige krachten 
verrichte arbeid derhalve in den balk moeten zijn opge
hoopt als arbeidsvermogen van plaats of potentiëele ener
gie, in dit geval vormveranderingsarbeid genoemd. Ook die 
vormveranderingsarbeid zullen we trachten te bepalen, en 
daar deze gelijk is aan den arbeid der uitwendige krachten, 
kan uit deze gelijkheid de doorbuiging worden afgeleid. 

Wanneer op een willekeurige balk, fig. 1, een last P werkt, 
zal de balk een doorbuiging f verkrijgen. Laten Vve de last 
geleidelijk aan toenemen, van nul tot de waarde P, dan 
zal door de kracht P een arbeid zijn verricht 

A p = 'AP x f. 

Om dit te bewijzen belasten we den balk eerst met 1 kilo
gram. Stel, dat de balk daardoor, ter plaatse van den last, 
een zakking van d cm verkrijgt, dan is door dit 1ste kilo
gram een arbeid verricht van 1 X ^ kg/cm. Vervolgens 
plaatsen we het 2de kilogram op den balk. De zakking zal 
nu eveneens B cm bedragen. Het Ie kilogram is nu echter 
ook medegezakt, zoodat een arbeid verricht wordt van 
2 X ö kg/cm. Nadat het 3de kilogram is opgezet, bedraagt 
de zakking weer d cm. De beide eerste kilogrammen zakken 
echter ook weer mede, zoodat de verrichte arbeid 
3 X <* kg/cm bedraagt. De totale zakking dit bereikt is, 
nadat alle P kilogrammen zijn opgezet is dus P X <•*cm 

en de totale arbeid die verricht is 

1 X 5 + 2 x 5 + 3 x 3 4 - . ( P _ l ) x a + Px5.kg/cm 
= | l + 2 + 3 + +(P —1) + P| X^kg'cm 
= 1 / 2 P ( P + 1 ) 3 kg/cm. 

Bedenken we dat de totale zakking P X d = i is, dan 
vinden we dat 

Ap = i /2f(P + l) = V , P f ( l + l ) kg/cm. 

Hadden we de belasting P niet met sprongen van 1 kilo
gram, maar met sprongen van b.v. 1 milligram aangebracht, 
dan zou P een getal voorstellen dat 1.000.000 maal zoo 

groot was, n.l. het gewicht van de belasting P in milli
grammen. Door den balk met nog kleinere gewichts-een-
heden sprongsgewijze te belasten, kunnen we het getal P 
zoo groot laten worden, als we zelf willen. De factor 

tusschen haakjes, 1 - j - = nadert dan echter hoe langer hoe 

meer tot 1 en zal die waarde eindelijk bereiken als we de 
belastingen niet meer sprongsgewijze, maar met oneindig 
kleine gewichtseenheden geleidelijk aan op den balk laten 
aangrijpen, zoodat alsdan 

AD - 'A Pf- (I). 

Wanneer een koppel met een moment M = Q XQ e e n 

verplaatsing in zijn vlak ondergaat van stand 1 naar stand 
3, fig. 2, dan kunnen we dat zoo opvatten, dat het koppel 
eerst door draaiing om het punt B in den stand 2 wordt 
gebracht en daarna een evenwijdige verplaatsing onder
gaat van stand 2 naar stand 3. 

Bij deze evenwijdige verplaatsing wordt door het koppel 
geen arbeid verricht. Wel verricht de kracht Q A bij deze 
verplaatsing een arbeid Q A X r ' maar de kracht Qg ver
richt een evengroote negatieve arbeid — Qg X r• 
Bij de wenteling van stand 1 naai stand 2 verricht Q B 

geen arbeid; de kracht Q A verricht een arbeid = J^ Q A X 
boog AA' (in de onderstelling dat het moment, dus ook 
Q, van nul aan weer geleidelijk aangroeit). Noemen we 
de draaiingshoek van het koppel q., waarbij we qp uit
drukken in radialen, dan is boog AA' = q X ^ en vinden 
we voor den arbeid die door het koppel verricht is 

AM — ^2 Q A X 1 X qP 

en daar Q X q = ^ 

A M = vh M X qp. (II) 

of in woorden: de arbeid van een koppel met een moment 
M, dat van nul aan geleidelijk aangroeit, is gelijk aan het 
halve product van het moment M en de draaiingshoek van 
het koppel. 
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Pi 

W e beschouwen nu in fig. 3 een zeer klein deeltje van een 
doorgebogen balk tusschen de oorspronkelijk evenwijdige 
doorsneden AB en CD, ter lengte van de eenheid, b.v. 
1 mm. Zonder een beteekenende fout te maken mogen we 
dan wel aannemen, dat het buigend moment in het balk-
gedeelte ABCD overal hetzelfde is. b.v. M. 
In een vezellaagje PQ, op een afstand a van de neutrale 
laag EF gelegen, heerscht dan, zooals bekend veronder
steld mag worden, een spanning 

M X a 
I 

als I het traag heidsmoment van de balkdoorsnede voorstelt. 
De uitrekking U van dit vezellaajfle zal dan bedragen: 

T x 1 _ M x a 
U " E E x I 

waarin E de elasticiteitsmodulus van het materiaal van den 
balk. Als f het oppervlak van de dwarsdoorsnede van het 
vezeliaagje P Q voorstelt, is de totale spankracht K die op 
het vezellaagje werkt 

M x a x f 

T = 

K = f x T = I 
W e veronderstellen, dat het moment in den balk geleide
lijk is tot stand gekomen. Dan zal ook de spankracht K 
geleidelijk worden opgewekt en is de door de sprankracht 
K verrichte arbeid: 

A K : : 72 K X U 

M2 

of A K 

M x a x f M < a 
V2 X - X fa2 

I E x I " 2 E F 
A K is derhalve de vormveranderingsarbeid die is opge
hoopt in het vezellaagje P Q van het balkdeeltje ABCD, 
op een afstand a van de neutrale laag en onder de werking 
van het moment M. 
De totale vormveranderingsarbeid A die in het geheele 
balkdeeltje ABCD is opgehoopt, is nu 

A = ^ A , 
M2 

- 2 2-EP X & 

of, daar M, E en I constant zijn: 

A M 2 5 - f 2 
A = 2ËP ^ • 

Nu is 2' fa2, zooals bekend is, het traagheidsmoment I van 
de balkdoorsnede, zoodat we krijgen 

A r . *£ (Hl) 
2 EI 

of in woorden: 

De in een zeer klein balkdeeltje, ter lengte van de een
heid, opgehoopte vormveranderingsarbeid is gelijk aan het 
vierkant van het moment, gedeeld door het dubbele pro-
dukt van het traagheidsmoment van de balkdoorsnede en 
de elasticiteitsmodulus van het materiaal waaruit de balk 
bestaat. 

Op het vrije uiteinde van den aan een zijde ingeklemden 
balk AB van fig. 4 werke een koppel met een moment M 
in den zin als in de figuur is aangegeven. 
Tengevolge van de werking van dit koppel zal er over de 
geheele lengte AB in den balk een constant moment M 
worden opgewekt. 
Daar dit inwendig moment over de geheele lengte van den 
balk gelijk is, zal de balk ook over de geheele lengte gelijk 
gebogen worden, d.w.z. de balk zal den vorm van een 
cirkelboog moeten aannemen. 
Laat (p de draaiingshoek van het koppel zijn, dan is de 
arbeid A van de op den balk werkende uitwendige 

krachten, volgens formule II. 

Au = VjM x * 

Zij R de straal van buiging en 1 de vrije balklengte, dan 

* / ' 

I 

Fia.A 

-*\f 

zien we onmiddellijk uit de figuur dat <p : 

1 M X 
R' 

zoodat 

AMx R — 2R 
Volgens formule III is de vormveranderingsarbeid A die 
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in een zeer klein balkdeeltje, ter lengte van de eenheid, is 
opgehoopt 

M2 

A = 2 EI 
Daar de balk in totaal / van die balkdeeltjes bevat is de 
totale vormveranderingsarbeid Aj die in de geheele balk-
lengte 1 is opgehoopt, 1 maal zoo groot, zoodat 

M21 
2EI 

A i 

Door gelijkstelling van dezen inwendigen arbeid aan de 
uitwendige, vinden we: 

M21 
2EI 

M x 
2R 

w. u. v. M. 
Volgens een bekende eigenschap van den cirkel, hebben we 

f X (2R^f) = I'2 

Daar de doorbuiging f altoos zeer gering is kan de lengte 
van de halve koorde 1' wel gelijk genomen worden aan de 
booglengte 1, zoodat we dan kunnen schrijven: 

f X (2R—f) = l2 

of 2Rf = p -f p 

en wanneer we f2 als zeer kleine term verwaarloozen: 

2Rf = l2 

l2 

f = 2R 
Substitueeren we in de laatste vergelijking de zoo even 

E I ^ v 
dan krijgen we 

gevonden waarde van R 

f = 

M 
Ml2 

2EI (IV) 

waarmede we de doorbuiging hebben gevonden als op het 
vrije uiteinde van een aan een zijde ingeklemden ligger een 
koppel werkt met een moment M, 

Werkt op het vrije uiteinde van den aan een zijde inge
klemden ligger van fig. 5 een last P, dan zal, wanneer 
P geleidelijk van nul tot de volle waarde is aangegroeid, 
en een zakking f heeft ondergaan, de arbeid der uitwendige 
krachten 

Au = 72 P X f zijn. 

Um de in den balk opgehoopte vormveranderingsarbeid 
te bepalen, beschouwen we een zeer klein balkdeeltje abcd, 
ter lengte van de eenheid en op een afstand x vanaf P 

gelegen. In dit deeltje werkt een moment M = P X x en 
volgens formule III is de in het balkdeeltje opgehoopte 
vormveranderingsarbeid: 

. _ *§ _ P 2 . x 2 

x "" 2EI " 2EI 

Evenzoo is in een naastliggend balkdeeltje, op een af
stand (x -)- 1) van P, een arbeid opgehoopt: 

Ax + 1 - " W -IET 
In totaal zijn er 1 van die balkdeeltjes en de totale inwen
dige arbeid A; die in die 1 deeltjes is opgehoopt is dan: 

Aj = Aj 4- Aa 

P 2 X l 2 

A: = 2EI 
P2 x 22 

2 EI 

A, ^ A . 

+ 
A i - 2 E I ( 

P2 x x2 Fl2 

2EI •••• + 2EI 

, + x2 + + 1: 

Nu is, zooals we in het begin van ons artikel hebben aan
getoond, de som S van de reeks tusschen haakjes: 

S = l + 
Kl 
1. 2 "•3 + n.—3-2 

waarvoor we ook kunnen schrijven: 

1 | l 2 -r 21" j -t- / 3 - j • j 

Schrijven we de reeks in dezen vorm, dan hebben we 

P2!3 (1 
A, = 2 EI 

3 d - i ) , . . ( !_ ! ) (1 
2 i - - r + 1 / 3 . — p - . - 1 

Hoe kleiner we de lengte van het balkdeeltje abcd, dus de 
eenheid van lengte, kiezen, hoe meer van die deeltjes de 
balklengte 1 zal bevatten en hoe grooter derhalve het ge
tal / zijn zal. Door die eenheid steeds kleiner te kiezen 
kunnen we het getal 1 ten slotte zoo groot maken als we 
zelf willen. 

Bij het grooter worden van / naderen de breuken -^— 

1—2 1 3 
en —r- hoe langer hoe meer tot 1 en de breuken — en — 
hoe langer hoe meer tot 0. De vorm tusschen accolades 
nadert derhalve, bij het grooter worden van 1, hoe langer 

hoe meer tot — Door de eenheid van lengte van de balk

deeltjes abcd slechts klein genoeg te nemen kunnen we de 

vorm tusschen accolades zoo weinig van -̂  laten verschillen 

als we zelf willen. Nemen we ten slotte die eenheid onein
dig klein, waarbij 1 oneindig groot wordt, dan wordt de 
totale inwendige arbeid 

P213 p213 
A- = — i/. — — 

2Er / J ÓEI" 
Door gelijkstelling van A; en Au vinden we: 

P-13 _ Pf 
6EI ' 2' 

W . U. V. — Zl! : 3Er (V) 
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I 

Om van een willekeurig punt A. op een afstand a vanaf 
de inklemming. de zakking te bepalen als op het vnje uit
einde van den balk een last P werkt, brengen we hg. 6. 
in A twee elkaar tegengesteld gerichte krachten F aan, 
beide gelijk aan de eindlast P. Op de balkdoorsnede bij 
A werkt dan een kracht P' = P en een moment M = 

PU—a)- , , . u * 
Volgens formule V zal de eerste een zakking van het 
punt A veroorzaken. 

Pal , 
t p -~ 3EI 

terwijl, naar formule IV, het moment M aan het punt A 
nog een zakking geven zal 

Ma2 . P(l - a) a2 
fM — 2EI 2EI 

De totale zakking f van het punt A is gelijk aan de som 
dezer beide zakkingen en bedraagt derhalve: Pas . Pa?-{l-a) 

f =: fp- + fM = ^ " 

of f = 

3 EI 
Pa2 (31 — a) 

6EI 

2EI 

(VI) 

We beschouwen nu de aan een zijde ingeklemde ligger 
van fig. 7, waarbij de last P in het punt C, op een afstand 
a vanaf de inklemming is geplaatst. Om nu de zakking 
van het eindpunt B te bepalen gaan we als volgt te werk. 
We verlengen het rechte balkeinde BC dat de inklemmings-
doorsnede in een punt O zal snijden op een afstand fl 
boven het inklemmingspunt A. Om fl te bepalen denken 
we ons de balk even ingeklemd bij C. Op het uiteinde A 
van balk CA werkt dan de reactie A = = P en het inklem-

mingsmoment M P X a- ^ e e r s t e za^ e e n 0 P w a a r t " 
A x a3 _ Pa8 

sche doorbuiging willen veroorzaken van ^ - - ^ en 

Ma Pa3 

D« het moment een neerwaartsche buiging ygy 

totale doorbuiging zal dus het verschil zijn van deze beide 
zakkingen, zoodat 

Pa8 I V . I V 
fl : : 2EÏ " 3EI : ' OEI" 

De zakking f2 van het punt C t. o. v. punt A, bedraagt, 
volgens formule V, 

Pa3 

f, = 3EI 
We beschouwen nu even de gelijkvormige driehoeken 
BCR en CON. Daarin hebben we 

f,: (1 _ a) : = (f, + f?).: a 
Pa8 . 

1 2 E I : a 

Pa-(l-a) 
w. u. v. Li 2EI 

De zakking f van het eindpunt B is nu: 

of (1-a) 

f-, = 

f = f2 + f, : 

Of f = 

ĵ ao Pa2(l-a) 
3EI 2EI 

P a ^ l - a ) 
6EI 

. . . . (VII) 

{Wordt vervolgd.) 

Over het trekken van IJzeren Damwandt 

door Ir* van Amcromt c* i* 

Sinds de invoering van ijzeren damwand, die bij het maken 
van fundeefingen en waterbouwkundige werken bijna on
misbaar geworden zijn, heeft het ontbreken van een werk
tuig om deze damwanden te trekken ten einde deze op 
andere plaatsen weer te kunnen gebruiken, zich als een 
groot bezwaar doen gevoelen. 
Weliswaar had men de beschikking over bokken, kranen, 
vijzels en diverse andere toestellen, doch de resultaten, 
hiermede bereikt, waren niet van dien aard, dat men niet 
naar een beter, en vooral met het oog op de kosten, naar 
een vlugger werkend apparaat omzag. 
Zooals men op figuur 1 ziet, waar het trekken van dam
wand met hydraulische vijzels geschiedt, is dit niet de 

aangewezen methode om een maximum aantal planken in 
een minimum van tijd uit den grond te halen. 
Naast de, op het principe van schokwerking geconstrueer
de Engelsche werktuigen, zooals de „Ransome Rapid Pik 
Extractor" en de ,.Mc Kiernan-Terry Automatic Hammer" 
is door de Dortmunder Union een „Pfahlzieher" in den 
handel gebracht, die in het gebruik heeft bewezen, aan 
zeer hoog gestelde eischen te kunnen voldoen, n.l. 
de Demog-Union-Pfahlzieher, (vertegenwoordiger in 
Holland: N. V. Technisch Handelsbureau Th. de Groen, 
's-Gravenhage. 
Zooals uit fig. 2 blijkt, bestaat de paaltrekker uit een 
zuiger met een zuigerótang aan den boven en aan den 
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Figuur 1. 

onderkant. Deze zuiger is omgeven door een cylinder met 
vasten bodem en opgeschroefd deksel, in welk dtksel 
inlaatventielen zijn aangebracht. Het geheel hangt door 
middel van een overbrenging aan een paar krachtige veren. 
De bovenste zuigerstang is hol; aan de onderste zit de 
grijper vast, die door middel van bouten aan den te tsekken 
damwand wordt vastgemaakt. 
De werking is als volgt: 
Nadat de paaltrekker aan den damwand is bevestigd, wordt 
hij door een takel of anderszins onder spanning gezet. 
Door het openen van een afsluitkraan wordt nu stoom of 
samengeperste lucht toegelaten. Deze komt door de koele 
bovenste zuigerstang in de kleine ruimte tusschen zuiger en 

ÜDtifitlOÜl 

i 1 

i 

Figuur 2. 

cylinder, beweegt zich door kleine kanaaltjes naar boven 
en opent daar een in het deksel van den cylinder beves
tigd inlaatventiel, waardoor nu alle stoom zich direct kan 
begeven door grootere kanalen naar de ruimte in den 
cylinder boven den zuiger. Daar de zuiger met stangen on
beweeglijk verbonden is aan den damwand en den takel, 
wordt door den stoom de cylinder naar boven gedrukt, 
waarbij de bodem met een schok tegen den zuiger aankomt. 
Via de onderste zuigerstang en de grijper wordt deze schok 
overgebracht op den damwand. In den hoogsten stand van 
den cylinder krijgt de stoom gelegenheid te ontsnappen en 
valt de cylinder door zijn eigen gewicht naar beneden, 
waarna dezelfde manipulatie als reeds omschreven, een 
aanvang neemt. Dit herhaalt zich tot 170 a 180 malen in 
de minuut, iedere keer een opwaartsche schok gevend aan 

den damwand, waardoor deze naar boven getrokken wordt. 
Het spreekt van zelf, dat de paaltrekker steeds op span
ning gehouden moet worden. 

:;D3 

Figuur 3. 

Voor grijper kan men gebruik maken van drie verschillen
de vormen, zie fig. 3, waar er twee van afgebeeld zijn en 
fig 6 en 7, waar de derde vorm te zien is, n.l. fig. 3a voor 
Larsen damwand no. 3, 4 en 5 en fig. 3b voor Larsen 
no. 1 en 2, die bovendien niet te diep in den grond moeten 
zitten. Waar genoemde damwandsoort ook geleverd wordt 
in paren, d.w.z. twee damplanken in elkaar geschoven, 
waarbij deze door middel van dichtknijpen van de verbin
ding vast aan elkaar bevestigd worden, is door de Dort-
munder Union een grijper in den handel gebracht als fig. 
6 en 7 ons toonen, waarmede 2 damplanken tegelijk ge
trokken moeten of kunnen worden. Hierbij dient erop ge-

/ 

Figuur 4. 

let te worden, welke damplanken aan elkaar geknepen zijn, 
daar de grijper, noodig voor het trekken van a en b, zie 
fig. 4, juist het spiegelbeeld is van die voor het trekken 
van è en c tezamen. 
Wat de resultaten betreft; deze kunnen reeds nu, hoewel 
de toepassing in Holland van vrij recenten datum is, onver
deeld gunstig worden genoemd. Een aantal dubbele dam
planken van 20 stuks per dag, d.i. dus 40 enkele planken 
of wel 16 loopende meter damwand, waarbij deze dam
wand 7 a 10 m in den vasten bodem zit, spreekt voor zich 
zelf. 
Op de figuren 5, 6 en 7 ziet men hoe het trekken in de 
praktijk kan gebeuren. 

Figuur 5. 
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Figuur 6. 

Fiq 5 geeft een algemeen aanzicht op het werk: „de 
Nieuwe Koemarktbrug" te Schiedam, welk werk vervaar
digd wordt door de N. V. Internationale Gewapendbeton-
bouw te Breda. Duidelijk is op deze figuur te zien, dat 
voor het damwand trekken gebruik gemaakt wordt van een 
drijvende bok van 15—60 ton, eveneens de in den dam-

Figuur 7. 

wand gesneden gaten, waarin de bout van den grijper 
past, en de ophanging van den paaltrekker aan den 15-

tons bok. 
Fig. 6 geeft ons een beeld van den paaltrekker, zooals deze 
bevestigd is aan twee damplanken, terwijl fig. 7 ons het 
instrument in volle werking laat zien. 

Ontwerp van een complex gebouwen te Schoten, 
Architect H» Lamberts te Rotterdam» 

lS{''WW'vi.iJ!!|'*''*!'"'' 
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HAAtaJSM lii4*H»T 

GEVELS AAN HET RAADHUISPLEIN 

m*Mt*aihtmtMtrt***« 

Hierbij drukken wij een o.a. een verkleinde reproductie 
af naar een vlotte perspectief teekening van de hand van 
architect H. Lamberts te Rotterdam. 
Het complex gebouwen omvat op den hoek van het Raad
huisplein en Rijksstraatweg een winkelhuis, aan den Rijks
straatweg een woonhuis en aan het Raadhuisplein een 
woonhuis en een garage voor auto's met bovenwoning. 

Het is gebouwd in een landelijke omgeving en met de 
architectuur is hiermede rekening gehouden. Het bouw
werk, hetwelk een gunstige indruk maakt, steekt prachtig 
af tegen allerlei eigenbebouwing in de omgeving, waar de 
z.g. ,,timmermansstijl" nog welig bloeit. 
Het valt te begrijpen, dat een plan met vaardige' hand 
ontworpen, domineerend werkt bij uitvoering. 
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Winkelhuis hoek Raadhuisplein en Rijksstraatweg te Schoten. 

De gevels zijn opgetrokken in miskleurig hardgrauw, 
donker terugliggend gevoegd. Het plint tot onder de 
raamkozijnen en de tuinmuurtjes zijn gemetseld van hand-
vormsteenen, het voegwerk is behandeld als dat van de 
gevels. De daken zijn bedekt met roode pannen, Tuiles 
du Nord. 
De kozijnen zijn donker-, de ramen en deuren lichtgroen 
geverfd met zwarte afzetting. 
De geheele bouw heeft zonder den grond ƒ 45,000.— ge
kost en is in 5 maanden voltooid. 
Het woonhuis aan den Rijksstraatweg is later tot winkel
huis verbouwd. Het vóórtuintje met voetingmuurtje is 
hieraan opgeofferd. Dit op zichzelve is een ontsiering van 
het plan. Maar storender werkt het plaatsen der sigaren-
reclameborden tegen het hoekhuis. Hoewel hier niet weer
gegeven is het dak boven de garage versierd? met een 
autoafbeelding op ware grootte, die bombastisch troont 
boven de rustige gevel. 
Het valt te betreuren, dat er nog zoo weinig maatregelen 
tegen ontsierende reclame worden genomen. 
De groote massa voelt nog niets voor ruimtekunst, zij 
kan het als in onmacht niet beoordeelen, het is haar nimmer 
bijgebracht. Nog minder kan zij zich indenken de groote 
toewijding en inspannende arbeid, die de man achter de 
teekentafel zich geeft, om hoe eenvoudig de opgave ook 
lijkt, een goed aesthetisch geheel te scheppen, een bouw
werk, dat minstens eenige opvolgende geslachten het 
sociaal denken en voelen van onze tegenwoordige genera
tie tot uiting moet helpen brengen. Dubbel jammer is het 
dan ook, dat een architect als Lamberts zijn werk door een 
onkundige, niet bevoegde hand, terwille van Koningin 
Reclame, ziet verminken. 

Actueele stroomingen in de beeldhouwkunstt 

door J. J. van der Wcij. 

Over bovenstaand onderwerp hield de bekende beeld
houwer Theo van Reyn, te Haarlem, een drietal lessen 
voor een groot aantal cursisten van de Volks-Universiteit 
te Amsterdam. 
Wij geven hieronder een overzicht van de gedoceerde 
stof, waarbij wij echter de bijna niet te ontbeeren licht
beelden, hier foto's, moeten missen. 
De beeldhouwkunst, zooals die zich in de laatste jaren in 
Europa vertoont, ondergaat een wijziging, eene dusdanige 
verandering die hierop neerkomt; het traditioneele maakt 
plaats voor het anti-traditioneele, d.i.: het experimenteeren. 
In deze snel groeiende sculptuur die nog geen menschen-
leeftijd duurt, moeten we kiemen vinden voor de nieuwe 
beeldhouwkunst der toekpmst. 
De overgang van de traditioneele sculptuur naar het expe
riment wordt aangetoond met het werk van den Fran-
schen beeldhouwer Auguste Rodin en diens Duitschen vak
genoot Hildebrand, waarvoor spreker terugblikte naar het 
jaar 1887. 
Bij beide beeldhouwers wordt aangetoond het nationaal 
karakteristieke van geest, n.l. de Latijnsche en de Ger-
maansche geest. 
Bij Rodin zien we een geestelijke worsteling om tot klaar

heid te komen, bij Hildebrand een vormelijke worsteling 
waardoor hij tot levensuitdrukking tracht te komen. 

De eerste legt het accent op de geestelijke, dus inner
lijke waarde, de andere het zwaartepunt op het meest 
uiterlijke, den vorm. De Franschman zou kunnen spreken 
van een „klassieke ontroering", de Duitscher van „Klassi-
zistische Intellectualismus". 
Onder de regeering van Wilhelm I ontstaat in Duitschland 
een Neo-Romeinsche sculptuur zooals er een soortgelijke 
kunst bestond in Frankrijk tijdens Keizer Napoleon. De 
bekendste neo-romeinsche beeldhouwers in Duitschland 
waren Georg Wiba, van wien de Wittelsbacher Brücke is, 
Federer, die een Bismarckgedenkteeken ontwierp, en Prof. 
Franz Metzner die het Völkerschlachtdenkmal te Leipzig 
schiep. 
In Wilhelm Lehmbruck, de melancholicus, zien we voor 
het eerst de „Sehnsucht" - het verlangen, als een nieuw 
teeken van verdieping in de kunst, waarna met Barlach 
de opstandige geest wakker wordt. 
De in 1914 uitgebroken wereldoorlog zal, als op andere 
gebieden, ook in de beeldhouwkunst een geheele ommekeer 
te weeg brengen. 
Alexander Archipenko is de brenger van een nieuwe 
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schoonheid. Het experiment vangt aan en de abstracten 
met Prof. Belling, de expressionisten met Zadhine, de 
cubisten met Liprihitz, de constructivisten met hun Loch-
plastiek", de amorphisten onder den Rus Cabo, e.a. komen 
naar voren. 
In een reeks lichtbeelden van beeldhouwwerken van den 
contrasten" het essentieele aangetoond. Een essentialische 
Duitscher Gerbert Garve, werd door middel van „richtings
kunst in den zin van lijnbeelding, zooals in Holland bij de 
schilders, spreekt zich hier uit in elementaire vormen, de 
z.g. „richtingskunst". 

Bij het laten zien van „zuivere" beeldhouwwerken uit de 
Egyptische, Persische en andere tijdperken betoogt spreker 
hoe de echte beeldhouwkunst niet die is welke werkt naar 
het geboetseerde beeld in klei maar wel deze die direct 
het beeld te voorschijn haalt uit het blok materiaal zelf, 
het marmer, beton, hout, of welk ander materiaal ook. 
Bij Rodin, die, als Vincent van Gogh de volle diepte der 
tragiek geeft, is de kunst geen sculptuur meer omdat het 
wezen van het materiaal daarbij geheel verwaarloosd wordt. 
Ditzelfde kan ook gezegd worden van de beeldhouwwerken 
van het Campo Santo, de befaamde begraafplaats te Genua, 
waarbij alles met het meeste geduld is uitgewerkt tot de 
zuiverste nabootsing der natuur, die technisch heel goed 
maar echter zonder ziel zijn. Want hoe hooger de kunst 
in waarheid stijgt des te verder wijkt zij af van de natuur 
zelf. 
Het verdere gedeelte der les is geheel gewijd aan het 
werk en den persoon van den Nederlandschen beeldhouwer 
Dr. J. Mendes da Costa, van wiens werk het religieuse op 
den voorgrond komt te staan. Van deze kunst evenals van 
zijn architectonische arbeid waarin de drang naar het monu
mentale leeft, wordt zoo duidelijk mogelijk verklaard. 
Het levende woord van den bijbel wordt in zijn vrije plas
tiek, waarin het expressieve zoo krachtig naar voren treedt, 
op buitengewoon krachtige wijze zichtbaar. 
W e voelen in dezen arbeid een diepe menschelijkheid. De 
tragiek van den mensch woelt heftig in zijn werken en in 
deze geglazuurde beelden zullen wij altijd onzen eigen 
menschelijken, strijd herkennen. 
Dr. J. Mendes da Costa is de eerste Hollandsche beeld
houwer geweest, die hier in ons land de monumentale 
bouwkunst inluidde. In een zeer moeilijke en uiterst con-
ventioneele periode ving hij zijn schoonen arbeid aan met 
zijn krachtige persoonlijkheid en zijn levensstrijd bewees 
zijn helderen blik op den komenden tijd. Zijn werk is drach
tig van vele beloften en in alle opzichten kan hij met archi
tect Dr. Berlage op een lijn gesteld worden. 
Als een noodzakelijk gevolg van het zich zuiveren der 
bouwkunst beheerscht de architectonische wil deze bouw
plastiek. 

Het is te begrijpen, dat twintig jaar geleden in de bouw
kunst weinig plaats was voor de beeldhouwkunst, want de 
architectuur had zich van zeer veel onderwetsche franje 
te ontdoen. Zij keerde terug tot die bezonnenheid, waarin 
alleen het rationalisme en utiliteitsbegrip denkbaar was. 
Zeer terecht, want zij moest door en door gezuiverd 
worden. 
In deze overgang van de architectuur is de beeldhouwkunst 
een warm gekoesterde bloem. De beeldhouwers van heden 
hebben veel aan de moderne architecten te danken. 

Er op wijzen hoe reeds bij de oudste volken op zuivere 
manier gebeeldhouwd werd, n.l in den steen waarbij het 
vlak bewaard bleef, een zuivere kunst die ook nog bij de 

negervolken te vinden is waarop veel hedendaagsche kun
stenaars zich hebben geïnspireerd, vindt spreker ook nog 
gelegenheid de verdienste aan te toonen van de Benedic
tijner monniken van het klooster Monte-Cassino te Beuron 
die onder Egyptische invloed een voorproef hebben ge
geven van wat de moderne kunst brengen zou. 
De nieuwe Hollandsche beeldhouwkunst besprekende 
worden daarbij tal van lichtbeelden getoond naar werk van 
Zeijl - - beeldhouwwerk aan de Amsterdamsche beurs — 
Van den Eynde ~ Scheepvaarthuis —, Polet; Raedecker 

- grafmonument voor den musicus Verheij te Rotter
dam —, Hildo Krop - - o.m. Centraal-Station te Amster
dam —, Van den Hof, Richters, Remiëns, Bieling en Bolle, 
Deze laatste wordt vooral genoemd in verband met de lang 
verwaarloosde penningkunst, waarin nu naast de geslagen 
penning ook de gegoten penning weer waardeering vindt. 
Voor de Hollandsche beeldhouwkunst heeft ook de naam 
van den Belg Jules Vermeyere beteekenis gekregen. 
Om beeldhouwkunst goed te kunnen beoordeelen en aan 
te voelen, moet men ze van alle kanten in het volle licht 
kunnen beschouwen; foto of lichtbeeld is daarvoor niet 
voldoende. 

De beeldhouwkunst in Holland die langen tijd sluimerde 
en vastzat aan klassieke voorbeelden of het academisme, 
ontwaakte eerst door het opkomen van de Haagsche schil-
derschool, waardoor zij beïnvloed is door het picturale en 
impressionistische daarvan. Dit is haar karaktertrek en de 
vertegenwoordigers daarvan zijn Charles van Wijk en 
Teixeira de Mattos. 
Het picturale, impressionistische houdt rekening met vloei
ende schaduwen, onzekere wazige vormen, die eerder uit 
„toetsen in de klei" bestaan, geveegd als het ware ge-

• schilderd, waarvan het effect het zeer zeker doet in binnen
kamers met gedempt licht, van een bepaalden kant komend, 
maar in de buitenlucht geheel verloren gaan. 
Deze plastiek is hoogstens voor binnen aangewezen. De 
buitenlucht eischt krachtige gespannen vormen en duide
lijke massaverdeeling. De plastiek in de vrije natuur, waar 
het licht en de plaats van groote beteekenis zijn en die 
geheel andere eischen stellen aan het beeld dan in huis, 
museum of atelier, maakt deze tot een dienende kunst en 
is voor ons land vrijwel iets geheel onbekends. 
Ruimte-beheerschen en ruimte-vullen, waarbij zij in waar
heid zich plastisch, dus dimensionaal kan demonstree-
ren, is haar doel. Deze ruimte-indringende kunst eischt 
massaverdeeling, ordening van licht en schaduw, het 
scheppen van vormen, plastisch in de ruimte, rekening 
houdend met haar omgeving, om tot een organisch en har
monisch geheel te geraken. 

Het doel van den Hollandschen beeldhouwer ligt dus in 
bovenomschreven korte beschouwing besloten, n.l. klaar
heid in voordracht te brengen en duidelijker het essentieele 
aan te toonen. Meer dan ooit gaat onze plastiek nu nauw 
met de architectuur samen. 

Het behoeft geen betoog, dat de hernieuwing der Holland
sche beeldhouwkunst een krachtige steun bij de moderne 
architecten heeft gevonden die haar van opdrachten voor
zien. 
Dat de verschillende experimenten uit het buitenland, zoo
als daar o.m. zijn het cubisme en het expressionisme, ook 
in de Hollandsche plastiek verwerkt zijn, mag niet vergeten 
worden te zeggen. 
Met een opsomming van literatuur geschikt voor grondiger 
bestudeering van het onderwerp, besloot de heer van Reijn, 
die tevens een goed causeur is, zijn lessen. 



öO.i 61 

Bij de ontwerperan D* Smit Jr*t 

Architect jjroningcn. 

[DP PüORELLAMPirimLlAl 

VOOKEVtL 

ÈEö.öBONP L_ : : ^ : 
Na reproductip schaal 1 a 200. 

Met losse plaat. 

Wij nemen op onze middenpagina in dit nummer een ver
kleinde teekening, schaal 1 h 200, op, van een dubbel land
huis, een ontwerp van den Groningschen architect 
D. Smit Jr. Deze villa is gebouwd aan den Rijksstraatweg 
van Groningen naar Haren, aan den bekenden Villaweg 
van Groningen's hoofdstad. De losse plaat is naar een 
foto vervaardigd, genomen na voltooiing van den bouw. 
Het op de teekening schijnbaar gezochte model der over
kapping komt op de fotoreproductie beter tot zijn recht. 

toont niets geforceerds en leent zich bij uitstek voor riet
bedekking. Deze voor landhuizen ideale dekking heeft 
vóór op andere methoden, dat Kiel- en hoekkepers zonder 
gebruik van andere materialen waterdicht geconstrueerd 
kunnen worden; de dakvlakken loopen in nauw merkbare 
lijnen vloeiend in elkander over. Dit geeft bij de hier ge
maakte, veel vlakken toonende bekapping, een gunstig 
resultaat. De tevoren brandvrij gemaakte rietdekking steekt 
overal 70 cm over de gevels heen en reikt tot 10 meters 
boven den grond. Bij het ontwerpen van dit landhuis moest 
rekening gehouden worden met zoogenaamde suitebouw. 

e e " e i s c l 1 ' waaraan door bijna alle Principalen met hard
nekkigheid wordt vastgehouden. Men ziet nu eenmaal 
salon en woonkamer, of woon- en eetkamer gaarne aan-
eengebouwd, gescheiden door de gebruikelijke 2 hooge 
schuifdeuren, en 4 kasten. In Soest is indertijd een land-
nuisje gebouwd, waar deze separatie ontbreekt. Naast 
keuken en hall bevat de beneden verdieping één kamer van 
10 meter lengte en 5 meter breedte. Twee verschillende 
doch aanpassende meubileeringen zijn aanwezig, één 
groote schouw is aangebracht. Wanneer men intiem wil 
zitten of wanneer strenge koude heerscht, scheidt een 

zwaar gordijn de ruimte in 2 helften. Deze indeeling vol
doet goed en het resultaat is verrassend. Het zal echter 
lang duren, vóór dat deze indeeling in het algemeen toe
passing vindt. De Hollandsche huismoeders kunnen de 4 
kasten noode missen. Bij centrale verwarming is het toe
passen van groote woonkamers aan te bevelen, daar alle 
hoeken gelijkmatig verwarmd kunnen worden. Wij dwalen 
echter te veel af van ons dubbel landhuis. 
Het rondom den bouw loopende plint is gemetseld van ge
nuanceerde trasraamklinkers, met zwarte mortel ver
diept gevoegd. De gevels en verdere buitenmetselwerken 



62 

Woonhuizen Taco Mesdagplein te Groningen. 

i l 

zijn opgetrokken in oranjekleurige gevelsteen. Ook hier is 
teruggelegen platool gevoegd met oranje gekleurde voeg
specie. Een voornaam ding bij landhuisbouw is het kleu
ren bepalen voor de buitenverfwerken. Architect Smit 
heeft het kozijnhout donkerpaars, het raamhout oranje
rood doen verven. De buitenbetimmeringen van de balkons 
en luifels zijn lichter paars geverfd met zwarte opleg-
regels. Volgens de foto doet het geheel prettig aan en ziet 
de bouw er soliede uit, de laatste goede eigenschap ont
breekt nogal eens bij vrijstaande woningbouw. 

Situatie. 

Plan begane grond. 

Plan Verdieping. 

Het 2de plan van den architect D. Smit Jr., hier gere
produceerd, omvat een blok van 3 eensgezinshuizen. Deze 
zijn gebouwd te Groningen aan het einde der Jan Lutman-
straat, (zie de situatie). De huizen vormen een goede 
straatafsluiting en zijn als zoodanig bedoeld. De architec
tuur is eenvoudig zonder op den voorgrondstelling. De 
horizontale lijn is over de breedte der drie huizen in den 
voorgevel geheel doorgevoerd. Ook hier is bij de indeeling. 
als in de meeste stadshuizen het suitestelsel doorgevoerd 
waarbij één der kamers bijna zonder uitzondering veelal 
ongebruikt blijft. 

Voorgevel 
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Detail dubbele Hoofdingang. 

Het metselwerk van plint, pilasters en dat der voorsprin
gende vlakken boven de luifels en onder de goot is ver
vaardigd van Limburgsche klinkers, de overige gevel-
metselwerken zijn uitgevoerd in Waalklinkers. Het geheel 
werd verdiept platool gevoegd met zwartgekleurde mortel. 
De afdekkingen boven de erkeruitbouwen zijn van gewa
pend beton gemaakt. De in het zicht blijvende betonvlak-
ken werden begrind op zwarten ondergrond. De gootlijst 
steekt 65 cm voor den gevel uit. Jammer is het, dat de goot 
niet dient tot beëindiging der erkers. De ruimte tusschen 
goot en erkers is nu gering en eischt een extra water
dichte voorziening. Ook lijkt een betonplaat schijnbaar op 
houten stijlen rustend onconstructief. Het dak is gedekt 
met roode verbeterde Hollandsche pannen. 

Het kozijnhout is diep donkergroen geschildertl, het raam-
hout is vermiljoenrood gehouden. De oplegregels van goot 
en luifels zijn diepzwart. De overblijvende vakken daar
binnen zijn weer vermiljoenrood van kleur. 
Van de dubbele hoofdingang geven wij een aparte foto
detail, waarop de eenvoudige, doch niettemin fraaie bui
tendeuren duidelijk zichtbaar zijn. 
Het is verblijdend, dat ook in het Noorden van ons land 
architecten werken, wier ontwerpen van ernstig willen, 
grondige vakkennis en aesthetisch gevoel getuigen. Al zijn 
alle verhoudingen in het bouwvak niet ideaal, wij leven in 
een voor den architectuur zeer bizonderen vooruitgaanden 
en gelukkigen tijd. 

Bulldog Houtkramplatent 

door D. K. 

Het overspannen van groote ruimten door houtconstruc
ties heeft na en voordeelen. Een der nadeelen is, dat bij 
de verbindingen een aanmerkelijke verzwakking der door
sneden, dus van materiaal plaats heeft. Het maken van goed 
sluitende verbindingen eischt veel tijd, dus veel arbeids
kosten. Daar tegenover staat, dat hout op-bijna alle plaat
sen te bekomen is en dat het een licht eigengewicht bezit. 
Het is isoleerend. Vooral bij tijdelijken bouw, voor ten
toonstelling- en feesthallen is met toepassing van eenvou
dige hulpmiddelen bij houtbouw een vroolijk aanzien ge
makkelijk te verkrijgen, na slooping der tijdelijke houten 
gebouwen behoeven niet alle materialen, als waardeloos, 
geheel worden afgeschreven. 

Voor blijvende bouwwerken staat houtbouw om de duur
dere onderhoudskosten tegenover ijzer en betonconstructies 
in Nederland achter. Toch worden er in verhouding nog 
vele vakwerkspanten in hout uitgevoerd. In Nederland 
worden daartoe meestal de goedkoopere houtsoorten, 
dennen, vuren en grenenhout toegepast. De kostprijs is 
een der eerste factoren, waarmede rekening gehouden 
wordt. Om het dure bewerken van het hout te beperken 
is door velen gezocht naar eenvoudiger houtverbindingen, 
die minstens even sterk zijn dan de bestaande haak-, lip-
en zwaluwstaartlasschen. Ing. O. Theodorsen te Christiania 
is hierbij geslaagd en zijn vinding, die in den handel wordt 
gebracht onder den naam „Bulldog kramplaten" vindt in 
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het buitenland, vooral daar. waar het klimaat en verdoe 
omstandigheden houtbouw vóór doen gaan, groote toe
passing. Doch ook in Nederland vindt het gebruik van 
Bulldog kramplaten een ruim afzetgebied. Als één naam 
voor een bouwmateriaal juist gekozen is. dan is het zeker 
de naam Bulldog kramplaat. Onwillekeurig denkt men a^n 
een grimmige muil met scherpe tanden, die diep doorbijten 
en hun prooi vasthouden. De Bulldog kramplaten zijn ver
vaardigd van Siemens Martinstaai. Zij zijn rond of vier 
kant, in het midden een opening om een bout door te 
laten. Zij bezitten een enkele- of dubbele krans tanden, 
naar beide zijden omgezet. In den handel komen vierkante 
platen voor van 13 ~: ; 13 cm en van 10 ) [ l O cm met 
binnen en buiten tandkrans. Verder ronde platen met 
diameters van 9 ^ ^ $ 1 cm. De platen zijn zwaar ver
zinkt of geolied. 

Past men een eenvoudige wijze van verbinden toe van twee 
houten ribben door middel van een moerbout, met of zonder 
ingelaten volgplaten, dan wordt de sterkte der constructie 
bepaald door de stuikvastheid van het doorboorde kop-
sche hout. In verhouding der te gebruiken houtafmetingen 
zijn scharnierende houtverbindingen waardeloos, doordat 
de belaste moerbouten door splijtwerking van het hout, de 
verbindingen minderwaardig maken. Plaatst men tusschen 
twee te verbinden houten ribben een stalen Bulldogplaat, 
dan dringen bij het aandraaien der moerbout de tanden 
zonder versplinteren diep in de houtvezels en bieden in 

beide richtingen een groote weerstand tegen wringing en 
afschuiving. 
Prof. Ir. R. L. A. Schoemaker te Delft heeft meerdere 
belangrijke proeven genomen met Bulldog kramplaten en 
resumeert, dat het gebruik van deze platen den construc
teurs in staat stelt de meest practische en economische 
draagconstructies in hout te ontwerpen. 
Bij het maken van huizen, kerken, loodsen, hangars, ten
toonstellinghallen, tribunes, bij waterwerken als ducdalven, 
steigers, kaaimuren, bij boortorens, telegraafpalen, trans
portbanen, kortom bij alle houtverbindingen vinden de 
Bulldog kramplaten toepassing om de besparing van 
arbeidsloon, het kunnen toepassen van lichtere houtafmetin
gen en om de groote zekerheid en sterkte bij de verbin
dingen. 
De afbeeldingen geven een duidelijk beeld van materiaal 
en gebruik. 

Invloed van klimplanten op muurwerk^ 
door B» v. Bruekcn Fock. 

Het valt niet te ontkennen, dat klimop en andere klim
planten ten zeerste kunnen bijdragen tot de schoonheid 
van een gebouw. Vooral ten plattelande doet een klimop-
kleed het huis als het ware samengroeien met zijn om
geving, wat aesthetisch van veel belang is. Vooral in Enge
land wordt dit ingezien; er zijn daar slechts weinige 
„cottages", waarvan de muren niet geheel of gedeeltelijk 
schuilgaan achter een lieflijken klimopmantel. 
Behalve de schoonheid vermeerderen, kan een klimplanten-
kleed de leelijkheid verminderen. Er zijn (en worden helaas 
nog steeds) in den lande zoovele huizen gebouwd, die den 
toets eener gematigde critiek niet kunnen doorstaan, en 
welker aanschouwing een gruwel voor het oog is. Wanneer 
diezelfde huizen met klimplanten zijn begroeid, verdoezelen 
de leelijke verhoudingen; drukdoende versierselen, een on
beschaafde steenkleur wordt gemaskeerd door een frisch 
groen bladerendek; onevenredig groote vensteropeningen 
(waaraan héél veel huizen in ons dierbare vaderland labo-
reeren) worden tot ietwat meer normale proporties terug
gebracht, kortom een groote verbetering wordt verkregen. 
Deze stelling, ongetwijfeld onderschreven door welhaast 

• alle aesthetici, wordt niet door den „doorsnee-man" be
aamd. Hij klaagt over de door de klimplanten veroorzaakte 
vochtigheid der muren en over aantasting van a<c solidi-
teit van het muurwerk. Deze factoren waren oorzaak, dat 
een klimop-campagne, op touw gezet door de Zeeuwsche 
Vereeniging tot bevordering van natuur- en stadsschoon 
„Nehalennia" (waarvan schrijver de oprichter en jaren-

• lang de secretaris was) slechts een matig succes had, 
Ook het aangeboren „reinheidsbesef" der Hollandsche 
huisvrouw schijnt zich tegen de ruigte van een begroeiden 

- muur, die gastvrijheid verleent aan spinnen (overigens zeer 

nuttige dieren!) te verzetten. Genoemde huisvrouw toch 
prefereert een ..blanken" muur, dien men Zaterdags ter 
dege kan afschrobben! 
Naar aanleiding van de gebleken, hierboven in het kort 
geschetste, bezwaren, heeft ondergeteekende destijds bij 
vooraanstaande architecten, plantkundigen enz. geïnfor
meerd, hoe zij hierover dachten, en waar het vraagstuk 
voor de meeste lezers van dit tijdschrift van belang schijnt, 
is het wellicht niet ondienstig de ingekomen adviezen eens 
in dit vakblad te publiceeren, waarna ieder lezer zijn mee
ning dienaangaande kan vormen. Zooals men zal zien, helt 
de overgroote meerderheid der deskundigen er toe over. 
klimplanten in alle opzichten te moeten aanbevelen. 
De heer H. A. J. Baanders, architect te Amsterdam, schreef, 
dat hem „nimmer ter oore is gekomen, dat klimop, wingerd 
en andere klimplanten schadelijken invloed op muren uit
oefenden, van welken invloed vochtigheid der huizen dus 
het gevolg zou moeten zijn. De met klimplanten begroeide 
huizen waarover ik toezicht heb. zijn mij in geen geval 
vochtig gebleken en indien ik eens een vochtigen muur 
mocht aantreffen, die tevens met klimplanten begroeid was, 
dan zou ik de oorzaak der vochtigheid zeker elders zoeken. 
M.i. beschermen klimplanten wel eerder de muren en de 
huizen tegen nadeelige weersinvloeden, dan dat zij er 
vocht aan zouden toevoegen. Vermoedelijk hebben de 
klauwtjes, waarmede vele klimplanten zich aan de muren 
vasthouden, bij leeken den indruk gewekt als zouden dit 
voedselopneménde worteltjes zijn, die langzamerhand kalk 

. 0f andere stoffen aan het metselwerk onttrekken en daar
door de soliditeit ondermijnen. Dit is niet het geval. Men 
kan de klimplanten van de muren lostrekken en zij zullen 
er evengoed om blijven groeien, maar laat men een klim-
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plant aan den muur zitten en snijdt men een der takken 
door, dan verdort het afgesneden deel in enkele dagen. 
Dit toont aan, dat de hechtklauwtjes geen voedsel toe
voeren en dus niets aan den muur onttrekken. Van nadee-
ligen invloed van klimplanten op droge muren is dus zeker 
geen sprake, integendeel, wel van beschermenden invloed, 
vooral aan de regenzijde van het huis. Muren die door ge
mis aan een goed trasraam vochtig zijn, zullen door de 
aanwezigheid van dichte klimplanten minder door de zon 
beschenen worden en dus minder goed en langzamer 
drogen. Daarvoor moet men dus klimplanten kiezen die 
zich weinig in de dikte ontwikkelen. Het dunne laagje blad 
dat b.v. de „Ampelopsis" vormt, beschermt een muur wel 
tegen regenslag en niet tegen zonnewarmte en beschermt 
dus wederom het metselwerk inplaats van het te be-
nadeelen". 

Dr. H. P. Berlage gaf mij als zijn meening te kennen, dat 
„klimplanten geen schade doen aan muren, wanneer daar
mede wordt bedoeld de soliditeit daarvan aantasten. Het 
valt echter niet te ontkennen, dat zij wel de vochtigheid 
éenigszins bevorderen, omdat zij de vocht uit den grond 
opzuigen en ook bij regen de muren langer hat houden. 
Ik geloof echter niet, dat dit een overwegend bezwaar is, 
en dat zeker daardoor geen nadeel voor de bewoners ont
staat, zoodat ik ten zeerste hoop, dat uwe vereeniging meer 
dan tot nu toe het geval was, haar doel zal kunnen be
reiken". 

Dr. P. J. H. Cuijpers berichtte, dat „klimplanten de voch
tigheid der huizen beslist niet bevorderen en ook geen 
schade toebrengen aan de muren, mits vóór het aanbren
gen dier planten, men zich er behoorlijk van overtuige, dat 
er geen scheuren in de muren zijn en geen voegen zijn uit
gevallen of losgelaten. Indien de muren goed droog zijn 
vóór de aanplanting van het klimop, dan zullen zij daar
door later niet vochtig worden, integendeel, het zal voor 
het behoud der muren gunstig zijn. In onze algemeene ver
gadering van de Commissie van archeologen werd o.a. ook 
het behoud van klimop op de oude gebouwen aanbevolen. 
Ik kan dan ook uw besluit om te trachten door middel van 
klimop enz. veel wat thans aan Walcheren's schoon 
schade toebrengt, zoo goed mogelijk aan het oog te onttrek
ken, niet anders dan ten zeerste toejuichen en goedkeuren" 
Ed. Cuijpers antwoordde mij, dat zijn ondervinding is, dat 
„klimplanten tegen den muur geplaatst, zeker niet de voch
tigheid van dezen muur bevorderen, doch integendeel be
schermen tegen doorslaan. Dikwijls gebeurt het ook, dat 
vochtige muren door het aanbrengen van klimplanten 
droger worden". 

Prof. Henri Evers schreef o.a.: „Om aesthetische reden 
ben ik zeer vóór de gedeeltelijke begroeiing van gevels. De 
meening, dat begroeiing den muur vochtig maakt, deel ik 
niet. Mijns inziens beschut ze juist den muur tegen vocht". 
In een ander nummer geven wij het oordeel van prof. 
J. A. van der Kloes e.a. 

Op en om den Dam te Amsterdam, 
door de Gr* 

.S^rf 

Afbeelding 1. 

Voormalige situatie (pl.m. 1922). 

De Dam gold langen tijd voor het Centrum van Amster
dam. Langzaam maar zeker heeft de Dam die eereplaats 
moeten afstaan aan het Rembrandtplein. Het verschil 
tusschen het aanzien van beide pleinen toont duidelijk aan 
welk een ommekeer er in het openbare leven is gekomen. 
Hierover en over het Rembrandtplein willen wij het thans 
niet hebben. Evenmin zullen wij bespreken welke rol de 
Dam in de geschiedenis van Amsterdam heeft gespeeld. 
Wij willen constateeren, dat de Dam altijd in het teeken 
van de publieke belangstelling heeft gestaan. Wel in de 

eerste plaats door het Paleis, het beroemde bouwwerk van 
Jacob van Campen (f 13 September 1657). 
De blikken van allen, die op den Dam zijn gaan onverbid
delijk in de richting van het Paleis. Of het altijd volledig 
bewonderende blikken zijn, staat niet vast. De bewonde
ring die er is zal zeker uitgaan naar de gevelverdeeling. 
naar het dak en vooral naar den koepel. Echter zien velen 
in de grauwheid van het geheel, te veel misschien, de 
grauwheid die bijv. aan betonwerken zoo geheel eigen is 
en die wonderwel zich aanpast aan de grauwheid van het 
Nederlandsche klimaat in het najaar. Nooit paste het Paleis 
beter in de sfeer dan vroeger toen de aapjeskoetsiers op 
druilerige regendagen, gehuld in groote regenjassen, in 
elkaar gedoken onder hun hoogen hoed op den bok van hun 
rijtuigjes zaten te soezen, zonder ook maar eenige aan
dacht te hebben voor hun eveneens soezende paardjes. 
Treffender stemmingsbeeld kon men zich niet indenken, 
alles grauw, alles soezen, het verlaten Paleis niet het minst. 

De aapjeskoetsiers zijn verdreven door chauffeurs, de 
stemming is gebroken maar de grauwheid van het herfst
weer is gebleven. De grauwheid van het Paleis neemt toe. 
Als men naar boven kijkt, naar het beeldhouwwerk, daar 
in de hoogte onderscheidt men niet veel van de figuren. 
De overheerschende indruk is die van grauwheid. Tevens 
constateert men dat daar boven een gestadig voortwoeke
rend verweeringsproces bezig is. Het geheele Paleis is bijna 
doorloopend in de reparatie en wordt in zijn betrekkelijke 
bestemming-loosheid door velen beschouwd als een duur 
paardje op stal. 

Schreef Prof. v. d. Kloes niet in no. II 1925 van Bouw
stoffen over het onderhoud van het Paleis: 
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Afbeelding 2. 

Het Damplantsoen in bloei. 
Eens zal dit een historische foto zijn. Links ziet meil het Gebouw 1913 (architect v. Niftrik). 

Verder ziet men de afbraak voor uitbreiding Krasnapolsky (architect Foeke Kuipers). Het 
Polman's huis is een werk van de architecten Gebr. van Gendt. 

,,Ik heb verscheiden jaren zitting gehad in de commissie 
voor het Paleis op den Dam te Amsterdam. Ik kan er niet 
anders van getuigen dan dat het een wanhopig werk is. 
En even verder: 
„De aanleiding tot de tegenwoordige herstellingswerken 
aan het Amsterdamsche Paleis was het op de straat vallen 
van een tweemaal levensgrooten steenen arm met een 
metalen krans in de hand. 
Zouden wij het Paleis willen missen? Neen zeer zeker niet. 
Wij doen aan het bouwwerk ook geenerlei afbreuk als wij 
bovenstaande neerschrijven. Wij zouden ons den Dam niet 
gaarne voor willen stellen zonder het Paleis. We l hebben 
wij ons eens afgevraagd: Welk een uitwerking zou de 
zandstraalmachine (gevelreiniger) op het Paleis uitoefe
nen? Wij zouden hier wel eens willen zien of het Paleis 
er evenzoo door wordt „opgehaald" als met zooveel gevels 
werkelijk het geval is. Ons geluid zou waarschijnlijk over
stemd worden door de stemmen dergenen, die de tegen
woordige grauwheid van het Paleis boven alles willen ver
heffen. 
Het Paleis bezit een groot balcon. Echter geen entree in 
den waren zin van het woord1) Als H. M. de Koningin 

!) In een oud werkje vinden wij omtrent den bouw van het tegen
woordige Paleis, dat gebouwd is als Raadhuis, o.a. vermeld: Het 
balcon is pas veel later gemaakt en wel toen het Raadhuis werd inge
richt tot Paleis. Het Raadhuis heeft men geen eigenlijke hoofdingang 
gegeven, wel zeven poorten en kreeg dientengevolge den naam van 
„Huis zonder deur". De poorten zijn echter met opzet zoo gemaakt, 
om het gebouw, in tijden van oproer door de Stadssoldaten gemakke
lijker te kunnen doen bewaken en verdedigen". 
Hierbij wordt nog opgemerkt, dat het Raadhuis is gesticht ter her-
innering aan de vrede van Munster, die in 1648 een eind maakte aan 
den tachtigjarigen oorlog. In verband hiermede is boven op den voor

ten Paleize is wordt hierin voorzien door het opstellen 
van een baldakijn, dat in bietenkleur schreeuwt tegen de 
omgeving. Is H. M. de Koningin ten Paleize dan is het 
een druk vertoon voor het Paleis van militairen en politie. 
Dan worden de beroemde kleine steentjes vrij gehouden tot 
achter de monumentale lantaarns2) . Vroeger toen in het 
Paleis door militairen wacht werd gedaan was het con
signe de kleine steentjes vrij houden onder alle omstandig
heden en voor iedereen. Dit gebod geldt nu alleen wan
neer de Koninklijke Standaard op het Paleis wappert en 
dus H. M. de Koningin in Amsterdam is. Voorheen werden 
vele argeloozen, vooral lieden uit de provincie of uit het 
buitenland, met veel vertoon van die kleine steentjes ver
dreven. Sinds echter de militaire macht zich hulde in het 
veldgrijs, toen de democratiseering of mogelijk de bezuini
ging zich in het leger voltrok kwam de klad er in (in de 
kleine steentjes natuurlijk). En thans, nu een paar stoere 
militaire politie-soldaten de wacht doen, loopt iedereen 
over de kleine steentjes, als of er nooit een verbod tot 
betreding heeft bestaan. 
De echte oude kleine steentjes hebben deze vernedering 
trouwens niet lang behoeven te dragen. Zij zijn tijdens de 
uitvoering van het nieuwe bestratingsplan verwijderd. Dit 

gevel het bronzen beeld van de Vrede geplaatst met een palmtak 
en de staf van Mercurius in de handen. Naast het Vredesbeeld zijn 
twee beelden geplaatst, die herinneren aan de voorzichtigheid en de 
rechtvaardigheid van de regeering. Op den koepeltoren is als wind
wijzer geplaatst een koperen koggeschip, dat al van ouds in het wapen 
der stad Amsterdam voorkwam. De zes beelden (3 voor en 3 achter), 
alsmede de klokken zijn gegoten door Hemony. 

2) D e lantaarns, bij het Paleis behoorendc hebben in vroeger dagen 
de trots uitgemaakt van Amsterdam, want destijds was deze straat
verlichting 's nachts, eenig ter wereld. 

f 
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nieuwe bestratingsplan heeft wel de tramrails voor het 
Paleis laten liggen maar heeft het tramverkeer toch zoo
danig omgelegd, dat de trams niet meer als voorheen kort 
voor het Paleis rijden. Dit is een verbetering. Het terug
nemen tot aan de overzijde van den Dam van de kiosk, 
van het model dat sedert eenigen tijd uit Amsterdam is 
verdreven, is voor het aanzicht van het Paleis een weldaad 
geweest. Over de bestrating van het eigenlijke plein, met 
granietkeien, netjes in cirkelvorm gelegd, was men aanvan
kelijk minder te spreken. Echter meenen wij, dat hier een 
bestrating gelegd is, die zeer goed aansluit bij de omge
ving, waarin het Paleis domineerend is. 
De geheele linkêrïifde van den Dam wordt ingenomen 
door het kleedingmagazijn van Peek en Kloppenburg. Dat 
al de vroegere panden plaats hebben moeten maken juist 
voor een kleedingmagazijn betreuren wij ten zeerste. 
Hadden wij derhalve liever een andere bestemming gezien, 
het is onze meening dat het bouwwerk (arch. Joling) niet 
storend werkt ten opzichte van het Paleis. 
Ter andere zijde wordt de Dam afgesloten door de Nieuwe 
Kerk en diverse gebouwen, waaronder een bescheiden maar 
niettemin prettig aandoend bouwwerk van Dr. Berlage n.l. 
het reisbureau van Lissone. Opgemerkt wordt, dat vanaf 
de Damzijde de Nieuwe Kerk het mooiste aanzicht geeft. 
De Dam heeft nog in de onmiddellijke nabijheid: De Bijen
korf, Gebouw Industria en Groote Club. Hierbij willen wij 
alleen aanteekenen, dat het Gebouw Industria met in eere 
gehouden Beurspoortje wel mee helpt aan de afsluiting 
van den Dam maar naar onze meening de goede oplossing 
van het brandende(?) Rokin-vraagstuk ten eenenmale in 
den weg staat. 

De Dam heeft steeds aan allerlei kritiek bloot gestaan. Om 
hiervan eenige voorbeelden te geven uit de jaren die nog 
betrekkelijk kort achter ons liggen. 
Op het midden van den Dam heeft gedurende jaren een 
standbeeld gestaan, waaraan heel oneerbiedig de bijnaam: 
Naatje was gegeven. 

Naatje dan ontsierde den Dam en Naatje is ten slotte 
gevallen ingevolge den schoonheidseisch van geheel 
Amsterdam. 

Het is vermakelijk te zien wat hiervoor in de plaats is ge
komen. Een Oud-Hollandsche Poppenkast wordt bijna 
regelmatig 's morgens aangevoerd en geniet een schare van 
groote menschen en enkele kinderen dan van de voor
drachtskunst van dezen theaterdirecteur, die in een aap een 
sterken tegenspeler heeft. Nog is in den laatsten tijd een 
zeer populaire figuur op den Dam aanwezig in den persoon 
van een snelteekenaar. Die schildert zijn kleurige land-
schapjes in vergulde lijst ten aanschouwe van talrijke 
nieuwsgierigen. Nog zal de Dam in belangrijkheid winnen 
wanneer het de politie gelukt, de Maandagsche openlucht-
beurshouders uit de Kalverstraat te verdrijven. De eerste 
poging in die richting heeft plaats gevonden omdat ge
noemde beursmenschen de Kalverstraat onveilig maakten 
met woord en gebaar. Vele kopstukken uit de Bouwwereld 
zijn hieraan mede schuldig bevonden al zullen zij dit niet 
willen bekennen. 
Niettegenstaande de levende en levendige stoffeering van 
het plein schijnt men het te leeg te vinden en kwam men 
op het idee op de hoeken van het plein monumentale lan
taarns neer te willen zetten. Ingevolge de heerschende ge
woonte werd een prijsvraag uitgeschreven. Waarschijnlijk 
was iedereen het met de jury eens omtrent de toekenning 
van den prijs. Maar wederom stond de Dam in volle 
publieke belangstelling, want wat bleek? De uitvoering van 

de bekroonde lantaarns zou pl.m. ƒ 34.000,— kosten en 
scheen de verwachting omtrent de geprojecteerde lantaarns 
te hoog gespannen te zijn. Het kleine modelletje, dat in 
het kleedingmagazijn van Peek en Kloppenburg ten toon 
is gesteld deed het o.i. volkomen. Maar toen verscheen op 
een kwaden dag het model in ware grootte. Allemachtig 
wat een schok ging er door Amsterdam. De Burgemeester 
met den gemeenteraad, alle hoofden, chefs en onderchefs 
tot den kleinsten burgerman van Amsterdam hebben om 
dit model heen gedraaid als roofdieren om hun prooi en 
nimmer was het oordeel van geheel Amsterdam zoo eens
luidend als toen: Ongeschikt. Het spreekwoord:' „Beter ten 
halve gekeerd dan ten heele gedwaald", gaat hier zeer 
zeker op. 
Thans is Publieke Werken bezig de lantaarns te ontwer
pen. Moge dit product zich verheugen in de sympathie 
van het Amsterdamsche Publiek. 
Als volgend voorbeeld hoe de Dam al heel gauw het onder
werp van critiek is, wordt aangehaald hoe de afd. Reclame 
der Gemeente het toegelaten had, dat van een der licht
masten een obelisk, waarop een sigaretten-reclame, werd ge
maakt. Even een relletje hierover en weg moest de reclame
obelisk. Gelukkig maar. 

Afbeelding 3. 

Het nieuwe portiek aan de achterkant van het Paleis. Het matglas 
is gevat in bronzen omlijsting. Het afdak is ook van brons. Met de 
bescheiden leeuwtjes vormt het portiek een goed aanpassend geheel. 

Zoo heeft het ons altijd verwonderd dat de lichtreclame 
op den hoek van den Nieuwendijk nog niet in ongenade is 
gevallen. Over het al of niet mooie van de lichtreclames 
wordt hier geen oordeel geveld. Daar zou een afzonder
lijke bespreking voor noodig zijn. 
Het café de Bisschop, op den hoek van het Damrak en 
den Dam heeft ook al heel wat aanleiding tot critiek ge
geven. Het café zelf is hier onschuldig aan. Hier zit het 
in de fundeering. Die bleek op een kwaden dag bezig te 
verzakken. Men vreesde reeds voor instorting. Z o o n vaart 
liep het niet. Maar een feit is het, dat het café in haast 
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werd ontruimd. Het druk bezochte bierkeldertje werd ge
sloten en ook het gezellige zitje op de eerste étage werd 
den Amsterdammers ontnomen. De kap werd van het ge
bouw gesloopt er kwam een schutting voor en dag in dag 
uit staat de grijze Bisschop boven de voormalige ingang 
te peinzen over de vergankelijkheid van 's menschen werk. 
De Bisschop heeft zich met de Schoonheidscommissie 
moeten ergeren aan de bonte reclame op genoemde schut
ting. Hier werd wederom ingegrepen en kan de Grijsaard 
gelaten zijn eind afwachten. Wanneer en hoe dat nog eens 
zal zijn? Het verlaten perceel staat al gauw eenige jaren 
zoo. Hoe lang nog? 
De meeste modder, stof is minder geschikt, is opgeworpen 
uit den poel, de Ven van den Dam. W a a r vroeger het 
z.g. Commandantshuis heeft gestaan, kwam een bouw
terrein beschikbaar. Papieren gegadigden genoeg. 
Echter niet iedereen kwam in aanmerking en zoo liep de 
bebouwing, althans de directe bebouwing hiervan dood. 
Toen werd om den put een schutting gezet. De put werd 
een meertje en weelderig groeide het onkruid. Vanuit een 
vliegmachine moet men bepaald den indruk gekregen 
hebben, dat zich hier de wildernissen van Amsterdam be
vonden. Het wild bestond uit ratten. Zij verscheurden 
elkaar want er was niets te eten. Een enkele keer waagden 
zij een uitval. Stel u voor, dat de aanval gericht was op 
de Bijenkorf. Er zouden zeker dooden gevallen zijn onder 
het talrijke damespersoneel. Met dat al werd de poel een 
blamage voor Amsterdam. Twee keer was er sprake van 
een hotel, eerst volgens de plannen van Architect Krom
hout, toen volgens die van architect van der Meij. Wijlen 
architect van Straaten heeft ook een ontwerp voor een 
Damhotel gemaakt. Dit ontwerp, met zijn inspringenden 
gevel, kregen wij kort geleden nog onder oogen en leek ons 
een waardig pendant voor het Paleis. 
Mogelijk zijn er nog wel meer ontwerpen gemaakt. 
Even dook een gerucht op over nog een kleedingmagazijn. 
Stel u voor C. en A. Brenninkmeijer vis a vis het Paleis. 
Het devies van deze firma zou zich dan van: T O C H voor-
deeliger, in: T O C H tegenover het Paleis, hebben gewijzigd. 
De publieke meening wierp een balletje op over een plein. 
Ook dit kon geen genade vinden tot eindelijk een voorstel 
den Gemeenteraad bereikte om de schutting te verwijderen, 
den poel te dempen en er voorloopig een Engelsche tuin 
van te maken. Deze voorloopige bestemming werd goed
gekeurd en zeer haastig is de poel gedempt en door naar
stige handen omgeschapen in een verdiept liggende tuin. 
Toen de tuin klaar was, geopend is minder te pas omdat 
alleen honden toegang hebben of nemen, heeft geheel 
Amsterdam zich te buiten gegaan aan een zeer grondige 
kritiek. Zooals in deze democratische tijden niet anders 
te verwachten is: de een hield grondige beschouwingen 
over het mooie, de ander theoretiseerde diepzinnig over het 
leelijke. 

De waarheid zal ook hier wel in het midden liggen. De 
groote belangstelling luwde en slonk ten slotte tot iets 
boven nihil. Echter en dat zal iedereen grif toe moeten 
geven: De Tuin doet heel wat beter aan dan de schutting 
met achtergelegen wildernis. 
Tot zoover onze beschouwingen over den Dam. 
Wij kunnen bezwaarlijk dit eerste deel onzer beschouwing 
afbreken zonder even de achterzijde van het Paleis te be
kijken. Wij zien daar dan dat de achteruitgang vernieuwd 
en naar het schijnt gemoderniseerd wordt. Op den top van 
den gevel draagt Atlas nog steeds den wereldbol en hoe-

Afbeelding 4. 

De Atlasfiguur op den achtergevel van het Paleis. Beneden ziet men 
nog juist het afdak van het nieuwe portiek. De foto is genomen vanaf 
het in aanbouw zijnde Geldkantoor (uitbreiding Postkantoor). Op deze 
hoogte is duidelijk de verweering te zien. Bovendien blijken de tal
rijke hoekjes een druk bezocht toevluchtsoord voor de vogels te zijn. 

wel verweerd is hij zijn last nog niet moe. Wel wordt door 
menschen, die het weten kunnen beweerd, dat Atlas dreigt 
zijn last af te gooien ten einde hiermede de uitbreiding van 
het Postkantoor n.l. het z.g. Geldkantoor te verpletteren. 
Zoo schijnt onze vriend Atlas dit moderne product dan ook 
niet mooi te vinden. 
In het tweede deel zullen wij zien of Atlas zijn voornemen 
ten uitvoer heeft gebracht en wat van dien aanslag wel het 
resultaat is. 
Het beeldhouwwerk in het fronton waarboven Atlas troont 
is o.i. sprekender voor den toeschouwer dan aan de voor
zijde. Oppervlakkig beschouwd is de verweering hier nog 
niet zoo erg als aan de Damzijde3). Komende van de 
Raadhuisstraat geeft de achterzijde een mooi aanzicht. 
W a t om den Dam al zoo te zien is zal in het tweede deel 
van dit artikel worden besproken. 

3) In de beelden naast Atlas wordt uiting gegeven aan de gematigd
heid en wakkerheid waarmee Amsterdam de wereld heeft beheerscht. 
Nog wordt opgemerkt, dat de frontispiesen gebeeldhouwd door 
Quellijn de volgende voorstellingen weergeven: 
Aan de Damzijde zit de stedemaagd op haar troon om de hulde der 
zeegoden en godinnen te ontvangen, want door de zeevaart is Amster
dam groot geworden. 
Aan de achterzijde wordt de koophandel gesymboliseerd door de stede
maagd aan wie de vertegenwoordigers van vier werelddeelen de 
schatten der aarde komen brengen. 
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De Bouwverordening der Gemeente Amsterdam* 
(Uitgave Stadsdrukkerij. Kosten f 1.80). 

Het is een werk van groeien, van aanvullen en wijzigen, 
zoo'n bouwverordening. Denk niet dat het altijd even ge
makkelijk is gegaan een artikel er door te krijgen. Strijd, 
veel strijd is hiervoor noodig geweest en dikwijls zal de 
strijd min of meer een politieke geweest zijn. De aaneen
rijging van allerlei beperkende bepalingen is uitgedijd tot 
een boekje van 7 hoofdstukken en 357 artikelen. Het bevat 
naast zeer veel zuiver technische eischen en voorschriften 
tal van artikelen die preventief werken en de volkshuis
vesting op een veel hooger plan hebben gebracht dan 
voorheen mogelijk of noodig werd geoordeeld. 
Het boekje zou, voor den buitenstaander, niet bruikbaar 
zijn zonder het zeer uitvoerige alfabetische register, dat in 
35 blz. verwijst naar de artikelen of tabellen. 
Het is interessant, aan de hand van dit register, het boekje 
eens door te loopen en verschillende bijzondere bepalingen 
eens naar voren te brengen. 

Artikel 5. 

Onder vergunning en vrijstelling verstaat de bouwverorde
ning een schriftelijke. 

Het houden van levende dieren: 

Artikel 19 staat toe dat hokken, voor het houden van 
levende dieren, beneden b.v. 15 m3 inhoud zonder ver
gunning getimmerd mogen worden, echter niet op een 
gebouw, in een voortuin of op eene aan de zijde van den 
weg gelegen stoep. 
Artikel 340 verbiedt een onbewoonbaar of ongeschikt 
verklaarde woning, na verloop van den voor de ontruiming 
gestelden termijn, voor eenig ander doel dan bergplaats 
te gebruiken of in gebruik af te staan. 
Artikel 347 verbiedt het houden van levende runderen, 
schapen, varkens, paarden en ezels: 
1°. in andere dan in daarvoor, naar het oordeel van 

" B. en W . geschikte stallen, 
2°. op hinderlijke wijze, ter beoordeeling van B. en W . 
Artikel 348 verbiedt het houden op hinderlijke wijze van 
niet in artikel 347 met name genoemde levende dieren. 

Afmetingen, bescheiden en teekeningen. 
Artikel 22. De in te dienen bescheiden en teekeningen 
mogen geen kleinere afmetingen hebben dan 30 cm bij 
20 cm. In het algemeen, schrijft artikel 23 voor, dat terrein-
teekeningen geteekend moeten zijn op een schaal van ten
minste 1/1000. de overige teekeningen op een schaal van 
ten minste 1/100. 

Intrekken Bouwvergunning. 

Artikel 33. Een bouwvergunning kan door B. en W . 
worden ingetrokken o.a. als binnen 6 maanden na de 
dagteekening van de bouwvergunning geen aanvang met 
de werkzaamheden is gemaakt. Eveneens als de werk
zaamheden zes maanden, naar het oordeel van B. en W., 
gestaakt zijn geweest. 

Betreffende het stadsschoon. 

Artikel 98 schrijft in het algemeen voor dat niet hooger 
gebouwd mag worden dan 4 verdiepingen (kelder en 
zolder niet medegerekend). In de landelijke streken van 
Amsterdam twee verdiepingen, één woning. In diverse 
gevallen mag het aantal verdiepingen, doch niet het aantal 

woningen, met één worden vermeerderd. Er mag volgens 
artikel 103 niet gebouwd worden als het stadsschoon, naar 
het oordeel van Burgemeester en Wethouders, geschaad 
zou worden. 

Balcons en veranda's. 

Artikel 133 zegt dat de vloeren van balcons en veranda's 
moeten zijn van brandvrij materiaal (vrijstelling is 
mogelijk). 

Oppervlak vertrek. 

Artikel 151 zegt dat een vertrek geen kleiner oppervlak 
mag hebben dan 4 m2. 

Afmetingen vaste slaapplaatsen. 

Artikel 162. Bedsteden, ter beoordeeling van Burgemees
ter en Wethouders mogen niet gemaakt worden. Andere 
vaste slaapplaatsen mogen alleen gemaakt worden in ver
trekken en mogen niet worden gemaakt: 
Ie. boven een andere vaste slaapplaats in dezelfde ruimte; 
2e. in een winkelruimte of werkplaats; 
3e. in een stalgebouw, tenzij met inachtneming van nader 

te stellen eischen; 
4e. op een plaats waar een hinderlijke warmte heerscht; 
5e. in een ruimte, waarvan de vloer lager gelegen is dan 

de gemiddelde weg- of erfhoogte vóór de ruimte. 
Artikel 163. Worden vaste slaapplaatsen gemaakt dan 
moet boven de slaapplaats een hoogte aanwezig zijn van 
ten minste 1,50 m. Verder moet de slaapplaats met de in 
het vertrek zich daarboven bevindende ruimte over de ge-
heele breedte en hoogte met de overige ruimte van het 
vertrek in open gemeenschap staan. Verder mogen onder 
de slaapplaats geen kastjes gemaakt worden. 

Afmetingen Privaten. 

Artikel 175. Privaten mogen geen kleiner vloeroppervlak 
hebben dan 0,70 m2. De hoogte voor een privaat binnens
huis, mag niet minder dan 2,50 m bedragen en overigens 
niet minder dan 2 m. De bijbehoorende artikelen bepalen, 
dat er voldoende daglicht moet zijn, dat de privaten voor
zien moeten zijn van een afsluitbare deur en van een be
weegbaar raam of van een luchtkoker. Privaten buitens
huis mogen niet verder dan 15 m van het gebouw verwij
derd zijn. Is het privaat zichtbaar vanaf den openbaren 
weg dan moet het op voldoenden afstand van dien weg 
en zoodanig geplaatst worden, dat de ingang van dien weg 
af niet zichtbaar is. 

Behangselpapier. 

Artikel 299. Indien zich in een gebouw behangselpapier 
of ander bedekkingsmateriaal bevindt, dat, naar het oor
deel van Burgemeester en Wethouders schadelijk voor de 
gezondheid is, zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd 
de wegneming van het papier of het materiaal te gelasten. 

Tijd van werken. 

Artikel 315 bepaalt, dat het verboden is werkzaamheden 
waarbij verwarmde of gesmolten stoffen verwerkt worden 
op daken, platten of in goten te verrichten tusschen één 
uur na zonsondergang en een half uur vóór zonsopgang. 

Aantal personen in een woning. 

Artikel 341. In de oude stad moet voor lederen bewoner 
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8 m3 luchtruimte beschikbaar zijn. In de overige gevallen 
10 m3. Beneden de 10 jaar geldt de helft. Keukens, gangen 
enz tellen niet mede. Vertrekken zonder beweegbare ramen 
worden voor de helft in rekening gebracht. Voor het tegen
overgestelde geval wordt anderhalf maal den inhoud in 
rekening gebracht. De inhoud van bedsteden wordt niet 
in mindering gebracht. 
Artikel 342. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd 
nadere eischen te stellen over het aantal personen, af
scheiding van de slaapplaatsen en de verdeeling van de 
slaapplaatsen over de aanwezige ruimten, in verband met 
den leeftijd, het geslacht en den graad van bloedverwant
schap van de personen. 
Artikel 343. Onverminderd het bepaalde in het vorig arti
kel moeten voor kostgangers en inwonende ondergeschik
ten, naar de geslachten gescheiden, slaapruimten beschik
baar zijn, waarvan de inhoud ten minste 10 m3 per persoon 
bedraagt. De eisch van scheiding naar de geslachten geldt 
niet, wanneer de in het vorig artikel bedoelde personen 
elkanders echtgenooten zijn. 

Besmetting met ongedierte. 

Artikel 346. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd 
den eigenaar te gelasten, het bouwwerk te zuiveren of te 
doen zuiveren. Eveneens kan den gebruiker gelast worden 
de onder zijn beheer zijnde roerende goederen welke zich 
in het bouwwerk bevinden, te zuiveren of te doen zuiveren. 

Na vastgesteld te hebben, dat de bouwverordening thans 
ingesteld is op de groote annexatie van 1 Januari 1921 
stippen wij nog aan, dat in de verordening eenige niet 
algemeen bekende, althans niet dikwijls voorkomende 
woorden voorkomen, waarvan wij de volgende noemen: 
eest = oven; interpoleeren = inlasschen; klesoor of klezoor 
= voorloef. 

Het is voor zich uitbreidende steden o.i. goed te spiegelen 
aan de bouwverordening van Amsterdam. Weet echter 

wel, dat de toepassing en de handhaving een zeer uitge-
breiden dienst heeft geschapen, waarvan de kosten oneven
redig gingen drukken op de belastingplichtigen. 
Hieraan is o. i. tegemoet gekomen door het heffen van 
leges van de bouwaanvragers en wel op na te noemen 

basis: 
Voor een vergunning is verschuldigd een bedrag in ver
houding tot de begrooting der bouwkosten en wel, indien 
de begrooting der bouwkosten beloopt: 
a ƒ 20.000,— of minder, twee en een half per mille, bere-

kend over elk geheel bedrag van ƒ 100,— dit met een 
minimum van ƒ 1,— 

b. meer dan ƒ 20.000,— en niet meer dan ƒ 200.000,— 
ƒ 50,— benevens twee per mille voor elk geheel bedrag 
van ƒ 1000,— boven ƒ 20.000,— 

c. meer dan ƒ 200.000,— en niet meer dan ƒ 500.000,— 
ƒ 410.— benevens anderhalf per mille voor elk geheel 
bedrag van ƒ 1000,— boven ƒ 200.000,-

d meer dan ƒ 500.000,— ƒ 860,— benevens één per mille 
voor elk geheel bedrag van ƒ 1000,— boven ƒ 500.000 

Bovendien zijn er nog eenige legesheffingen van onder

geschikt belang. 

Het normaliseeren van bouwverordeningen, waartoe een 
commissie reeds in het leven is geroepen, lijkt een moei
zaam werk. 
Wij hopen er het beste van. 
Het heffen van leges als hierboven aangegeven lijkt ons 
een eerste vereischte. 
Terwijl het nog zeer de vraag is of de kosten (d. w. z. alle 
kosten) door deze legesheffingen gedekt worden, verwon
dert het ons dat blijkbaar eerst den 14den Januari 1925 
door den Gemeenteraad van Amsterdam aldus is besloten 
om in werking te treden 1 Juli 1925. 
Overigens is niettegenstaande deze afschuiving de belas
ting niet noemenswaard gedaald. 
Dit komt door andere oorzaken, die buiten het kader van 
deze beschouwing vallen. 

Boekbespreking. 

De ontwikkeling der Bouwkunst van de oudste tijden tot heden dooi 
Prof. K. O, Hartmann, in 3 deelen. Uitgave der Wereld bibliotheek, 
ingen. f 3,50. Kr.b. / 4,40 per deel. 
In de „Wereld bibliotheek" onder leiding van L. Simons en Jhr. Ur. 
Nico van Suchtelen, uitgave der Maatschappij voor goede en goed-
koope lectuur te Amsterdam, verscheen van bovengenoemd werk het 
3de deel, 1ste helft. Dit gedeelte geeft een overzicht der bekendste 
bouwwerken in barok- en rococostijlen uitgevoerd en het 450 pagina's 
dikke boekwerk is verlucht met 203 illustraties. Uit het voorbericht 
teekenen wl] aan, dat het werk een onderdeel uitmaakt van de 
„Wereld bibliotheek" serie „Encyclopedie in Wonographieën". Daar 
de schrijver een hoofdstuk zal wijden aan de bouwkunst van den aller-
laatsten tijd, groeit de omvang van het 3de deel te veel uit. Het ver
schijnt in 2 helften, evengroot als het 1ste deel. Het werk is niet 
alleen geschikt voor degenen, die de bouwkunst tot het onderwerp 
hunner bijzondere studie hebben gekozen, doch voor allen, die be
lang stellen in de kunstgeschiedenis en den aesthetischen ontwikke
lingsgang der beschaving. Abonne's op de „Wereld bibliotheek" ge
nieten de bekende ruime reductie op den toch reeds lagen aanschaf
fingsprijs. 

Berekening van Bouwconstructies, door Prof. J. G. Wattjes, B. I. 
Eerste stuk, deel I. Uitgave der Uitgevers-Maatschappij „kosmos 
te Amsterdam, f 3.50. 
Bij bovengenoemde uitgevers Maatschappij en in den boekhandel is 

bovengenoemde aflevering afzonderlijk verkrijgbaar gesteld. Dit ge-
heele'nieuwe werk van Prof. Wattjes zal compleet zijn in 2 deelen. 
Deel I zal bevatten „Eenvoudige constructies". 
Deel II zal bevatten „Meer ingewikkelde constructies'. 
Elk deel vormt op zich zelf een afgerond geheel. Het 1ste deel be
vat de meer elementaire berekeningen en is daardoor voldoende voor 
hen die krachtens aanleg of werkkring aan kennis van het meest ele
mentaire gedeelte van de berekening van bouwconstructies voldoen
de hebben. • . . , 
Voor hen die studie willen maken van statica en vastheidsleer n. 
de inteekening op dit werk van Prof. Wattjes zeer aan te bevelen. 
Compleet zal het omvangrijke, uit 10 afleveringen bestaande boek
werk 35 gulden kosten, geb. ƒ 39.50. 
Om de 2 maanden verschijnt een aflevering, in welken tijd men 
grondig de gegeven stof kan bestudeeren. Bij ernstige wil is het niet 
noodig persoonlijke toelichting te vragen, daar tekst en figuren op 
duidelijke wijze bewerkt zijn. De leerstof is zonder gebruik van 
hoogere wiskunde of bizondere wiskundige voorstudie te volgen. 
Wij wenschen den schrijver en uitgeefster even groot succes toe met 
dit werk als met het nu compleet verschenen „Constructie van ge
bouwen". De laatste uitgave zal het „handboek der bouwkunde" aan
vullen, doch ons tevens een Nederlandsch, op zich zelve belangrijk 
leerboek, geven. 
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Pracfische Algebra, ten dienste van Lagere Nijverheidsscholen (Am-
bachtsscholen), Nijverheidsavondscholen en vaklieden, door J. M. H. 
Merkx, Leeraar bij het Nijverheidsonderwijs te Helmond. Uitgave 
W. J. Thieme & -Cie te Zutphen. Prijs / 1.60. Gecart. / 1,85. Ant
woorden der vraagstukken ƒ 0.40. 
De omstandigheden, waarin het algebra onderwijs aan Lagere Nijver
heidsscholen verkeert, heeft de uitgave van dit algebra leerboek 
„speciaal voor vaklieden" het licht doen zien. In de praktijk komt 
het meest voor, oplossen van vraagstukken door middel van verge

lijkingen. In dit werkje is hierop speciaal de aandacht gevestigd. 
Na een inleiding en opgave van formules met figuren worden achter
eenvolgens de 5 hoofdbewerkingen behandeld, daarna de vergelijkin
gen met 1 en 2 onbekenden en de vierkants vergelijkingen. Het aan
hangsel bevat een tabel ter bepaling van hoeken en een mengrooster. 
Tal van practlsche opgaven zijn ter uitwerking gegeven. De schrijver 
heeft het doel zich goed voor oogen gesteld, de practlsche eischen 
die verlangd worden van onze toekomstige vaklieden. 
Wij voorspellen deze uitgave een flinke oplaag. 

Uit den Spijkerbak* 
Triplexhouf. Zijne vervaardiging en zijn gebruik. 

Weet men, dat trlplexhout, dat thans algemeen bekend is en waarvan 
het gebruik nog eiken dag toeneemt, nog maar pas 40 jaar uitge
vonden is? vraagt het vakblad Houthandel en Houtnijverheid. 
Het werd rond het jaar 1887 voor het eerst in Rusland gemaakt en 
is sindsdien een artikel geworden, dat de wereld door verbruikt wordt. 
Zooals men weet, bestaat triplex uit drie of meer zeer dunne laagjes 
hout, die telkens in een andere richting gelegd en op elkaar geplakt 
zijn. Aangezien de vezels telkens in een andere richting loopen, is dus 
de weerstand in alle richtingen ongeveer even groot en doordat voor 
het maken der platen steeds zeer gaaf hout genomen wordt, verkrijgt 
men dunne plaatjes van zeer groote sterkte, die bovendien zeer licht 
zijn. 

Worden vele platen op de aangeduide wijze op elkaar geplakt, dan 
krijgt men multiplex, dat tot enkele dikte verkregen kan worden en 
buitengewone sterkte kan hebben. 
Voor het maken der dunne platen fineer wordt meestal een blok hout 
machinaal bewogen tegen een zeer scherp mes in, zoodat een zeer 
dun laagje als het ware afgeschilt wordt. Volgens deze methode hebbon 
de platen de natuurlijke teekening van het hout. 
Soms wordt ook een andere methode gevolgd, welke namelijk deze 
is: men draait een stam (of een stuk er van) volkomen rond af en 
brengt het stuk dan in een speciale draaibank, die het ronddraait en 
tegelijk tegen een scherp mes drukt, dat nu een spiraalvormlge schil er 
afsnijdt. 

Deze methode heeft het voordeel, dat zeer lange stukken fineer 
verkregen kunnen worden, die echter niet meer de teekening van het 
hout vertoonen, daar de snede altijd parallel loopt met de Jaarringen 
(als sylinders om de as gedacht). Natuurlijk Is het centrale deel van 
den stam niet meer af te schillen en wordt dit anders gebruikt. 
De platen worden desgevallend plat geperst en met lijm besmeerd, het
geen gemakkelijk gebeuren kan door ze te voeren tusschen twee rollen, 
waarvan een of beide aangeraakt worden door andere rollen, die 
ronddraaien in de lijmoplossing. 
Het aanbrengen van de Juiste hoeveelheid lijm en nog meer het ge
bruiken van de meest geschikte lijmsoort, is van het allergrootste be
lang. Immers, wanneer de lijm niet houdt of door vocht loslaat, is 
het met de sterkte in eens gedaan. 
In vele gevallen wordt gebruik gemaakt van caxine en ook wel van 
prima bloedalbumine. De goede soorten van beide hebben het groote 
voordeel, dat ze door verwarming boven bepaalde temperatuur en ook 
door scheikundige stoffen onoplosbaar gemaakt kunnen worden. 
Na het op elkaar leggen van de Juiste aantallen platen, worden deze 
onder druk gebracht en gehouden tot ze droog zijn. 
Het drogen kan gebeuren in speciale ruimten, waarvan de temperatuur 
en vochtgehalte te regelen zijn. 
Een bijzonder soort komt onder den naam „consuta" in den handel 
voor. Deze soort is met speciale naaimachines met zeer sterk koord 
op elkaar genaaid, zoodat nog eens een extra versterking is verkre
gen. Groote reepen worden in standaardmaten gemaakt en dienen 
vooral voor het maken van snelvarende motorbooten. Voor deze samen-
genaaide platen worden tegenwoordig platen geleverd van 2,40 m 
breedte en 18 m lengte, terwijl de dikte afwisselt van 3 mm tot 15 mm. 
Uoor deze groote platen is het mogelijk om scheepswanden van snel
varende motorbooten, schuitjes van groote luchtschepen enz. uit een 
enkel stuk te maken, hetgeen aan sterkte en lichtheid zeer ten goede 
komt. 

Over het algemeen kan men zeggen, dat alle soorten triplex of multi
plex het groote voordeel bezitten van niet te krimpen, omdat de 
verschillende richtingen der vezels, gepaard aan de sterke aanhechting 

e r verschillende lagen, dit beletten, zoodat voor scheepsbouw, voor 
paneelen, kisten enz. triplex van zeer groot belang is. Het gebruik van 
ouplex en triplex voor meubelpaneelen begint thans stil aan Ingang te 
vinden en is ongetwijfeld geroepen om eene groote uitbreldlna te 
nemen. 

Ook bij den bouw van vliegtuigen worden groote hoeveelheden triplex 
gebruikt, waarbij aan het hout, de lijm en de bewerking zeer zware 
eischen gesteld worden, daar van een klein stukje de veiligheid van 
het geheel kan afhangen. In sommige gevallen wordt dan ook het 
hout met behulp van Röntgenstralen gekeurd om alle inwendige af
wijkingen ook direct aan den dag te brengen. Van zeer groot belang 
is triplex voor allerlei kisten, die anders door te groot gewicht de 
vracht sterk zouden beïnvloeden. Zoo wordt verreweg de grootste 
hoeveelheid thee (behalve de Chineesche) iin kisten uit trlplexhout 
verzonden, die 30 pet. lichter zijn dan andere. Ze zijn meestal ge
maakt van berkenhout, omdat deze soort geheel reukeloos is. zoodat 
de geur van thee niet beïnvloed kan worden. Voorts worden groote 
hoeveelheden rubber of caoutchouc in deze kisten verzonden. Ook 
voor grootere kisten, vooral voor export, begint men aan triplexkisten 
de voorkeur te geven, omdat de volledige gave wand terstond aan
toont, wanneer met de kisten een onregelmatigheid heeft plaats ge
had, b.v. wanneer er uit gestolen Is. De enorme toeneming van dief
stallen bij Internationaal transport en de beperking van het risico door 
de verzekeringsmaatschappijen dwingen trouwens tot het nemen van 
deze betere en duurdere kisten. Ook koffers worden meer en meer, 
van triplex gemaakt en ook worden allerlei carrosserieën er van ver
vaardigd, paneelen voor allerlei doeleinden enz. 
Worden paneelen voor wand- of zolderbekleeding verlangd, dan zijn 
ze natuurlijk gemaakt uit platen met de natuurlijke teekening, terwijl 
dikwijls voor den buitenkant zeer dure houtsoorten genomen worden 
en de binnenste meer gewone zijn. 

Door gebruik te maken van fineer van een zelfden balk afkomstig en 
omleggen der stukken, kunnen dan zeer mooie symetrische figuren 
verkregen worden. Het aantal toepassingen Is In de laatste Jaren zeer 
merkwaardig vermeerderd. 
Enkele Dultsche fabrieken maken namelijk al balkcpnstructles uit 
triplex en multiplex, die mogelijk maken wijdten te overspannen, die 
anders slechts door zware balkconstructies overbrugd zouden kunnen 
worden. Men verkrijgt hierdoor zeer sterke en toch lichte kappen, die 
weer lichtere muurconstructies en dus vrij groote besparingen mogelijk 
maken. 

Het Is ook mogelijk multiplex te maken In gebogen vorm, hetgeen 
van belang kan zijn voor zware deuren voor spoorwagons, die wat 
de wanden betreft dikwijls uit heet gebogen stukken bestaan. Ook 
portieren voor carrosserieën van auto's kunnen uit gebogen triplex 
gemaakt worden. Hoe sterk deze soort kan zijn, ziet men het best 
aan rackets, die ondanks sterk gebruik niet licht aan den rand be
schadigd worden. De sterkte van de gewone soorten triplex Is het best 
te beoordeelen aan vele zltUngen van goedkoope stoelen, die vele 
jaren van zwaren dienst uithouden. 
Tegenwoordig zijn vooral Finland, Polen, Esthland de groote leveran
ciers, omdat men daar beschikt over goedkoop hout en vooral over 
goedkoope werkkrachten. Ook Scandinavië, Noord-Amerlka, Japan en 
andere landen, waaronder ook reeds België en Nederland behoort, 
hebben belangrijke fabrieken voor triplex en multiplex dat soms ook 
wel onder fantasleöamen in den handel wordt gebracht. 

Op welke wijze verkrygt men lijm. 

Ieder houtbewerker gebruikt lijm en de eigenschappen daarvan zijn 
hem door ervaring bekend. Hoe deze lijm verkregen wordt, is echter 
iets, dat niet ieder gebruiker daarvan weet te beantwoorden. 
Lijm nu verkrijgt men door langdurig koken van lljmgevende stoffen 
met water. Ze bestaat voornamelijk uit glutine; ze wordt verkregen uit 
verschillende afvalstoffen uit de loolerljen en slagerijen, te weten dier
lijke hulden, leder, beenderen en vischafval. Het lijmgoed wordt langen 
tijd In kalkmelk geweekt, die men af en toe ververscht. Hierdoor wordt 
het opzwellen bevorderd, het vet verreept en vleesch, bloed, etc. ver
wijderd. Daarna wordt het in stroomend water of in waschmachines 
gewasschen, met zwavelzuur of chloorkalkoplosslng behandeld, weer 



72 

gewasschen en in de lucht gedroogd. Het veranderen van het lijmgoed 
in lijm door koken met water geschiedde vroeger in open ketels boven 
vrij vuur. De omzetting geschiedt langzaam en daar langdurig koken 
de lijm bederft, kookt men de ruwe lijm met weinig water gedurende 
twee uur, waarna men de geconcentreerde lijmoplossing laat weg-
loopen en door versch water vervangt. Ook behandelt men de ruwe 
lijm met stoom met een spanning van VA atmosfeer, in ketels die met 
water gevuld zijn. 
Verder kookt men het lijmgoed wel met water in vacuumpannen bl] 
lage temperatuur. De verkregen lijmoplossing laat men in kuipen, welke 
tegen sterke afkoeling beschut zijn, klaren. 
Zij wordt gefiltreerd en met beenderenkool ontkleurd. Tevens worden 
wel zeer kleine hoeveelheden aluin toegevoegd om te klaren; de kleefr 
kracht vermindert er echter door. De geklaarde oplossing laat men 
in houten of ijzeren kasten van 1 m lengte, 0,25 m breedte en 0,20 m 
diepte vast worden, waarna men de lijmklomp machinaal in stukken 
van passende grootte snijdt. 
De bereiding van beenderenlijm is meestal een bijproduct bij de been-
derenmeelfabrieken. Door aanwezigheid van kleine hoeveelheden 
calciumphosphaat heeft de beenderenlijm een melkachtige kleur. Dik
wijls mengt men haar nog met krijt, baryt of zinkwit en brengt het 
dan in den handel onder den naam van patentlijm. Vloeibare lijm ver
krijgt men door 1 deel lijm en 1 deel water op te lossen en aan deze 
oplossing 0,2 deel salpeterzuur van 36 graden Béaumé toe te voegen. 
Nadat de ontwikkeling van stikstofoxied heeft opgehouden, laat men 
de massa afkoelen. Vloeibare lijm heeft dit boven vaste voor, dat zij 
direct gebruikt kan worden, echter Is de kleefkracht geringer. 

Betonbouw van een tunnel uit gezonken Betonbuisstakken. 
Een interressant ingenieurswerk kwam tot stand door de voltooiing 
der tunnel, welke Oakland en Mameda verbindt. Deze tunnel werd 
samengesteld uit 12 buisstukken van gewapend beton. 61 ra lang en 
9,60 m uitwendigen diameter (wanddikte 0,75 m), welke in een droog
dok te San Francisco werd gebouwd en van waterdichte deksels voor
zien, waarna zij. 7 mijlen over zee werden gesleept naar de bouw
plaats. . 
Dwars voor den riviermond was in de vaste klei reeds een geul ge
baggerd, met taluds van 1 : 1 ; waar een slappe laag werd aange
troffen, heide men paaljukken, waarop een steenstorting kwam. afge
dekt met onder water gestort beton. 
De buisstukken werden aan twee 150 ton derrik kranen opgehangen 
en gezonken door het openzetten van afsluiters nadat eerst in de buis 
een laag zandballast was aangebracht. De buisstukken kwamen op den 
bodem op tijdelijke zandpotten te rusten, welke door duikers konden 
worden bediend, waardoor een nauwkeurig afstellen mogelijk werd. 
Hierna werd de ruimte onder het bulsstuk door de persbuis van een 
zandzuiger volgespoten, zoodat gelijkmatige dracht verzekerd was. 
Een ingenieuze inrichting maakte het mogelijk, de voegen tusschen 
twee buisstukken rondom te dichten door een bctonstorting onder 
water. 
De oploopende tunnelgedeelten zijn gemaakt onder eene helling van 
1 : 22. De bouwkosten bedroegen rond $ 3.900.000: het werk was 
aangenomen door de California Bridge ö Tunnel Co. 

(Eng. News Ree. 28 October 1926). 

Havenwerken. Havenuitbteiding te Southampton. Op 10-9- '26 sloot 
de Southern Railway Co. een contract met de James Dudging Towage 
and Transport Co. voor het verbeteren van 9 harer terreinen rond de 
Royal Pier te Southampton. 
Dit contract geldt als de eerste stap voor het havenultbreidings-
ontwerp. waarvan de totale uitgave 13 millioen pond zal vergen en 
ongeveer 5 kilometer nieuwe kaden zullen leveren, waarbij dan niet 
minder dan twintig van de grootste oceaanstoomers zullen 'kunnen 
aanleggen. 
Het hierbij vermelde eerste deel der werken zal 3 millioen $ elschen en 
binnen de 4 jaar voltooid zijn. 
1000 m nieuwe kaden zullen geleverd worden, het Southampton West 
Station wordt veranderd en het spoorwegnet uitgebreid. 
In het tweede stadium zullen de kademuren tot 2200 m uitgebreid 
worden. In het derde stadium zal men dan een langen dam bouwen 
evenwijdig aan de bestaande kademuren, waardoor de totale lengte 
derzelv^n op 500 m zal gebracht worden. 
Men merke op, dat het origineele ontwerp vijf pieren voorzag, lang 
300 m en in den oever uitloopende. 

De toenemende verbetering van serie-artikelen op elk gebied heeft 
een individueele. esthetische inrichting van onze woning overbodig 
gemaakt. De enorme kuituur van gebruiksvoorwerpen en huisraad 
maakt het thans mogelijk uw woning geheel in stijl en zonder kunst 
in te richten! Wanneer de bouwkultuur eenzelfde hoogte zal bereikt 
hebben, dan zal het leven een universeelen stijl veroverd hebben, 
zooals geen enkel tijdperk tot nog toe gekend heeft. 
De verwisseling van deze twee begrippen „stijl" en „kunst" heeft 
al zeer veel misstanden In het leven geroepen, totdat de moderne 
techniek, op grond der praktijk en der nieuwe levenselschen daarin 
klaarheid bracht. 
Hiervan hebben de jonge architecten niet weinig profijt getrokken. 

Theo van Doesburg, 

Een geheel willekeurige Tijdschriften revue. 
Door alle tijden heen komt onder onze oogen: De Nederlandsche 
Gids, officieel orgaan van de Nederlandsche Spoorweg Maatschappijen 
voor spoorwegen, stoomvaart, machinerieën, fabrieken, verkoopingen, 
aanbestedingen, enz. 
Algemeene aanbestedingscourant. 
Het hoofd dezer courant is zeer uitvoerig en streeft den inhoud ver 
voorbij. Een tweetal mededeelingen der Nederlandsche Spoorwegen, 
eenige verkoopingen, een rijtje faillissementen, twee rubriekjes: tijd
schriften en radionieuws. 
De achterkant is blanco, was blanco en zal wel zoo blijvenl? 

Polytechnischweekblad is aan zijn 21 sten jaargang begonnen. Een 
groote redactie en een nog grootere staf van vaste medewerkers. Een 
blad met zeer varieerenden Inhoud. Gebruikt papier waarop de repro
ducties uitstekend overkomen (beter dan voorheen wel het geval was). 
De periodieke statistiek over den inhoud: zooveel kolommen, zooveel 
artikelen, zooveel behandelde onderwerpen, doet een weinig Ameri-
kaansch aan. Overigens een blad dat er in zit. 

Centraal Orgaan voor Handel en Industrie. 
Dit blad is in zijn 70sten jaargang en doet een energieke stap voor
waarts door eerst een bijblad: De Houtwereld met afzonderlijke redac
tie toe te voegen en nu sedert kort een tweede bijvoegsel: De beton-
wereld te lanceeren. 
Het blad heeft geen gebrek aan advertenties en bronnen voor copie. 
In een kort bestek put het uit: Hon Age, De Telegraaf, Maasbode, 
Handelsblad. Polytechnisch Weekblad. N, R. Crt. 
Dit staat wel een beetje klein voor een blad met zulk groote allures. 

De Aannemer heek ter gelegenheid van de bindende bepaling van 
het afschaffen der borgstelling een nieuw kleed aangetrokken. Het 
hoofd van het blad bevat een silhouette van torens en gevels die druk 
aandoet zonder ons positief in te lichten over de uitgebeelde ge
bouwde of mogelijk nog te bouwen gebouwen. 
Er staan een paar dubbele schoorsteenen bij (of is het wat anders?) 
die niet bepaald recht van lijn zijn. 
Het is niet te hopen, dat bedoeld wordt dat de moderne schoorsteenen 
niet meer recht van lijn behoeven te zijn. 

Het vlerkante pakje van Vraag en Aanbod is vervangen door een 
langwerpig blad. Zeer waarschijnlijk is deze verandering daardoor ont
staan dat het vierkante pakje niet meer of slechts ternauwernood 
zijn weg kon vinden door de gleuven der brievenbussen. De redactie 
van dit blad heeft hooge verwachtingen van haar nieuwe rotatiepers. 
Een voordeel is zeker, dat de bladen in elkaar gestoken zijn. Echter 
het karakteristieke vierkante pakje, dat blindelings tusschen een zeer 
groote post uit te halen was, zullen wij moeten missen. 

Het zou onbillijk zijn om het eigen blad te vergeten. Formaat en papier 
heeft de uitgave in eens op een veel hooger plan gebracht. 
Moge het hierop blijven staan. 

Het moderne is niet in eerste instantie het nieuwe, maar wel het eigene, 
het door den schepper zelf gewilde. De moderne architect is niet bang 
voor de oude schoonheden; lijkt het zuiver uit hem gegroeide werk op 
een oude stijl, welnu, dan is daarmee alleen aangetoond, dat zijn geest 
en die van den ouden stijl zekere elementen gemeen hebben. 

Jan Gratama. 
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De doorbuiging van balken met constante doorsnede, 
d o o r J. v a n D a l e n , 

Technisch Ambtenaar van den Rijks-Waterstaat. 

(Vervolg). De totale doorbuiging f van den balk verkrijgen we dus 
door voor elk der b belastingdeeltjes q op bovenstaande 
wijze de doorbuiging van het vrije uiteinde B te bepalen 
en de verkregen uitkomsten samen te tellen. Doen we dit 
dan krijgen we: 

f = ^ L 2 _ 3 i _ 3 \ + M 2 - 2 q-23\, ,/qIb2 qb3\ 
\2EI 6 E I ^ l 2 E r " ~ 6 l ï ; + - , - - + l 2 Ê i _ 6 Ë Ï > 

of, wanneer we alle positieve termen bij elkaar nemen en 
eveneens de negatieve: 

Fi6.a 
Met behulp van de laatstgevonden formule valt het nu niet 
moeilijk de doorbuiging te bepalen van het uiteinde B van 
den, over een leegte b vanaf de inklemming, gelijkmatig 
belasten balk AB van fig. 8. Laat q de belasting zijn per 
eenheid van lengte, dan beschouwen we een belasting-
deeltje ter lej^gte van de eenheid en op een afstand x van
af de inklemming. Het gewicht van dat deeltje is q en de 
doorbuiging fx die dit belastingdeeltje aan het vrije uit
einde B geven zal, is, volgens formule VII 

qx- (31 — x) _ qlx^ qx3 
6EI~ " 2E1 ' " 6EI 

2 E (]2 + 22- .+b5)-^-(13 + 2 3 H - . . . . + b:i). oEl 
De som van de reeksen tusschen haakjes hebben we reeds 
in het begin van ons artikel gevonden. Door daarvan ge
bruik te maken kunnen we schrijven: 

f = 

bH-

2E 
3(b-

J^i 

b ( b - 1) b(b 
1. 2 1. 
b (b - l ) (b -2 ) 

l ) ( b - 2 ) 
2 - - 9 - x 

6E1 

12 

t*--

2 •' ' 1. 2. 3 • " ' 1. 2. 
waarvoor we ook kunnen schrijven: 

3 b - 1 , 1 b - 1 b - 2 

2. 3 

. b ( b - l ) ( b - 2 ) ( b - 3 ) 
.6 

2 E I \ b ^ 2b" b 3 - b ~b 
qb* / l 
6EI\b8 

7 b - 1 2 b - 1 b - 2 1 
2 ^ • b b " b ' b 4 - b - b 
Door weer de lengte eenheid van de belastingdeeltjes q 
klein genoeg te nemen, kunnen we het aantal b van die 

b —1 b —2 b—3\ 
b /• 
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deeltjes, en dus ook het getal b in onze reeksen, zoo groot 
laten worden als we zelf willen. Hoe grooter echter b 
wordt, hoe meer de termen tusschen haakjes respectievelijk 
naderen tot de waarden 1/3 en %. Bij het oneindig groot 
worden van b zullen ze deze waarden werkelijk bereiken. 
Dit zal het geval zijn als we lengte-eenheid der belasting
deeltjes q oneindig klein nemen. W e vinden dan voor de 
doorbuiging van den balk: 

qlb3 ,, qb4 !, _ qlb^ qb4 

f - 2 Ë ï l l / 3 _ 6 E I - " M ' " 6EI " 24EI 
(VIII) 

Is de balk over de geheele lengte belast, dus b = 1, dan 
vinden we voor de doorbuiging van het vrije uiteinde B: 

ql4 ql4 

f = 

of f 

6EI 24EI 
_ _ q l 4 

" 8EI ' 
(IX), 

r 1 riö.s 
In fig. 9 is een gelijkmatig verdeelde belasting, met een 
gewicht q per eenheid van lengte, over een lengte b op den 
balk AB geplaatst, beginnende op een afstand a vanaf de 
inklemming. 
Om dit geval terug te brengen tot het vorige, denken we 
ons de belasting ook voortgezet over het onbelaste ge
deelte a, maar tevens denken we ons aan de onderzijde 
van den balk, over dezelfde lengte, een evengroote, naar 
boven gerichte, tegenbelasting aangebracht. Het is dan 
duidelijk, dat de beide gelijke en tegengesteld gerichte 
belastingen t. p. v. het gedeelte a op de doorbuiging van 
den balk geen invloed uitoefenen; ze heffen elkaar vol
komen op. De belasting die aan de bovenzijde van den 
balk werkt, over de lengte (a + b) , zal, volgens formule 
VIII, aan het punt B een zakking willen geven 

i a+ b) — 
ql(a + b)3 q(a + b)4 

6 EI 24 EI 

De omhoog gerichte belasting aan de onderzijde zal een 
stijging van het punt B willen veroorzaken 

qla3 qa4 

fa : 
24EI 

De werkelijke zakking f is het verschil van deze beide 
doorbuigingen, zoodat 

ql(a + b)3 q(a + b)4 

f = 

of f == 

qla3 _ qa4 

6EÏ 24EI 6EI 24E1 
q(l —c)3(31 + c) — qa3(41 —a 

24 EI 
(X) 

Flfi.10 
Als laatste geval van den aan eene zijde ingeklemden balk 
nemen we, dat op den balk een driehoeksbelasting is aan
gebracht. Laat P het totaalgewicht van de belasting zijn 
en q de belasting over de 1ste eenheid van lengte vanaf 
de inklemming, dan zal een belastingdeeltje Q, eveneens 
ter lengte van de eenheid en op een afstand x vanaf de in
klemming, een gewicht hebben van p — . De doorbui
ging, f0, die dit belastingdeeltje aan het vrije uiteinde B 
van den balk geven zal, bedraagt, volgens formule VII 

_ Qx2(31-x) _ q ( l - x ) x2 (31-x) _ glx2 2qx3 ^ q^_ 
' Q - 6EI 6EI.1 _ 2 E I 3EI 6EI1-
De totale doorbuiging f van het eindpunt B is de som van 
de doorbuigingen die elk van de deeltjes Q veroorzaken, 

jdat f -^fr 

o f f = / _ q L i 2 _ ^ _ . 
l2Er 3EI 

1 3 - 1 - q 

. 24 + • 
• 2 7 

ql 

+ 
6EI1 

ql 

l 4 QL 92 i 3 _ 93+ 
2Er 3Er^ 

M ,2Er 3Er T6EI1 . l 4 -

Off: 
2EI 

P + 2 2 + . . . . + l 2 ) - ^ j ( l 3 + 2 3 + . . . . + P j + 

6EI1 l4 + 24 + . . . . + 1 
De lezer overtuige zich nu op de reeds eerder aangegeven 
wijze dat de reeksen tusschen haakjes, bij het toenemen 
van 1, hoe langer hoe meer naderen tot Vsl3, 1/4l

i en1/,!5 

en deze waarden eindelijk bereiken bij het oneindig groot 
worden van 1. Het toenemen van het getal 1 wordt weer 
verkregen door de eenheid van lengte van de belasting
deeltjes Q steeds kleiner te kiezen, zoodat we het getal 
1 grooter kunnen maken dan elk denkbaar getal. De limiet 
waartoe onze doorbuiging nadert is derhalve 

f L qi ./ ia 2q 
" 2Er /3 ' 3EI 

i / .u-l_ _ S L . i / . i 5 — q l 
u ^ 6El\ lb 30Er 

Bedenken we dat -i- = P dan hebben we dus 

pi 3 
f=iii < X I ) 

W e bezien nu den op 2 steunpunten vrij opgelegden balk 
AB van fig. 11, welke op een afstand a (a < }^1) vanaf het 
steunpunt A een last P heeft te dragen. De linkerreaktie 

P h P a 
Rj = —'— en de rechterreaktie Rj = —-—. 
W e bepalen eerst de zakking f ter plaatse van den last P. 
Zooals we bij de afleiding van formule (V) hebben ge
zien is de totale inwendige arbeid die is opgehoopt in een 
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Fid. 11 
balkgedeelte lang 1 en aan welks uiteinde een kracht P 

werkt: Ai P2!3 

ggj. In het gedeelte AC van den balk dien 
we nu beschouwen, is dus opgehoopt aan vormverande-
ringsarbeid 

A - R i - a 3 - P ' . b ^ a 3 

6EI .P 
en in het gedeelte BC eveneens een vormveranderings-
arbeid 

* ^ 3 _ P2 .a2.b3 

R* ' 6EI - Ó E O ^ -
De totale vormveranderingsarbeid A; die in den geheelen 
balk is opgehoopt is nu: 

Ai = AR + A R ^ P W ( a + b) _ PVb_2 R ' ™ R » 6E,I.12 " 6EI.1 
De arbeid der uitwendige krachten die op den balk werken 
^u 7= V2Pf- Daar deze gelijk moet zijn aan den arbeid 
der inwendige krachten Ai, hebben we: 

A; = A,. 
P 2 a ^ _ p a J b 2 

~ ~ — 12 "h W.U.V. f (XII) 6EI1 " -SËÏT 
Om de maximum doorbuiging fl van den balk te bereke
nen en de plaats waar deze zal optreden, denken we ons 
een raaklijn aan den doorgebogen balk getrokken, even
wijdig aan de lijn der steunpunten AB. Deze raaklijn moge 
den balk aanraken in een punt D op een afstand x vanaf 
A gelegen. 
We beschouwen het balkgedeelte AD bij de doorsnede D 
ingeklemd. De reactie R1 zal (form. V) een opwaartsche 

doorbuiging willen veroorzaken fD = lX — P b x 3
 c n 

R 3EI ~ 3EI1 

f v n f P e e n n e e r w a a r t s c h e doorbuiging (volgens formule 

P(x - a)2. (2x + a) f P ^ 6EI 
Zooals onmiddellijk is in te zien is de totale doorbuiging 
ii net verschil van deze gevonden doorbuigingen, zoodat 

_Pbx* 
M — IR — I P — TTFTïT — 

P(x —a)2.(2x + a) 
6EI 

vinden we voor de door-

3EI1 
Voor het balkgedeelte BD 
buiging f, 

f J R 2 . a - x ) 3 _ P . a . (1 - x)3 

1 " 3EI 3EI . 1 
Stellen we deze beide gevonden waarden van ^ aan elkan
der gelijk dan hebben we: 

Pbxs P(x - a)2 . (2x + a) _ Pa(l - x)3 

3EI1 6EI 3 E I . r 

waaruit, na een korte herleiding, volgt-

x2-2Ix+2 1 2 ta 2 = 0 

waaruit x = I yy^ (Xlla) 

i l / l 2 - * 2 

n l - x : - 3 -
3 

We hadden reeds f, — P ' a ' ( 1 ~ x 
1 ' 3EI.1 

zoodat f, = P - a - ( 1 2 - a 2 ) ]/lEjë 
9EI1 y 3 (Xllb) 

Staat de last P in het midden dan zijn a en b = i en bij 

substitutie in de gevonden formules vinden we dan 
p|3 

f - : fi : : Jö^i . . . . (XIIc) 

en x 
48EI 

(Xlld) 

n a 12. 
Om van den balk in het vorige vraagstuk de doorbuiging 
te bepalen van een willekeurig punt C op een afstand c 
vanaf het oplegpunt A (c > a), trekken we aan den door
gebogen balk, fig. 12, in het punt C' een raaklijn A'B'. 
We beschouwen nu het balkgedeelte AC bij C ingeklemd 
en vinden dan voor de doorbuiging fl van het punt A 
'form. V en VII), tengevolge van de krachten ^ en P: 

P(l-a)c 3_P(c-a)2(2c+a) 
3EI1 

Itf? P(c-a)2(2c+a 
1 "" 3EI ' 6EI 

Evenzoo vinden we: 
6EI 

f 9 _ R2( l -C) 3 _ 
"" 3EI 

Pa(l - c)-1 

3EI1 
Uit het trapezium AA'B'B valt nu gemakkelijk af te leiden 

1 —c dat CC' == BB' + 

1 - c 
1 

(AA'—BB') 

of f = f2 + 

of f = W 
3EI .1 

3 , l - c jP(l-a)c3 
I 3EI.1 

Pa(l - c)3 

P(c-a)2(2c+a) 
6EI 

3EI1 
Na eenige herleiding volgt hieruit: 

Pa(l —c)(2cl - c2 - a2) f = 
6EI1 (XIII) 

(We laten het aan den lezer over om van het balkgedeelte 
links van P gelegen voor een willekeurig punt op overeen
komstige wijze de waarde van f te bepalen). 
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FI6.I3A 

Met behulp van de laalstgevonden formule is het nu niet 
moeilijk de doorbuiging te bepalen van een willekeurig 
punt van de op 2 steunpunten opgelegde ligger AB van 
fig. 13a, die over een gedeelte AC is belast met een gelijk
matig verdeelde belasting q per eenheid van lengte. We 
beschouwen eerst het niet belaste gedeelte BC en kiezen 
daarvan een punt D op een afstand b vanaf A gelegen 
(b > a). Een belastingdeeltje q, op een afstand x vanaf 
A gelegen, en ter lengte van de eenheid zal dan, volgens 
formule X1I1, aan het punt D een zakking geven 

_ qx(l-b)(2bl-bW) = qO^) jb(21_b)x_x3J 
^ • 6EI1 6EI1 ' ' 
De totale zakking f van het punt D is de som van al de 
zakkingen die door de a belastingdeeltjes q worden ver
oorzaakt, zoodat 

f = q(i - b) 
6EI1 R b(21 b ) . l 

+ lb(21 —b)a 

l4 + {b(21-b).2-2»l + 

off= 
q(l-b) (b(21-b).(l+2+... + a ) - ( l 3 +2 3 -K. .+ a3)) 

6EI1 \ i 

Door de lengte van de belastingdeeltjes q weer klein ge
noeg te nemen kunnen we het aantal van die deeltjes, dus 
het getal a, zoo groot laten worden als we zelf willen. De 
reeksen, in de laatste formule onderstreept, naderen dan 
weer, zooals we reeds vroeger hebben gezien, hoe langer 
hoe meer tot J^a2 e n I4ai e n zullen deze waarden werke
lijk bereiken als het getal a oneindig groot, dus de lengte 
der belastingdeeltjes q oneindig klein wordt. Kiezen we 
de lengte-eenheid der belastingdeeltjes q oneindig klein, 
dan wordt 

q ( l - b ) 
6EI1 b(21-b)I.V2a2-V4 a 4 

qa2(l-b)i . 
24EI1 •' 2b(21-b) -" a2l 

_ qa2(l- -b)(4bl-2b2-a2) 
off 24EI1 

(XIV) 

Is het punt D waarvan we de zakking willen bepalen, in 
het belaste balkdeel AC, fig. 13b, gelegen, dan denken we 
ons de gelijkmatig verdeelde belasting ook aangebracht 
over het gedeelte BC, maar tevens denken we ons aan de 
onderzijde van den balk een evengroote tegenbelasting 
aangebracht, die dus in dit geval omhoog werkt. Het is 
duidelijk, dat de beide laatste belastingen op de doorbui
ging van den balk geen invloed uitoefenen, ze heffen 
elkaar volkomen op. We beschouwen nu de op den balk 
werkende belastingen AD en BD en de daaraan tegenge
steld gerichte belasting BC en bepalen, met behulp van de 
laatstgevonden formule XIV voor elk dezer drie belas-

Flö.lï* 
tingen de zakking van het punt D. De totale zakking f 
van het punt D is dan gelijk aan de algebraïsche som 
van deze drie zakkingen, dus 

f - f AD f Rn — iRr ^ D BC 
Nu is, bij toepassing van formule XIV: 

(AD
 = 

^BD — 

BC 

qc2 (1 - c) (4cl - 2c2 - c2) _ qcS(l - e) (41 - 3c) 
24EI1 24EI1 

q(l —c)2.ci4(l-c) 1 - 2 ( 1 - c ) 2 - ( l - c ) 2 i . 
24EI1 

qc(l-c)3(l+3c) 
24EI1 

_ q(l - a)2c J4 (1 - c) 1 - 2 ( 1 - c ) 2 - (1 - a)2j _ 
24EI1 

qc(l-a)2(l2 + 2a l - a 2 -2c 2 ) 
24EI1 

f : : ÂD + %D — *BC = 

qcl(l—c) (l2+cl—c2) — qc(l-a)2(l2+ 2al—a2—2c2). ( X I V a ) 

24EI1 

Is de balk volbelast en willen we de zakking in het midden 

van den balk bepalen, dan moeten we in bovenstaande for

mule a = 1 en c = -̂  nemen. We vinden dan 

q- 2-1(1 2 / l 1 + 2 4 / . 5q l^ X V b ] 

-24Ëïr • 384ËÏ • ( X I V b ) 

Toepassingen, 

Het verder aan den lezer overlatende om bij nog andere 
belasting gevallen de doorbuiging af te leiden, zullen we 
nu nog enkele toepassingen van de theorie der doorbuiging 
geven op eenige statisch onbepaalde constructies, welke 
met behulp dezer theorie kunnen worden berekend. We 
beschouwen daartoe eerst de aan een zijde ingeklemde 
balk AB van fig. 14, welke aan het vrije uiteinde B is 

FUa.Uf 
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ondersteund en over de geheele lengte gelijkmatig is be
last met een belasting q per eenheid van lengte. Deze balk 
is eenvoudig statisch onbepaald, hetgeen daaruit blijken 
kan, dat alle onbekende grootheden berekend kunnen 
worden, zoodra een dezer grootheden bekend is. Denken 
we ons de ondersteuning aan het vrije uiteinde weg
genomen, dan zou het punt B een zakkino vertoonen f = 
qH ,, TV. 

ggj (form. IX). De reactie Rj moet nu zoo groot zijn dat 
het punt B weer op zijn oorspronkelijke plaats wordt terug
gebracht, daar dit punt in werkelijkheid geen zakking 
ondergaat. Tengevolge van de reactie R, zal het punt B 

een opwaartsche doorbuiging verkrijgen, f *= — (form 
3F/I 

V). Deze beide doorbuigingen aan elkander gelijkstellende 
hebben we 

qi Rjl-' 
8EI ' ' 3EI 

w. u. v. R, — 3/8ql 

Verder is de rechterreactie: 
Rr = ql - Rl = 5/sql. 

en het inklemmingsmoment 
M = R.l _ i/2q12 = : 3/8ql2 _ l / i q l2 = _ I / 8 q R 

Indien op denzelfden balk één of meerdere enkele lasten 
zijn geplaatst of een gedeeltelijk gelijkmatige belasting kan 
op geheel overeenkomstige wijze de linker oplegreactie 
worden bepaald, waarna de andere reactie en het inklem
mingsmoment kunnen worden berekend. 

Beschouwen we den balk van fig. 15 die aan beide zijden 
is ingeklemd en een gelijkmatig verdeelde belasting q per 
eenheid van lengte heeft te dragen, dan is, ingevolge de 
symmetrie, Rj = Rr ** y2 ql. Evenzoo is M, : : Mr. 
Denken we ons de linkerondersteuning Rj weggenomen 
en ook het linker inklemmingsmoment Mi, dan zou het 

ql4 
punt A een zakking verkrijgen, f 

SE!' 
De reactie R 

1 

FI6 13 
zal het punt A weer omhoog brengen over een afstand 

fR : : 3ËI 6EI 

A een zakkino oeven f.. • 

en het moment M zal aan het punt 

Ml2 

We hebben nu: 
2Er 

of ql4 

f = fR + f, 

ql4 M, 
M 

w. u. v. Mj = — Viiql2 

Mc 

of ML 

R 
• 1 -2 

ql" ql" 

Ml • (Ij + M, 

= V-^ql2 

8EI - 6ËÏ ' I E T w- u- v- m i 
Voor het moment Mc in het midden van den balk vinden 
we verder: 

1 .. . (\_ 

ql2 

4 8 " 12 
Denken we ons den balk bij C doorgesneden dan werken 
op het balkdeel AC het moment M C en de gelijkmatig ver
deelde belasting q. De zakking van het punt C zal der
halve bedragen: 

H M4)_2 _ _̂ 
2EI 128EI 

1 ql" 

fc = 8E1 
ql" 

192EI 

of fc = 
384 EI 

De vergelijking van Clapeyron. 

f ^7777777? 

iz, Rt RH 
4 

^ Re 

Fló.16 
We beschouwen nu in fig 16 een balk, die in een wille
keurig aantal punten R is ondersteund en die tusschen elk 
Paar steunpunten een gelijkmatig verdeelde belasting heeft 
te dragen van q,( q,, enz. per eenheid van lengte. In 
het bizonder beschouwen we een gedeelte bestaan
de uit 2 op elkaar volgende velden, b.v. het gedeelte 
tusschen de steunpunten R, en R8. 
Op een dwarsdoorsnede A, op oneindig kleinen af
stand rechts van R., gelegen werkt dan een onbeken
de dwarskracht A en een onbekend moment MA . 
Evenzoo werkt op een dwarsdoorsnede C, op onein
dig kleinen afstand links van RB gelegen een onbe
kende dwarskracht C en een eveneens onbekend 
moment M . 

We hebben in fig. 16a dit balkgedeelte afzonderlijk voor
gesteld en in de doorsnedevlakken A en C de dwarskrach
ten A en C alsmede de momenten Ma en Mc aangebracht. 

^_e 
l. 

^ 

fy 
•ifi 

Flö I6.A 
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In de doorsnede B boven het steunpunt R4 werkt het 

moment Mg. 
Van het balkgedeelte AB maken we nu de momentenverge-
liiking op t. o. v. het punt B. W e hebben dan: 

' M B - M A + ^ Q I ! , 2 

A l 1 - 1 / 2 q i U 2 + M A = M B w.u.v. A - - — 

Evenzoo maken we van het balkgedeelte BC de momenten
vergelijking op t. o. v. het punt B, waarvoor we vinden: 

M B - M ^ f _ S r f 
Cl2 _ 1 % ^ H- M c = M B w.u.v. C - - - j ^ -

W e trekken nu in het punt B een raaklijn P Q aan den 
doorgebogen balk en kunnen dan de balkdeelen AB en BC 
beide ingeklemd denken in het punt B. De zakking f, van 
het punt A t. o. v. deze raaklijn is tegengesteld aan de zak
king f2 van het punt C. Geven we dus aan f, het positieve 
teeken, dan moeten we f2 een negatief teeken toekennen 
Tusschen % en f2 bestaat, zooals onmiddellijk is in te zien, 
de betrekking 

f, : U = — f* : U zoodat f2 = — f • f 1 

Op het balkdeel AB werken de krachten A, q1 per eenheid 
van lengte en het moment M A . De zakking van het punt A 

bedraagt dus 

. • Al,** , M A U 2 , q ^ 
f l — 3EI 2EI ' 8EI 

en na substitutie van de gevonden waarde van A 

(MB-MA+V2q.ii2)ii2 + ^ A V ' _qLl£ 
3EI f. = (1) 

^ E I ; BEI 
Op het balkdeel BC werken de krachten C, q2 per eenheid 
van lengte en het moment Mc . De zakking van het punt C 
bedraagt dus 

r i s MX2 o,!,4 , r U * 
f — !^2_ H Si ^L en daar f2 -=- — r . fi 
t 2 " 3EI 2EI 8EI li 

vinden w c na substitutie van de gevonden waarde van C: 

^ = -t\- -IET - + TET-8Ër i - (2) 

Stellen we de in de vergelijkingen (1) en (2) gevonden 
waarden van ^ aan elkaar gelijk dan hebben we 

(MB - MA + V2qiU2)li2 , UW rf _ 
-^ËT 2EI 8EI 

1, |(MB - Mc + Varf)!^ , yW gil!) 
-\2\- "SET 2EI 8 EP 

Na een korte herleiding volgt hieruit de vergelijking van 

Clapeyron: 
MA l 1 + 2MB(lt + l2) + Mcl2+1/4(q1U3 + ql23) = 0 . (XV) 

welke vergelijking een betrekking aangeeft tusschen de 
momenten boven 3 opeenvolgende steunpunten van een 
doorgaanden balk, wanneer op de tusschenliggende velden 
een gelijkmatig verdeelde belasting is aangebracht. 

Ook wanneer op den balk enkele lasten aangrijpen kan op 
overeenkomstige wijze de Clapeyronische vergelijking 
worden afgeleid. Op het balkgedeelte AB, fig. 16b, werke 
een enkele last Pi op een afstand a,^ vanaf A en op het 
balkgedeelte BC een last P2 op een afstand a2 vanaf C. 
De momentenstelling voor het balkdeel AB om het punt 
B geeft nu 

Al, - P,(li - ai) + M A = MB> 

L ifrhr"' 1. 
R A 

/WÖ 

r tf- l 

a.z—» 

b 

il 
f?' 

W. U. V. A = 
MB - MA + Pidi - a,) 

1, 
Evenzoo geeft de momentenstelling om het punt B voor 
het rechterbalkdeel BC: 

Cl, _ P2(l2 - a2) + Mc = MB, 

MB - Mc + Padü - a2) 
w. u. v. C — - 1 

12 

Trekken we nu weer in het punt B aan den doorgebogen 
balk een raaklijn P Q dan kunnen we de balkdeelen AB en 
BC weer ingeklemd denken in het punt B. De zakking k 
van het punt A ten opzichte van deze raaklijn is dan 

Ah 3 M A V ^ P ^ I I —ai)2(21i+ai) 

"BEI 2EI 6EI 
Substitueeren we hierin de boven voor A gevonden waarde 

dan krijgen we: 

fi = : (form. V, IV en VII) 

|MB - MA +P i ( l 1 - a 1 ) j l i 2 MAli2 

f' = " S Ë T - 2EI 
P^l, -ai)H2\)+a,) 

6EI 
Voor de doorbuiging f2 van het punt C vinden we: 

Cl2
3 Mcl2

2_P2(l2-a2)2(2l2 + a2) 
3EI 2EI " 6EI f2 = ^ + i (form. V, IVenVII) 

Substitueeren we hierin de voor C gevonden waarde en 

bedenken we dat f2 = — r - h d a n k r i i9en w e 

fi = — ï-. 12 — — 
1, |C12

3 Mol;2 P2(l' —a2)
2(212 + a2 

l 9 t 3 E I + 2EI " 

of , l l l l M B - M c + P ^ - ^W J_ 

6EI 
M, 
2EI 3 EI 

P 2 ( l 2 _ a2)
2(2l2 + a2)-

6EI 
Stellen we de beide voor ^ gevonden waarden aan elkan
der gelijk dan komt er: 
|MB - MA+ Pi(U-a1)|li2_LMAl^_gl(llZl^ü?L+^-

3EI 2EI 6 E I 

linMB-Mc+P2(l2-a2)|l22
4_ Mcl22_ 

~h^- ~SËr 2EI 
p2(l2_a2)2(21,+ a2n 

6 EI J 
Na een korte herleiding kunnen we voor deze vergelijking 

schrijven: 
Piaidi2 - ai2) , M A 1,+21^(1!+l2)+M c l 2 + 

P2a2(l2
2 - a22 

= 0 XVa 

welke vergelijking weer een betrekking aangeeft tusschen 
de momenten boven drie opeenvolgende steunpunten. 
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Werken op een over meerdere steunpunten doorgaanden 
balk gelijkmatig verdeelde belastingen en tevens meerdere 
enkele lasten, op de wijze als hiervoren is aangegeven, dan 
valt het niet moeilijk in te zien dat, door combinatie der 
vergelijking X V en XVa, de Clapeyron'sche vergelijking 
den vorm aanneemt: 

M A I , + 2MB(I1 + k) + Mcl2 + ^ I g j j l + q2l2
3) + 

^ P i a i d ^ - a ^ ) ; ^P2a2(l22-a22) n 

nr '+—it =0 • (XVb) 

Voor een op n steunpunten opgelegden ligger kunnen we 
nu met behulp van de Clapeyron'sche stelling n—2 ver
gelijkingen opstellen. Daar de momenten boven de buiten
ste steunpunten gelijk nul zijn, geven deze n—2 vergelij
kingen evenzooveel betrekkingen tusschen de momenten 
boven de n—2 andere steunpunten. 
Door oplossingen dezer vergelijkingen kunnen dus de 
momenten boven deze steunpunten worden gevonden. 

De gewapende balk. 

Als laatste toepassing geven we nog de berekening van een 
gewapende balk, waarvan de staafkrachten met behulp van-
de theorie der doorbuiging kunnen worden gevonden. 

h- 3 
l 
i 

^^////y//////^///>////;///77z>^ 

We kiezen daartoe een balk AB. fig. 17, die in A schar
nierend en in B rollend is opgelegd en die door de beide 
drukstaven of stempels CE en D F en de trekstang AEFB 
is gewapend. Gemakshalve kiezen we de punten C en D 
zoodat ze den balk in drie gelijke deelen verdeelen. 
Op den balk werke een gelijkmatig verdeelde belasting 
van q KG. per eenheid van lengte. 

fi C. 
^ - ^ ^ ^ ö 

-4-

FI6.I7 

f 

A 

Jn fig. 17a hebben we een schema geteekend van de inwen
dige krachten die in het samenstel van den balk werken. 
Laat in de drukstaaf CE een kracht P werkzaam zijn, in 
de trekstaaf FIR een kracht S, in de trekstaaf AE een 
kracht Q en in den hoofdbalk AB een drukkracht R. Aller
eerst merken we dan op dat, hoe ook de belasting van 
den balk zijn moge, de drukkrachten in de staven CE en 
UF steeds gelijk zijn. Nemen we toch de staafkracht S als 
bekend aan dan zal deze in het punt E evenwicht maken 
met de krachten P en Q in de staven CE en AE. Deze 
krachten zijn daardoor bepaald. In den krachtendriehoek 

abc zien we dat P = 5 ^ « en Q ^ 5 sec. «. Evenzoo moet 
de trekkracht S in het punt F evenwicht maken met de 
drukkracht P ' in D F en de trekkracht Q ' in BF. De krach
tendriehoek a' b ' c' doet ons zien, dat P ' = Stg.« en Q ' = 
5 sec. « waaruit blijkt dat P = P ' en Q = Q'. 
Voor de drukkracht R in den hoofdbalk vinden we-
R = Q cos. a = S. 

W e zullen nu eerst de zakking van het punt C bepalen 
uit de doorbuiging van den hoofdbalk AB als gevolg van 
de gelijkmatige belasting en de beide stempeldrukken P. 
Daarna bepalen we de zakking van het punt C nogmaals, 
maar dan als gevolg van de lengteveranderingen die de 
verschillende staven van het samenstel ondergaan. Door 
deze beide zakkingen aan elkaar gelijk te Stellen,.kunnen 
we een der onbekende staafkrachten oplossen, waarna de 
andere met behulp van een der bovenstaande betrekkingen 
kunnen worden gevonden. 

De zakking van het punt C, tengevolge van de gelijkmatige 
belasting q, bedraagt, volgens formule XlVa; 

f
q = 

1 
q - 3 fKH l lq l^ 

972EI 24EI1 
De zakking van het punt C tengevolge van de stempel-
druk P bedraagt, naar formule XII, 

/21\ 2 

- P . 

^ 
4 PI3 

243EI 
4S13 . tg . « 

3 E I . 1 243 EI " 243 EI 
en die als gevolg van de stempeldruk P', volgens for
mule XIII. 

- P 
f p ' = 

' i i /IL2 IL2 i2N 

• 3 " 3 - \ 3 ~ 9 ~9/ 7PV 
486EI 

7Sl3tg, 
6 E I . 1 j 486EI ~ "486EI ' 

De zakking van het punt C, fc, zal dus yx totaal bedragen: 

of 

of 

f • i M . 4 

c " 972EI 

Um fq + fP + fP' 
4Sl3tg 7Sl3tg, 

t =: 
243EI 486EI 

11 ql4 5Sl ; ftg.a 
972EI 162 EI (a) 

W e gaan nu over tot het bepalen van de zakking van het 
punt C uit de lengteveranderingen die de staven van het 
samenstel ondergaan en zullen daarbij voor elke staaf af
zonderlijk nagaan welke zakking hare lengteverandering 
aan het punt C zal geven. 
W e zullen daarbij gebruik maken van de volgende wijze 
van aanduiding: 
F Q = = het oppervlak van de staaf waarin kracht Q werk
zaam is, dus staaf AE. 
1D == de lengte van de staaf waarin kracht P werkzaam is, 
dus staaf EC. 
U s = de lengteverandering van de staaf waarin kracht S 
werkt. 

E R : = de elasticiteitsmodulus van het materiaal waaruit 
balk AB bestaat, enz. 

5faaf CE. 

De samendrukking Un van staaf CE bedraagt - ü — 
p E ^ X F , , -

S X, L X tó . a 

P x l r 

J p ' - P 

E p X F p 
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Tengevolge van deze samendrukking zal het punt C een 
evengroote zakking fp ondergaan, zoodat dus 

fp = U P = 
S x lp x t g . « 

E p X F p 

Staaf AE. 

In fig. 17b is het balkgedeelte A CE voorgesteld. Staaf A E 
zal een verlenging EE ' = U Q ondergaan. 

Q x l Q 
U Q - j 

S X 1Q x Sec . « 

E Q X F Q 

Het punt E, en daarmede ook het punt C, veckdjgt daar
door een zakking 

S X 1Q X sec.« X cosec.« 
fQ s EE" 

Staaf AB. 

U Q X cosec . « E Q x F Q 

A " 

s 
m 

Balk AB zal een verkorting ondergaan 
R X 1R S X 1R 

E R X F R -E R X F R 

Daar de balk symmetrisch is, zullen zich de punten A en 
B beide over de helft van deze verkorting naar binnen 
verplaatsen. Het punt A ondergaat dus een horizontale 
verplaatsing AA' == ^ U R . Zooals uit fig. 17c blijkt zal 
het punt A t. o. v. het punt C een vertikale verplaatsing 
ondergaan A'A' U R . cot. «. 
De zakking van het punt C t. o. v. punt A zal dus be
dragen: 

V- S X 1R X cot . « 
fR = V ^ . c o t . a = - - g - ^ - p - • 

Staaf EF. 

Staaf EF zal een verlenging ondergaan 
S X ls 

n — L 

U * - E8 x F 8 

Vanwege de symmetrie zal, fig. 17d, het punt E over een 
afstand EE ' = ^ U s naar links verplaatst worden en het 
punt F evenzoo y2 U s naar rechts. Tengevolge van deze 
verplaatsing zal het punt E, en daarmede ook het punt C, 
een zakking E 'E" verkrijgen, zoodat 

i/2S X ls X cot . « 
E'E" -— V2U scot.« = f. E S X F S 

De totale zakking van het punt C is de som van de zakkin
gen die het punt ondergaat tengevolge van de lengte
veranderingen der afzonderlijke staven, zoodat 

fc = fp + fQ + fR + fs 

of '' = S iExF 
1 X tg .« 1Q X sec. « X cosec. « 

E q x F q + 
' j l j ^ X c o t . a '/,1SX c o t . « 

E R X F R E. 
(b) 

Door de in de vergelijkingen (a) en (b) voor fc gevon
den waarden aan elkaar gelijk te stellen, krijgen we een 
vergelijking waarin alleen de staafkracht S als onbekende 
optreedt, welke we daaruit kunnen oplossen. 

Nemen we b.v. de balk van fig. 17e met een overspanning 
van 7.20 m en een balkhoogte van 1 m en die we ons 
belast denken met een belasting van 10 kg per cm, balk-
lengte. 

FIQ. I / " 

De hoofdbalk AB zij samengesteld uit 2 naast elkaar lig
gende gootijzers no. 16, de stempels CE en D F uit 2 hoek-
ijzers 60 X 6 0 X 8 e n d e trekstang AEFB uit een dubbel 
hoekijzer 40 X 4 0 X 6-
W e hebben dan in onze formules in te vullen voor: 

t g . a = 5/]2; c o t . « = 1 2 /5; sec.« = 1 3 / i2encosec.a = 13U-
q = 10kg;lR — 720cm;lp = 100cm; lQ= 260cmen l s = 

240 cm. 
I R = 2 x 925 = 1850 cm4. 
F R = 2 x 2 4 = 48cm2; Fp = 2 x 9 = 18 cm 2en F Q = F S — 

2 x 4.5 = 9 cm2. 
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W e vinden nu voor de zakking van het punt C, vol 
gens (a) : 

11x10x7204 5Sx7203x5/]2 16439352 2595 S 
f. 972xExl850 162xExl850 
en volgens formule (b): 

f c-SJ )100x5/12 260x'3/12Xl3 / ;. 
E x 18 •,"" E x 9 + 

V2 x 240 x l2/5 

E E 

V2 x 720 x ,2/., 

134S 
E x 48 + 

E x 9 ' "^ E ' 
Stellen we deze beide uit (a) en (b) gevonden waarden 
van fc aan elkaar gelijk dan komt er: 

16439352 2595S 134S 
E E ^ E 

w. u. v. S = 6023 kg of rond 6 ton. 

P = s 
Q = S 
R = S 

tg.a = 6 X 5/i2 

sec . « = 6 X I3/i2 

= 

— 2.5 ton 
= 6.5 ton 
= 6 ton 

Het spreekt vanzelf, dat de berekening van den balk hier
mede niet is afgeloopen. Van den hoofdbaik AB dienen 
nu nog de daarin optredende momenten te worden bepaald 
en de randspanning onderzocht om te zien of het door ons 
gekozen profiel juist is. Ook behooren de stempels op knik 
te worden onderzocht. W e zullen ons daarmede echter niet 
bezig houden. Het was slechts onze bedoeling aan te geven 
hoe met behulp van de leer der doorbuiging dit statisch 
onbepaalde vraagstuk tot oplossing kan worden gebracht 
en laten het verder gaarne aan den lezer over dit vraag
stuk verder uit te werken. 

Intérieur Architectuur door alle eeuwen *), 
door S» de Groot» 

H E T O U D E EGYPTE. 

EGYPTISCHE FRISE. 
Muurschildering in de Bodega „Chez Gaston" te Rotterdam. 

Egypte stond hoofdzakelijk onder de wereldlijke invloed 
van Centraal Azië. De Egyptische kunst bezat een eigen
aardig zelfstandig karakter, bepaald kloek en forsch van 
aanleg. Geen der gecultiveerdste volkeren heeft tot dusver 
deze hoogte bereikt, en zeer waarschijnlijk zal hun kunst 
nooit overtroffen worden. Des te meer is zulks opvallend 
dat de navorschingen de welken ons terugvoeren tot circa 
4000 v. Chr. ons de positieve zekerheid hebben verschaft, 
dat de oorsprong der wereldlijke beschaving en der kunst 
haar culminatiepunt vond in het oude Egypte. De eerste 
kolonnades, kapiteels, tryglyphes en gesculpteerde decors 
zijn van origine uit het land der Pharo's. De eerste proeven 
op decoratief gebied werden vastgelegd in drie kleuren: 
blauw, rood en geel, zwart en wit voor de contours. Deze 
bijzondere en zeer moeielijke manier om met weinig midde
len veel effect te bereiken werd hoofdzakelijk toegepast in 
de tempelversieringen, en zelfs zij het in bescheidener op
vattingen in de privé-woningen. 

) De hierbijgaande decors, ontwerp in laat-Oostersche stijl, en een 
Wise in Egyptische stijl, toegepast in de Bodega „Chez Gaston", Cool-
sjngel 85, Rotterdam, door S. de Groot, Architecte d'interieur, te 
Amsterdam. 

In de versierende kunst speelde de plant een groote rol. De 
Lotus (nenuar blanc d'Egypte) werd in gestyleerde vorm 
veelvuldig toegepast als eerbewijs en gunst afsmeekend 
document voor het water, gezien de Nijl op regelmatige 
tijden buiten hare oevers trad en aldus het omliggende land 
bevruchtte. 

Hetgeen betreft de figuren, dewelken geschilderd zijn op 
diverse zeer uiteenloopende plaatsen des lands, hebben 
dezen allen voor zoover het decorative element op den 
voorgrond trad in principe hetzelfde wezen. Meestal zijn 
zij naakt geteekend, om de lenden een soort klein boeze
laartje, gelijk het bij de Grieken en Romeinen gewoonte 
was om zich hier te bedienen van een druivenblad of iets 
dergelijks. De vrouwen werden afgebeeld met een zeer 
fijne draperie spannende op het lichaam vanaf de hals tot 
de voeten. Ter verduidelijking diene dat de oude Egypte-
naren wel een proportieleer huldigden, maar een conter-
feitsel weergaven van een figuur in vooraanzicht, handen, 
voeten en hoofd in profiel. Zulks om zooveel mogelijk te 
laten zien. Geen teeken van anatomie in de zeer verre grijze 
oudheid, gezien zij onbekend waren met de Mijologie 
(spierenstelsel) en Osteologie (leer van het beenderen-
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TEMPELDANS IN LAAT-OOSTERSCHE STIJL. 
Muurschildering in de Bodega „Chez Gaston" te Rotterdam. 

stelsel) De religie verbood hun elke insnijding in het men-
schelijk lichaam. Alleen bij de Romaansche overheersching 
wijzigde zich het beeldhouwwerk zienderhand en kreeg 
dan weer een meer individueel en realistisch karakter. Toch 
bleef steeds hun religie als 't ware de kunst beheerschen, 
de hieroglyphes zijn altijd als accompagnementen mge-
lascht bij de verschillende decoratieve werken, d.w.z. dat 
deze taal als versierend element tegelijker tijd meesprak en 
in harmonie met de conceptie was gehouden, gelijk zulks 
ook de gewoonte was bij de Perzen, Arabieren en de 
Mooren. De Grieken hebben zich hier nooit van bediend. 

Verschillende uitingen van teekenkunst zijn dewelken op 
hun papyrus en op hun zuilvormige gedenkteekenen voor
komen, in het bijzonder het teekenen van leeuwen en 
tijgers getuigen van een meesterschap 't welk tot dusver 
nog niet is overtroffen. 
Van zelf sprekend waren ook de privé-woningen der patri
ciërs weelderig ingericht, en waren een daarstelling van 
ongehoord kunnen. 
De Egptenaren waren dank zij het uitbundige klimaat en 
hun ligging aan onmetelijke woestijnen, voorbestemd om 
uitbeelders te worden van de hun omringende natuur. 
Als hoofdtoon blijkt ook hier, gelijk het bij de primitieve 
volken in latente oerzin aanwezig was, tot zelfs bij de hoog 
gecultiveerde Pharo's, de angst voor het verscheiden steeds 
de grootste drijfveer om door daden uiting aan hunne ge
voelens te geven, bij de verschillende dynasties uit zich 
zulks in pyramidebouw dewelken bij Menphis zijn gevon
den, circa 2000 v. Chr. bij den volgenden in uitsluitende 
tempelbouw. 1 AU 
Een der zuiverste Egyptische werken is de tempel te Aboe 
Simbel, gebouwd onder Ramsus II, in herinnering aan zijn 
gevechten met de Ethiopiers en Syriers. 
Vanzelf sprekend waar zulke rijke voorbeelden werden ge
geven van architectonische beeldhouwkunst, was de kunst
zin in al haar uitingen gelijk een waas over het land ge
streken, en was de gewone burger iemand dewelke zich 
kon beroemen op een zeker kunstzinnig niveau te staan. 

Over het algemeen is en van het burgerlijk leven en de 
inrichting der woningen weinig bekend. 
De huizen zelf waren gemaakt van dooreengestrengeld 
riet de steunpunten werden uitgevoerd in ongelijkmatige 
baksteen, dewelke gemaakt werden van vette aarde en ge
hakt stroo. De daken dezer woningen vormden een terras 
waarvan een gedeelte beschaduwd werd door een licht-
dak, ondersteund door beschilderde kolommen. Het andere 
gedeelte werd beschermd door een luifel van planken, het 
hieronder liggende gedeelte bestond uit gespannen matten 
dewelken voldoende lucht doorlieten of een luchtstroom 
verwekten om de intérieurs der woningen te verfnsschen. 
In alle gebouwen of monumenten van zekere artistieke 
strekking zijn de muren zoowel intérieur als extérieur be
zaaid met ingekerfde teekeningen of bas-reliefs, meestal 
gekleurd, voorstellende de levensloop der overleden konin
gen en het mystieke der godsdienst. 
De figuren zijn meestal uitgebeeld in een dezelfde onver
anderlijke vorm, en hebben allen het semietische wezen als 

grondslag. , j . 
Het eigenlijke bloeitijdperk hetwelk tot uiting kwam onder 
de regeering van Ramsus II is in strikte zin des woords 
de zuivere ras-Egyptische cultuur, 
In 't geheel wordt het Egyptisch tijdperk in 26 dynasties 
verdeeld, Mijkerinos vorst uit de 3e dynastie circa 3200 
v Chr was een der eersten die de kunst op staatsdomein 
bracht zelf een beoefenaar der beeldhouwkunst. Ook in 
Thebe, in de 19e dynastie de hoofdstad des rijks was een 
ongeëvenaard bloeitijdperk der kunst. 
Onder de regeering van Hyksos begin 1700 v. Chr. houdt 
men voor goed op met pyramide-bouw. 
W a a r de ras-Egyptische kunst het symbolische uitbeei-
dingsvermogen was der religie, was het kenmerkende het 
alles overheerschende in de Egyptische kunst bepaald, 
maar het niveau der kunst werd hierdoor geschaad, het 
werd te eenzijdig. Dat de toen heerschende kunst zulk een 
eenheid een monotonie, een strakheid demonstreerde was 
hoofdzakelijk te wijten aan de buitengewone plaats die de 
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bouwmeesters toen ter tijd innamen. Dezen toch waren be
last met de ontwerpen voor tempels, en voor pyramide-
bouw. De pyramidebouwers waren door den staat aange
steld en volvoerden uitsluitend opdrachten der toenmalige 
heerschers, hun ambt ging van vader op zoon. Hun taak 
was o.a. bij nog zeer jeugdigen leeftijd der toekomstige 
heerschers, terrassen te maken in de woestijn dewelken 
kegelvormig verliepen, het geheel werd ingericht in ver
schillende zalen of schachten, waarvan de voornaamste 
kamer het koelste en het meest onbereikbare moest zijn, 
zulks als bewaarplaats van het later bij te zetten gemumi-
ficeerde lichaam der overleden heerscher. 
Het algemeen geloof der Egyptenaren beruste op de vol
gende verklaring: indien een gemumificeerd lichaam be
waard bleef eeuwigdurend, dan was de overledene ver
zekerd, dat hij in veredelde vorm de eeuwigheid deelachtig 
was geworden. Zelfs werden er bij een mumie verschil
lende conterfeitsels in steen gemaakt om dit effect te be
reiken. Uit het voorgaande blijkt dus, dat de bouwmeesters 
de belangrijkste posities toen ter tijd bekleedden en de 
leiding gaven aan alle kunstuitingen. 

De algemeene bouw der tempels was zwaar en schilder
achtig. Zonder uitzondering hebben zij als hoofdversiersel 
boven den hoofdingang, de gevleugelde zonneschijf om
ringd door de twee slangen Uroess, koninklijk symbool van 
hoog en laag Egypte. De zeden en gewoonten waren in 
overeenstemming met die der landen waar de kunst hoogtij 
viert. Het leven was er bruisend en bovenmate zinnelijk, 
hetgeen in de hand gewerkt werd door de weelderige tro
pische natuur. 
Het geheimzinnige van deze verre, verre vervlogen tijden 
uit de oudheid heeft men door opgravingen willen kennen, 
men heeft echter een gedeelte van den sluier weten op te 
lichten, en de Sphinx zelf blijft als belichaamde personifi
catie van een wondervolk de eeuwen trotseeren. In de 
geheimzinnige Oosternachten overstraald en in 't licht ge
zet, beangstigend om aan te zien, deelt zij als eerwaardige 
toeschouwster, als eenige erfgenaam in de mystieke vreug-

(Vervolg). 

Prof. J. A. van der Kloes schreef dienaangaande: „Met 
u betreur ik het feit dat het aantal smakelooze woningen 
ten plattelande steeds grooter wordt. Gebrek aan zin voor 
eenvoud en goeden smaak doet overal de zucht om iets 
bijzonders te maken, op den voorgrond treden. Bovendien 
zijn de woningen tengevolge van overmatig gebruik van 
kalk, die binnen in de muren geen gelegenheid heeft tot 
versteenen, voor het meerendeel vochtig. 
Verhoogt het doen begroeien van gebouwen met klim
planten op zichzelf in hooge mate het landelijk schoon, in 
de gegeven omstandigheden acht ik het te meer wensche-
lijk. Mijn eigen woning prijkt sedert jaren met groen en 
bloemen; verscheidene buren hebben ons voorbeeld ge
volgd en onze op zichzelf eentonige rij huizen vertoont 
daardoor wat een vroolijk aanzien. 
Dat klimplanten de vochtigheid der huizen zouden bevor
deren, is een van die zonderlinge dwaalbegrippen, die 
moeilijk uit te roeien zijn. De muren zijn uit zichzelf voch-

den, dewelken stil zijn als 't geruischloos wuiven der palm-
boomen. Dan ontwaart zij maar dan ook zij alleen als eenig 
rechthebbende, de geheimnisvolle bijeenkomsten der schim
men van het oude verleden, en gelijk een onafgebroken 
zucht verstaanbaar voor haar alleen, défileeren de dynas
ties vanaf het oudste tijdperk. Voor een jonge heerscher 
uit de 18e dynastie loopen jonge maagden, de Sphinx her
kent hem. Toet-Ankh-Amen, neergeknotst op zijn 18e jaar, 
steeds meer komen aanijlen, de mastaba's worden ontvolkt, 
de woestijn leeft zijn droom, en alles schrijdt voort, de 
heerschers, hun begaafde en verwonderlijke mooie 
vrouwen, de priesters in hun rijke gewaden met lange witte 
baarden, alles en alles overgoten met het lichtende lichtgele 
kleurenspel der maan, dewelke haar plicht van luister bij 
te zetten weer onbewogen vervult, zooveel millioenen jaren 
vervult zij deze roeping, dat zij verkild en verstrakt zich 
in haar eigen kouden glans baadt. Steeds blijft echter de 
grandiose woestijndroom aanhouden, steden en volken zijn 
herrezen aangetrokken als 't ware door het mysterieuze en 
geheimzinnig beangstigende in welk kader zij behooren. 
Alles wat hier gebeurt is kil en koud, onwezenlijk, het 
schimmenspel der oudheid. 

Maar dan lichten de oogen der Sphinx zich in meer mate
rialistisch weten. Aan de kimme sprankelt en gloeit het, 
vuurflitsen doorklieven het zenith, het schimmenspel wijkt 
evenals de nacht, voor hun vertoornde gebiedster, de 
Godin Hathor, dewelke bezit neemt van al het haar be
reikbare, en koestert het met levenverwekkende kleuren en 
warmte. 
Er is een nieuwe Oostersche dag geboren, langzaam, ge
ruischloos en vol majesteit worden de pyramide's weer be
volkt. De Sphinx heeft weer de raadselachtige oogen, ver
vuld van de overdenkingen der nachtelijke mysteries. 
De Sphinx als monumentale conceptie ons geworden van 
een groot volk zal de eeuwen trotseeren, en eens mede
lijdend en ironisch glimlachen om schrijver dezes, dewelke 
dan vergaderd zal zijn tot de zandkorrels der woestijn. 

tig, als gevolg van de onkunde van metselaars en bouwers 
Een klimplant die tegen een muur opgroeit, kan dezen niet 
vochtig maken. Ingeval zij in de voegen wortelt, zal zij er 
integendeel vocht aan onttrekken. De vrees, dat de grijp-
worteltjes van een klimplant schade aan het metselwerk 
zouden toebrengen, is zeer overdreven. Wie er bang voor 
is, kieze niet die planten. Er is immers ruime keus van 
leiplanten, die geen wortels in den muur uitzenden. 
Behalve verfraaiing heeft het doen begroeien van woon
huismuren het voordeel, dat de planten in den zomer de 
zonnestralen keeren en in den winter de uitstraling van 
warmte tegengaan en dat zij in zekere mate den regen op
vangen. Menige muur is door slechte uitvoering van het 
metselwerk aan doorregemen onderhevig; ook te dezen op
zichte kan klimop niet anders dan van gunstigen invloed 
zijn". 
H. van der Kloot Meijburg berichtte, een groote voorstan
der te zijn van het begroeien van muren, en daarbij nimmer 
klachten over vochtigheid te hebben vernomen. ,,Ik kan 
mij dan ook niet voorstellen, dat een goed gemetselde 

Invloed van klimplanten op muurwerk, 
door B, v* Brucken Fock* 
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muur, van goede steen en specie, eenig nadeel van een 
beqroeiïng zou ondervinden". 
Ad Mulder. Rijksarchitect van de monumenten, schreet: 

Wanneer klimplanten geplaatst worden tegen muren die 
'iü een goede cond,tie verkeeren. die dus goed gevoegd en 
zonder scheuren zijn, dan werken zij beschermend, d.w.z. 
dat de muren dan geen last ondervinden van den nadee-
hqen invloed van het weer, noch van vocht. Worden f) 
daarentegen aangebracht tegen muren die vo^-oos zijn 
en scheuren vertoonen, dan bevordert de klimplant het 
verval, doordat de ranken zich inM voegen en scheuren 
inwerken en daardoor den muur ontzetten. Dat klimop 
beschermend werkt op goede muren, is mij herhaaldelijk 
gebleken. Het sterkst kwam dat voor in Sept. 1897, toen 
de kerk der Ned. Herv. Gem. te Hem afbrandde. De toren 
was geheel met klimop omgroeid. dat aan de Oostzijde 
medeverbrandde. Toen kwam de steen van den 15en eeuw-
schen toren, die door de klimplant beschermd was geweest, 
als nieuw te voorschijn, terwijl het onbeschutte muurwerk 
in een minder goeden toestand verkeerde . 
De Rijksbouwmeester C. H. Peters deelde mede. dat sedert 
30 jaar het in den tuin uitgebouwde gedeelte van zijn huis 
en mede dat van twee zijner buren met klimop beplant en 
reeds meer dan 20 jaar geheel gedekt is, zonder dat zulks 
tot eenige vocht of schade in welk opzicht ook heett 
geleid; integendeel de klimop belet juist bij langdungie en 
hevige regenbuien, gepaard met sterken wind, het door
slaan der muren. Alléén als men de klimop over de daken 
laat groeien, dan lichten de loten de pannen op, maken 
deze los en geeft dit aanleiding tot inregenen en vooral tot 

insneeuwen. j j i 
Volgens zijn ervaring heeft, met uitzondering der daken, 
een beplanting van muren alles voor. niets tegen. 
C B Posthumus Meijjes oordeelde het doen begroeien van 

buitenmuren in het algemeen niet wenschelijk, daar de 
zuigvezels der planten zich in de voegen van de bakstee-
nen vooral bij oude gebouwen, inwerken en de steenen op 
den duur losmaken. Dat de gevels vochtiger worden door 
begroeiïno heeft hij niet kunnen opmerken. Wenscht men 
gevels te laten begroeien, zoo raadt hij aan er vooraf 
houten latwerk tegen aan te brengen; hiertegen kunnen de 
klimplanten zich dan hechten en er bestaat dan minder 

>ans dat het bovengenoemde bezwaar zal ontstaan. 
A W . Welsman schreef dat naar zijn meening ..het aan 
brengen van klimplanten tegen huizen, mits het op oor
deelkundige wijze geschiedt, geene schadelijke gevolgen 
heeft Zijn echter de muren van slechte materialen opge
trokken, zoodat zij vocht, hetzij uit den grond hetzi) uit 
de atmospheer. opnemen, dan mogen natuurlijk de klim
planten niet als de oorzaak van dat vocht worden be-

schouwd". „ .,,, i i 
Voorts wil ik nog citeeren wat E. Th. Witte, hortulanus 
van de Rijksplantentuinen te Leiden in een artikel over 
„Stationsversiering" in ..De Kampioen" van 31 Me! 1912 
(blz 427) inzake dit onderwerp schreef. De heer Wit te 
noemt het een ..sprookje", dat klimop schadelijk zou zijn 
voor de muren. „Juist het tegenovergestelde is waar. Heett 
men last van een vochtigen muur. dan zette men er gerust 
een klimop tegen; hij zal heel wat droger worden 
Ten slotte wil ik nog wijzen op een interessante beschou
wing in „Die Woche" (no. 13. jaargang 1910. pag. 5 5) 
van Prof. dr. Udo Dammer, waarin schrijver tot de slot
som komt. dat „de dichte looflaag van het klimop, vooral 
omdat het altijd groen is, het muurwerk beschut tegen 
weersinvloeden. Wind. regen, zon en vorst zullen op een 
gebouw met klimop begroeid, niet zóó inwerken als op «en 
onbeschutten muur". 

Bij het werk van Architect W+ Weidlich t 

door J« J» van der Wcij* 

Ontwerp voor zes woningen. 

Architect Weidlich, die eerst sinds korten tijd zelfstan
dig werkt, was jaren achtereen een goed aangeschreven 
medewerker aan eenige bekende architectenbureaux, zoo
wel hier te lande als in het buitenland. 
Reeds op 17-jarigen leeftijd ontving hij lessen in het ont
werpen van den bekenden Weenschen architect Prof. 
M. Benirschke. 

Arch. W. Weidlich. 

Arch Weidlich. die Rotterdammer van geboorte is. kan 
er op bogen, dat een groot deel van bouwwerken als 
industrie- en bankgebouwen alsmede van belangrijke 
woningcomplexen zijn werk is. Het werk dat wij hier van 
hem kunnen laten zien. zijn daarvan meerendeels voor
studies. Dit werk teekent zijn karakter en stempelt hem 
tot een modern kunstenaar. 
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Voorstudie fabriek. 

Werd dit werk, zooals het hier gegeven is, het zou vol
komen passen in de sfeer van de hedendaagsche bouw
kunst die nu eenmaal door de rechte lijn, vooral de hori
zontale, beheerscht wordt. 

„De verovering der rechte lijn in de moderne architectuur" 
schreef de schilder-architect Theo van Doesburg, „is zoo
wel product eener innnerlijke menschelijke cultuur als pro
duct eener gezonde ontwikkeling van het verkeer tot 
basis hebbende eene economiseering van tijd en ruimte" 
Verder: De rechte lijn is actief, beproefd en karakteristiek 
ais verschijnsel in het verkeer en in de architectuur 
Z^ beinvloedt niet slechts de techniek van het bouwen 
doch tevens alles wat met den bouw organisch samen
hangt, de ambachten en alle werkmethoden, die evenals 
het verkeer op economie berekend zijn. Wij beleven de 
rechte lijn sterker dan ooit en zij, die uit esthetische over-
wegmgen, pogingen doen om een grillige lijnbeweging in 
de architectuur door te voeren (zooals b.v. de gevel-archi
tectuur) zullen na verloop van tijd tot hun teleurstelling 
bemerken, dat hun bouwwerk vreemd is aan dezen tijd" 
bez^n deze uitspraak is Weidlich dus een man van zijn 
tijd iemand die in zijn werk de geest des tijds laat 
spreken. 

Al gelooven we niet dadelijk, dat de rechte lijn een soort 
van „goddelijke inspiratie" is, die de hand des kunstenaars 
leidt, veel eerder echter aan een „eerste", die de rechte 
lijn lanceerde; al gelooven we evenmin, dat alle belijders 
dezer architectuurrichting daartoe uit ingeboren neiging 
kwamen, bij architect Weidlich zien wij toch niet wat aan 
navolging doet denken, integendeel schijnt ons zijn werk 
in hooge mate oorspronkelijk. 

In zijn werk zoekt hij tevens naar een plastiese werking 
der verschillende bouwgedeelten, waarbij hij, als de beeld
houwer bij zijn beeldvorm, veel rekening houd met de 
schaduwwerking daarvan. 
Waar zelfs het werk der grootsten niet vrij is van gebre
ken - - welk menschenwerk is dit wel? — willen we niet 
zeggen, dat dit van Weidlich feilloos is, maar toch zouden 
ve e plaatsen zich gelukkig kunnen achten wanneer zij 
zulke bouwwerken hadden. 
Hoe vroolijk getint zouden de arbeiderswijken zijn wan
neer hun woningen van een type waren als de schets voor 
zes woningen hier laat zien. Het is jammer, dat de platte
grond ontbreekt waaruit de indeeling is af te leiden. In 
dit ontwerp speelt de rechte horizontale lijn een onder
danige rol ten opzichte van de schuine verticale lijn. 
Het ontwerp voor een fabriek — voorstudie van uitgevoerd 
werk - - heeft niets van het afstootelijke dat eertijds deze 
utiliteitsbouwen zoo afschrikwekkend maakten en denken 

Arch. W. Weidlich. 

deden aan de woorden, die Dante neerschreef boven de 
poorten van het Inferno: „Gij, die hier binnentreedt geeft 
allen hoop verloren.". 
De middenpartij springt tien meter voor en bevat het kan
toorgedeelte; de beide zijgedeelten eveneens voorspringend, 
bevatten de schaftlokalen voor mannen en vrouwen. 
Dit gebouw heeft in alles een zonnig en blijmoedig karak
ter, dat het gaan tot den arbeid zonniger maakt. De grond
lijn is op de cliché ietwat verdoezeld, men denke deze dus 

• sterker. De lichttoegangen zijn overvloedig en de toegang 
heeft in zijn zekere monumentaliteit iets van een kathe
draal. De horizontale lijn is hier evenwichtig aan de verti
cale, tezamen een harmonische werking veroorzakende, 
terwijl enkele sierende motiefjes het geheel veel verleven
digen, wat schijnbaar niet passen zal in de architectuur der 
toekomst, die alle versiering als uit den booze beschouwt. 
Wij hopen dan niet meer te leven! 
Beter zou daarin passen het Silo-gebouw, dat het stugge 
en stroeve heeft van een bouwwerk der Babyloniers, maar 
in zijn opvatting toch streng het karakter van zijn bestem
ming aantoont. Het hoort ook niet te staan in het centrum 
eener stede, maar aan een kade, waar handel en industrie 
nuttige en noodige werkzaamheid ontwikkelen. 
Arch. Weidlich, die het niet versmaad om ook een simpele 
winkelpui te ontwerpen, maakte van zijn schetsje voor een 
kleine schouwburgzaal een tot tevredenheid stemmend ont
werp, waarin hij zelfs eenigszins naar het cubisme over
helt; het haast te veel aan tegen elkaar staande blokken 
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Kleine Schouwburg. 

blijft nog juist binnen de perken om een interressant ge
heel te vormen. 
In denzelfden geest, maar vroolijker van karakter, is zijn 
schets voor een schouwburg in een tuindorp, waarin het 
waarlijk niet misplaatst zou zijn. Het is volkomen in over
eenstemming met het landelijke van zulk een dorp en 
maakt op ons den indruk van een oase in een woestijn. 
Laag, breed, opklimmend uit de aarde, blijft het daarmee 

Arch. W. Weidlich 

Uit dit spel van lijnen streeft waardig de toren naar 
boven. De vijver voor het gebouw verhoogt de indruk van 
het geheel niet weinig. 
Het werk van Weidlich mag dus zeker wel tot datgene 
gerekend worden wat niet als het licht onder de korenmaat 
verborgen moet blijven, integendeel, wij hopen dan ook 
over eenigen tijd een uitgevoerd werk van hem, meer ge
detailleerd, te kunnen laten zien. 

Schouwburg voor tuindorp. 

toch verbonden. Zeer levendig doet het de hoofdingang 
Als het beste van al dunkt ons toch nog het concert
gebouw en conservatorium - - studie-ontwerp voor zulk-
danig gebouw in een der nieuwe wijken van Rotterdam 
— dat als losse plaat hier de eereplaats heeft gekregen. 
Bij dit ontwerp, logische opbouw uit de plattegrond, is 
het monumentale zoo niet bereikt, dan toch dicht benaderd. 
En welk een mooi spel spelen hier de rijzende en loopende 
lijnen die overal tegen elkaar opbotsen of elkander voorbij-
streven. 

Arch. W. Weidlich. 

Wij erkennen in hem een geest, die zoekende, kunst van 
groote waarde weet te scheppen. 
Wij eindigen dit artikel met deze regelen uit „Hollandsch 
Binnenhuisje" van Johanna van Woude, tot den knappen 
teekenaar: 
„Neen, aan roem moet je niet denken bij je werk. Maar 
als je ook slechts in enkele harten geestdrift wekt voor 
het goede, en edele hartstochten wakker roept, dan is je 
werk al niet vergeefs geweest". 

Ir* Jan Gratama over Moderne Nederlandsche Bouwkunst, 
door v» cU W* 

Het is niet den eersten keer, dat deze bekende architect 
over dit onderwerp spreekt, ook niet voor het eerst, dat 
wij daar melding van maken. Aanvankelijk waren wij dus 
bevreesd met nog eens te luisteren hetzelfde te hooren. 

en met nog eens een overzicht daarvan te schrijven, ver
velend te zullen worden wat nog erger is dan water naar 
de zee te dragen. 
Het komt ons echter voor, dat in een nieuwe behandeling 
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wel eenig nut kan steken, temeer, omdat ook nieuwe 
werken besproken worden en de stof werd uitgebreid. 
Arch. Gratama gaf voor een talrijk auditorium in den 
boezem van de Amsterdamsche Volks-Universiteit tien 
lessen, waarvan de eerste ons reeds deed verlangen naai
de tweede en volgende. 
Want al kan men wel eens met den docent van meening 
verschillen, het is toch altijd prettig hem te hooren. Zijn 
enthousiasme sleept mee en doet zijn logisch redeneeren 
soms stranden op de klip van de lyriek. 
Men kan geen kunst genieten als men onrustig is, zoo be
gint de docent, en dat is men bij het staan tegenover een 
vreemde kunstuiting, die men niet of niet heel spoedig 
begrijpen kan. Die onrust zoekt een uiting en vindt die 
m het lachen, dat een weldadige reactie is. Op tentoon
stellingen van moderne kunst kan een oplettend mensch 
die, overigens natuurlijke houding, die een soort zelfverde
diging is, opmerken. 

Dat wij hier komen luisteren naar een uiteenzetting over 
kunst, is eigenlijk een getuigenis van onze zwakheid want 
een sterk geslacht dat zeker is van zich zelf, heeft niet 
noodig dat te doen. want spreker heeft nooit gehoord, dat 
m de gouden eeuw voordrachten over kunst werden ge
geven, nooit gehoord, dat er toen museums waren die nu 
evenzeer voor deze zwakheid getuigen. De Assyrïers die 
zoo berucht waren om hun wreedheid hadden sterker kunst 
dan wij. 

Dat wij hier te zamen zijn is louter egoïsme tevens we 
voelen iets in ons dat we sterker willen maken, we willen 
weten wat er is, we willen ons ontwikkelen om zoo ons 
zelf te kunnen kennen, want een kunstwerk begrijpen is 
ons zelf kennen. 

Kunst is iets van ons zelf, en kunst is alleen belangrijk 
als het de diepste vezelen van ons eigen zijn raakt. 
Er zijn twee methodes om de kunst, dus ook ons zelf te 
leeren kennen. De eerste methode is lyrisch: dat is spreken 
van hart tot hart, dat is overtuigen door den gloed der 
welsprekendheid. De tweede methode is: overtuigen door 
verstandelijk redeneeren, door het aantoonen van een logi-
schen groei der dingen. 
Deze tweede methode kiest spreker. 
De moderne kunst is nog geen schoonheid, want schoon
heid ÏS harmonische, beheerschte kracht. Moderne kunst 
is nog niet ontwikkeld, ze is nog van ontluikende kracht 
die de volmaaktheid mist. Het is een schoonheid vol van 
hartstocht, interessant alleen omdat men er van alle kanten 
een nieuw leven uit ziet ontspruiten. 

Er is geen cultuur, want cultuur is een beeld van eenheid; 
alles wat we zien is eenzijdig en daarom onbegrijpelijk! 
Heel het openbare leven en ook de kunst bestaat tegen
woordig uit allerlei ismen, die, hoe oprecht ook, elkaar 
niet verdragen. 

Maar het belangrijke van al die stroomingen is de worste
ling, de strijd om te overwinnen. Die worsteling is onze 
aandacht waard, omdat daaruit de volmaakte nieuwe kunst 
moet groeien. 

Om de kunst van het heden te begrijpen moeten we de 
historische ontwikkeling nagaan van de kunst die daaraan 
voorafging; als aanvangspunt kiest spreker de Middel
eeuwen, waarin de Gothiek haar triomphen vierde. 
Als een illuster voorbeeld daarvan verschijnt de kathedraal 
van Antwerpen op het doek. met haar zeer hooge open
gewerkte toren, waardoor wind en weer heenspelen en die 
steeds ijler wordt, als zinnebeeld van het katholieke leven 

dat, gebonden aan de aarde, daarboven wil opstijgen tot 
God. 
Met de verwereldlijkte godsdienst onder wereldsche 
pausen, verliest de kerkbouw haar majestueus karakter 
Voorbeeld op t doek: een koepelkerk in Venetië dat meer 
schijnt te drukken op de aarde en daarvan niet los kan 
komen. Hier speelt een gewijzigde wereldbeschouwing een 
rol waarvan de renaissance de vertolking is. 
Nog beter getuigt daarvan het Paleis te Versailles het 
koninklijk verblijf van Lodewijk XIV, waar zelfs in de 
weelderige tuinen de natuur aan zijn hoogmoed moet 
blijven onderworpen. Naast dat ontzaglijk paleis verschijnt 
nietig en van geen beteekenis de kerk, nog misvormd door 
de rococowellust, waarin God nauwelijks geduld wordt 
naast den machtigen Koning. Zóó is ook deze bouw eerlijk 
en oprecht. 

Spreker houdt van sterke indrukken en laat daarom een 
villa zien van arch, van Lochum te Haarlem, die in al zijn 
eenvoud uit de natuur schijnt opgegroeid en daarmee in 
volkomen harmonie is. 
Daarna het veelbesproken woningblok van de Klerk aan 
de Spaarndammerstraat met het voor de praktijk doellooze 
torentje dat 9000 gulden kostte. Als men de Klerk vroeg 
waarvoor die toren diende, antwoordde hij: „Ik weet het 
niet maar ik heb die toren noodig'. En de gemeente gaf 
hem zijn zin. 

In tegenstelling daarmee verschijnt nu een woningblok 
van arch. Oud te Rotterdam, dat alle versiering missend 
en uit vierkanten samengesteld, volkomen onpersoonlijk 
beeld van de eeuwigheid wil zijn. 
Achtereenvolgens drie beelden uit den' bloeitijd der Fran-
sche Gothiek: de Notre Dame te Parijs, de kathedraal te 
Chartres, - - aangevangen in 1190 ~ waaruit een groote 
muzikaliteit ons tegenwaait, en de kathedraal te Rheims, 
waarvan de bouwmeester kon zeggen: ik heb de zwaarte
kracht overwonnen. 

Toch heeft hij zich vergist, want de eeuwige dokter, de 
herstellings-steiger, gaat elke tien jaar rond. 
W a t Gratama ook zijn mag, wij waardeeren het in hem, 
dat hij, de bouwkunstenaar, van voorlichting wil dienen het 
wetenswillend publiek, dat met aandacht naar hem luistert 
en dikwijls door zijn enthousiasme wordt meegesleept. 
Weer begint spreker met de kathedraal van Rheims, waar
van hij het gedurfde aantoont in de slanke zuiltjes en de 
a jour bewerking, in de doellooze galerijen langs het dak, 
waarvan de steen haast geen steen meer is. Overal waar 
zich de gedachte aan dragen vertoont, heeft zich de bouw
meester gehaast die te maskeeren. Overal heeft zich de 
kunstenaar doen gelden, ook in de honderden beelden die 
het gebouw versieren, tot daar waar niemand ze zien kan. 
In ontwikkeling mijlen ver achter ons staande, waren die 
oude bouwmeesters ons in kunst en durven verre vooruit. 
Het is een van muzikaliteit trillende architectuur-. 
Enkele lichtbeelden vertoonen nog deelen van de kathe
draal te Eux, van de St. Jan te 's Bosch, van de kathedraal 
te Beauvais, die een bewonderenswaardige architectuur 
heeft boven anderen, vooral wat de hoogte betreft. Er is een 
hartstochtelijke overdrijving in het verdunnen der pijlers, 
waarvan ook het interieur van de kathedraal te Amiens 
en de Sainte-Chapelle te Parijs getuigt. Soms vielen die 
bouwwerken ineen, maar de bouwmeesters matigden zich in 
niets, ze gingen tien meter hooger. Weer stortte een ge
bouw in, weer gingen ze tien meter hooger. Er werd met 
de steen gespeeld op een wijze, die nu niet alleen onmoge
lijk blijkt, maar door de overheid niet zou worden toege-



laten. Het doek laat een groot roosvenster zien waarin de 
steen zich schijnt op te lossen in de heerlijke tintelende 
kleuren van het glas, dat een groote wijding geeft aan het 
interieur. Geen wonder, dat de geloovigen in dien tijd in 
die kerken wel de nabijheid van God moesten voelen. 
Achter iedere kunst staat het volle leven, uit het léven 
bloeit de kunst op en zoo zien we dat ook in de profane 
kunst der Gothiek. Geen verticalisme alleen, het horizon
talisme spreekt daarin mee, voorbeelden: stadhuizen te 
Veere en Middelburg. 
De geloofsovertuiging en de daaruit opgegroeide kunst 
hadden haar hoogte punt bereikt. De uitvinding der boek
drukkunst, het daaraan voorafgegane ontdekken van de 
perspectief en meer andere oorzaken verdrongen de een
zijdigheid der geloofsovertuiging en deed de zucht naar 
weten toenemen. De renaissance deed zijn invloed gelden. 
De Italiaansche schilders schilderden nog wel Madonna's, 
maar de perspectief d.i. het aardsche, was hoofdzaak. 
De reactie voerde naar de klassieke kunst terug en de 
Grieksche tempel werd het principe voor de nieuwe bouw
kunst. 
Het horizontalisme, d.i. het aan de aarde gebonden zijn. 
verdrong het verticalisme, dat de vergeestelijking, het op
stijgen naar God beteekende. 
De renaissance is dan ook niet meer de kunst der kerken, 
maar die der paleizen, zelfs de St. Pieter te Rome ontkomt 
daar niet aan. Verschillende lichtbeelden geven renaissance 
gebouwen te zien, waarbij o.a. gewezen wordt op de ver
krachting der zuilen die als half-zuilen hun oorspronkelijk 
karakter verloren. Savonarola, die in zijn verwoeden strijd 
tegen de nieuwe kunst, alles daarvan op de brandstapel 
bracht, viel zelf als offer daarvan te Florence. 
Een beeld van het Marktplein te Haarlem verplaatst ons 
in de Hollandsche Renaissance, die een waardig karakter 
had en beeld was van een volkomen leven. Alles is in de 
verschillende gevels der huizen volkomen in harmonie met 
elkaar en in harmonie ook met de St. Bavo, die als beeld 
van hooger geestelijk leven daarin domineert. 
Geen' stedebouw van toen was slecht, zelfs niet zwak. 

Dit beeld van Haarlem is geen uitzondering, die de regel 
bevestigt; overal waar bouwwerken uit den tijd der Hol
landsche renaissance zijn overgebleven, kunnen we dezelf
de schoonheid vinden, zelfs de simpelste woning is in zijn 
eenvoud en tegenstelling mooi van lijnen. Dat de waar
deering daarvan niet berust op de visie van een persoon, 
bewijst de groote waarde van andere kunstwerken uit de 
gouden eeuw; de schilderijen van Rembrandt, Hals en 
Vermeer vertegenwoordigen kapitalen. 
De architectuur van toen weerspiegelde volkomen het ge
luk en de levensvreugde, die hier en daar tot uitbundig
heid steeg, zooals bij de Vleeschhal te Haarlem van den 
Vlaming Lieven de Veij. Nog even verder en de harmonie 
zoude verbroken zijn. 
De stadhuizen van Bolsward en Franeker zijn juweeltjes 
van renaissance bouwkunst en getuigen van de burgertrots 
die ook een kenteeken was van dien tijd. 
De oud-hollandsche interieurs toonen ons het beeld van 
eenvoud, degelijkheid en karakter, waaraan alle pessimisme 
vreemd is. Voor het pessimisme was in dien tijd geen 
plaats, men zal op geen enkel schilderij van een hollandsch 
meester een symptoon er van vinden, terwijl onze bouw
kunst en onze schilderkunst er vol van is. 
Voor we trachten de moderne bouwkunst te begrijpen, 
moeten wij eerst deze verschillen zien en er ons reken

schap van geven waarom we dat vroegere mooi vinden. 
Het is het onderbewustzijn in ons dat doet verlangen om 
ook zoo te zijn. 
Na de bloei van de hollandsche renaissance, vervalt de 
bouwkunst in stijlimitatie. Het is geen sterke levenskracht 
die haar beheerscht, zij wordt decadent; rijper van aspect 
wordt zij zwakker in kracht. 
Het is nu de geldmacht die gaat heerschen en parvenu
achtig optreedt. Men reist naar Italië en brengt er lessen 
van mee die niet begrepen worden en hier in hun toepas
sing ongerijmd en smakeloos zijn. 
Tegen de Beurs van Berlage is uit alle macht gestreden 
omdat dit gebouw niet zou passen in zijn omgeving, maar 
het is echt en waar. Maar wat dan te zeggen van het 
Paleis op den Dam, dat zeker volkomen in strijd was met 
het karakter van dat plein uit dien tijd. 
Dit „achtste wereldwonder", voor welks behoud zoo ge
streden wordt, was onwaar door zijn schijnarchitectuur. 
Men wilde groot en deftig doen in een land, dat met zijn 
handel schatten verdiende. Daarvan getuigt ook het Mau-
ritshuis te 's-Gravenhage, dat een romeinsche tempel is 
met een hollandsch dak er op. Het is volkomen onlogisch. 
Hoe slecht het doel der zuil begrepen werd, vertoont een 
beeld van het Corvershof, dat daardoor juist ontsierd 
wordt. Uit lateren tijd is daarvan ook het stadhuis te 
Groningen een voorbeeld, waar die zuilen wel hun waarde 
hebben, maar verder niets doen. 
Knappe architectuur vertoonen ook de gebouwen in de 
Lodewijkstijlen, maar dikwijls werd later de symmetrie ver
broken, omdat men groote ruiten wilde, want het paste 
niet, dat een zelfbewuste handelsman achter kleine ruiten 
moest zitten. Zoo werd ook deze wan-smakelijke architec
tuur het beeld van zijn tijd, dat alle karakter miste. Van 
1820 af verliest de bouwkunst haar beteekenis en vervalt 
meer en meer in bandelooze vrijheid die allerlei wanstaltig-
heden voortbrengt. 
Vooral in zaken van kunst kan er een groot verschil van 
meening bestaan. Er is wel een kunst-wetenschap, maar 
dat is de kunsthistorie, die alleen beschrijft. 
Alle theorieën over kunst zijn zeer persoonlijk en zoo zijn 
het ook die van deze voordrachten. De positieve waarde 
der kunst is, dat zij ons eigen innerlijk leven kan ver
sterken. 
Niets is stellig waar, niets is waarachtig, niets staat met 
zekerheid vast. Dat bewijst nu weer de theorie van Einstein, 
dat bewijst het lot van den eenmaal hooggevierden, nu 
bijna vergeten schilder Ary Scheffer. In alle boeken over 
bouwkunst stond de Grieksche bouw- en beeldhouwkunst 
bovenaan. Sinds men echter de Egyptische kunst beter 
leerde kennen, is haar glorie wel wat gaan tanen. De eenige 
waarde der kunst ligt in haar beteekenis voor de eeuwig
heid, in het godsdienstig innerlijke dat de tijden trotseert. 
De kunst houdt sterk verband met de cultureele, politieke 
en economische invloeden die het openbare leven wijzigen. 
In een levenssterke tijd heeft men een krachtige kunst. In 
een tijd van wijfelen en overgang een slappe kunst. Nadat 
de fransche revolutie met haar leuze liberté, egalité, frater-
nité de opkomst der derde stand inluidde, was het gedaan 
met de domineerende macht der fransche stijlen. 
Maar de kunst past zich niet zoo spoedig aan bij nieuwe 
staatkundige en andere vormen. Niet zoo dadelijk heeft 
een nieuwe maatschappij ook een nieuwe kunst. 
Rusland met zijn geheel nieuwe staatsvorm en sociale her
vorming kan nog geen nieuwe kunst hebben, daarvoor zal 
ongeveer een halve eeuw noodig zijn. 
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Na de fransche revolutie was het ook in ons land niet 
mogelijk om oude vormen van zich af te werpen en nieuwe 
te vinden. Men inspireerde zich daarom later op de kunst 
der gouden eeuw, die tot ongeveer 1900 zijn invloed liet 
gelden. Voordien — omstreeks 1840—50 — domineerde 
een decoratieve architectuur, die achter schijn de werke
lijkheid verborg. Uit dien tijd stamt o.a. het Paleis van 
Justitie te Amsterdam. Het was een verburgerlijkte empire 
die het kenmerk was van een slappe periode. 
Aan de hand van lichtbeelden liet spreker uitkomen hoe 
in het algemeen van 1830 nog goed gebouwd werd, van 
1850 minder goed, van 1880 slecht. Het onderwijs der 
ambachtsscholen bracht slechts ontaarding mede door de 
toepassing van allerlei gewilde meest misplaatste vaak on
begrepen motieven. 

Wat goed en slecht is werd nog geïllustreerd met enkele 
afb. uit het bekende boek van arch, van der Kloot— 
Meijburg. 

Tot schoonheid komt men alleen als zij uit den mensch 
zelf opgroeit. Onmacht en sentimentaliteit voert tot imitatie 
en dis-harmonie, waarvoor gebouwen als de Groote Club 
en de Bijenkorf te Amsterdam het sprekendst bewijs zijn. 
De 19e eeuw, die de eeuw is van allerlei ismen, zou 
spreker willen noemen de eeuw der wetenschap, de weten
schap die godsdienst en gevoel terzijde drong en voor 
alles verklaringen zocht. De godsdienst inspireerde de 
kunst niet meer en de wetenschap stond hooger in aanzien 
dan het ambacht. In de bouwkunst was de professor in 
de kunsthistorie de leider. 

Waar men hoogere inspiratie miste kwam het pessimisme 
daarvoor in de plaats en lette men b.v. op de armoedig
heid waarvoor schilders als Joz. Israels een open oog 
hadden. In groote perioden had men daarvoor geen aan
dacht. 

De draad van zijn vorige voordracht opnemend noemt 
spreker het hoofdpostkantoor te Amsterdam, van den 
Rijksbouwmeester Peters voor dien tijd een mislukking. 
Want het is een gotisch gebouw, dat veeleer een klooster 
of katholieke school doet vermoeden dan een postkantoor. 
De torens zijn ontleend aan een kerk. Ondanks zijn goede 
verhoudingen is dit gebouw slechts een schoone schijn en 
dikke leugen, want het geeft niet den aard weer van een 
modern bedrijf. 

Het Rijks-Museum van Dr. Cuypers is uit die periode 
nog het beste. Het is echter geen beschaafd, rustig en 
dienend museum. Het interieur is hinderlijk en spreekt van 
voorkeur voor oude vormen. 
Omstreeks 1900 vaart er een eigenaardige golf over Neder
land. De romantiek wordt opgevolgd door het realisme 
dat vooral in de letterkunde het eerste opkomt bij schrij
vers als Emile Zola, die ook hier zijn invloed deed gelden. 
Nadat de Nederlandsche bouwkunst een tijdlang de in
vloed had ondergaan van den Belgischen arch. Henri van 
de Velde en diens vermicellistijl te pas en te onpas toe
paste, was de hollander toch te nuchter om daar lang mee 
voort te gaan. 

Het was Berlage, die de behoefte naar een eigen vormen
taal voor ons land in nieuwe banen zou voeren. 
Niet alles wat Berlage maakte was mooi, zijn villa voor 
prof. Hijmans te Groningen had zelfs zeer leelijke gedeel
ten en anderen die beweren, dat hij, de leerling van Dr. 
Cuypers, nog niet met de oude vormen had kunnen 
breken. Maar hij was eerlijk en zocht de doelmatigheid 
door uit de plattegrond het gebouw op te trekken. Zijn 
optreden was eenigszins revolutionair en zijn kunst zou 

die van het rationalisme zijn. Dit trachtte hij bij al zijn 
werken op den voorgrond te stellen, het voerde hem 
echter tot dingen, die geen rekening houden met wat de 
mensch voor zijn lichaam en omgeving mag eischen. Een 
houten stoel die zwaar en houterig is, een salon waarvan 
de baksteenen wanden onbedekt blijven, zijn daarvoor niet 
geschikt. 

De fout van Berlage was dit gebrek aan inzicht in de 
diepere menschelijkheid die weer een gevolg was van de 
eenzijdigheid van het realisme. 
Maar voortgaande verbetert zich Berlage steeds en doet 
dat nog ondanks zijn hoogen leeftijd. Voor Gratama is 
Berlage een grooter figuur dan Breitner. 
De Beurs te Amsterdam is in zijn zware pootige massa 
de meest markante revolutionaire daad, waardoor-het on
danks de felle bestrijding wereldberoemd is geworden. 
Het is één stuk eerlijkheid en van schoone doelmatig
heid, toch is weer de verdeeling der partijen niet geheel 
juist. Want van de groote zalen is aan de buitenzijde 
weinig tot uitdrukking gekomen en zijn het aan de langs-
zijde alleen de kleine kantoortjes die van hun aanwezigheid 
doen spreken. 
Het aantal lichtbeelden dat werk van Berlage te zien geeft 
en waaraan de goede en slechte partijen worden aange
toond, wordt besloten met een van een ontwerp voor het 
Beethoven monument, dat als een teeken van onzen tijd 
breeduit op de aarde staat. 
Berlage is het meest zuivere type, dat het realisme heeft 
voortgebracht. Onder realisme, dat de wereldbeschouwing 
is der beeldende kunsten verstaat men het nuchter en zake
lijk aanvatten van de werkelijkheid, daarbij alle idealisme 
op zijde zettend. 
Een teeken van onzen tijd is de groote voorliefde voor 
Rembrandt, die op de grens stond van twee groote perio
den: de gothiek die geleid werd door den godsdienst in 
zijn zuiverste beteekenis en de renaissance, die meer aards-
gezind is. 

Er is iets in het werk van Rembrandt, dat buiten zijn onder
werpen en zijn techniek staat, n.l. een innerlijke waarde, 
die spreekt tot het innerlijke in den mensch, die, ook on
danks zijn ontkenning, godsdienstig is aangelegd. 
In vele zijner schilderijen heeft Rembrandt de onderwer
pen zeer realistisch behandeld en daarin is hij in overeen
stemming met onzen tijd, voelen wij ons dichter bij hem. 
Zoo is er ook tusschen hem en Berlage eenzelfde gevoel, 
dat zich uiten wil. W e vinden dat streven van den laatsten 
in zijn Beethoven monument, dat een verdieping is in de 
geestelijke beteekenis van het realisme; het ontkomt niet 
aan een tweeslachtigheid en de koepel eindigt echter te 
zwaarmoedig. Een prachtig stuk werk is de koepelhal, die 
ontworpen werd voor een museum in den Haag. Hoe 
grootsch echter ook opgevat, zou het bij eventueele uit
voering toch een mislukking blijken, omdat de afmetingen, 
vooral in de breedte, te klein zijn. In de architectuur zijn 
het vooral de afmetingen die mede schoonheid wekken. 
De architectuur is dienaresse van het heilige, die zij door 
haar kunst accentueert en beter doet uitkomen. 
Deze hal van Berlage doet dat niet, zij is een abstractie 
zonder doel en laat een leegheid achter. 
Bij heel zijn realistische streven zoekt Berlage toch naar 
idealiteit. Geestelijk verjongt hij iederen dag en komt zijn 
volmaking nader. Daarvan getuigt nu weer een nog in 
aanbouw zijnde kerk van hem in den Haag, die in zijn 
eigenaardige cubistisch-romantische vorm, nog grooter 
waarde kan worden toegekend dan zijn Beurs. 
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Dit zijn allerlaatste werk is volkomen frisch en geniaal 
gedacht. 
Sterk gedurfd is de toevoer van het licht door geheel oor
spronkelijk gedachte toegangen. Dit is juist wel een der 
best geslaagde details. Wan t licht is voor een kerk van 
de grootste beteekenis; architectuur zelf is licht; zonder 
licht is geen leven mogelijk. 
Van zijn volgelingen is architect Staal verder gegaan dan 
Berlage ooit zoude doen. Zijn raamgroepeering aan het 
gebouw Heistee te Amsterdam is markant, maar het maakt 
geen aangenaam effect wanneer men aan de binnenzijde 
die ramen direct uit de vloer ziet opkomen. Hier geen 
rationalisme meer, geen vooropzetting van het doel maar 
wel van het gewilde, dat is de uiterlijke behandeling van 
den gevel. Dit is het expressionisme. 

Overgaande tot de behandeling van het landhuis kan men 
zeggen, dat deze tot een eigen stijlkarakter is gegroeid en 
ontkomen aan de romantische stijl van een halve eeuw ge
leden die feitelijk de natuur ontkende door een bouwwijze 
die in geen enkel opzicht daaraan beantwoordde. De be
schaafde mensch is zoo verfijnd, dat hij in de vrije natuur 
niet meer leven kan. Wij hebben beschutting noodig tegen 
de grillen der natuur en die beschutting moet in het land
huis ook uitkomen door daken, muren, luiken, enz. die 
het gevoel daarvan onderstrepen. 
Als voorbeeld van dezen bouw geldt een Zwitsersche 
boerderij, sjovel en armoedig, vol fouten in de uitvoering, 
maar schoon, omdat zij uit de natuur schijnt opgegroeid; 
het geheel is dramatisch in zijn effect. 
Als moderne voorbeelden van goede landhuisbouw noemt 
spreker een villa van architect Hanrath voor prof. 
Derkinderen, waarbij het glas in lood weer de oude functie, 
bescherming tegen weersinvloeden, vervult en in zijn aard 
onderstreept. 
Een andere villa van denzelfden architect vindt zijn schoon
heid vooral in het doorhangend dak, dat echter niet in de 
schaduw kan staan van het Zwitsersche voorbeeld. Het 
is echter in al zijn deelen zeer expressionistisch. 
Van een villa van Kropholler voor Mendes da Costa te 
Laren worden de ruw gehouden muren als een expressie 
van sterkte aangeduid. De klein gehouden ramen geven 
een gevoel van veiligheid en verhoogen de stemming van 
beslotenheid in de natuur, waarbinnen zich de man uit de 
stad terugtrekt in zijn week-end om vrij van alle zorgen 
daarbinnen uit te rusten. 
Architect Gratama geeft daarna een beeld van een door 
hem gebouwde villa met plat dak. Om dit toch te doen 
spreken liet hij het zoover mogelijk oversteken, terwijl hij 
trachte door overgangen van bouw- en tuinmuren een op
komen uit de natuur uit te drukken. Ook van arbeiders
woningen, die uiteraard gewoonlijk zeer eentoonig en ver
velend zijn, heeft hij met simpele middelen een levendiger 
samenstel weten te maken. 
Als kunst en schoonheid van zeer hooge orde, noemt 
spreker de hofstede Oud-Bussum van architect de Bazel, 
Dit gebouw is van een voortreffelijke harmonie waarin de 
hoogste schoonheid is bereikt. Het kon evengoed van 1715 
als van 1915 zijn, het heeft geen tijd en overleeft den tijd. 
De Bazel, die geheel apart stond, is een der weinigen, die 
volledige schoonheid heeft voortgebracht. 
Nog even wordt architect Kromhout genoemd en diens 
American-hotel te Amsterdam, dat, van geheel anderen 
aard toch een prachtig voorbeeld van goede bouwkunst is. 
Door voorbeelden uit de schilderkunst tracht spreker aan 

te toonen, dat het futurisme en impressionisme al heel vroeg 
te vinden waren. Na een middel-eeuwsche portret-
groep dat correct uitgevoerd, toch in de gelaten geen leven 
vertoont, geeft een groep van Frans Hals heel iets anders, 
hierin is de activiteit van het leven zelf vastgelegd. 
Nog beter is daarin Rembrandt geslaagd met zijn Nacht
wacht, waarop de figuren zelfs naar voren schijnen te 
treden. Rembrandt toont zich hierin de echte futurist. 
Van lateren tijd, uit 1840, vertoont een landschap van 
Schelfhout weer dezelfde stilstand als de middeleeuwsche 
portretgroep. Een brok natuur van Roelofs is beter, hier
in trilt weer het licht en het leven. In een schilderij van 
Willem Maris is de vorm gaan vervagen maar alles is ver
bijsterend door 't licht, hierin trilt alles overvloedig, hierin 
is weer de echte schoonheid bereikt. 

Met Breitner staan we aan den grens, daarover komen we 
we midden in het futurisme. In het voorbijgaan van Jor-
daanvrouwen op een grijzen dag, is alleen het loopen, de 
activiteit van 't gaan, aangeduid. 
Zuiver futuristisch is Carla op wiens schilderij van een 
begrafenis alleen een bont gewemel is te zien als uitdruk
king van opeen volgende bewegingen in één moment. 
Vol van activiteit is ook de Grieksche kunst in haar bloei-
tijdperk, daarentegen is de abstractie in de romaansche 
kunst weer volkomen, plechtig, sterk en rustig. 
De kathedraal van Rheims vertoont een dubbelzinnigheid 
in het realisme dat naast het abstracte naar voren wil 
komen. Er is in die beeldgroepen een sterk futuristische 
tendenz, sterker dan in de moderne uitingen is te vinden. 
Wan t het is de futuristen van heden niet gelukt om werke
lijk de beweging weer te geven; de kleurwerking is alleen 
interessant als ze voor een tapijt kan worden gebruikt. 
Als futuristische architectuur van goede beteekenis noemt 
spreker de balcons van de Klerk aan diens woningblok in 
de Spaarndammerstraat. Het horizontaal wegschieten langs 
den gevel tot het opbotsen tegen een muur die weer verti
caal naar boven rijst, is van buitengemeene begaafdheid; 
het is expressionistisch-futuristisch, het is dramatisch en 
vol spanning. 

De Klerk maakte vreemde dingen waarvoor hij een fabel
achtig talent bezat. 
Hij heeft zich losgemaakt van het vraagstuk der arbeiders
woning en de -daarvoor geldende bepalingen die tot doode-
lijke vervelendheid moeten leiden. 
De Klerk en Piet Kramer samen ontwierpen de woning
blokken van „de Dageraad" te Amsterdam, waarvan de 
golvende lijnen een reactie zijn tegen de nuchtere opvat
ting van Berlage. 
Door zijn verspringende balcons aan een woningblok aan 
de Amstellaan, waardoor de scheiding der opgaande woon
huizen geheel onkenbaar wordt, is de Klerk meegegaan 
in de groote lijn der boulevard, waarlangs het verkeer snel 
voortvliet. 
Bij wat dieper beschouwing valt echter veel tegen, geheel 
de Klerk's willen stuit af op de ramen die nu eenmaal on
ontbeerlijk zijn. Door de ramen komt de aap uit de mouw, 
want de ramen zijn de waarheid van het gebouw. Zonder 
deze ramen had zijn fantasie geen grenzen gekend. 
Expressionistisch in hun uiterlijke vormen kunnen ook tram 
en auto zijn wanneer ze in alles het voortgaan uitdrukken. 
Evenzoo een station, zooals dat te Leipzig, en de boog van 
een brug, die de spanning daarin volkomen doet uitkomen, 
De actualiteit die er is in het ijzeren geraamte van een 
station te Hamburg, is de schoonheid van dat gebouw, 
Die actualiteit was in ijzer ook beter uit te drukken dan 
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in steen, die veel minder bewegelijk is. Mooi is ook het 
viaduct in dezelfde stad maar het eindpunt is zonder 
expressie, want de wegvliedende lijn wordt niet voldoende 
opgehouden door een horizontaal opschietend vlak. 
De schetsen van den Duitschen architect Mendelsohn, 
meest van utiliteitswerken, zijn sterk overdreven en voor 
uitvoering minder geschikt. 

Door de beeldende kunst tracht spreker het expressionisme 
duidelijk te maken. 
Alle kunst is meer of minder expressief. Sinds 1400 komt 
het individueele steeds meer naar voren om, door de Fran-
sche revolutie van alle banden bevrijd, geheel vrij te zijn. 
zoodat ze zelfs wel onverstaanbaar werd. 
Naarmate echter de kunst persoonlijk wordt, zien we haar 
ook verzwakken. 
Als technische prestatie waren de ouderen het knapst, voor
al omdat de leerling zich vooraf had te bekwamen in het 
zelf bereiden der verven, enz. 
Beginnende met een landschap van van der Meer, dat al 
eenigszins realistisch is in zijn teekening daarvan, is een 
van Mauve (omstreeks 1880) van een realistisch impres
sionisme. Werk van Paul Cezanne is reeds veel verder 
terwijl van de latere Schelfhout de werkelijkheid nog maar 
met moeite valt te herkennen. 
Sterk expressionistisch is het werk van van Gestel dat 
men zonder titel niet meer begrijpen kan. 
Met Piet Mondriaan is de geheele voorstelling van een 
beeld vervallen en omgezet in' geometrische lijnen, die een 
gemoedstemming uitdrukken, maar voor ons als zoodanig 
geen waarde hebben, wijl de geest van den kunstenaar ons 
vreemd blijft. 

Hoe anders is een portret van Velasques, dat ons direct 
boeit en waaruit de aristocratischen geest van dezen 
Spaanschen schilder spreekt. Men komt onder den indruk 
van de groote voornaamheid van diens personen en om
geving. 

Dezelfde ontwikkeling laat ons ook de bouwkunst zien 
Hoe tintelend van leven is het Raadhuis van Bolsward. 
Het is realistisch-doelmatig en beeld van echte burger-
trots, zóó is het expressionistische bouwkunst. 
Van geheel andere agrd is een Moorschen hal in het 
Alhambra te Granada. Toch expressionistisch omdat het 
t Moorsche sentiment geeft door al zijn kleine motiefjes 

saamgehouden door banden en bogen, die weer op andere 
wijze versierd zijn, en ondanks hun grootheid toch een 
droomerige stemming wekken. 

De bouwkunst kan nooit onstoffelijk zijn, noch zuiver 
abstract. Toch kan zij deze dicht nabij komen en als zoo
danig heeft de kathedraal van Rouaan gelijkenis met een 
schilderij van Mondriaan. 

Expressionistisch is ook de bouw van de Sint Jan te 
s-Hertogenbosch, waar de functie van dragen is omgezet 

in opwaarts schieten van alle deelen. 
Expressionistisch was evenzeer de kunst der Renaissance 
als die der Grieken, waarvan men de overtuiging bij zich 
krijgt bij diepere beschouwing. 

Als uiting van modern expressionisme is een Warenhuis 
van Tietz, door architect Olbri, te Dusseldorf tamelijk 
zwak. Zijn bedoeling om in den gevel de ruimte van 
binnen te doen uitkomen, is hem wel gelukt door de af 
sluitende deelen zoo ijl mogelijk te houden. 
Een Warenhuis van Messel te Berlijn bereikt niet de een
heid van het voornoemde. 
Het feitelijk gotisch aandoende gevelfront wordt in zijn 

brutaal opschieten gestuit door de horizontale lijn van het 
modern opgezette dak. 

Beter is een protestantsche kerk van den Amerikaanschen 
architect Sulliman, die de toren bouwt boven de preek
stoel en de afdekking boven de zitplaatsen daaromheen 
laag houdt. Een ontwerp voor een fabriek geeft blijk van 
een goede ordening. Een schouwburg te Dordtmund geeft 
een vermenging te zien van klassieke ideeën met duitsche 
grofheid. 

Architect van der Mey, die even na den bouw van Berlage's 
beurs het Scheepvaarthuis te Amsterdam bouwt, doet 
moeite om bij een horizontaal accent het verticalisme te 
laten spreken. Het is het werk van een jongen man vol 
illusies die de werkelijkheid op zijde tracht-te zetten, maar 
daarin niet slaagt omdat ook hij een kind van zij'iï tijd is, 
van een tijd, die ondanks zijn geestelijke rijkdom toch 
heel arm is. Het groote talent van dezen architect heeft 
niet kunnen verhinderen, dat het oprijzen der gevels 
zwaarmoedig eindigt in dak en toren. 
Al is in werkelijkheid onze bouwkunst nog niet zoo ver 
gevorderd als we wel eens denken, toch is een gebouw 
van het Marine-personeel te Den Helder van Piet Kramer 
een stuk werk, dat groote waardeering verdient door zijn 
sterk expressionisme. Het geeft iets te zien wat er in wer
kelijkheid niet is. Het gelijkt op een burcht of een fort 
zonder er de sterkte van te hebben. W a t geen toren is 
doet toch als zoodanig aan, wat zware muren schijnen is 
in werkelijkheid maar eensteensmuurtje. Deze architect 
verstond de kunst iets te maken uit niets en bracht een 
rijke versiering door enkel baksteen. Een eenvoudig op
gezette deurpartij wordt een onovertroffen meesterstukje 
genoemd. 

Maar deze schoone dingen valt het publiek gewoonlijk niet 
op omdat bouwkunst minder begrepen wordt dan de beel
dende kunsten; haar uitingen zijn dan ook abstracter ge
geven. Bouwkunst is echter even aandoenlijk als iedere 
andere kunst. Men vergelijkt haar niet ten onrechte met 
de muziek. W a a r in de muziek schoonheid ontstaat door 
tegenstelling van klanken, ' in de schilderkunst door de 
kleuren, zoo ontstaat die in de bouwkunst door tegenstel
ling van vlakken en lijnen, die een impressie opwekken en 
voor den zuiver voelende als muziek aandoen. 
In de moderne bouwkunst is de Klerk wel een der groot
ste expressionisten. In Duitschland zijn er pogingen ge
daan om hem te overtreffen maar dat gelukte maar ge
deeltelijk. 

Dat wil niet zeggen, dat zijn werk zonder fouten is in 
ander dan kunstopzicht. Want de vraag is niet hoe een 
mooien gevel te maken voor een arbeiderswoning, maar 
wel hoe de bruikbaarheid daarvan te bereiden voor elkaar 
opvolgende bewoners. De Klerk stoorde zich er niet aan 
hoe een raam b.v. het beste voor een bewoner geplaatst 
was. Bij hem was de uitdrukking der gevel hoofdzaak wat 
sociaal gezien een fout is. Normale smaak is de rust en 
daarom zijn er maar weinigen die dwepen met het inwen
dige der woning. 

De Klerk's grepen om een illusie op te bouwen zijn mees
terlijk en gevolg van een enorme spanning die hem geheel 
uitputte. De Klerk is in zijn strikt persoonlijke kunst monu
mentaal en een genie als het zijne komt in geen drie honderd 
jaren terug. 
Het expressionisme dat er is in de villa's van het park 
Meerwijk te Bergen aan Zee is minder krachtig; over
wegend is daarin het ontkennen der zwaartekracht. Het 
al te persoonlijke in den stijl wordt hier onbegrijpelijk. 
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Ten opzichte van het expressionisme bij' de Duitsche bouw
meesters wordt opgemerkt, dat deze de slechte eigenschap 
hebben om hun werk niet constructief te verantwoorden. 
Als reactie tegen futurisme en expressionisme is het kubisme 
ontstaan, waarvan te verwachten is, dat mettertijd de 
grootste invloed zal uitgaan. 
Het kubisme uit zich in onpersoonlijken dus abstracten 
vorm. Grooter tegenstellingen dan futurisme en kubisme 
zijn er niet, maar de naaste toekomst zal wel voor het 
kubisme zijn. 
Het beginsel hiervan is te vinden bij den Franschen schil
der Gauquin, die zich uit het gewone doen terugtrok om 
zijn leven te slijten bij de inboorlingen der Fransche kolo
niën. Hij werd gevolgd door den Hollandschen schilder 
van Dongen te Parijs en Mondriaan die het meest pure en 
oprechte cubisme gaf, maar daarom ook volkomen onbe
grijpelijk is, het lijdt aan bloedarmoede. Het heeft voor ons 
geen belang omdat het niets geeft van het drama dat 
alleen ontvoeren kan. 
Het doel der kubistische architecten is om al hun werk zoo 
vlak mogelijk te houden. Een school te Amsterdam in dien 
stijl is nog niet geheel echt, het is nog vol van tegenstellin
gen en de details spreken daarin nog duidelijk. 
Een kubistische trap doet aan als een doodgeboren kindje 
en is volkomen bloedeloos. 
Een omgebouwde villa is niet geheel geslaagd want er 
zit nog activiteit in. Maar wanneer deze ontbreekt hoe 

verschrikkelijk nuchter wordt dan het leven; dan is er geen 
sprake meer van kunst en alleen maar van filosophie. 
De voornaamste voorganger van de kubistische bouwkunst 
in ons land is arch. Oud, wiens arbeiderswoningen reeds 
genoemd zijn. Een ontwerp voor een groote fabriek is erg 
goed, juist omdat het niet-kubistisch is. Er is een groote 
trilling en spanning in. Het is zelfs zuiver expressionisme 
van de goede soort. 
Architect Dudok die te Hilversum een school en een raad
huis bouwde heeft prachtig werk geleverd, het is van een 
poëtisch kubisme. Het laatste werk is niet intellectueel maar 
juist zeer gevoelig. 
Hij heeft iets van het talent van de Klerk. 
Een monumentaal grafmonument in Duitschland zou men 
een mengeling kunnen noemen van kubisme en Egyptische 
kunst. Bij een schoolgebouw in Amerika komt de kubisti
sche tendenz naar voren. De voornaamste der Amerikaan-
sche architecten is toch Lloyd Wrigt, die, in eigen land 
miskend, in Europa hooge waardeering vindt. 
Hiermede is spreker aan het einde zijner voordrachten, 
die hij gaarne met behandeling van stedebouw, enz. had 
uitgebreid, maar dat echter te veel tijd zou eischen. 
Hij hoopte evenwel voor een gehoor van in hoofdzaak 
leeken het wezen en beteekenis der bouwkunst voldoende 
uiteengezet en waardeering daarvoor te hebben opgewekt. 
dat door bijval der toehoorders werd beloond. 

De XVIdc Jaarbeurs* 

Van 15 tot en met 24 Maart 1927 werd de XVIde Neder-
landsche Jaarbeurs- te Utrecht gehouden. Al zijn wij wat 
laat met onze nabetrachting, het kan zijn nut hebben een 
korte beschouwing te geven over de groep „bouwmate
rialen". Hoewel de Jaarbeurs zich van jaar tot jaar in 
grootere belangstelling van ihet publiek mag verheu
gen, zijn er toch nog te veel vakgenooten in den lande, die 
sporadisch of nimmer de jaarbeurs bezochten. Eenmaal een 
kijkje nemen doet een volgende maal terugkomen. Men 
ziet er de nieuwste toepassingen, men hoort er de laagste 
prijzen en leert er de firma's en adressen kennen. De deel
nemers komen er ten slotte om hun omzet te verhoogen, 
nieuwe relaties aan te knoopen en orders af te sluiten, de 
heeren fabrikanten en exposanten verlangen even graag 
een goede Jaarbeurs als de speculanten een goed beurs
jaar. Het ligt niet in de bedoeling alle stands te beschrij
ven, die tot bovengenoemde groep behooren en voor onze 
lezers belangrijk zijn, noodgedwongen moeten wij meerdere 
passeeren, daar de groote deelname te veel plaats
ruimte bij opsomming eischt. Alphabetisch doen wij een 
greep. 

De N. V. Plaatwerkerij en Verzinkerij v/h. P. Bammens 
6 Zn. te Maarssen is het adres voor het galvaniseeren van 
ijzeren artikelen voor het bouwvak. Deze firma verzinkt 
alle onderdeelen van giet-, smeed- en plaatijzer. In mon
sterkamer 1038 was hiervan een uitgebreide collectie saam 
gebracht. 

Een aardige box no. 34 had de Basco Tegelfabriek te 
Geertruidenberg met haar kleurig materiaal. Gezien de ver
schillende nieuwe monsters en toepassingen, bestaan voor 
deze fabriek nog veel mogelijkheden. Vooral de gestreepte 

tegels, die tot een schouwtje gevormd waren, zullen bij 
de architecten belangstelling gewekt hebben. 
Op de 1ste verdieping, koloniale afdeeling, exposeerde de 
Bataafsche Import Maatschappij den Haag, die in ons 
land asphalt, paraffine, residu enz. distribueert. Vooral 
nu wij in het teeken van den wegenbouw staan, was hier
voor belangstelling. 

Joh. Beisterveld & Zonen te Utrecht hadden deze maal 
niet zoo een gunstige plaats als het vorige jaar. Toch mag 
het materiaal van dezen stand, open ruimte tusschenhal 
31, oude- en moderne leibedekkingen genoemd worden. 
De oude wijze van bedekken, sterke kleurschakeering bij 
onregelmatige afmeting komt weer in zwang. Er is waar
lijk niets nieuws onder de zon. 

De „N. V. Betondak" te Arkel, tusschenhal no. 32, was 
aanwezig met haar speciaal artikel, bimsbetondak- en 
vloerplaten voor utiliteitswerken. Deze platen in cassetten-
vorm of vlak afgewerkt, met of zonder kanalen zijn een 
brandvrije, lichte en sterke bedekking vooral voor sheds 
en platte daken, die een groot isoleerend vermogen heeft 
en geen onderhoud vereischt. Naast rioolbuizen, basaltine 
tegels en banden, bimsplaten en bimssteenen (drijfstee-
nen) fabriceert deze firma ook de bekende Javavilt water
dichte dakbedekking. 

„Celotex" Amsterdam, tusschenhal no. 50 en open ruimte 
Vredenburg 120 tot haar beschikking hebbende, bood zich 
aan als sterk isoleerende, geluiddempende platen voor 
bouwwerken en intérieurs. Deze platen van suikerriet
vezels geperst met ongeveer 80 a 85 volumen % lucht 
laten zich spijkeren, schroeven, zagen, cementeeren, verven 
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enz Als lambriseeringmateriaal kan men er alleraardigste 
resultaten mede bereiken. 

Een sterk opvallende stand in de tusschenhal was no 30 
van de N V . Vereenigde Nederlandsche Chamottefabrie-
ken, die alle mogelijke vormen van vuurvaste, hooqvuur-
vaste en zuurvaste steenen levert voor kachelsteenen, oven 
tegels, isolatie, aluminit en martinit steenen. Een goed advi-
seerend adres bij ovenbouw of ketelbemetseling. 

Dn- ^ ' V . ' J " G i p s " Houtbereiding te Dordrecht, afd 
Uiphenso demonstreerde in de tusschenhal Box no. 75 

haar hout-, kleur- en conserveermiddel. 

Gebr. Gorter te Wormerveer, eveneens in de tusschen
hal no 57 aanwezig, specialiseert zich op bij brand auto
matisch sluitende stalen deuren en schuiven, op archief
deuren, fabrieksdeuren enz. 

Gebr. Kramer, Afd. Ru-ber-oid dakbedekking te Rotter
dam, monsterkamer 3035 vindt het, ondanks hare bekend
en HT f^9AT d e J a a r b e U r S deel t e n e m e n - Ruini 
^ U H A . dakbedekking zijn gedurende 30 jaren, dat de 
brma bestaat bekleed. Het Ru-ber-oid cementdak voor 
honzontale dakvlakken bestaat uit meerdere lagen ru-ber-
oid waartusschen warme betonkleefstof, een dekking die 
sterk is en isoleerend werkt. De zwaardere dakbedekkin
gen kunnen voorzien worden van een laag steenslag of 
gemalen leibedekking in diverse levendige kleuren Het 
Ku-ber-oid wordt ook in leivorm gedekt. De firma brengt 
z.g. Ruberine in den handel, een conserveermiddel voor 
ijzerconstructies en oude bedekkingen. Verder levert 
bebr. Kramer dakvilt. Isoleerpapier en Kapee dichtinqs-
materiaal. a 

De N.V. De Meteoor te de Steeg, Box Handelsbeurs 
no. 70 exposeerde de reeds vroeger in dit blad beschreven 
^-gipsplaten. Heel interessant waren de verticale door
sneden over grondkeerende- en kaaimuren. Verder bracht 
de Meteoor staalbetontegels en Prodoriet (zuurvast 
beton). 

Offerhaus & Co. te Rotterdam, Handelsbeurs 66 en open 
ruimte Handelsbeurs 74 introduceerde Electroglazuur 
een naadlooze wandbedekking. welke in elke gewenschté 
Weur op een gewone cementpleisterlaag electrisch aange
bracht wordt. De prijs is lager dan de goedkoopste teqel-
bekleeding en brengt een ideale oplossing overal waar 
hygiënische afwaschbare vereischt worden. Verder expo
seert Offerhaus & Co. verschillende natuursteensoorten 

die door haar geïmporteerd worden. Op de geglazuurde 
gebakken gevelafdekkingen komen wij in een afzonder
lijk artikeltje terug. Verder zagen we de Siegersdorfer 
badcelsteenen, ook met deursponningen, de groote vraag 
voor slachthuizen enz. De fraaie stand was naar een ont
werp van den Rotterdamschen Architect H. Q M van 
Beers. 

L. van Puffelen, den Haag, open ruimte 73 maakte 
reclame voor de geïmporteerde Buffalo deuren, riftvloeren 
en verdere bewerkte massa artikelen van Oregon Pine. 

N. V. Ramondt & Cos. Handel Mij, den Haag. open-
ruimte tusschenhal no. 48 vertegenwoordigde „Pudlo" een 
beproefd waterdichtend materiaal voor cement en beton 
voor kelders, reservoirs, cementramen, zwembaden, sluizen 
tunnels enz. 

N. V. Tegelfabriek ..Schiedam" te Schiedam bracht in 
haar box tusschenhal 41 een prachtcollectie te saam van 
haarscheurvrije geglazuurde wandtegels in alle kleuren en 
nuances, naast dubbel hardgebakken wand- en vloertegels. 

Een der meest vooraanstaande aanwezige firma's voor 
asphaltpapier, cementmastiek, daklak, asphaltdak bedek
kingen, vloeren, straten, muurisoleering, tennisbanen en 
levering van koolteerproducten is de N. V. Utrechtsche 
Asphaltfabriek v/h. firma Stein en Takken te Utrecht 
die in monsterkamer 2032 en in Box Handelsbeurs no. 65 
haar zetels opgeslagen had. 

De N. V. Vlamovenstraatklinker te Zeist had in de Han
delsbeurs no. 61 een monsterkamer ingericht voor haar 
prima materiaal, straatklinkers, vlamovic en metselsteenen 
m verschillende hardheid en nuances. 

• Wij zullen het door plaatsgebrek hierbij laten 
Wij hebben slechts een klein gedeelte der deelnemers aan 
de XVIde Jaarbeurs genoemd. Men kan hieruit opmaken, 
hoe belangrijk en leerrijk een bezoek aan de beurs is Wij 
hopen dan ook, dat dit kort overzicht velen mag aansporen 
een volgende maal een kijkje te gaan nemen. Het aantal 
betalende bezoekers bedroeg deze maal 80000 personen 
Hoewel de groep „bouwvakken en materialen" over de ge-
heele lijn goede orders heeft afgesloten en de exposanten 
tevreden zijn, diene een volgende beurs nog meer vooruit
gang te toonen, wil de Jaarbeurs het vaste rendez vous 
worden van allen, die direct of indirect bij fabrikatie dis
tributie of verwerking van bouwmaterialen betrokken zijn 

Het Derde Veiligheidscongres* 
stakl'v0' T h e t ï M a a r t 1 9 2 6 g o u d e n Veiligheidscongres 
sprak de Voorz.tter van het Veiligheidsmuseum de volgende woorden! 

„Het is gebleken, dat het congres noodig was; men gevoelde be-

besn e.k0m n m e n ^ ^ ^ e n d e o n d e ^«-pen van veiligheid te 
bespreken. Daaraan is voldaan. Ik geloof, dat men met voldoening 
op dit congres kan terug zien. Maar de conclusie is tevens, dat 
w L L T COn.9r,eS ° i e t . v ° l d ° e "de is en door andere 2al moeten 
worden gevolgd. Het is het voornemen van het Bestuur van het 

• ï^ ^ ^ T ' 0 m 0 0 k V o l 9 e n d e « ^ s s e n te organiseeren, 
zoo mogelijk ieder jaar en wanneer dat niet kan, dan met langere 
tusschenpoozen. a 

Doch voorloopig meen ik, dat wij het volgende jaar weer een 
congres kunnen houden ter bespreking van onderwerpen, die nader-
nana zullen worden bekend gemaakt". 

fe zijn op Vrijdag 25 Februari j.l. gehouden vergadering heeft het 

Bestuur van het Veiligheidsmuseum besloten in dit jaar nog een veilio-
heidscongres te houden. a 

Na uitvoerige besprekingen is vastgesteld, dat dit jaar niet een reeks 
van onderwerpen ter sprake zullen worden gebracht, doch dat het 
congres zich zal beperken tot de 

VEILIGHEID IN HET BOUWBEDRIJF. 
Zoowel van werkgevers als werknemerszijde heeft het Veiliqheids-
museum den indruk verkregen, dat in de kringen, waar het bouw
bedrijf wordt uitgeoefend, een toenemende belangstelling voor de vei
ligheid bestaat. Dat bewezen de cursussen en de,demonstraties, welke 
onlangs plaats hadden; dat bewijzen de plannen van een werklieden-
organisatie tot het samenstellen van een boekje 
Voorloopig is besloten, dat dit derde veiligheidscongres in November 
zal worden gehouden. 
Zoodra ons meer bijzonderheden omtrent de organisatie van dit con-
gres bekend zijn. zullen wij daaromtrent mededeeling doen. 



Het salaris van den Architect. 

Dezer dagen heeft het Hof te Amsterdam een 
principieele beslissing gegeven voor de vraag 
of, en zoo ja, in hoeverre vóór de berekening 
van het honorarium van een architect de rege
len gelden, die door de Maatschappij tot be
vordering der Bouwkunst in het bekende 
„boekje" zijn vastgesteld. 
Mr. P. B. Gomperts behandelt dit geval als 
volgt in de „Telegraaf": 
Bij het meedeelen der feiten van deze proce
dure zal ik bij uitzondering de namen der 
partijen noemen, omdat mij dit tot goed begrip 
der zaak in dit geval noodzakelijk voorkomt. 
Rechtbank en Hof hebben als bewezen aange
nomen, dat de Panorama-Maatschappij aan 
den bekenden specialiteit op het gebied van 
schouwburg inrichting, Wijdeveld, opdracht 
heeft verstrekt om een voorloopig ontwerp te 
maken voor de verbouwing van haar gebouw 
tot volksschouwburg. 
De werkzaamheden van den architect bleven 
beperkt tot dit voorloopig ontwerp en het 
maken van een globale begrooting van kosten. 
Tot verdere uitvoering is men niet gekomen, 
zelfs niet tot het maken van een meer gede
tailleerde begrooting. 
De voorloopige begrooting van Wijdeveld 
kwam tot ongeveer anderhalf millloen gulden. 
Nu was er tusschen den architect en diens op
drachtgever niets uitdrukkelijks afgesproken 
omtrent de honoreering. In de dagvaarding 
stelde Wijdeveld, dat het zoo juist genoemde 
„boekje" het gebruik belichaamde voor de af
rekening tusschéh de partijen. 
Aan de hand v^n dit boekje kwam de architect 
tot een vordering van ca. ƒ 23.000,—-. 
Onder de vele vragen, die de partijen ver
deeld hielden, noem Ik deze: was de bekende 
tabel tusschen hen van toepassing en brengt 
werkelijk het algemeen gebruik de toepasselijk
heid van de tabel mede? 
De Rechtbank, in eerste instantie, overwoog 
hieromtrent, allereerst dat het In het algemeen 
denkbaar is, dat iemand een architect een ont
werp laat maken op diens risico, zoodat hono
rarium niet verschuldigd is, als het ontwerp 
niet in den smaak valt of om andere redenen 
niet wordt uitgevoerd. Maar dan moet 
dit ook uitdrukkelijk overeenkomen. Van een 
dergelijke overeenkomst Is tusschen deze par
tijen niet gebleken. Geldt nu het tarief der 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst? 
Alvorens die vraag te beantwoorden, ging de 
Rechtbank na. op welk bedrag de eischer, bij 
toepassing van dat tarief, aanspraak zou kun
nen maken. Zij komt dan tot de slotsom, dat 
eischer volgens het tarief voor het maken van 
een voorloopig ontwerp met globale begroo-
tlng had mogen vorderen 0.60 % van 
f 1.500.000,—, dus f 9.000,—. 
Toch was de Rechtbank van meening, dat de 
architect dit bedrag in dit geval niet mocht 
verlangen. Hij had n.l. het tarief niet ter 
kennis van ,de Panorama-Maatschappij ge
bracht, terwijl de Rechtbank het niet van al-
gemeene bekepdheid achtte, dat met het ver
strekken van een opdracht voor het maken 
van een slechts voorloopig ontwerp, dat niet 
wordt uitgevoerd, een zoo groot bedrag kan 
gemoeid zijn. 
De Rechtbank vond dus / 9000,— te veel, 
onder opmerking nochtans, dat zij daarmede 
wenschte te beslissen, wat den eischer zou toe
komen voor zijn voorloopig ontwerp. Indien dit 
uitgevoerd ware, of nog zou worden. Maar 
hoeveel mocht de architect dan wel vorderen? 
De Rechtbank moest nu naar billijkheid een 
bedrag daarom vaststellen en zij redeneerde 
daarbij aldus: 

„Gij architect, stelt u op den grondslag van 
het „boekje". Maar daarmede erkent gij — 
gelijk In artikel 8 der regelen Is bepaald — 
dat de kunstwaarde geen Invloed uitoefent óp 
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Uit den Spijkerbak* 

de belooning. Gij wilt dus kennelijk alleen aan- | 
spraak maken op de belooning van het door 
U verrichte werk. 
Vast staat, dat gij het voornaamste werk, het 
maken van een voorloopig ontwerp, in den 
tijd van nog geen drie weken hebt afgemaakt. 
Daarna hebt gij slechts een kostenberekening 
gemaakt, die alleen heeft geleid tot een ver
moedelijk eindcijfer. Wanneer wij dit alles in 
aanmerking nemen, dan vinden wij een hono
rarium van ƒ 3.000,— voldoende. 
De architect was met deze beslissing niet te
vreden. Hij ging in appèl en beperkte daar 
zijn vordering tot de ƒ 9.000,—, die hij mocht 
vorderen, als het boekje tusschen partijen wel 
bindend zou verklaard worden. 
Maar de Panorama-Maatschappij was even
min voldaan. . n L r_ i 
Een van haar grieven was: de Rechtbank 
heeft ten onrechte beslist, dat de architect voor 
hét uitsluitend vervaardigen van een voorloo
pig ontwerp recht op loon heeft, tenzij uit
drukkelijk het tegendeel is overeengekomen. 
De Panorama-Maatschappij hield dus haar 
stelling vol; dat zij Wijdeveld in het geheel 
niets schuldig was. 

Zij redeneerde als volgt: „Als ik U, architect, 
eens houdt aan het door U naar voren ge
brachte boekje, dan blijkt het, dat dit een 
scherp onderscheid maakt tusschen het „voor
loopig ontwerp en het „ontwerp". 
Artikel 4 van het boekje houdt alleen een rege
ling van honorarium in, voor het geval een 
„ontwerp" niet wordt uitgevoerd. Daaruit 
volgt dat voor het vervaardigen alleen van 
een voorloopig ontwerp loon niet is verschul
digd. En dat is ook zeer billik, want de 
patroon kan eerst na het ontvangen van het 
voorloopig ontwerp beoordeeion of het werk 
hem bevalt. Anders zou de architect het in zijn 
macht hebben zijn loon naar goeddunken op 
te voeren. 
Hoe meer kosten er gemoeid zouden zijn met 
de uitvoering van zijn, zij het ook nog zoo 
voorloopige ontwerp, hoe hooger zijn beloo
ning zou worden, ongeacht de vraag, of de 
uitvoering van zulk een ontwerp voor den 
opdrachtgever wel eens mogelijk zou wezen! 
Het Hof overwoog, hieromtrent, dat iemand, 
die de diensten van een architect inroept, 
door die enkele daad rechtens de verplichting 
aanvaardt hem loon te betalen voor zijn arbeid. 
De architect — aldus het Hof, in roerende 
eenstemmigheid met de Rechtbank — werkt 
alleen dan „op hoop van zegen", als dit uit-

1 drukkelljk is afgesproken. Natuurlijk mag de 
architect zich te kwader trouw geen voordeel 
bezorgen door een voorloopig ontwerp te 
maken op een mogelijk te verwezenlijken 
grondslag. Daarvan was echter in dit geval 
niet gebleken, want de Panorama-Maatschappij 
heeft Wijdeveld's arbeid, met Inbegrip van de 
begrooting metterdaad aanvaard. 
Diens plannen werd n.l. met de begrooting bij 
B. en W . van Amsterdam door de Panorama-
Maatschappij Ingediend teneinde te verkrijgen 
dat de bestemming van het Panoramagebouw 
mocht worden veranderd. 
Er was een verbintenis van den eigenaar van 
dit gebouw tegenover de Gemeente, om de 
bestemming van het Panorama als tentoon
stellingsgebouw niet te veranderen. Men wilde 
er nu echter juist een volksschouwburg van 
maken. De opdrachtgeefster mocht er dus niet 
over klagen, dat Wijdeveld niet te goeder 
trouw zich van de hem opgedragen taak zou 
hebben gekweten. 
Het Hof wees er verder o.a. nog op, dat in 
de honorarium-tabel van het boekje telkens 
een afzonderlijk percentage als loon voor de 
vervaardiging van een voorloopig ontwerp, 
wordt aangegeven, waarvoor geen reden zou 
bestaan, indien die werkzaamheden nooit voor 
afzonderlijk honorarium in aanmerking konden 
komen. 

Het hooger beroep van de Panorama-Maat
schappij had dus geen succes, behoudens een 
kleinigheid betreffende de verschotten, die hier 
niet ter zake doet. Maar nu het hooger beroep 
van den architect. 
Diens voornaamste grief was, dat de Recht
bank hoewel aannemende, dat hij naar de rege
len van het „boekje" alleen reeds voor de ver
vaardiging van het voorloopig ontwerp aan
spraak zou hebben op ƒ 9.000,—, dit bedrag 
te hoog heeft geacht en beslist, dat daarom een 
bedrag van ƒ 3000,— voldoende is. Het Hof 
was van meening, dat er geen afdoende reden 
bestaat om af te wijken van het cijfer, dat uit 
de honorariumtabel blijkt. 
De architect kreeg dus zijn verminderde vor
dering toegewezen. 
De hoegrootheid van het loon van den archi
tect moet worden bepaald door toepassing van 
de regelen, die daarvoor in het maatschappe
lijk verkeer gebruikelijk zijn. De regelen zijn 
inderdaad belichaamd in het boekje. 
Weliswaar heeft de architect zich niet in alle 
opzichten naar den inhoud van het boekje ge
dragen door, met name, na te laten bij de aan
vaarding van de opdracht een exemplaar daar
van over te leggen, gelijk art. 1 hem voor
schrijft. 
Dit neemt echter niet weg, aldus het Hof, 
dat de eenmaal bestaande en gebruikelijke ver
keur blijven gelden. Het boekje bepaalt dan 
ook niet, dat de tarieven, enz. alleen dan gel
den als zij aan wederpartij zijn kenbaar ge
maakt. Bovendien: het gaat hier niet over de 
al dan niet toepasselijkheid van een of meer 
bepalingen van technisch of exceptioneel be
lang, maar over een der voornaamste bepa
lingen, die van algemeene bekendheid zijn, n.l. 
die omtrent het bedrag van het loon. Juist de 
Panorama-Maatschappij had daarvan op de 
hoogte kunnen en moeten zijn, want zij stelde 
zelf, dat zij er een eigen architect op na hield 
— een ander dan Wijdeveld — zoodat aan
genomen mocht worden, dat zij het klappen 
van de zweep kende. In elk geval mocht 
Wijdeveld dat onder de gegeven omstandig
heden, waar de eigen architect van zijn op
drachtgeefster als tusschenpersoon tusschen 
hem en zijn priclpaal optrad, veronderstellen. 
Ten slotte overwoog het Hof nog, dat er hier 
te minder aanleiding was om beneden de hono
reering volgens loontabel te gaan, daar het 
hier betrof een werk van bijzonderen aard. 
Het gold immers de verbouwing van een 
Panoramagebouw tot schouwburg. Voor een 
zoodanigen arbeid bezitten slechts enkele archi
tecten de vereischte kundigheid. 

1 Speciaal deze laatste motiveering heeft mij er 
toe gebracht de namen der partijen hier te 
noemen. 
W a t mij in deze zaak het meest op viel Is 
wel het typische verschil In uitgangspunt tus
schen Rechtbank en Hof. De Rechtbank zegt: 
toepassing van de honorarium-tabel komt tot 
een o.i. te hoog resultaat, hetwelk de weder
partij niet gewild kan hebben, daarom ware 
die toepassing onbillijk. Het Hof zegt: de bil
lijkheid brengt mede, dat de honorariumtabel 
verbindend is, ongeacht de hoogte van het be
drag, dat daaruit kan worden berekend. 

Het zijn vooral de hooge stompe torens in ons 
land en België, die zoon aangrijpend karak
ter dragen. Men kan ze voltooid noemen en 
evengoed onvoltooid. Het eene zijn ze als 
menschenwerk, het andere als onbereikbaar 
ideaal. Een kerktoren moet wel onvoltooid 
blijven, zooals een wereld-godsdienst wellicht 
een begin heeft, maar geen einde. 
Het is haast niet te gelooven, dat zulke bouw
werken „ontworpen" zijn. De duizenden werk
lieden, die er aan werkten, moeten allen de 
kerk en de toren In hoofdvorm voor zich ge
zien hebben, zij bouwden slechts na hetgeen 
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ze in gedachte zagen; de steenen werden ge
stapeld al hooger en hooger en op een goeden 
dag scheidden zij uit en de toren was er. Zoo 
van zelfsprekend zijn deze monumenten. 

W. Kromhout Czn. 

Hef nieuwe bouwongeval aan de Gartzer 
Oderbrug. 

Onder verwijzing naar no. 2, 1927 blz. 48 
geven wij hieronder eene beschouwing 'over 
een nieuw ongeval dat deze brug getroffen 
heert. 
Dipl. Ingr F R. Habicht schrijft in Beton u. 
bisen, Heft 3 1927 ongeveer het volgende: 
Den 31 sten December 1926 zou, tegen de 
dringende verzoeken in, zoowel van de uitvoe
rende firma als van de stad Gartz zelf op 
order van de rivierpolitie van Stettin, de bii de 
instorting behouden gebleven boog van de 
Gartzer brug, welke aan de stadszijde lag, door 
een blezische ijzerconstructiefirma op pramen 
gezet en uitgevaren worden. 
De bovenbouw der brug was reeds ongeveer 
| cm van zijn steunpunt op den pijler geheven, 
toen plotseling eerst de ijzeren draagconstruc
tie van de eene opvangstelling en onmiddellijk 
daarop de andere draagconstructie zijdelings 
mtkmkten en de boog onder donderend ge
raas op zijn steunpunt terugviel. 
De gewapendbetonnenbovenbouw heeft deze 
krachtproef zonder verdere schade doorstaan, 
bvenzoo us ook de pijler aan de stadszijde. 
waarop de bovenbouw terugviel onbeschadigd 
gebleven, terwijl juist ten opzichte van dezen 
pijler, hoewel zonder dat desbetreffende onder-
zoekmgen hebben plaats gehad, de rivierpolitie 
bedenkingen had tegen de verdere bruikbaar-
Men zou aannemen, dat dit nieuwe ongeval 
de nvierpolitie er op attent heeft gemaakt, 
welk een gevaarlijke onderneming het uitva
ren van een dergelijk bouwwerk is en dat men 
goed doet het uitvaren zoo mogelijk te ver
mijden, daar hierbij aan den bovenbouw eischen 
gesteld kunnen worden, waarop hij niet bere-
Kend is. Ook zou men aannemen, dat de pijler 
aan de stadszijde, die een dergelijke stoot zoo 
goed verdragen kan, nu toch eerst nader onder
zocht wordt eer men besluit hem weg te 

m e n 6 " ; , , ^ 6 S c h l j n t fchter v o l 9<™ ^ beko
men mhcht.ngen met het geval te zijn, eerder 
zal de rivierpolitie, zooals voorheen, besloten 
voeren W e 9 v a r e n , v an den boog uit te laten 
™ 1 * " , d e n p i j l e r z o n d e r v ^ d e r e onderzoeking te laten opruimen. 
Vraagt men nu naar de oorzaak van het 

f ó t ö ^ ^ U W O n 9 e V ^ d a n 9 e v e n d e gemaakte 
fotos hieromtrent duidelijk inlichtingen. 
Ue opvangconstructie op de pramen (2 stuks 
worden?' e e n ^ f P 1 3 0 0 ' weggesleept zouden 
maakte TaI 2 ° o a ] s a^^ikelijk, zoodanig ge-
rusSn. bovenbouw op acht punten zou 

Tengevolge van lichte bewegingen der pra
men ot door ongelijkmatige opheffing der af
zender ijke stellingen kan nu een beduidende 
overbelasting der draagpunten optreden. 
Hierdoor is een overbelasting der aparte dee-
ien der opvangconstructie mogelijk, waardoor 
ne gevaar van het zich begeven dezer deelen 
optreedt, zooals inderdaad dan ook is geschied 
ue veronderstelling der mogelijkheid van over-
oeiasting van enkele punten der draagconstruc
tie wordt versterkt door het ontbreken van een 
voldoende dwars-, langs- en vertlkale ve rön-
aing tusschen de pramen. 
Ue toegepaste verbinding, bestaande uit twee 
nouten schoren met daartusschen kruiselings 
gespannen staaldraden laat zeker een tegen
overgestelde verschuiving in alle richtingen 

Bij de versterking van den bovenbouw valt 
w i L 0 ^ J^f ' a l l e vertikalen op voldoende 
,-n ^ T ? ! , b a l k e n geschraagd zijn, dat verder 
m de m ddelste velden van lederen boog slechts 

z«n9 O u !
S t , i t t e n i n é é n r l c h t i n g aangebracht 

'jn. u o k Is het ontbreken van elke stuttino-In 
e dwarsrlchtlng der brug zeer bedenkelijk. 

Het is mogelijk, dat de soort van stutting voor 
een bepaald geval van rustende belasting vol
doende is, toch mag niet voorbij gezien worden 
dat zoowel bij het opheffen als ook bij het 
transport, tengevolge van de beweegbaarheid 
en verschuifbaarheid der draagstelling, in het 
bijzonder ook bij een oplegging op acht punten 
en het ontbreken van een voldoende schoring 
tusschen de pramen, de zwaartepunten der uit
wendige lasten zich zoo kunnen verschuiven, 
dat onsymetrische belastingen in de geheele 
draagconstructie optreden kunnen. 
Hierdoor kunnen spanningen bereikt worden, 
waarop bij de toegepaste versterking niet ge
rekend is. Daar ook de gewapendbetonnen
bovenbouw op dergelijke spanningen niet be
rekend is, zijn overbelastingen in den boven
bouw het onvermijdelijke gevolg geweest, 
welke niettegenstaande de bij het laatste onge
val wederom bewezen voortreffelijke kwali
teit van het beton tot een breuk hadden 
kunnen leiden. 
Het is daarom als een bijzonder gelukkige om
standigheid te beschouwen, dat het ongeval 
is opgetreden terwijl de bovenbouw der brug 
nog boven zijn oude steunpunt zweefde. 
Slechts daardoor is een grooter ongeluk ver
meden geworden, omdat bij de onvoldoende 
verstijving der draagconstructie het gevaar be
stond dat de bovenbouw tijdens het transport 
ernstige beschadigingen zou lijden, waardoor 
de zich, tijdens het uitvaren op de pramen 
bevindende arbeiders ten getale van ongeveer 
20 in ernstig levensgevaar verkeerd hadden. 
Het is te wenschen dat- de rivierpolitie nu nog 
besluit het uitvaren van den boog achterwege 
te laten daar het een onnoodige wandeltocht 
op de Oder beteekent en slechts bijdraagt tot 
verhooging der kosten en tot het in gevaar 
brengen van den bovenbouw der brug die bij 
het instorten is blijven staan. Zouden toch 
wederom de raadgevingen van deskundigen 
niet gevolgd worden, zoo is minstens te 
eischen dat de hiervoor beschreven tekort
komingen ondervangen worden. 
Intusschen is ook de schuin in het water lig
gende zuidelijke brugbovenbouw, om welks be
houd langen tijd is gestreden, opgeruimd ge
worden. 

Den 9den Januari 1927 werden gelijktijdig 140 
springladingen die in afzonderlijke boorgaten, 
op afstanden van 1 meter in den boog aan
gebracht waren, tot ontploffing gebracht. Het 
gevolg was niet overeenkomstig de verwach
tingen. De bovenbouw werd meer plaatselijk 
vernield, doch bleef in werkelijkheid in zijn ge
heel behouden. Hij werd daarbij gesteund door 
de hangconstructie. Ook hieruit blijkt weder
om het weerstandsvermogen van het gewapend 
beton. 

Om de boog geheel neer te leggen waren nog 
verder twee dagen durende ontploffingen 
noodig. 

Met de nu zoo plotseling verhaast uitgevoerde 
vernieling van dezen boog heeft een weken
lange op en neergaande strijd een eind geno
men, die tusschen den principaal en de uit
voerende firma eenerzijds en de rivierpolitie eö 
de springstoffenfirma anderzijds ontstaan was. 
Terwijl de eersten evenals alle geraadpleegde 
deskundigen en andere bouwvaklieden op het 
standpunt stonden dat, om van de gewapend-
betonbrug zooveel mogelijk te behouden, de 
boog opgeheven en weer gebruikt kon worden, 
stelde de rivierpolitie zich op het standpunt, 
dat de boog in ieder geval vernietigd moest 
worden. 

In elk geval zou de ontploffing eerst plaats 
vinden nadat de staandgebleven boog aan de 
stadszijde in veiligheid was, daar men vreesde 
dat deze boog of de hem stuttende pijler door 
de ontploffing schade kon lijden. 
Nadat toen door het ongeval op 31 Dec. het 
in veiligheid brengen van dezen boog ver
traagd was, ging men, zonder verder te letten 
op de vroeger voor noodzakelijk gehouden 
veiligheid van den boog, over tot directe ont
ploffing en bereikte daarmede dat de puin-
hoopen ook van dezen boog in de diepte vielen 

en daarmede de reeds aanwezige puinrommel 
nog vergrootte. 
Wanneer men nu tot het opruimen, ook van 
de pumhoopen van dezen boog, zal kunneü 
overgaan is twijfelachtig omdat hiervoor noa 
meerdere onderwaterontploffingen noodig zul
len zijn, terwijl men gelooft, dat men voor den 
staandgebleven pijler geen onderwaterontplof-
tingen zal kunnen toepassen alvorens de booo 
aan de stadszijde beveiligd is. 

In aansluiting op bovenstaande kunnen wii 
mededeelen, dat het uitvaren van den boog in-
middels heeft plaats gevonden. De draagcon
structie was zeer verzwaard. De verbinding der 
booten absoluut hecht. (Red.). 

Groote CenMfugaahoedmgpomp. Het „Z . d 

,;; m' DU1"/01?'; ^at v o o r d e 9 r o o t e «ntrale 
van de Philadelphia Electric. Co. te Port 
Kichmond, waarvoor stoomturbines de kracht 
leveren, een centrifugaalpomp voor 363 m3 

per minuut is geleverd door de Westing House 
t-lectric. and Manufacturing Co 
Het huis van deze pomp weegt 45,3 ton en is 
1,0/ m lang, 3,96 m breed en 4,57 m hooa De 
pomp vereischt 500 P.K. 
Om de reuzen afmetingen dezer pomp nog 
duidelijker te doen spreken, wórdt verder be-
ncht, dat de stad Philadelphia per etmaal aan 
water verbruikt 1.363.000 m3, wat slechts 2J4 
maal zooveel is als de levering van deze pomp. 

Het zou goed zijn, dat de ingenieurs altijd 
doordrongen waren, ook van de geschied
kundige belangrijkheid hunner werken. W a n t 
behalve de verzekerdheid, dat hun werk con
structief aan redelijke eischen vofdoet, behoor
de men dezelfde verzekerdheid, ook wat den 
aesthetischen kant betreft van het vraagstuk, 
te eischen. 
Immers de ingenieur heeft tegenover de samen
leving een groote verantwoordelijkheid, wel
licht nog grooter dan de architect, want zitó 
taak is grootscher, meer omvattend en ook 
moeilijker. Zelfs de stedelijke uitbreiding^ 
plannen worden in hoofdlijnen bepaald döö? 
spoorwegbouw, haven of kanaal weg, behoo-
rende tot het arbeidsveld van den ingenieur. 

Ir. Arie Visser. 

De St. Janskafhedraal te New-York. Aange
vangen in 1892, is de bouw van dit reusaebtia' 
monument thans vrij gevorderd. Men hoopt 
met de hoofdkerk over 3 jaar klaar te komen. 
In Compressed News Magazine", Febr 1926 
geeft Sherrit de historie van de constructie 
alsmede hare voornaamste eigenschappen. De 
kathedraal wordt in Franschen ogivaal-$tijf 
opgetrokken. Het origineele ontwerp werd in 
1911 door den raadgevenden architect Cram 
omgewerkt. De kerk krijgt bij den hoofdgevel 
twee 80 m hooge torens. De hoofdkerk is 68 m 
lang, 53 m hoog, de dwarskerk 96 m lang/ 
het koor 52 m. Op het kruispunt zal zich een 
152 m hooge toren verheffen. Het geheele ae-

QQA^ 7°^ a I d u S 1 8 1 m l a n 9 ^ beslaat 
WOU m", d.w.z. tweemaal meer dan de kathe
draal te Reims. 
De kerk is in graniet gebouwd, dat tamelijk 
zacht is en uit Perkshill groeve (Staat van 
New-York) wordt gehaald. 
Die groeve wordt volgens de meest moderne 
methoden geëxploiteerd. 

Men kan regels geven over bouw en ver
houdingen, over compositie en wat al meer 
nutteloos is die kennis zeker niet, maar wte 
met meer heeft dan dat, is nog geen groote in 
net gebied van de kunst. 
Wanneer die kennis er is, voorradig om te ge
bruiken, zonder dat er bij gedacht wordt, dat 
ze aangewend wordt, wanneer als een levend 
innerlijk eigen iets daarover beschikt kan 
worden, dan kan in een scheppend oogenblik 
rijn en klaar iets edels daaruit groeien. 

H. P. Bremmer. 
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Dichten van gewelven door voorloopige rand-
voegen. Voor het uitvoeren van groote stee-
nenboogbruggen werden reeds halve methoden 
beschreven, waarover ook de meest beroemde 
bruggenbouwerè, als Prof. Séjourné, hebben 
gepubliceerd. Reeds in 1885 had Sabouret in 
het station Bressière Galant een gewelf uitge
voerd waarbij de voorloopige randvoegen 
werden gebruikt. In de Anales des Ponts et 
Chaussiées. 1925—III, geeft Sabouret, thans 
Hoofdingenieur der Bruggen en Wegen, een 
overzicht van de werkmethoden, welke nu ge
volgd worden. 
Het gewelf steunt op een formeel met voor
loopige randvoegen bij de gebinten en bij den 
sleutel als zou het gewelf in deze drie punten 
scharnieren hebben. Nadat men de verschillen
de gewelfsteenen geplaatst heeft, giet men dan 
ook geleidelijk de randvoegen met cement-
mortel vol, daarbij van het centrum uitgaande, 
nadat men twee gummislangetjes welke in het 
centrum geplaatst zijn heeft weggenomen en 
het er omliggende zand met een waterstraal tot 
op een breedte van c a . 400 mm heeft weg
gespoten. 
De geheele voegbreedte wordt aldus in vakjes 
van 400 mm breedte vol gecementeerd. De 
schrijver zet uit een hoe het mogelijk is het 
cementeeren uit te voeren na het wegnemen 
der formeelen. De vorm der randvoegen kan 
zoo ontworpen worden, dat de druklijnen na het 
vrijmaken van het gewelf door het centrum 
der voeg blijven gaan. 
Het spreekt van zelf, dat men aldus mate
rialen besparingen kan verkrijgen. 

Kolenbunker gebouwen. Voor den bouw van 
moderne ketelhuizen voor groote electrische 
centralen is de keus van het meest doelmatige 
constructiemateriaal een moelelijk probleem; 
de indeeling kost minder hoofdbreken, aange
zien hier uit economische gronden meestal een 
ketelopstelling in twee rijen met bunkerruimte 
in het midden aangewezen is. De eigenlijke 
bunkers vereischten een niet onbeteekenend deel 
van de totale bouwkosten, zoodat de keuze 
uit ijzerconstructie, al of niet als vakwerkbouw 
ppgevat, in gewapend beton, mede van groot 
gewicht is. 

De ervaring in den laatsten tijd met beton-
bunkers opgedaan, hebben geleerd, dat men 
daarmede belangrijk op de onderhoudskosten 
kan besparen, mits het beton tegen chemische 
invloeden (zwavel) en afslijting bestand ge
maakt wordt; daar tegenover is voor beton
bouw meestal een langere uitvoeringstijd 
noodig. 
In Der Bauingenieuc '26, H. 42, wijst de 
architect A. Schönburg er op, dat bunkers van 
ijzerconstructie reeds aan bouwkosten 15—20 
pet. meer uitgaven vergen dan betonwerk. In
dien men er dus In slagen kan, betonbunkers 
met voldoende snelheid op te bouwen, moet dit 
de bouwwijze voor de toekomst zijn. Een frap
pant voorbeeld hiervan Is het bunkergebouw 
Golpa—Zochomewitz te Berlijn, ontworpen 
voor 4000 m8 fijn kolen; het bouwwerk ver
kreeg een leegte van 84,19 m met bunkers 
van 9,40 m breed en 8,58 m hoog. De uitloop-
trechters iljn gebouwd In de hellingen van ten 
minste 55°. Elke bunker Is door schotten in 
6 cellen onderverdeeld. Ter bereiking van een 
korten bouwtijd is het geheel geprojecteerd 
als een gewapend beton geraamte, gevuld met 
metselwerk In betonvormsteenen, terwijl het 
dak van ijzer werd gemaakt. Hierdoor werd 
het mogelijk, in het ongunstigste jaargetijde 
met de ketelmontage 314 maand na het begin 
van de betonfundeerlng aan te vangen, in 
welke periode het werk nog wegens vorst 
veertien dagen moest stil liggen. Aangezien 
bij een dergelijk werk ontklstlng zeer korten 
tijd na het betonstorten een vereischte Is, 
mogen wij aan het bovengenoemde nog wel 
toevoegen, dat een deskundige aannemer en 
een goed toezicht voor dergelijke werken on
misbaar zijn ter voorkoming van ongelukken. 

Waterbouwkunde. Droogmaking in Italië 
Italië is een der landen met uitgestrekte moe
rassen en het is dus van zelfsprekend dat men 
zich reeds in de oudheid met hun droogmaking 
heeft bezig gehouden. 
Het Itallaansche grondgebied dat daarvoor in 
aanmerking komt, strekt zich als een reus-
achtigen waaier uit ter weerszijden van de 
voornaamste rivier van het land, eenerzijds 
dwars door de Venetiaansche laagvlakte en de 
Gradolagune tot bij de Isonso en de Tima 
voormonding en anderzijds langs den voet der 
Apennijnen in Emilië tot de monding der oude 
Rubicon. Wi j hebben dus een deel van 
Venetië, een deel van Juliaansch Venetië, 
Emilië en Romagna. 
Daar werd dan ook de wetenschap der droog
making in den loop der jaren opgedaan. In 
een merkwaardige monografie in de Annali die 
Larosi Pubblici, 1926, zet Ingenieur Ant. 
Buongiorno deze Interessante technische studie-
uiteen. 
Achtereenvolgens krijgen wij een algemeen 
geografisch overzicht van de verdeeling der 
droogmakingen in het geheele Rijk, het ont
staan der moerassen in Italië en vervolgens de 
lange geschiedenis der droogleggingswerken, 
welke tot in het grijze verleden terugloopt. 
Hij geeft ons dan het werkprogramma der 
Regeering en de verkregen resultaten. In de 
conclusie lezen wij o.a., dat in Noord-Italië 
reeds 50 pet. der moerasgronden werd droog
gelegd. 
32 pet. is nog in uitvoering, zoodat ongeveer 
18 pet. resteert. 

Pundeenngen. Houtbekleedingen voor Uitgra
vingen, Putten en Tunnels. In „The Ingeneer", 
1926, geeft Ingenieur Kent eene mooie mono-
graphie der diverse methoden om houten steun-
bekleedlngen uit te voeren, bestemd voor uit
gravingen, fundeeringssleuven, bouwputten en 
tunnels. Het is vrijwel practisch onmogelijk, 
dit interessante artikel dat een soort handlei
ding vormt, te resumeeren. Wij moeten dan 
den belangstellenden lezer naar bovengenoemd 
tijdschrift verwijzen. 
Het artikel bevat tal van teekeningen en 
foto's, welke vooral voor het tunnelwerk een 
zeer goed idee van de uitvoering geven. 

Overwegen in Noord'Amerika. Ook in Noord-
Amerlka wordt actie gevoerd tegen overwegen 
in het algemeen, waarbij de publieke opinie 
er op aandringt deze door overbruggingen of 
onder doorgangen te vervangen. Het is natuur
lijk juist, dat hier door besparing verkregen 
wordt, rechtstreeks door het vervallen der be-
waklngskosten en middellijk door het vermijden 
van ongevallen en de gevolgen daarvan. Een 
speciale commissie intusschen heeft uitgemaakt, 
dat de besparing in het algemeen slechts op 
1 pet. van het voor den aanleg van over
brugging of onderdoorgang te besteden kapi
taal bedraagt; zij stelt daarom, zeer juist, de 
vraag, wie bereid is den spoorwegen tegen dien 
rentevoet geld te verstrekken. Het is daarom, 
dat aan de eischen, die het zoo zeer toe
genomen verkeer op den gewonen weg ten op
zichte van de kruisingen met den spoorweg 
stelt, in de eerste plaats regeling van het ver
keer op de overwegen, in het bijzonder het 
duidelijk signaleeren van den overweg zelf en 
van het gesloten zijn der boomen. Een bericht 
in de Zeitung des Vereins Deutscher Eisen' 
bahnverwaltungen van 18 November 26, no. 
40, noemt de voorschriften, die te dien aanzien 
in den staat New York d.d. 1 Januari 1926 
gegeven zijn. 

Bouwkunde. Nieuwe Gewelfconstructie. Eene 
wegens het gedurfd zeer interessante gewelf
constructie was het dak van Dywldag-Halge 
de Gesoolei te Dusseldorf. Deze hallen, welke 

resp. 18 en 33 m lang waren en eene breedte 
van ongeveer 11,75 m overspanden, werden 
afgedekt door een elliptisch ton-gewelf van ge
wapend beton dik resp. 5 en 5 14 cm, zonder 
eenige steunribben of spanten, waarbij ge
bruik gemaakt werd van de bij den Zeisshoepel 
toegepaste uitvinding van Dr. Bauersfeld. 
Nadat door uitvoerige proeven de juistheid der 
ontwikkelde theorie bewezen was, werd het 
ontwerp gemaakt, waarbij afwijkingen tusschen 
druklijn en gewelflijn geen buigende momenten, 
doch uitsluitend normale en schuifspanningen 
veroorzaken. De verhouding van plaatdikte tot 
spanwijdte kon daardoor in twee richtingen 
onder 1/400 gehouden worden. De wapening 
bestaat uit 2,2 kg/m2 betonijzer In vlerkante 
mazen, op zwaar belaste plaatsen door staven 
onder 45° versterkt. Aangezien deze wapening 
In het midden der doorsnede ligt, is het moge
lijk ondanks 5 cm plaatdikte voldoende beton-
dekklng te verkrijgen. Om zich de krachts-
verdeeling eenigszins te kunnen indenken. 
Stelle men zich zoo'n compleet tongewelf voor 
als een balk van ellyptische doorsnede; de 
onder 45° geplaatste staven hebben dan dezelf
de functie als de opgebogen staven in een 
gewonen betonbalk, terwijl in de zwaardere 
randbalken de trekwapening geconcentreerd Is, 
bij de aansluiting aan deze randbalken is eenige 
buigingswapening noodzakelijk. De bekisting 
werd samengesteld uit houten spanten op 7 m 
afstand, waartusschen een Zeissnetwerk van 
60 cm langen strippen was gevlochten, het
welk de beplanking kon dragen; bij de achter
ste hal werd in plaats van hout turf isolatie 
als bekisting gebruikt. Vervolgens werd met 
Dyckerhoff-Doppel-cement een laag Torkret-
mortel 1 : 4 opgespoten, welke na 5 dagen 
ontkist werd, het vrijkomend netwerk kon dan 
weer voor een volgend vak gebruikt worden. 
De geheele bouw vorderde slechts 42 werk-

(Der Bauingenieur. 1926, H. 48). 

In „De Aannemer" staat regelmatig de volgen
de welgemeende raadgeving: 

AANNEMERSBEDRIJF . 
1. Gebruik-nooit ander dan goed steiger-mate

riaal. 
2 Vervang oud steigerhout tijdig door nieuw. 
3. Gebruik alleen stellingplanken zonder ge

breken. 
4. Leg een plank nooit klink, het kan uw 

leven Jcosten. 
5. Zorg, dat uw kortelingen voldoende opleg

ging in het metselwerk hebben. 
6. Gebruik alleen kortelingen die voldoende 

lang en zwaar zijn. 
Wij geven hierop de volgende variant: 

TEEKENBUREAU. 
1. Gebruik nooit ander dan goed teeken

materiaal. 
2. Vervang oud lichtdrukpapier tijdig door 

nieuw. 
3. Gebruik alleen tabellen zonder gebreken. 
4. Leg uw patroon nooit In de luren, het kan 

uw betrekking kosten. 
5. Zorg, dat uw teekeningen begrijpelijk zijn 

voor ledereen. 
6. Gebruik nuttig uw rusttijden die voldoende 

lang en zwaar zijn. 

De zetduivel heeft ons in het Maartnummer 
leelijke parten gespeeld. Tot tweemaal toe is 
in deze aflevering „platvol" gevoegd verkeerd 
gedrukt, n.l. „platool" gevoegd. Denkt eens aan 
het verbaasde gezicht van den Hoofdredacteur, 
toen hij van een argeloos lezer een ernstige 
brief ontving met het verzoek in het kort mede 
te deelen. wat verstaan wordt onder „platool 
voegen. Gelukkig voor hem was het juist die 
dag 1 April. 
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Doorstroomingsvermogen van riolen en waterleidingen (Hydraulica), 
door PK van den Berg» 

Architect B. N . A., Vlaardingcn. 

Uit den kring van medewerkers van het VWemecum der 
Bouwvakken werd mij verzocht, het onlangs in het Cen-
traalblad der Bouwbedrijven verschenen artikel over het 
doorstroomingsvermogen van riolen en waterleidingen ook 
te plaatsen in het Vademecum der Bouwvakken. 
Daar het steeds mijn streven is, de in de practijk veelvuldig 
voorkomende technische berekeningen ook onder het be
reik te brengen van hen, die niet het voorrecht hadden 
hooger technisch onderwijs te ontvangen, wil ik gaarne 
daaraan voldoen. 

In het C. B. gaf ik de berekening van het doorstroo
mingsvermogen van riolen bij drie vulhoogten; doch door 
de toevoeging van tabellen kan dit hier bij meerdere vul-
noogten. 

Aan het verzoek, om ook over gewapend beton te schrij'-
ven, hoop ik bij gelegenheid te voldoen. In het werkje „Ge
wapend beton in de praktijk", uitgave van de Uitgevers 
Maatschappij v. h. Van Mantgem en de Does, te Amster
dam, heb ik reeds getracht, de eenigszins ingewikkelde be
rekeningen van gewapend beton zoo eenvoudig mogelijk te 
behandelen; maar gaarne wil ik daarover iets schrijven in 
«et Vademecum der Bouwvakken. 
Voor het eerst in het Vademecum der Bouwvakken schrij
vende, meende ik mij met deze inleiding aan de Redactie 
en de lezers te moeten voorstellen. 

Afmetingen van buizen voor rioleeringen en waterlei
dingen. 

De afmetingen van buizen voor rioleeringen en waterlei
dingen worden vaak op „praktisch" gevoel bepaald; men 
vindt de berekeningen omslachtig en ingewikkeld en ver
trouwt de uitkomsten niet, die inderdaad veel kunnen ver
schillen door de verscheidenheid van de formules voor het 
berekenen van de weerstandscoëfficiënten. 
Hier willen we echter aantoonen. dat die berekeningen niet 
zoo omslacfitig zijn en men voor de meest voorkomende 
gevallen eetfVÓÏÏdige berekeningen kan maken, die voldoen
de betrouwbaar zijn. 

Voor het berekenen gaat men uit van de, op de wet van 
den vrijen val berustende, formule: 

V = V2g x H, waarin 

V = de theoretische snelheid, waarmede het water vrij 
uit de opening van een reservoir stroomt, in m. per seconde. 
H == de drukhoogte in m. en g == de versnelling door de 
zwaartekracht (9,8125 m/sec,2). 

De theoretische uitstroomsnelheid eener vloeistof is gelijk 
aan de snelheid, die een lichaam zou verkrijgen, wanneer 
het van een hoogte, overeenkomende met de drukhoogte, 
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waarmede de vloeistof uit de opening van een reservoir 
stroomde, vrij viel. 

Hierbij is aangenomen, dat de hoogte van den waterspie
gel tijdens de uitstrooming dezelfde blijft. Den weerstand 
dien de lucht biedt aan een vallend lichaam, laten we hier 
buiten beschouwing. 
De werkelijke snelheid, waarmede het water vrij uit de 
opening door een dunnen wand stroomt, is wegens de 
samentrekking van den waterstraal (contractie) gemid
deld 0,625 van de theoretische snelheid. 
Stroomt het water door een buis uit een reservoir, dan 
wordt met invoering van den diameter D, de lengte L en 
een weerstandscoëfficiënt k, die afhankelijk is van den 

' diameter der buis en de ruwheid van den buiswand, de 
stroomsnelheid: 

V = 
l / 2 g x H 

Vè x L + l 

De snelheid langs den buiswand is wegens de wrijving 
geringer dan in het hart der buis, doch met bovengenoem
de snelheid wordt bedoeld de gemiddelde snelheid. 
D en L worden uitgedrukt in meters. 
Den contractieweerstand hebben we in deze formule ver
waarloosd, omdat deze bij eenigszins lange buizen, in ver
houding tot den weerstand in de buis van zeer geringe 
beteekenis is. 
De weerstandscoëfficiënt k voor de wrijving van het water 
langs den buiswand is volgens het boek van H. Darcy 
„Recherches expérimentales au mouvement de l'eau dans 
les tuyaux de conduite". 

k = 0,01989 + 
0,0005078 

D 
X ff. 

Voor nieuwe ijzeren buizen met gladden wand stelde 
Darcy ir = 1 en voor oude buizen met ruwen wand 
„ — 2. Voor de gebruikelijke buizen stellen we « = 1,25. 
In deze formule wordt ir gewoonlijk weggelaten, omdat 
dan nieuwe ijzeren buizen met gladden wand worden aan
genomen. 
Daar de gemiddelde straal van de buis is: R = 34 D -
kunnen we voor D invoeren 4 X R- Voeren we bovendien 
voor de drukhoogte H de weerstandshoogte H w in, die bij 
riolen en kanalen ook wel weerstandsverhang of kortweg 
verhang genoemd wordt, dan kan de formule op de vol
gende manier herleid worden tot de formul^, welke voor 
riolen en kanalen toegepast wordt. 

V = 
K2gxH, 

1/ of V 

4xR 
xL 

-V 4x2g, <VR. V\ 
De afleiding, waarmede aangetoond wordt, dat bij in
voering van H w de factor 1 wegvalt, volgt bij waterleidin
gen en eveneens de waarde van k bij verschillende dia
meters der buis. 

Duiden we den factor 1/ 

H . 

4x2g aan met C en den 

factor ^ met a, dan wordt de formule: 
L 

v = c x K R x V\ 

Voor het berekenen van de waarde van C gebruikt men 

, 1 / 4x2g 
gewoonlijk niet bovenstaande formule: J / ^—, maar 

de formule van Kutter uit zijn boek: „Die neuen Formeln 
für die Bewegung des Wassers in Kanalen"; 

_ 100 X ] / R w a a r i n v o o r r i o i e n b = 0,35 en voor 
b + 1 / R ' 

kanalen met wanden van grond: b = 1,22. 
Voor het berekenen van de stroomsnelheid in riolen, die 
niet geheel gevuld zijn, hebben we inplaats van den ge
middelden straal van het riool, den gemiddelden straal van 
de natte doorsnede noodig. 

K S bij gemiddelde stralen De waarden van C -

R volgen hier. 
0,35 + K R 

TABEL I. 

R = 0,04 

C = 36,4 

0,05 

38,9 

0,06 

41,2 

0,07 

43,0 

0,08 

44,7 

0,09 

46,1 

0,10 

47,5 

0,12 

49,7 

0,15 

52,5 

0,17 

54,1 

0,20 

56,1 

0,26 m 

59,3 

Voor riolen kan men de berekeningen nog vereenvoudigen, 
door inplaats van den gemiddelden straal van de natte 
doorsnede, den straal r van het riool in te voeren. 
De gemiddelde straal van de natte doorsnede is: 

^ O M X r M 

r is bij eivormige riolen de halve middellijn van het boven-

gedeelte. 
F is het oppervlak van het dwarsprofiel van den water
stroom, (natte doorsnede) in m2. 
F is het oppervlak van de binnendoorsnede van de buis 
zelve. 
O is de natte omtrek (omtrek van den waterstroom) in m. 

De formule V = C X K R x l / a kan nu herleid worden 

tot: 

V = cx|/^xi/rxn 

Duiden we den factor [ / j . a a n m e t E > d a n verkrijgen 

we voor het berekenen van de stroomsnelheid de formule: 

V = C x E x V T x K a 

Is de afvoer Q per seconde gegeven, dan is de snelheid 

v = —̂  
F n 

Het doorstroomingsvermogen of de afvoer per seconde is: 

V2 Q = V x FK a — (C x E)2 x r' 
Hoewel het over 't algemeen gewenscht is, eerst de snelheid 
te weten, berekent men ook wel onmiddellijk den afvoer 
met de formule: 

Q = Z x C X Krë X Yï 
ofQ = Z x C x r 2 X K T ^ X Ka . Z = E x N 
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TABEL 2. TABEL 3. 

Waarden van K r bij verschillen
de wijdten van de riolen 

r is de halve wijdte in meters 

Waarden van I ' a bij verschillen
de hellingen der riolen 

a is de helling in meters per 
1 meter rioollengte 

1/0,075 
1/0,0875 
1/G,10 
1/0,1125 
1/0,125 
1/0,15 
1/0,175 
/ 0 , 2 0 
/ 0 , 2 2 5 
1/0,25 
1/0,30 
1/0,35 
1/0,40 
1/0,45 
1/0,50 
1/0,60 

= 0,274 
== 0,296 
== 0,316 
= 0.335 
= 0,354 
= 0,387 
= 0.419 
= 0,448 
== 0,474 
= 0,500 
= 0,548 
= 0,592 
== 0,632 
= 0,671 
= 0,707 
= 0,775 

1/0,0005 
1/0,001 
1/0,0015 
1/0,002 
1/0,0025 
1/0,003 
1^0,0035 
1/0,004 
1/0,0045 = 
1/0,005 = 
1/0,0055 = 
1/0,006 = 
1/0,0065 = 
1/0,007 = 
1/0,0075 = 
1/0,008 = 
1/0,0085 = 
1/0,009 = 
1/0,0095 = 
1/0,0100 == 
1/0,0125 = 
1/0,015 = 
1/0,0175 = 
1/0,0200 = 

= 0,0224 
= 0,0316 
= 0,0387 
= 0,0447 
= 0,0500 
= 0,0547 
= 0,0592 
= 0,0632 
= 0,0671 
= 0,0707 
= 0,0742 
= 0,0775 
= 0,0806 
= 0,0837 
= 0,0866 
= 0,0894 
= 0,0922 
= 0,0949 
= 0,0975 
= 0,10 
= 0,112 
= 0,122 
= 0,132 

0,141 

TABEL 4. 

Waarden van M, N, ^ , E en Z bij verschillende vul-

hoogten in eivormige riolen. 

Vulhoogte 

h 

Natte 
omtrek 

0 = M X r 

h = 0 , 1 5 X r 
0,23 
0,25 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1.2 
1,4 
1,63 
1,8 
2,0 
2,2 
2,4 
2,56 
2,88 
3,0 

0 = 0,780 X 
1,010 
1,058 
1,184 
1,430 
1,668 
1,892 
2,112 
2,329 
2,543 
2.754 
3,170 
3,580 
4,080 
4,387 
4,788 
5,190 
5,611 
5,984 
6,841 
7,930 

Natte 
doorsnede 

F n 3= N X r 

, = 0,075 X 
0,136 
0,152 
0,196 
0,296 
0,412 
0,534 
0,669 
0,814 
0,969 
1,132 
1,478 
1,844 
2,300 
2,624 
3,023 
3,420 
3,801 
4,086 
4,493 
4,594 

Gemiddelde 
straal 

N 
M 

R = 
V M 

R = 0,096Xr E 
0,135 
0,144 
0,167 
0,207 
0,247 
0,282 
0,317 
0,349 
0,381 
0,411 
0,466 
0,515 
0,565 
0,598 
0,631 
0,659 
0,677 
0,683 
0,657 
0,579 

= 0,310 
0,367 
0,379 

0,409 
0,455 
0,497 
0,531 
0,563 
0,591 
0,617 
0,641 
0,683 
0,718 
0,752 
0,773 
0,795 
0,812 
0,823 
0,826 
0,810 
0,761 

E X N 

= 0,0233 
0,0499 
0,0576 
0,0801 
0,1347 
0,2047 
0,283 
0,377 
0,481 
0,598 
0,726 
1,009 
1,325 
1,730 
2,028 

2,403 
2,777 
3,128 
3,375 
3,639 
3,496 

(Wat op den eersten regel voor 
geldt voor alle getallen). 

en achter de getallen staat. 

TABEL 5. 

Waarden van M. N. j ^ , E en Z bij verschillende vuU 

hoogten in cirkelvormige riolen. 

Vulhoogte 

h 

h = 0,10Xr 

0,16 

0,20 

0,25 

0,3 

0.4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

1,2 

1.4 

1,63 

1,8 

1.9 

2,0 

Natte 

omtrek 

0 = M X r 

0 = 0,905 Xr 

1,140 

1.289 

1.445 

1,590 

1,854 

2,094 

2,319 

2,534 

2,740 

2.941 

3,142 

3,544 

3,965 

4,493 

4.995 

5.379 

6,283 

doorsnede 

F n = N X r̂  

F n = 0,059 Xr2 

0,120 

0.164 

0.227 

0,296 

0,451 

0,614 

0,793 

0,981 

1,174 

1,371 

1,571 

1,968 

2,349 

2.735 

2.978 

3.082 

3.142 

Gemiddelde 

straal 

R = 0,065 Xr 

0,106 

0,127 

0,157 

0,186 

0,243 

0,293 

0,342 

0,387 

0,428 

0.467 

0,500 

0,555 

0,593 

0,609 

0,597 

0,573 

0,500 

• 

*=Vi 

E = 0,255 

0,326 

0,357 

0,396 

0,431 

0,493 

0,542 

0,585 

0,622 

0,654 

0,683 

0,707 

0,745 

0,770 

0,780 

0,773 

0,757 

0,707 

Z = E X N 

Z = 0,015 

0,0391 

0,0585 

0,0896 

0.1279 

0,222 

0,333 

0,464 

0,610 

0,768 

0,936 

1.111 

1,466 

1,809 

2,133 

2,302 

2,333 

2,222 

Grootte van het verhang. 

Mondt het riool boven water uit, en staat het water in den 
rioolput, die in de straat is aangebracht, tot de kruin van 
het riool of lager, dan is het verhang a de totale helling 
van het riool, gedeeld door de lengte van het riool. Mondt 
een riool gedeeltelijk onder water uit, dan moet dit ge
deelte van de totale helling afgetrokken worden. 

; Mondt het riool onder water uit, dan is het verhang a het 
hoogteverschil van den waterstand bij de uitmonding en 
den waterstand in den rioolput, gedeeld door de lengte 
van het riool. 

Mondt het riool boven water uit en staat het water tijdens 
een grooten regenval in den rioolput boven de kruin van 
het riool, dan is het verhang a de helling + dezen over
druk, gedeeld door de lengte. 
Het aangegeven verhang is, streng theoretisch, alleen juist 
in het tweede geval, maar praktisch is het aangegeven 
verhang bij de andere gevallen ook voldoende nauwkeurig. 

Voorbeelden van berekening van riolen. 

Vulhoogte 0,23 X r. 

Heeft een eivormig riool een wijdte van 0,8 m dan is r 
0,4 m. 

Bij een vulling van 0,23 X r is volgens tabel 4 R = 
0,135 X 0,4 = 0.054 m. 
Volgens tabel I is bij R = 0,05 de coëfficiënt C = 38 9 
en bij R = 0,06, C = 41,2. 
Daar alle formules voor de bepaling van de weerstands-
coëfficiënten maar een zeer benaderde waarde kunnen 
geven, nemen we hier ongeveer het gemiddelde tusschen 
twee opvolgende waarden, n.l. rond C = 40. 
Stellen we het verhang of de helling van het riool over 
1 m rioollengte op a = 0.001 m, dan is de stroomsnelheid 
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0.632 X 

volgens de waarden van l / r en l / a in de tabellen 2 en 3 

en de waarde van E in tabel 4: „ „ , „ , , , „ ^ w 
V = C X E X V-r X l / H - 40 X 0.367 )< 0,632 ) 
0,0316 = 0,294 m per seconde. 
Volgens tabel 4 is de natte doorsnede 

F = 0.136 X 0,42 = 0,02176 m2. 

Het doorstroomingsvermogen of de afvoer is: 

Q = V X F n = 0 ' 2 9 4 X 0.02176 == 0,0064 m3 per sec. 

Vulhoogte 3 X * (geheele vulling). 

Heeft een eivormig riool een wijdte van 0,8 m, dan ^s 

r = 0.4. Bij een vulling van 3 X r ^ ^ = 0 - 5 7 9 >< 0 ' 4 — 

0,2316 m. ^ „ „^ /-̂  co-Ï 
Bij R = 0,20 is C -= 56,1 en bij R == 0.26, C = = 59,3. 
Hier stellen we R == 58. Zie voor E tabel 4. 
De snelheid is bij een helling van a = 0,001 m: 
V = = C X E X l / r >; l / a = 5 8 X O-761 ' 
0,0316 = 0,882 m per seconde. 
p ^ 4 594 X 0,42 = 0.735 m2. 
Q n

= v X Fn = 0 ' 8 8 2 X 0 ' 7 3 5 == 0 ' 6 4 8 ^ P e r s e c 

Dit is ongeveer honderdmaal zooveel als bij een vulling 
van 0 23 X r- D e droogweerafvoer in een riool wordt 
veelal op V^o van dien bij geheele vulling gesteld. 

Vulhoogte 1,63 X r (halve vulling). 

Heek een eivormig riool een wijdte van 0,8 m, dan is 

r = 0 4 

Bij een vulling van 1,63 X r i s R = = 0 5 6 5 - 0,4 = 
0,2260 m. TT ii 
Volgens tabel 1 is bij R == 0.20, C == 56,1. Hier stellen 
we C = 57,5. 
De snelheid is bij een helling van a == 0 ' 0 0 j^ m = n -„ x x 

V = C X E X l / r X l / a : = 57, 5 X 0,754 X 0,632 > 
0.0316 = 0,866 m per seconde. 
F = 2,3 X 0,42 = 0,368 m2. 
Q = V X F n = 0 ' 8 6 6 X 0,368 == 0,318 m3 per seconde. 

In een wijd riool is bij halve vulling de snelheid bij een

zelfde helling en ongeveer denzelfden afvoer grooter, dan 

in een nauwer riool bij geheele vulling. 

Bewijs: Heeft een eivormig riool een wijdte van 0,6 m, 
dan is r = 0,3 m. 
Bij geheele vulling is R == 0.579 X 0.3 - 0,1737 m. 
Volgens tabel 1 is bij R == 0,17, C == 54,1. Hier stellen 
we C = 54,4. Zie voor E tabel 4. „,„ i , 
V = C X E X 1 / r X l / a = 54.4 X 0.761 X 0,0548 > 
0,0316 = 0,72 m per seconde. 
F = 4,594 X 0,32 = 0,413 m2. 
Q n

= v ' x E = 0,72 X 0,413 = 0,297 m3 per seconde 
De snelheid is"dus 0,15 m'kleiner, dan in het half gevulde 

riool van 0,8 m wijdte. 

Gewenschte wijdte van huisrioleeringen. 

Omtrent de gewenschte wijdte van huisrioleeringen loopen 
de meeningen nogal uiteen. Amsterdam schrijft een wijdte 
van 12 5 cm voor, Den Haag van 15 cm, terwijl ze onder 
de vloeren der huizen in beide gemeenten van ijzer moeten 

Schrijver dezes komt het voor, dat in vele gevallen een 
riool van 15 cm te verkiezen is boven een van 12,5 cm. 
De gemeenten moesten in dit opzicht meer vrijheid laten. 

De hoogere kosten van wijde riolen zijn toch een voldoen 
de rem tegen overdrijving. 
Bij droogweerafvoer, en die komt het meest voor. is de 
snelheid meestal te gering om vaste stoffen mede te voeren 
en dan zijn wijde riolen aan te bevelen, omdat ze meer 
vaste stoffen kunnen bergen, voordat ze schoongemaakt 
behoeven te worden. 
Kunnen straatriolen niet diep en hoegenaamd met geen 
hellinq gelegd worden, dan moeten ze zeer wijd zijn. Z,e 
moeten dan als het ware een overdekt kanaal vormen 
waarin maar zeer weinig verhang noodig is om een groote 
hoeveelheid water af te voeren. 
Het diep liggen van riolen kan tengevolge hebben, dat 
houten fundeeringen droog komen, hetgeen verzakking der 
gebouwen kan veroorzaken. 

Kanalen. 

Voor kanalen met wanden van grond geldt de formule: 

V = C X l / R X a, waarin 
natte doorsnede itw*» 

] ^ = -— (hydraulische 
122 + l / R ' n a t t e omtrek 

100 x l / R 

straal). 

De waarden van C bij verschillende gemiddelde stralen 
R van de natte doorsneden volgen hier. 

TABEL 6. 

R = 0,8 

C = 42 

1,0 

44 

1,2 

47 

1,4 1,6 

49 50 52 

2,0 

53 

2,5 3,0 

56 58 

3,5 4,5 5,5 m 

60 63 65 

Daar voorbeelden van berekening van kanalen hier te ver 
zou voeren, zie men voor kanalen, schutkolken. overlaten 
en sluizen het boek „Hydraulica" van P. W . Scharroo. 
Kapitein der Genie, uitgave van de N. V. Uitg. Maatsch. 
v /h Van Mantgem & de Does, Amsterdam. 
Het boek De leer van het evenwicht en de beweging van 
water toegepast op de praktijk", door Ir. E. J. Bergsmans. 
uitgave van J. Waltman ]r., Delft. 
Het boek Waterloopkundige beschouwingen en bereke
ningen", van H. Keur, uitgave van Kluwer, Deventer 
Voor het samenstellen van huisrioleeringen kan bijzonder 
aanbevolen worden het boek: „Rioleeringen, handleiding 
tot het samenstellen van huisrioleeringen , door J|, J 
Rothuizen, uitgave van de N. V. Uitg. Maatsch. v /h . Van 
Mantqem & de Does, Amsterdam. 

De rioleering van Huis en Erf", door C. Visser, Inspec
teur bij Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam, uitgave 
van Kluwer, Deventer. 

Rioolbemaling. 

Mondt het moerriool uit in een waterkelder (zandvang). 
waaruit het gepompt wordt b.v. naar een rivier, dan dient 
het rioolwater bij buitengewone stortbuien m den kelder 
zoo laag gehouden te worden, dat het noodige verhang 
voor de laagst gelegen stadswijken behouden blijft, anders 
loopen deze gevaar onder te stroomen. 
Om het water zoo laag te kunnen houden en het gemaal 
uit economisch oogpunt zoo klein mogelijk te kunnen 
maken moet de waterkelder diep en groot zijn en heelt 
men noodig wijde riolen, zoodat een groot gedeelte van 
den regenval daarin geborgen kan worden. 
Om in zeer wijde riolen bij droogweerafvoer de noodige 
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stroomsnelheid te behouden voor het mede voeren van 
vaste stoffen, maakt men in den bodem van het riool ook 
wel een kanaaltje, voldoende voor droogweerafvoer. 
Zijn er grachten, kanalen, singels of vijvers, waarin men 
het water van een buitengewoon grooten regenval voor 
een gedeelte kan laten overvloeien, zonder deze sterk te 
verontreinigen, dan kan een nooduitlaat in den water-
kelder of kunnen nooduitlaten in de riolen aangebracht 
worden. 
Met het oog op verontreiniging is het van belang, dat 
het overvloeien naar bovengenoemde wateren slechts bij uit
zondering plaats heeft. 
Nemen we aan, dat tot een regenval van 1,5 cm in het 
uur de nooduitlaten niet mogen werken en bij niet al te 
dichte bebouwing s/io van den regenval in de riolen komt, 
dan zou b.v. bij een oppervlakte van 100 hectaren, 9000 m3 

in het uur in de riolen stroomen. 
Kan 50 m3 per hectare in de riolen geborgen worden, dus 
5000 m3 in 't geheel en in den waterkelder 1300 m3, dan 
móet 2700 m3 in het uur naar de rivier gepompt worden. 
Door een buis van 0,8 m diameter of 0.5 m2 doorsnede 
kan bij een stroomsnelheid van 1,5 m per seconde 2700 m3 

in het uur stroomen. 
Uit economisch oogpunt kan men er de voorkeur aan
geven, dat voor droogweerafvoer een kleine pomp werkt; 
doch bij aansluiting van een kleine pomp op de wijde pers-
buis wordt de stroomsnelheid daarin te gering om vaste 
stoffen mede te voeren. Een afzonderlijke persbuis voor de 
kleine pomp is gewenscht. Dit is te meer noodig. indien 
centrifugaalpompen worden toegepast, omdat deze voor 
bepaalde manometrische opvoerhoogte geleverd worden. 
De gezamenlijke zuig-, druk- en weerstandshoogte mag 
niet aanzienlijk kleiner of grooter zijn. dan waarvoor de 
pomp is geleverd; doch dit is niet te bereiken, indien twee 
centrifugaalpompen op een persbuis werken, omdat de 
weerstandshoogte niet dezelfde blijft bij de werking van 
een of twee pompen. 
Deze pompen kan men, wanneer electrische drijfkracht 
wordt gebezigd, automatisch in werking doen treden bi; 
een vastgestelde waterstandshoogte. 
Om de riolen steeds voor waterberging beschikbaar te 
hebben, moet de bemaling bij droogweerafvoer het water 
m den kelder steeds beneden de uitmonding van het riool 
houden. De kelder moet dus zoo diep zijn. dat de bodem 
tamelijk veel beneden de uitmonding van het riooj ligt. 
Aanbeveling verdient het bovendien, dat de bodem een 
zekere helling heeft naar de zuigbuis. 
Om de centrifugaalpompen bij een zekeren waterstand in 
den kelder automatisch in werking te doen treden, moet 
men de pompen beneden dien waterstand plaatsen, het
geen men kan, door naast den waterkelder een pompen- • 
kelder te maken van dezelfde diepte. 
Dit zijn maar enkele korte aanwijzingen, maar het spreekt 
vanzelf, dat het vraagstuk een grondige studie vereischt. 
In De Ingenieur van 1905 komt op bladz. 137 een zeer 
leerzaam artikel voor over rioolbemaling van Ir. F. K. Th. 
van Iterson. 

UooTstroomingsvermogen van buizen voor waterleidingen 
en pompen. 

Het doorstroomingsvermogen van een buis is: de stroom
snelheid X het oppervlak van de doorsnede der buis. 
Stroomt het water uit de opening van een reservoir met 
dunnen wand, dan is het uitsfroomingsvermogen kleiner 
dan met dikken wand, omdat de samentrekking van den 

waterstraal, contractie genaamd, bij een dikken wand 
geringer is. Is de wand dik, dan trekt maar een klein deel 
van den waterstraal bij het begin van de opening samen, 
terwijl het overige deel naar den wand van de opening 
trekt, hetgeen een meer regelmatige uitstrooming ten
gevolge heeft. 

Volgens proeven van onderzoekers is de uitstroomings-
coëfficiënt bij een dunnen wand gemiddeld 0,625 en bij een 
wand ter dikte van 2 a 3 maal de wijdte der opening ge
middeld 0,815. Vorm en afmeting van de opening en de 
grootte van de drukhoogte hebben ook invloed op de 
grootte van dezen coëfficiënt, maar voor de berekeningen 
die volgen, hebben we zoo'n groote nauwkeurigheid van 
deze coëfficiënten niet noodig. 

De theoretische uitstroomingssnelheid is volgens de Wei-
van Torricelli: 

V = \^2g X H en de werkelijke snelheid, berekend met 
een uitstroomingscoëfficiënt van 0,815: 

V = 0,815 x l / 2 g x H 

waaruit volgt: 

v . , _ 2g x H „ 
—;-=•— en H 

of V 
1,227 

1,5 g x 1.5. 
Stroomt het water door een buis uit een reservoir, dan is 
het drukverlies tengevolge van de wrijving van het water 
langs den buiswand, zonder den contractieweerstand bij 
de intrede van het water in de buis: 

H. 
V-' k T x - x K x L 
2g D V = 

^2g x Hw 

/ 
/ k 

D x L 

i s : H — H , 
2g 

Volgens de wet van Bernoulli 

waaruit volgt: 

V-' k T , V2 

^ X s x L + 2 - , of H : ^ V 5 

Wordt de contractieweerstand ook in rekening gebracht 
dan is: 

H V2 

x L + 1 

+ g !xl ,5ofH = g x ( k x L H = S , X Ü x L + 2 ^ X l ' 5 o f H = è X ( . Ü X L + 1'5 

Uit een en ander volgt, dat met invoering van den con
tractieweerstand het drukverlies is: 

V2 / k 
Hw = 2^ X (Ij x L + 0,5 

V2 k en zonder contractieweerstand: H = — X — X I. 
w 2g D 

Voor den weerstand in een bocht kan bij 0,5 gevoegd 
worden 0,25 KJi, yoor den weerstand in een afsluiter van 
dezelfde doorsnede als de buis 0,8. 
De formule doet zien, dat bij eenigszins lange buizen deze 
factoren maar van geringen invloed zijn op het totale druk
verlies, waarom ze veelal verwaarloosd kunnen worden, te 
meer daar de weerstandscoëfficiënt k ruim genomen is met 
het oog op eenige ruwheid van den buiswand. 
Is de inlaat conisch, dan is de contractieweerstand gerin
ger, doch dit laten we hier verder buiten beschouwing. 
De waarden van k bij verschillende middellijnen D volgen 
hier. 

TABEL 7. 

D = 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,15 0,20 0,30 0,50 i 

k = 0,0566 0,0460,04070,03750,03540,03280,03120,029J ,0,0280,027 0,0261 
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Voorbeeld van berekening. 

Stroomt door een buis van 0.3 xn muldellijn of 0.0707 ^ 
doorsnede. 0,05 m^ water per seconde, dan * de stroom-

snelheid: 
-ir _ Q — _ M r _ = 0,7 ra per seconde. 
V — fT 0,0707 

Is de buis 1000 m lang, dan is het drukverlies: 

Volgens de nieuwe formule van Dr. Ing. Biegeleisen is 

het drukverlies: 

H w = 0,0012x^xL = 0.0012x^xl000 = 2,29ra. 

Dit is maar een onbeteekenend verschil. Bij nauwe buizen 
is het drukverlies volgens de oude formule iets grooter dan 
volgens de formule van Dr. Biegeleisen. hetgeen goed is. 
Trndat aangroeiïng in n a u . e buizen het drukverlies zeer 

veel verhoogt. , , . a 

De grootte van de snelheid heeft ook invloed op het ver
schil van de uitkomsten der twee formules, omdat in de 
formule van Dr. Biegeleisen het drukverlies niet evenredig 
is met het vierkant der snelheid, zooals in de oude formule, 
waarin we kunnen zien. dat zij op de wet van den vrijen 
val berust. ,.., 
De buizen van waterleidingen neemt men gewoonli)k zoo 
wijd dat de snelheid daarin 0.7 m per seconde met te 
boven gaat, daar anders het drukverlies uit economisch 
oogpunt te groot wordt of door het groote drukverhes 
te weinig druk op de tapkranen overblijft. 
Doordat ik reeds jaren lang als architect aan fabrieken 
verbonden ben. was ik bijzonder in de gelegenheid, proeven 
te nemen met buizen, die water aanvoerden uit een meer 
dan 10 m hoog geplaatst reservoir, en uit die proeven bleek, 
dat de oude formule betrouwbare uitkomsten geeft. Wien 
dus het in de 1.9 en 1.1 macht brengen van getallen in de 
formule van Dr. Biegeleisen te omslachtig is. gebruike ge^ 
rust de oude formule, waarin ook gemakkelijk coëfficiën
ten voor bochten en afsluiters zijn in te voeren, hetgeen bij 
korte buizen wel eens noodig kan zijn. 
Over de manier van samenstellen van de nieuwe formule 
lezen we in een artikel van Ir. B. F. van Nieyelt in 

Water" het Maandblad voor Nederland en Kolomen, 
no. 8 van den derden jaargang: „dat Dr. Biegeleisen en zi,n 
medewerker ingenieur R. Bukowski in de Gesundheits 
Ingenieur van 1914 een artikel hebben geschreven, waarin 
zij het resultaat van hun onderzoek neerlegden, waarna 
volgde: ..Nadat zij onbetrouwbare gegevens terzijde 
hadden gelegd, beschikten zij over niet mmM* dan 1761 
bruikbare proefnemingsresultaten van verschillende onder
zoekers en leidden daaruit op elegante wijze, langs gra-
phischen weg. formules af voor strooming van water in 
gietijzeren en smeedijzecen buizen'. 
Als losse bijlage van het maandblad „Water" verscheen 
een door den heer J. J. Roelants vervaardigde graphische 
voorstelling gebaseerd op de formule van Dr. Biegeleisen. 
Deze graphiek wordt door het Rijksbureau voor Drink
watervoorziening gebruikt en de door mij naar de formule 
van Dr. Biegeleisen samengestelde tabel, die bij voldoende 
belangstelling met dit artikel uitgegeven zal worden, kan 
ook goede diensten bewijzen omdat er zeer nauwkeurige 
berekeningen mede gemaakt kunnen worden. 
In genoemd artikel van Ir. Van Nievelt wordt ook nog 
het volgende gezegd over de vele formules, die sedert 
1732 zijn samengesteld: 

Zoo zijn langzamerhand een groot aantal empirische 
formules ontstaan; voor de strooming van water in oude 
en nieuwe gietijzeren buizen zou ik er zonder veel moeite 
alleen al een zestigtal bijeen kunnen brengen en er zi,n er 
vermoedelijk nog veel meer. Gaven deze formules nu on
geveer dezelfde uitkomsten voor overeenkomstige gevallen, 
dan was het groote aantal ervan nog niet zoo erg. dit is 
echter geenszins het geval: de uitkomsten kunnen ver
schillen van bijna 400 percent opleveren. Nog steeds groei 
het aantal formules aan en wordt de ^ a m ^ . ^ 
gebied grooter. A gebruikt de formule ^ n Dupui uit 1848^ 
B werkt nooit anders als met die van Darcy d » 5 7 ) ' C 

vindt de formule van Lang (1911) de ware, enz En hoe 
velen zijn er. dit zij terloops opgemerkt, die buizennetten 
berekenen, zonder gebruik te maken van een formule, zoo 
maar ^ op het gevoel: benijdenswaardig talent, dat 
zeker aangeboren is!' . 
Het laatste is natuurlijk scherts. Men kan nu eenmaal niet 
op het gevoel het doorstroomingsvermogen van buizen 
bepalen evenmin als het draagvermogen eener constructie 
Hier is het doel. de bovengenoemde verwarring zooveel 
mogelijk weg te nemen en het berekenen van het door-
roomingsvermogen van buizen onder veler bereik te 
brengen. De vraagstukken moeten daartoe met ingewik
kelder voorgesteld worden dan ze zijn. 

Voorbeeld van berekening van een buis met vrijen uitlaat. 

Stroomt door een buis van 0.10 m middellijn of 0.00785 m^ 

doorsnede en 100 m lengte het water met een drukhoogte 

van 10 m. dan is bij vrijen uitlaat de stroomsnelheid: 

l / 2 g x ^ H _ 4,43 x l / W 
V = VI xL + 1 " | / ^ 

. 2,47 m 
1,0312 
0,10 

0,019 m3 per seconde. 

per seconde. 
Het doorstroomingsvermogen is: 

Q = V x F n = 2 ,47x 0.007853 

Het drukverlies is: 

V'2 k x T . 2AV. x 0 ' 0 3 1 2 - X 100 = 9,69m. 
H w = 2 i X D 19,625 X 0,10 A 

De snelheid, berekend naar den overblijvenden nuttigen 
druk of de snelheidshoogte H - H w , moet. indien de bere
kening zeer nauwkeurig is uitgevoerd, gelijk zijn aan de 
eerst verkregen snelheid. 
Bewijs: 

V = 4,43 x ^ ï r ^ H ; = 4,43 X ̂ 1 0 - 9,69 = 2,47 m 

per seconde. 

Voorbeeld van berekening bij vernauwing van buislei-

dingen. 

Stroomt het water met een drukhoogte van 20 m uit een 
watertoren, eerst door een buis van 0.2 m middellijn en 
1000 m lengte en vervolgens door een buis van 0.1 m mid
dellijn en 235 m lengte en ten slotte door een afsluiter van 
0 05 m middellijn. dan moet men, om de hoeveelheid water, 
d'ie door de buis kan stroomen, te berekenen, eerst de 
stroomsnelheid in de wijde buis schatten en daaruit aflei
den de snelheid in de nauwe buis en den afsluiter. Door 
probeeren moet men dan ten slotte de juiste snelheid 

vinden. j ,. j „i 
Blijkt na het berekenen van de drukverliezen, dat de sne -
heid in den afsluiter, berekend naar de overblijvende snel
heidshoogte, gelijk is aan de snelheid, die was afgelexd uit 
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de geschatte snelheid in de wijde buis, dan is de schatting 
goed. Na een paar berekeningen te hebben uitgevoerd naar 
een geschatte snelheid, bleek, dat de snelheid in de wijde 
buis moest worden bepaald op V = 0,5 m per seconde. 
Van de buis van 0,2 m middellijn is het oppervlak van 
de doorsnede 0,0314 m2 en van de buis van 0,1 m middel
lijn 0,00785 m2. 

De snelheid in de nauwe buis verkrijgt men door de snel
heid in de wijde buis te vermenigvuldigen met de door
snede van die buis en dan te deelen door de doorsnede van 
de nauwe buis. 
De snelheid in de nauwe buis is dan: 
„ 0,5 X 0,0314 
vi — —0 0078^— — P e r s e c o n ^ e -

De snelheid in den afsluiter, die een doorsnede heeft van 
0,00196 m2 is: 

Vu •= 
0,5x0,0314 

— o m per seconde. 0,00196 
Het drukverlies in de wijde buis is: 

H 
V2 

2-gX x L 
0,52 

D ' " 19,625'N 0.2 

Het drukverlies in de nauwe buis is: 

V 2
X K 22 0,0312 

2g D 

< S * x 1000= 1,78 m. 

H x 235 = 14,95 19,625 'N 0,1 
De snelheid in den afsluiter, berekend naar de overblij
vende snelheidshoogte is: 

V ]1 = l / 2 g x l / H - H HWi = 4,43 x 

^ 20 — 1,78 — 14,95 = 8 m per seconde. 
Het doorstroomingsvermogen of de afvoer is: 

0 = 0,0314 X 0,5 = 0 , 0 1 5 7 m3 per seconde 
of Q = 0,00785 X 2 = 0,0157 ms 'per seconde 
of Q = 0,00196X 8 = 0,0157ms per seconde 

Daar bij dergelijke lange leidingen het drukverlies wegens 
de botsing van de waterdeeltjes onderling in den over
gang van de wijde in de nauwe buis maiar zeer gering is. 
hebben we deze verwaarloosd, hetgeen een aanmerkelijke 
vereenvoudiging in de berekening beteekent. Dit is te meer 
geen bezwaar, omdat met het oog op eenige ruwheid van 
den buiswand de waarde van k ruim genomen is en alle 
berekeningen op dit gebied maar zeer benaderend zijn. 
Verwaarloosden we de botsing van de waterdeeltjes niet. 
dan zou het drukverlies tengevolge dezer botsing berekend 
moeten worden volgens het theorema van Borda met de 

rormule: H — — _ waarin u = den contractie-
2g 

coëfficiënt, dien we in zoo'n geval kunnen stellen op 0,7. 
Wat het probeeren in bovenstaande berekeningen betreft
in het boek van Ir. E. J. Bergmans worden bij het bereke
nen van kanalen ook voorloopige waarden geschat. Op 
bladz. 111 staat b.v.: „In de praktijk komt het vaak voor, 
dat bij een gegeven afvoer de verhanglijn bepaald moet 
worden. Daar F en O nog onbekende grootheden zijn, af
hankelijk van de waterdiepte, worden zij door probeeren 
bepaald, n.l. door eerst zekere waarden daarvoor aan te 
nemen en de berekeningen te herhalen". 

Voorbeeld van berekening, wanneer de hoeveelheid water, 
die door de buis moet kunnen stroomen, gegeven is. 

Bij het berekenen van waterleidingen zal meestal de hoe
veelheid water, die bij een bepaalde snelheid door de bui
zen moet kunnen stroomen, gegeven zijn en daaruit de 

wijdte van de buizen en het drukverlies bepaald moeten 
worden. De berekeningen worden daardoor eenvoudiger 
dan die, welke hieraan voorafgingen. Is b.v. het gewenschte 
doorstroomingsvermogen 0,0157 m3, per seconde een hoe
veelheid als in de hier voorafgaande berekening, en de 
bepaalde snelheid 0,5 m per seconde, dan moet de buis 
een doorsnede hebben van: 

F = Q _ 0,0157 
V 0.5 

en de snelheid in een nauwere buis van de hierboven ge
noemde doorsnede: 

Q _ 0,0157 

0,0314 ra2 

v = v; = — 2 m per seconde. V 0,00785 
Het drukverlies kan nu op de hier voorafgaande manier 
berekend worden. 

Voorbeeld van berekening van een pompleiding. 

Een pomp voert 0,01 m3 water per seconde op door een 
buis van 0,1 m middellijn en 100 m lengte, terwijl de zuig
en pershoogte te zamen 10 m bedraagt. Hoe groot moet 
de manometrische opvoerhoogte zijn? 
De stroomsnelheid is: 

v _ Os _ 0,01 , „_ 

F n - 000785 - 1 ' 2 7 m P e r seconde. 

Het drukverlies is: 

u V2 k T 1,272 

Hw =. — v — v T — ' 
2 g X D X L - 1 9 , 6 2 5 

0,0312 1AA 
x ^ Q J - x 100 = 2,56 m. 

De manometrische opvoerhoogte van de pomp moet dus 
zijn: 10 + 2,56 = 12.56 m. 
In catalogi voor pompen komen tabellen voor, waarin 
de drukverliezen wel eens kleiner zijn dan volgens de uit 
komsten van deze formule, omdat de weerstands
coëfficiënt k kleiner genomen is; doch om teleurstelling te 
voorkomen, verdient het aanbeveling, deze niet kleiner te 
nemen. 

Bij toepassing van centrifugaalpompen is de berekening 
van de manometrische opvoerhoogte van bijzonder groot 
belang, omdat een aanmerkelijke afwijking met de mano
metrische opvoerhoogte, waarvoor de pomp is samen
gesteld, de nuttige werking verhindert. 

Twee verschillende formules, waarvan de uitkomsten ge
lijk zijn. 

Indien men voor het berekenen van het drukverlies in 
ijzeren buizen de formule: 

V 2 x L H™ = -, die men voor kanalen gebruikt. w " " O' X R' 
wil toepasSêfa' en dezelfde uitkomsten wil verkrijgen als met 
de formulS^1 

H V2 k T 

Hw = ^ x E, x L, 

dan volgen hier de waarden van C = l / zJ^M b „ v e r_ 
schillende waarden van de middellijnen D en gemiddelde 
stralen R. 

TABEL 8. 

D 

R 

C 

= 0,04 

= 0,01 

= 43,2 

0,06 

0,015 

47,1 

0,08 

0,02 

48,9 

0,10 

0,025 

50,2 

0,15 

0,0375 

51,9 

0,20 

0,05 

53,0 

0,30 

0,075 

54,0 

0,40 

0,10 

54,6 

0,50 

0,125 

54,8 

0,60 m 

0,15 m 

55,0 

De waarden van k komen in tabel 7 voor. 
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Afbeelding 5. 

Voorzijde Twentsche Bank, Spuistraat, Amsterdam. 
Men lette op de linkervleugel, die op uitbreiding is gebouwd. Het 
meest linksche perceel is gedeeltelijk ook in gebruik genomen door 

de Twentsche Bank. (Arch. Gebr. van Gendt A.Lzn.). 

koningen staat. In het Febr. nummer van dit blad komt 
in verband met de toepassing van natuursteen een foto 
van een détail van dit gebouw voor. Het is voor den bui
tenstaander altijd een min of meer typisch geval geweest 
die Drie Koningenstraat daar. Er stond een gebouw niet 
zoo massief als het tegenwoordige. 
In dit gebouw was destijds gevestigd het Blaauwhoeden-
veem. Deze zaak verliet het pand. En nadat dit een tijd
lang ledig stond is het ten slotte maar afgebroken. Na
dien is het Blaauwhoedenveem gecombineerd met het 
Vriesseveem. De Driekoningenstraat bevat in het midden 
nog een kantoorgebouw en wordt op den anderen hoek 
(Heerengracht) begrensd door de uitbrëftfcng van de 
Associatie Cassa. 
In dit hoekpand is de safe-afdeeling dezer bank onder
gebracht. Het valt hier op dat voor deze uitbreiding ge
heel van den eerder toegepasten bouwstijl is afgeweken. 
Zouden wij hier een opmerking mogen lanceeren dan is 
het deze: Het bestaande pand karakteriseert beter het 
bank-gebouw-idee, dan de uitbreiding vermag het safe
idee te symboliseeren. Terwijl de safe niettemin aan de 
eischen zeker zal voldoen mogen wij anderzijds met vol
doening constateeren dat de uitbreiding door de heeren 
Posthumus-Meijjes in harmonie met de Heerengracht is 
gehouden. 
Keeren wij door de Nieuwe Leliestraat op onze schreden 
terug dan vinden wij over de Torensluis het bankgebouw 

van de Ned. Standaard-bank en de firma Kalff. Deze 
bouw is van Prof. Dr. Ir. Slothouwer d.w.z. juist voor 
Z . Hooggel. Professor werd. In overeenstemming met het
geen ons bekend is van de opvattingen van dezen Hoog
geleerden Architect is het gebouw naar het uiterlijk niet 
te onderscheiden van een patriciërshuis en breekt aldus 
geenszins met den bouwtrant langs de Amsterdamsche 
grachten. 
Door de Torensteeg komen wij op de Spuistraat waar 
aan onze rechterhand de Twentsche Bank en de achter
zijde van het Postkantoor liggen. Links van de Toren
steeg kijken wij op de achterzijde der uitbreiding der 
Handelsvereeniging Amsterdam (alom bekend als de 
H. V. A.) . 
Reeds uit de achterzijde van dit gebouw blijkt dat de 
heeren van Gendt hier een juweeltje van maken. Bezien 
wij de voorkant van dit gebouw aan de N. Z. Voorburg
wal, dan blijkt deze verwachting ten volle verwezenlijkt 
te zullen worden. 
De linkervleugel is kortgeleden klaar gekomen in geheel 
denzelfden levendigen stijl van de bestaande rechter
vleugel. Ons bezwaar, dat de vleugels zouden afsteken 
tegen elkaar vond erkenning, zij het ook dat dit telepa
thisch ging. Wij klapten van vreugde in onze handen toen 
wij een steiger zagen verrijzen waarmee de geheele voor
gevel van het oude pand werd weggenomen. 
Momenteel is de kap- en bovenste verdieping geheel met 
hout afgeschoten en stijgt bij ons de hoop, dat de rech-
tergevel thans in algeheele overeenstemming met de lin
kervleugel zal worden opgetrokken. 
Aldus krijgt de buitenstaander de illussie alsof een geheel 
nieuw pand is neergezet. Deze illussie is des te schooner 
omdat het gebouw aan alle kanten bekeken een juweeltje 
is. Op zoon frisch gebouw moest het weer en de neer
slag nu eens geen vat hebben. Maar dat is een illussie die 
desillusie wordt. 
Wij draaien aan alle kanten om de Nieuwe Kerk heen en 
zijn geenszins van plan de rust van Michiel Adriaanszoon 
de Ruijter te verstoren en laten de kerk voor wat zij is. 
Dat wij hier zoo luchtig langs stappen komt niet voort uit 
gebrek aan waardeering voor het bouwwerk noch voor de 
Ruijter, het komt voort uit de wetenschap, dat wij zuinig 
moeten zijn met de ons toegemeten ruimte. 

Afbeelding 6. 

Beurs en Effectenbeurs. 
Men lette op de luchtbrug die Beurs met Effectenbeurs verbindt. 
Op den achtergrond de Oudekerkstoren volgens velen de mooiste 

toren van Amsterdam. 
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Afbeelding 7. 

Het Damrak te Amsterdam pl.m. 1922. 
Rechts ziet men de beruchte schutting om den poel waar thans de 
verdiepte tuin ligt. Daarachter de Bijenkorf met ingang Damzijde. 
Links op de foto het café de Bisschop, dat geheel ontruimd en van 

kap- en bovenverdieping is ontdaan. 

Door Gravens t raa t en Zou t s t eeg zakken wij af n a a r het 
wereldberuchte of beroemde Damrak . Kijken wij zoo 
tegen de Beurs aan dan hebben wij alle bewonder ing voor 
het werk van Dr . Berlage. D e langsgevel en gevel aan de 
zijde der Oudebrugs teeg zeggen ons helaas niets. De 
Effectenbeurs getuigt voor ons van strijd tusschen de 
effectenmenschen en het Beursbestuur in casu de G e 
meen te 1 ) . W a t een afschuwelijke dingen luchtbruggen of 
verbindingskokers zijn toont U de Beursstraat . W i j ont
vluchten de Beursstraat en raken verzeild in de W a r m o e s 
straat en bevinden deze thans een tweede rangs straat . 
W a s het niet dat in deze s t raat het Polit iebureau ligt, 
dat beheer voert over de beruchte Zeedijk en omstreken 
en dat verder in de W a r m o e s s t r a a t het wereldberoemde 
Hotel Kransnapolsky ligt dan zou de W a r m o e s s t r a a t ge
heel en al achterop raken. 

Wij zien da t de uitbreiding van „ K r a s " oprijst in afwij
king van den bouwstijl van het bes taande gedeelte. H e t 
kleine torentje, dat net op den Dam uitkijkt heeft Kras 
blijkbaar noodig om de aandach t op zich te vestigen. 
Vroeger waren het de kletstafel en de pannekoeken die 
de aandacht op Kras vestigden. 

Als wij nog verder om den D a m heen draaien dan komen 
wij of in de N e s of op het Rokin terecht. 
W a s de Nes vroeger een probleem ter verdelging, het is 
de vroedschap gelukt deze Nes , volgens de fabels en 
legenden een broeinest van alle menschelijke ondeugden, 
om te doopen in een van de stilste s traten van geheel 
Amsterdam. O p het asphalt schuifelt men langs de tal
rijke tabakskantoren. Achte r de muren van de veiling
gebouwen waren thans rond de hartstochten, die de 
Huizen- en Tabakshande l nu eenmaal in zich dragen. 

) Vonden de effectenmenschen eerst onderdak in Berlage's schep
ping, later hebben zij zich afgezonderd hetgeen, meenen wij, geenszins 
aan Dr. Berlage of diens schepping heeft gelegen. Vinden wij de ge
schapen toestand derhalve niet mooi, het gebouw dat Effectenbeurs 
neet zouden wij bijna geneigd zijn wel mooi te noemen. 
Mooier althans dan de Bijenkorf. Zoo aan de Bijenkorf al iets moois 
ontdekt kan worden, dan zit dat o.i. in de hoogte n.l. de kap en 
oren. Op de hoogere étages zijn de vensters geblindeerd door aller

lei, blijkbaar tot het bedrijf behoorende kasten enz. Begeven wij ons 
m de Beursstraat dan zien wij, dat deze beter Pakstraat genoemd kan 
worden. Alles ademt hier in en door de Bijenkorf. 

Stellen wij naast de Nes , het Rokin, dan zien wij dat het 
Rokin in de laatste jaren een probleem uitmaakt. Het ver
maledijde Rokin belemmert het snelverkeer. Het gracht-
water is vies. de bestrating is slecht, het pontje is uit den 
tijd. Er is geen belemmerende afsluiting van het Rokin in 
de gedaante van het gebouw Industria. Er is dus geen enkel 
beletsel om het Rokin te dempen. 

Trots de aangehaalde lichtpunten, die de demping niet 
tegenwerken vreezen wij met zeer groote vreeze, dat, als 
de demping eens voltrokken zou worden een soortgelijk 
vonnis geveld zou zijn als lang geleden over het Damrak. 
Niettegenstaande Beurs, Effectenbeurs en Bijenkorf is er 
toch altijd een drukke en stille zijde van het Damrak. Zoo 
zal het o.i. ook zijn met het Rokin. Overigens is er o.i. geen 
enkele reden om het Rokin niet eens in het asphalteerings-
plan te betrekken. Eerst dan zal naar onze meening blijken 
wie gelijk hebben: dempers of niet dempers. 
O p het Rokin vinden wij het kapitale gebouw der Rot-
terdamsche Bank. Hier is een typisch poortje (de St. Pie-
terspoor t ) ingebouwd. Direct na oplevering van het ge
bouw is het wederom uitgebreid. T h a n s zal de vlucht wel 
tot s tand zijn gekomen. 

He t gebouw Industr ia word t door voor- en tegenstanders 
van de Rokinkwestie als een sta in den weg beschouwd. 
Bij dezen bouw is het Beurspoort je in eere gehouden. 
Door een der nauwe steegjes komen wij van het Rokin 
in de Kalverstraat . D e buitenlanders die zich aan Lissone 
hebben overgeleverd beginnen in de Tour ing cdrs hun rit 
op den D a m om door de Kalverstraat opgenomen te 
worden en ondergaan daa r het niet denkbeeldige gevaar 

. aan een der vele u i thangborden te blijven haken. 
H e t winkelhuis van Gerzon heeft een geleidelijke uitbrei
ding ondergaan en heeft thans een behakte betonnen gevel 
waa rmede Arch . M o e n o.i. een bewijs van zijn liefde voor 
het beton heeft gegeven en thans als zoodanig min of 
meer baanbreker is. Overigens dragen de moderne winkel
puien onder oude gevels niet bij tot verfraaiing der Kal
vers t raat (zie winkel H u f ) . 

Een mooi winkelpandje is dat van de firma Boldoot, Arch . 
Roodenburg . 

W e e r een nauw steegje door (Amste rdam heeft zeer veel 
van deze steegjes) en wij s taan op den N . Z . Voorbu rg 
wal . Deze straat heeft het verkeer bui tengewoon aange 
trokken sedert de s t raat van een asphal tdek is voorzien. 
Over igens staat een deel van deze straat in dienst van 
H. M . de Courant . (Telegraaf, Courant , Handelsblad 
S tandaa rd en b.v. de T i jd ) . 

Parallel met de N . Z . Voorbu rgwa l loopt de Spuistraat . 
Als ooit de picht tot dempen den Amsterdammers parten 
heeft gespeeld dan is het wel hier. De Spuistraat als straat 
is een hopela&%e mislukking en als zoodanig mogelijk een 
waarschuwend voorbeeld voor de Rokindempers. 
Als wij ons van deze straat afwenden bekruipt ons de 
lust de bri l lante gordel van Amste rdams grachten langs 
te dwalen. 

W i j keeren echter op onze schreden terug en naderen het 
punt van ui tgang n.l. den Dam. 

W i j zien, dat thans de koepel van het Paleis is gehuld 
in een steiger die ons belet te zien hoe laat het is. 
W e d e r o m en als altijd s taat de Dam met zijn Paleis in 
het teeken der publieke belangstelling. 
Dank zij het mooie lenteweer heeft onze vriend de snel-
teekenaar wederom concurrentie gekregen van het open
luchtspel der Poppenkast . 
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Raadhuis voor de Gemeente Strijent 

van D. H. Lammers, Architect te Stryen en D. Visser, Architect B . N . A . te Schoonhoven. 

door Daaf Kocns» 

Met losse plaat. 

Onze generatie leeft in een gelukkigen tijd. Allerwege valt 
er in ons schoone bouwvak vooruitgang te constateeren 
Men raakt meer en meer doordrongen van den eisch een 
op te richten bouwwerk te doen ontwerpen door ter zake 
kundigen. W a s tot nog toe de gewoonte ten plattelande 
een huis of openbaar gebouw te doen bouwen of verbou
wen door den timmerman ter plaatse, die hoewel goed 
vakman zijnde, meestal de capaciteit miste een goed door
dacht bij de omgeving passend plan te maken, gelukkig 
komt er een kentering ten goede. Toch ziet men nog her
haaldelijk, zelfs van overheidswege, dat er niets gedaan 
wordt om een behoorlijk gebouw te stichten. Veelal speelt 
de finantieele kwestie een rol, doch men vergeet, dat bij 
bouwen het disponibel zijnde geld slechts éénmaal kan 
worden uitgegeven. Daarom is het plicht de leiding bij 
bouwen in handen te geven van hen die kundig genoeg 
zijn een aesthetisch geheel te scheppen, gepaard gaande 
aan practische inzichten en een constructie te kiezen, die 
later geen grove fouten vertoont bij economisch gebruik 
der bouwmaterialen. Te veel leergeld werd er reeds be
taald, wij willen geen voorbeelden noemen, deze zijn er 
te kust en te keur. Gelukkig tellen wij in ons land nog 
ernstige en wijze mannen, die het belang inzien van een 
goede architectuur, van een soliede bouwwijze, die mee
gaan met hun en onzen tijd en beseffen, dat alles wat 
nieuw en vreemd lijkt juist een teeken van vooruitgang is. 
Elk mooi oud gebouw behoudt tot heden ten dage zijn 
cultureele waarde. Zoo zal het ook zijn met de te stichten 
bouwwerken van onzen tijd. Een werkelijk goed plan zal 
tot het nageslacht blijven spreken van onze dagen, het 
zal het bewijs staven, dat wij ons in nieuwe lijnen richten, 
lijnen behoorend bij ons kader, denkwijze en geestelijk 
leven. Al is de richting nog niet geheel zuiver omlijnd, de 
oudere bouwstijlen zijn ook niet in enkele jaren tot volle 
schoonheid gekomen. De een na den anderen stijl is ont
staan omdat men behoefte aan iets anders, iets nieuws 
had, meegaande met den tijdidée waarin men leefde. Onze 
bouwwijze zal nog groeien, nog wijzigen, het stads- en 
dorpsschoon zal zich meer dan de laatste eeuw aanpassen 
bij onze moderne mechanische leefwijze, wij gaan en willen 
vooruit en leven, zooals ik in den aanvang reeds opmerkte, 
in een bediijvigen, gelukkigen tijd. Het valt te waardeeren, 
dat men hen, die bekwaam zijn den Architectonischen 
vooruitgang mee te helpen voortstuwen, in staat stelt, hun 
energie en kunnen te doen ontplooien. Men behoeft niet 
altijd naar de groote steden te zien. Ook in de kleine Ge
meenten ontwaakt na jaren indommelen het aesthetisch 
idéé, breken met den ouden sleur worde alom de leuze. 
Een mooi voorbeeld geeft de Zuid-Hollandsche Gemeente 

Strijen. Deze plaats in den Hoekschen Waard gelegen op 
Oud-Beijerland had behoefte aan een nieuw raadhuis. Er 
zi^n heel wat schetsontwerpen voor gemaakt. Na rijp over
leg is de keuze gevallen op het hier gepubliceerde ont
werp van de architecten D. H. Lammers te Strijen en 
D. Visser te Schoonhoven. Na uitwerking der voorloopige 
plannen besloot de Gemeenteraad tot bouwen en deze bouw 
werd bereids aanbesteed. De inschrijvingen liepen nogal 
uit elkander, de hoogste inschrijving bedroeg ƒ 59.800,—. 
de laagste ƒ 35.343,—, waarvoor het werk is gegund. Het 
aanzicht is in een landelijk karakter gehouden, daar 
Strijen een kleine landelijke gemeente is. Uit economisch 
oogpunt zijn alle diensten in hetzelfde gebouw onder
gebracht. 
De begane grond wordt ingenomen door een hal en gan
gen, in hoofdzaak voor het publiek, waarvoor de noodige 
loketten zijn gegroepeerd, verder een kamer voor den 
Burgemeester, die tevens dienst doet voor vergaderingen 
van Burgemeester en Wethouders, kamer voor den Secre
taris. Secretarie, kamer voor den Bode, Raadzaal, 
Archief. Garderobe. Toilet, Portalen, Bergplaatsen voor 
fietsen. Kelder voor centrale verwarming, Arrestanten
lokalen e. d. meer. 
De Raadzaal bevat een publieke tribune, terwijl deze zaal 
over twee verdiepingen doorloopt. 
Met het oog op te groote bouwkosten is de verdiepings
ruimte niet onderverdeeld in vertrekken, doch het geheel 
is gereserveerd voor latere uitbreiding, waar dan de vol
gende vertrekken kunnen worden ondergebracht: Com
missiekamer, Kamer voor den Gemeenteontvanger, Politie
bureau, Archieven enz Verder is op de verdieping aan 
den voorgevel een balkon gemaakt voor het doen van af
kondigen, toespraken tot de burgerij e. d. 
Het gebouw wordt uitgevoerd van baksteen met vloeren 
en balkon van gewapend beton, dit met de gedachte aan 
brandgevaar. 
In den toren is gerekend op een uurwerk, wat dikwijls in 
een kleine Gemeente niet of gebrekkig aanwezig is. 
De architectuur der gevels is zoo eenvoudig mogelijk ge
houden, behoudens eenige wisseling in het terugliggen 
van sommige vlakken. De te bezigen gevelsteenen zijn geel-
grijze klinkers, het plint wordt gemetseld van paarsblauwe 
trasraamklinkers. 
De langwerpige ramen van de Raadzaal en smalle sleuven 
van den toren worden bezet met glas in lood, in recht
hoekige kleurcomposities. 
Het verfwerk zal worden uitgevoerd in sterk sprekende 
kleuren. De aanleg der centrale verwarming is in den 
genoemden aannemingssom opgenomen. De bouw is in 
volle gang. 

MEDEDEELING* 

In het a.s. Juninummer plaatsen wij een belangrijke bij
drage „De toepassing der nieuwe Arbeidswetgeving, ten 
dienste der bouwvakken toegelicht". Dit artikel zal ieder, 
die met de Arbeidswetten te maken heeft interesseeren. 
Het kan als leiddraad beschouwd worden voor werkgever 

en werknemer, ook buiten de bouwvakken. Zelfs de des
betreffende controleerende ambtenaar zal gaarne om den 
duidelijk gestelden tekst deze verhandeling raadplegen. 

De Hoofdredacteur. 
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Huisinrichting en Meubelkunst, 
door J, J, van dcr Wcij. 

Voor cursisten van de Amsterdamsche Volks-Universiteit 
gaf architect Jan de Meijer zes voordrachten over boven
genoemd onderwerp. 

Waar deze lessen werden gegeven bij het lichtbeeld en 
dus een verklarend karakter hadden, kunnen wij hier alleen 
dat vermelden wat op de algemeenheid van de behandelde 
stof betrekking heeft. 

In zijn eerste voordracht, een synthetische beschouwing 
van het interieur uit het oogpunt van belichting door het 
raam, moest dadelijk gewezen worden op een voornaam 
gebrek bij het lichtbeelden, n.l. het kleurlooze. 
Wan t naast de belichting is de kleur in het interieur van 
de grootste waarde, waarbij docent herinnerde aan een 
brief van Voltaire, waarin deze schreef: sinds de kleur 
van mijn behangsel door een andere is vervangen, is ook 
mijn taal en spraak veranderd. 

Voor de belangrijkheid van het interieur zelf getuigt deze 
uitspraak van William Morris, dat het huis er is om in te 
wonen en de gevel maar bijzaak is. 
Docent acht de z.g. Rembrandttieke belichting — licht van 
boven invallend — het meest waardevolle voor een kamer, 
waarom hij de Amsterdamsche bouwverordening laakt dié 
voorschrijft, dat de glaslijn niet hooger dan 90 cm uit de 
vloer mag zijn. Eveneens vindt hij het art. dat voorschrijft 
dat de lichtopening een zesde van het vloeroppervlak moet 
hebben, een domme bepaling. 

De belichting door het raam kan echter veel verbeterd 
worden door het gordijn hoog op te halen en eveneens de 
tochtdekens. 

Het rolgordijn vindt docent een ongelukkige uitvinding en 
de behanger-stoffeerder beschouwt hij als het teeken van 
verval, daar deze slechts noodig werd toen gebroken werd 
met de goede belichting der 17e eeuwers en voortaan de 
ramen verborgen bleven achter zware gordijnen en drape-
nen. Onze tijd is er echter al weer aan ontkomen en men 
lacht nu om die ouderwetsche dingen. 
Het vensterluik heeft een groote beteekenis gehad in de 
bouwkunst en het zou de moeite loonen daarover een 
studie te schrijven. Zij werden toegepast toen het glas 
nog niet bestond en later een weelderartikel was. Zij 
werden op allerlei manieren toegepast, voor veiligheid 
en bescherming tegen weersgesteldheden, om het licht te 
regelen, enz. 

In de Gothiek waren zij altijd aan den buitenkant: tijdens 
de Renaissance verhuisden zij naar binnen. Nog niet heel 
lang geleden verdwenen ze om in onzen tijd weer op Oud-
Hollandschen trant bij landhuizen aangebracht te worden 
Met tal van beelden illustreert docent wat een goede of 
slechte belichting was. Goed bij de 17e eeuwers, slecht 
m het Empire tijdperk van 1820, slecht in de waterstaats
periode van 1840, toen er nog geen architecten waren; 
goed, maar ook slecht bij de architecten van heden, dié 
niet allen begrijpen, dat het raam het begin en einde der 
bouwkunst is. Ook in dit opzicht is de architectuur een 
kunst van verhoudingen. 

Wijzende op het mooie van de donkere eikenhouten pla
fonds in de huizen onzer voorvaderen, acht docent de 
wit gestucadoorde plafonds uit den booze. Hij zelf nam 
een proef met een plafond in hemelsblauwe kleur en kwam 
daardoor tot een verrassend resultaat. 
Meer dan de meubelen is ook de wand van beteekenis. 

Tegen een slechte wand komen zelfs goede meubelen niet 
uit, tegen een goede wand kunnen slechte meubelen het 
vaak nog doen. Maar men moet het onrustige en het 
teveel aan meubelen toch altijd trachten te vermijden. 
De tweede les was gewijd aan het plafond dat tegenwoor
dig uitsluitend voor rekening komt van den stucadoor, van 
wiens werk docent geen bewonderaar is. De gestucadoor
de plafonds geven teveel weerkaatst licht dat op zichzelf 
dood is. Het directe licht is het eenig goede licht. 
Oorspronkelijk was de stucadoor - het woord is van 
Italiaanschen oorsprong - - een beeldhouwer in gips. Hij 
sneed zijn dikwijls zeer kunstig werk uit het nog zachte 
materiaal. De vroegere plafonds waren doorgaans ook 
veel hooger dan nu, terwijl ze meestal opkwamen uit de 
wanden, dat aangetoond wordt uit de Lodewijk XIV en 
X V stijlen. 

De versieringen die wij nu nog hebben zijn pasklaar ge
maakt op de fabriek en worden voor het afwerken van het 
plafond tegen het tengelwerk gespijkerd. Men kan daar
voor keuze doen uit monsterboeken die werkelijk ook mon
sters inhouden. 

Een groot deel van dezen toestand komt voor rekening van 
de bouwverordeningen die brandvrij materiaal voorschrij
ven; zonder bepleisterde plafonds zou het wonen in etage
woningen thans ook niet uit te houden zijn. tenzij een 

•. goede isolatie kon worden aangebracht. 
Vele lichtbeelden geven moderne plafonds te zien die uit
gevoerd werden naar ontwerpen van Dr. Berlage, van 
den Bosch, Lion Cachet en Nieuwenhuis, welke laatste 
voor een zaal in het Scheepvaarthuis te Amsterdam, per-
cament gebruikte gevat binnen houten randjes, die een 
mooie zachte toon hebben maar toch nog onrustig zijn. In 
hetzelfde gebouw was de glas-in-lood overdekking van de 
hal van Lion Cachet, die de eenigste kunstenaar is die 
zeer rijk weet te werken zonder overdadig en onrustig te 
worden. 

Naast tal van goede voorbeelden in de moderne arbeiders
woningbouw, zijn er ook slechte waardoor bewezen wordt 
dat het nog niet zoo gemakkelijk is om iets goeds te be
reiken. Dat gebeurt zelfs nog niet altijd in het duurdere, 
o.a. een directiekamer in het gebouw der Ned. Spoor
wegen te Utrecht, waar het plafond ook nog te onrustig 
aandoet. 

Een meester in het interieur ontwerpen is de bijna ver
geten architect Lauweriks. de vroegere medewerker van 
De Bazel. Deze die veel invloed had op zijn leerlingen en 
waaraan ook docent veel te danken heeft, trekt zich 
gaandeweg terug in het abstracte geestelijke leven. Zijn 
kunst, die sterk beïnvloed is door de Mayakunst — in 
Amerika ontdekt - - is een zeer aparte verschijning. 
Deze kunstenaar laat de wanden altijd in het plafond 
overgaan en bereikt daarmede zijn eigenaardige effecten; 
hij verstaat de kunst om iets wat maar klein is een 
grootsch en monumentaal karakter te geven, zooals bij 
de hal van een bankgebouw te Hagen in Westfalen. 
Hij ontwierp o.m. de Duitsche afdeeling op de wereld
tentoonstelling in 1913 en later een tentoonstellingszaal 
te Keulen. Een evangelische kapel geeft oplossingen te 
zien waaraan niemand anders zal denken. 
Een zijner beste leerlingen is arch, van Anrooy die het 
interieur van Liberty te Amsterdam ontwierp. 
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Op het doek verschijnen nog enkele goed geslaagde 
plafonds van de Klerk en Wijdeveld, waarbij docent op
merkt dat de laatste bij zijn overwelving van de theater
tentoonstelling vooraf wel niet geweten zal hebben, welk 
schitterend lichteffect deze zou veroorzaken. 
Bij het ontwerpen trouwens vergeet elke waarachtige 
kunstenaar zijn aangeleerde theoriën om naar de inspira
tie te werken. 
Heel kort wordt melding gemaakt van de indirecte ver
lichting welke vooral op groote kantoren wordt toegepast. 
Deze verlichting verslindt veel electrischen stroom en blijft 
toch altijd gebrekkig omdat het zonder leven en dood is. 
Het eenigste voordeel hierbij is dat er geen schaduwen 

Tedoops werd nog van het gips gezegd dat dit materiaal 
het licht opslorpt en scherpe schaduwen geeft, waarom het 
vooral voor de modellen op de teekenscholen gebruikt 
wordt. De goedkoopte speelt hierbij maar een onder
geschikte rol. Andere materialen, als marmer, laten het 
licht min of meer door, daardoor vage omtrekken vormen
de, waarnaar het teekenen minder doenlijk is. 
De schoorsteen en haar ommanteling was het onderwerp 
der derde les, waarbij het lichtbeeld met het woord samen 
ging. Er op wijzende dat het open vuur de aanvang is 
geweest van de huis- en kamerverwarming, waarvan de 
haard het langste en het trouwste dienst heeft gedaan, 
wees docent er op hoeveel het gekost heeft om bij wijzi
ging van techniek en stijl te breken met de ruimte die 
eenmaal voor het open vuur bestemd was. 
Naast tal van goede voorbeelden uit een vroegere eeuw 
werden ook enkele van slechte gegeven, waardoor be
wezen werd dat ook in vergane tijden niet alles goed 
was wat gemaakt werd. 

W a s eertijds de schoorsteenstoel hoog en de boezem laag, 
dat een goede verhouding gaf; om gebruik te kunnen 
maken van de later voor den boezem geplaatsten spiegel 
werden de proportiën steeds minder goed. 
Kenmerk van het schoone is altijd het eenvoudige en dat 
viel vooral te waardeeren in de Italiaansche Renaissance. 
Een goede verhouding en treffende schoonheid werd 
steeds gevonden in de scho:orsteenen van de boerderijen 
in Brabant en 't Gooi, waardoor de kunstschilders zich 
reeds aangetrokken gevoelden vóór de oogen van onze 
architecten daarvoor opengingen. 
Vooral in de steden en het meest in de volkswoningen 
werd de schoorsteen zeer verwaarloosd en docent laakte 
de groote gestucadoorde nissen, die in de woningen 
leelijke plekken vormen. De houten of marmeren schoor
steenmantels, die eigenlijk maar een omlijsting vormen, 
missen hun doel. De thans overbodig geworderimis moet 
verdwijnen en men weet er schijnbaar geenbaaiddel op. 
Een oplossing is om de ruimte te vullen met een marme
ren plaat. Het publiek heeft evenwel ook schuld aan dit 
euvel omdat het er eenvoudig genoegen mee neemt. Trad 
dit anders op. dan zou er wel wat ten goede veranderen, 
want de smaak van het publiek geeft ook overwicht bij het 

bouwen. 
Dr. Cuypers beproefde reeds een goede oplossing te 
vinden en na hem anderen, ook Dr. Berlage wiens ratio-
neele overwegingen hem tot andere uitersten deed over
hellen. In nieuwe arbeiderswoningen van hem worden 
toch nog die leelijke nissen gevonden welke een gruwel 
zijn en alles in een woonkamer bederven. 
Naast zeer goede toepassingen van haarden, waarbij de 
nis verkleind en gevuld wordt, worden er zelfs in betere 

bouwwerken zeer leelijke oplossingen gemaakt, b.v. in 
het gebouw der Holl. Lloyd te Amsterdam, dat op zich
zelf al een mislukking is, en waarin op de meest waan
zinnige wijze met geld is gesmeten • - voor een enkele 
inktpot werd 1500 gulden betaald - - en waarmee mets 
dan wansmakelijkheid werd bereikt. 
Duur of goedkoop, doet er niet toe, voor schoonheid 
blijven de goede proportiën hoofdzaak. 
Docent zelf voelt veel voor een centrale verwarming, die 
niet hooger gaat dan 10 graden, voor het overige moest 
de meerdere warmte verkregen worden door een open 
haardvuur dat mede de gezelligheid verhoogt. 
W a a r de techniek echter steeds verder schrijdt heeft het 
bijna geen doel meer om nog over schoorsteenen te spre
ken; we zullen evenwel het vuur zelf nooit kunnen en 
willen missen en zoolang zullen er ook schoorsteenen 

blijven. 
Wij hebben intusschen te streven naar iets beters dan wi) 
over het-algemeen bezitten, waarbij het opvalt hoe een 
enkel gegeven kan leiden tot oneindig veel variaties. 
Ten slotte maakt docent nog melding van de slaafsche 
navolging der keukenschoorsteenen die eens bestemd was 
voor het fornuis, maar nu zijn waarde als zoodanig heeft 
verloren. . 
Toch roemt hij de hollandsche keuken wanneer hij b.v. 
denkt aan de Engelsche, die gewoonlijk een zeer treurig 
figuur maakt, vooral door de behangen wanden, waarvan 
door de uitwasemingen de vellen afhangen. 
Het meubel was het onderwerp voor de vierde les. Daar
toe werden afbeeldingen vertoond van meubelen uit ver
schillende tijdperken vanaf de Gothiek tot onzen tijd, die 
ook daarvoor nog geen eigen stijl bezit en in het zoeken 
daarnaar scherpe contrasten vertoont. Dit als een gevolg 
der uiteenloopende meeningen over het wezen en den aard 
van het meubel, dat constructief gedacht door den een, 
plastisch beschouwd wordt door den ander, door een 
derde in overeenstemming met de architectuur van een 
gebouw gewenscht wordt, terwijl een vierde weer het 
werk van de machine daarin tot zijn recht wil doen 

komen, enz. 
In de Gothiek hield het meubel nauw verband met de 
architectuur van het gebouw, waarmee het meubel, de 
kast vooral, een gesloten geheel uitmaakte. Zeer kenmer
kend zijn hierbij het verticale van de z.g. briefpaneelen en 
haar omlijsting. 
In de Renaissance wordt het meubel verplaatsbaar en ais 
zoodanig behandeld, dat vooral doorgevoerd wordt bij de 
Lodewijkstijlen waar de pooten van stoelen en tafels uit-
loopen in dierenklauwen De paneelen zijn nu bijna schil
derijtjes in omloopende lijsten geworden. 
In de Barokstijl wordt het meubel vooral plastisch be
handeld, waarvoor als een schitterend voorbeeld biecht
stoelen uit St. Gallen worden vertoond. 
Meer nog dan in de architectuur komt het bij het meubel 
vooral aan op de goede proportiën, waarin de Franschen 
altijd hebben uitgemunt, de Hollanders gewoonlijk iets te 
zwaar waren, dikwijls te zwaar, terwijl Engelschen en 
Duitschers er altijd last mee hadden om die te vinden.^ 
Docent, die zelf meubelmaker geweest is, geeft als zijn 
meening te kennen, dat het gemakkelijker is een huis te 
ontwerpen dan een stoel, waarbij het op een millimeter 
aankomt. 
Architecten moesten dan ook. wanneer zij meubelen wilden 
ontwerpen, trachten om voor een wijle hun huis architec
tuur te vergeten. 



De Bazel stohd In het meubel ontwerpen vooraan en 
apart, zooals hij dat ook in de bouwkunst deed. 
Van Berlage was het meubel niet zijn sterkste kant 
De Bazel en Willem Penaat zijn de voorgangers geweest 
van een nieuwe meubelstijl. 

De hoofdrichting in het moderne interieur is de econo
mische. Men maakt geen speciaal meubel voor den kapita-
hst of zooals vroeger de meubelmakers deden die uitsluitend 
werkten in dienst der Fransche koningen en later voor 
Keizer Napoleon, maar nu voor een middelmatige beurs 
bereikbaar. 

De wijziging van de techniek is hierbij te danken aan 
andere ter beschikking staande materialen, vooral het 
triplex dat vlakbehandeling wenscht, maar waarmee ook 
plastische effecten bereikt kunnen worden, waarvoor het 
gebruik van massief hout te duur zou zijn, 
Dit is echter niets nieuws, want vooral bij rococomeube-
len was het organisme van kast of stoel met een fijner 
houtsoort bekleed en in de Empire was het vlakke .paneel 
op het geraamte eener deur b.v. gebruikelijk. 
Dr. Cuypers en Dr. Berlage vonden dit bekleeden irratio
neel en verzetten er zich met alle macht tegen. Bij hen 
moest het constructieve zichtbaar en op zichzelf goed zijn 
De jongeren van heden vinden dat overspannen met een 
huid toch werkelijk zoo gek niet en passen het dus 
weer toe. 

Het Rococomeubel vindt daarom ook weer meer waardee
ring en wordt in zijn principe gevolgd. 
Niet natuurlijk de stijl, die niet meer van onzen tijd is 
maar ook omdat men bij het willen namaken toch nooit 
de gratie van de Franschen zou kunnen benaderen 
Nog wordt opgemerkt, dat hout nooit stil is en door trek
ken en krimpen der bekleeding op den duur laat zien wat 
er onder zit. Dat doet echter ook de natuur in haar prach
tigste schepping, het menschelijk lichaam. 
Wat oude meubelen betreft, deze moeten het in een ge
bouw met centrale verwarming onherroepelijk opgeven, 
bprekende over het wortelnotenhout dat voor meubelen 
200 n prachtig materiaal is, merkt docent op, dat er bijna 
geen goed stukje te vinden is, wijl al het voorradige daar
van tijdens den oorlog voor geweerkolven is verbruikt. 
Naast veel goeds, dat reeds door veel jonge meubel
ontwerpers, Bromberg, van der Weij, e.a. bereikt is is er 
toch ook veel dat wel modern, toch niet beantwoordt aan 
Jet gestelde doel; het zijn vooral de mannen van „de stijl" 
die zich daaraan bezondigen. Hoeveel goede motieven er 
ook bij hen kunnen gevonden worden, acht docent de tech
nieken van Mondriaan, Sluijters, e.a. toch veel weg hebben 
van maskeradespel. Die stijlgroep is nog pas verbitterd 
geweest op arch. Oud, omdat hij haar stellingen niet ver 
genoeg doorvoerde. In Duitschland gaat nu hetzelfde 
streven uit van het te Weimar gestichte „Bauhaus". 
Aan 't slot wijdt docent nog enkele woorden aan de uit
voering van de machine: draaibank, stoomhamer, locomo
tief, vliegmachine, die, eenvoudig behandeld naar aard en 
behoefte, toch kunnen voeren naar een schoonheid die 
st€rk aandoet. Docent, die ook aan machineteekenen zijn 
deel gehad heeft, gevoelt er behoefte aan te zeggen, dat 
daarbij de berekening en verstandelijke redeneering geen 
oorzaak behoeven te zijn van een leelijk product. Een 
goede behandeling ten opzichte van de techniek brengt 
ongezocht een schoonheidswerking voort. 
Ook de vijfde les is aan de behandeling van het meubel 
gewijd. Het breken met de oude sleur gebeurde in 1895 
door het inzenden van een interieur-teekening naar een 
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tentoonstelling door de Bazel, welke teekening door zijn 
constructieve behandeling, gebaseerd op de principes van 
zijn leermeester Dr. Cuypers, zeer de aandacht trok en ook 
een bekroning verwierf. De nieuwe beweging dateert van 
dit jaar. 

De Bazel gaat hierna voort met het ontwerpen en het 
maken van het meubel, waarbij hij zich langzamerhand 
vrij maakt van zijn beginselen die op de middeleeuwen ge
baseerd waren. Zijn eerste stoelontwerpen doen aan 
Egyptischen invloed denken. 
Dan komt ook Berlage voor het eerst naar voren zich 
steunende op Dr. Cuypers en de Bazel beiden, maar hij 
werkt te constructief en let te weinig op de doelmatigheid. 
Het groote verschil tusschen de Bazel en Berlage is dan 
ook dat^de eerste tevens een kundig handwerksman is, een 
„artisan", die al werkende kunst voortbrengt, terwijl 
Berlage nooit een stuk gereedschap gehanteerd heeft. 
In 1900 verlaten de Bazel en Lauweriks het bureau van 
Dr. Cuypers en stichten zelf een ander, dat een geheele 
kentering teweeg brengt. Zij ontvangen zeer belangrijke 
opdrachten en maken prachtig werk waarin hun studie in 
het Britsch Museum nog nawerkt in vorm en beeldhouw
werk dat, niet los en vrij, maar plastisch gebonden is. De 
constructie wordt in dit werk onder een huid verborgen 
Het is onbegrijpelijk dat de naam van Lauweriks, die zulk 
weergaloos knap werk leverde, geheel in de vergetelheid 
raakt. 

Wanneer de Bazel in 1908 „Oud Bussum" bouwt schijnt 
hij zijn stijl te hebben gevonden. 

. De Bazel heeft altijd gehecht aan veel versiering die 
echter niets aan de gedistingeerdheid van zijn werk af
deed, ze meestal zelfs verfijnde. Want ondanks de dik
wijls rijke behandeling blijft toch de ingetogenheid. Men 
heeft dikwijls beweert dat zijn stijl overeenkomst vertoont 
met de Lodewijk XV-stijl. Bij vergelijking echter ziet men 
dat zij daar niets mee gemeen heeft. 

Uit een en ander blijkt tevens, dat de versiering toch altijd 
een secondaire plaats inneemt en de proportion en de vorm
geving immer de hoofdzaak blijven. 
Op het beginsel van de Bazel is doorgegaan door Willem 
Penaat, die voor alles kunstenaar is en daaraan alles op
offert. Naar den geest van zijn tijd is zijn werk zeer 
versoberd, maar in alle eenvoud weet hij met een simpele 
versiering een artistiek geheel te scheppen dat voldoet. 
Hij past zich aan aan de gewijzigde techniek en andere 
houtsoorten en maten en komt er zoo toe om tafelpooten 
te vervangen door smalle plankjes. Wan t het hout in 
kwaliteit, maat en prijs is niet meer zoo gemakkelijk te 
krijgen als,(vroeger. 

Bij meubehabicvan Kramer, die monolytisch genoemd 
kunnen doeden, die zwaar schijnen maar niet zijn, komt 
het expressionistisch beginsel der Amsterdamsche school 
naar voren. 

Rietveld's meubelen zijn alle wiskunstig opgebouwd, 
scherp en hoekig, zooals „de Stijl" het wil die zich grooten
deels baseert op de Amerikaansche architect Lloyd Wright. 
Bij het zien van uitbufldigheden als een schaakspel, onder 
denzelfden invloed door het „Bauhaus" te Weimar ont
worpen, moet men zich echter wel afvragen of de heeren 
wel erg frisch zijn. Principieel kan zulk werk nooit ver
dedigd worden en het is een hoon voor de wiskunde die 
daarvoor werkelijk te edel en te religieus is. Maar even
min goed is een ander schaakspel in barokke uitvoering 
van Meissener porcelein, dat zelfs de stijl verknoeit. Het 
zijn hier twee uitersten die beiden kant noch wal raken 
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De zesde en laatste les bedoelt een samenvatting te geven 
van het gedoceerde en wordt ingezet met het nog eens be
treuren van het kleurlooze beeld, dat bij deze voordrachten 
gebruikt werd. 
De kleurwerking toch is een der voornaamste dingen in het 
interieur en tevens ook in de bouwkunst waarbij tegen
woordig de kleur wel wat te veel verwaarloosd wordt. 
In de vroegste tijden, Egypte en Griekenland, waren de 
bouwwerken, zelfs het kostbaarste marmer beschilderd. 
Een reeks beelden van interieurs uit historische gebouwen 
— Versailles, Berlijn, enz. — toonen aan hoe een lang
werpige zaal wel mooi kan zijn, maar toch altijd het galerij
karakter behoudt. 
Tegenover de wijdsche en pronkerige interieurs van Engel-
sche buitenverblijven en enkele paleizen, waarin toch een
heid heerscht, maar die in ons leven niet meer passen, 
wordt gezet een der hyper-modernste interieurs van een 
arbeiderswoning door ing. van Ravestein, die zeker ook 
een harmonische eenheid is, maar toch te koel aandoet. 
Tegenover een fantastisch interieur van Wijdeveld een 
koel berekende binnenkamer van Berlage, en als scherp con
trast met deze twee een burgerlijke huiskamer van ruim 
dertig jaren geleden. 
Na een moderne apotheek van Bijvoet en Duynker in de 
geest van „de Stijl" een paar gangen-oplossingen in een 
Amsterdamsche gemeenteschool en van de humanitaire 
school te Blaricum van van Anrooij, waar iets van de 
oud-hollandsche soberheid uitstraalt. 
Ook de trappenhuizen krijgen een beurt en we zien ze van 
Berlage, Dom Bellot, ing. van Heukelom, van der Meij 
en de Bazel naast wiens trappenhuis een uit een oud-
Engelsch landhuis ter vergelijking wordt gezet. 

Een eenvoudig Franse h en Weensch interieur laten zien 
dat ook in het buitenland een moderne opvatting baan 
breekt. 
Een moderne Poolsche kamer dat in alles puntvormen 
heeft, getuigt van een anders stroomend bloed. 
In een atelier van Piet Mondriaan, waarvan de wanden 
verdeeld zijn in kleurvakken, uitgaande van een oprecht 
beginsel, kan dit slechts gewaardeerd worden door een 
geometrisch ontwikkeld gevoel. 
Hierna volgen nog enkele moderne interieurs van Riet
veld e. a., waarna de behangselpapieren, waarvoor in de 
laatste jaren in ons land zooveel ontworpen werd, een 
beurt krijgen. 
Behangselpapier moet als zuiver vlak behandeld worden en 
mag geen plastische werking hebben dat een bepaalde on
rustigheid veroorzaakt. 
Naast veel slechte buitenlandsche producten zijn er heel 
goede Duitsche en Belgische behangsels. 
Vrijwel onbekend is het misschien, dat de reeds eerder ge
noemde arch. Lauwerkis reeds voor dertig jaar een mooi 
patroon in teere kleuren ontwierp. Van de laatste Holland-
sche ontwerpen zijn die van de Winter en Jaap Gidding 
wel van de beste. 
Met dat al is een interieur dikwijls mooier zonder dan 
met behangselpapier. 
Docent eindigt zijn lessen met een paar schrille beelden 
van alcoof- en bedstee ellende en nog ellendiger zolder
slaapkamers waar teringlijders hun treurig einde vinden. 
Vóór al het andere is het eerst en vooral noodig om ook 
voor de armsten menschelijker woningen te maken. 

Terrazzowerkeiit 
door X* 

In het Januarinummer 1927 beloofden wij aan onzen 
abonné L. te BI. het in den Jaargang 1925 opgenomen 
artikel over „Terrazzowerken" te herplaatsen. Intusschen 
waren wij in staat genoemden abonné het artikel alsnog 
toe te zenden. Gezien de belangrijkheid en meerdere na
vraag komt het ons gewenscht voor, daar de betreffende 
afleveringen geheel uitverkocht zijn, tot herdruk over te 
gaan. Onze vele nieuwe abonné's zullen met instemming 
hiervan kennis nemen. 

De Hoofdredacteur. 

Cement voor terrazzovloeren. Hoewel bij"1 aüe bouwcon
structies waar portland-cement verwerkt doet worden, 
alleen goede cement toegepast mag worden, is hier toch 
vooral te letten op zeer goede kwaliteit. Bij groote vloeren 
eveneens op eenzelfde kleur, om onaangename, uit een 
andere kleur schijnende gedeelten en vlekken te voorkomen. 
Zij moet direct aantrekken en absoluut volume bestendig 
zijn, want zij mag bij het verharden uitzetten, noch 
krimpen. 

Mengverhouding van Terrazzo. De grondstoffen van 
Terrazzo bestaan uit 1 deel naturelien of gekleurde 
cement, 2 — 2 ^ deelen marmerkorrels, maar ook 3̂2 deel 
cement en 14 deel marmermeel tot 2—214 terrazzokorrels, 
geeft een mooi, politoer aannemend materiaal, hetwelk 
slechts iets langzamer verhardt. 

Door bijvoegen van aardverven kan men verschillende 
kleurschakeeringen inmengen. Tot het kleuren van cement 
gebruikt men marmermeel waarvan men tot 50 % neemt; 
van de verven neemt men tot 10 %. De meest gewenschte 
kleuren zijn aard- of oxydverven. Goedkoope kleuren be
staan uit anneline, gekleurd gips of kiezelguhr, etc , ver-
bleeken gauw en werken schadelijk op het cement. 
Om zeker te zijn, de juiste kleuren te verkrijgen, mengt 
men een kleine hoeveelheid aan, Iaat deze snel drogen en 
kan pas dan beoordeelen of er meer of minder, donkerder 
of lichter kleuren ingemengd moeten worden. 
Opgemerkt zij hier, dat fijne terrazzokorrels lichter op
drogen en sneller schuren dan grove korrels. Voor den 
band neme men slechts fijne korrels (no. 1), voor den 
middenvloer 1 deel fijn (no. 1) en 2 deelen (no. 2) 
korrels. 

Behandeling van het mengen. De korrels worden eerst 
zonder cement gemengd door veelvuldig doorscheppen in 
een groote, met zink beslagen kist, of op een goed schoon-
gemaakten vloer, nooit op spitse, maar op vlakke hoopen 
vermengd. Bij spitse hoopen rollen de grove korrels naar 
beneden en wordt de vermenging dus minder juist. Indien 
het cement gekleurd moet worden, schept men deze met de 
verf of marmermeel goed door elkaar, en laat het mengsel 
door een fijne zeef gaan, waardoor eventueele klonten 
verwijderd worden. 
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Voor het gebruik mengt men slechts 2 — 2 ^ marmer-
korrels met 1 emmer cement droog door elkaar en voegt 
daar zooveel water bij. dat zich het mengsel tot ballen 
laat kneden. 

Zeer goed is een met zink beslagen mengbak te nemen, 
die vrij gemakkelijk gereinigd kan worden. Vooral is het 
aan te raden, slechts kleine hoeveelheden korrels met 
cement en water aan te mengen, omdat men dan zeker is, 
van begin tot eind gelijke mengverhoudingen te krijgen, 
daar met een grooter gedeelte steeds de rest meer cement 
behoudt, zoodat het laatste gedeelte niet gelijk is aan het 
eerste. 

Er kunnen zich echter gevallen voordoen, dat terrazzo-
mengsels dun bceiachtig aangemaakt moeten worden maar 
onder geen voorwaarde mag het cement afloopen, omdat 
daardoor strepen, oneffenheden en holle ruimten ontstaan. 
Bij het mengen van cement met verf of marmermeel, lette 
men er op, dat men later hetzelfde materiaal voorhanden 
heeft, door bij het aanmengen te zorgen iets apart te 
leggen. Van groot voordeel is het, slechts weinig korrels 
met cement te mengen, en dan nat te maken, maar ook 
moet men er op letten, dat telkens dezelfde hoeveelheid 
gebezigd wordt, daar anders de vlakte ongelijkmatig droogt 
en slecht te rollen is. 

Betonondervloeren. Voor terrazzovloeren wordt de in aan
merking komende ruimte eerst gebetonneerd en dat wel ter 
dikte van 5 a 8 cm, al dan niet gewapend. Ieder geval 
dient op zich zelf beschouwd. Als deklaag moet een dunne 
pel van vermenging 1 p. c. + 3 zand waterpas afgetrok
ken worden, ter dikte van p.m. l ^ cm. 

Banden voor terrazzovloeren. Deze kunnen uit terrazzo-
korrels zoowel als uit zetsteentjes gemaakt worden. Voor 
terrazzobanden merkt men de kanten in 't beton door een 
lijnslag en legt men langs den rand ijzeren reepen 1 a 
1 ^ «1 lang, 13 mm dik en 3 cm breed, goed waterpas 
en op die hoogte, dat de oppervlakte precies op de vloer
hoogte is. Men kan hiervoor ook houten latten gebruiken, 
maar deze gaan krimpen of kromtrekken en kunnen dus 
niet worden aangeraden. 

Bij groote ruimten markeert men eerst den rand en past 
met ijzeren reepen of latten deze af, brengt daarachter het 
terrazzomateriaal, dan kan men na korten tijd de voorste 
latten wegnemen en voor nieuwe opvulling gebruiken. 
Marmeren of ceramique zetsteentjes worden langs de lijn 
in model in mortel van cement en marmerpoeder gezet. 
De marmeren zetsteentjes worden gekloofd verwerkt. Men 
maakt wijde voegen tusschen de steentjes en zet deze 
t eerste in de ruimte, waar ze verwerkt moeten worden. 

Terrazzomengsel wordt dan eerst opgedragen, als de zet
steentjes aangetrokken zijn. 
Opgemerkt zij hier ook, dat zeer eenvoudige banden uit 
1 deel cement, 1—2 deelen marmermeel er ook fraai uit
zien. Men spaart aan zulke banden veel werkloon, daar 
zich deze goed glad laten opstrijken en zeer gemakkelijk 
te schuren zijn. 

Rozetten en hoekstukken. Deze worden op verschillende 
wijze gemaakt. Zeer eenvoudige figuren teekent men eerst 
op t beton ter plaatse, waar ze moeten liggen, hetzij uit 
zetsteentjes of graniet of uit marmerkorrels, welke tusschen 
gipsschablonen (ook kunnen daarvoor buigzame lood-
strepen gebruikt worden) gezet worden. 
Voor betere ornamenten is het werk op den vloer niet 
wenschelijk en dikwijls ook niet mogelijk. 
Men vervaardigt daarvoor een teekening in natuurlijke 

grootte, bestrijkt deze met vernis of lak, opdat zij geen 
water meer aanneemt, spant ze op een volkomen effen 
vlakte en lijmt van de marmerblokjes de zuivere vlakte op 
't papier, totdat de teekening in de gewenschte vorm en 
kleur bedekt is. 
Indien de marmerblokjes niet passend zijn voor hoeken of 
bochten, moeten deze met den hamer passend geslagen 
worden of nog beter met de machine passend gesneden 
worden. 

Het eenvoudigste is dan, loodstrepen van 2 cm dikte 
langs de lijnen te buigen en de tusschenruimte met de ge
wenschte kleuren te vullen. Na het hard worden neemt 
men de loodstrepen weer weg en gaat zoo door. Is de 
geheele teekening ingevuld, dan wordt over het geheel 
nog een cementlaag gelegd en na het verharden, de heele 
plaat op de plaats in de specie gelegd. 
Voor groote ornamenten kan men ook geel koperen reepen 
op de teekeningen leggen en aan elkaar soldeeren. Deze 
blijven dan in het ornament zitten en worden later mede 
af geslepen. 

Men krijgt op deze wijze uiterst scherpe lijnen. Het papier 
wordt na het plakken afgeweekt. 

Opbrengen van het middenfond van terrazzovloeren. 
Kleine vlakken zijn minder moeilijk te vervaardigen maar 
voor den leek heeft het toch zijn bezwaren. Wij merken 
op, dat het leggen van het fond groote opmerkzaamheid 
vereischt, indien men zich later werk, n.l. slijpen, etc. wil 
besparen. Men zorge dus de hoogte zeer zuiver aan te 
houden. 
Men drage vooral niet te hoog op, zelfs liever iets lager, 
neme steeds weinig materiaal en verdeele dit eerst goed.' 
voor men weer nieuw neemt. Het beste trekt men de 
specie effen met een kleine hark en strijkt met stevige en 
breede troffels na, waarna het met een slagijzer flink inge
slagen wordt. 
Is de opgedragen massa iets aangetrokken, dan bestrooit 
ihen ze met droog mengsel waarbij men eventueel duurdere 
korrels (paarlmoer, metalen stukjes, etc.) bijvoegen kan. 
Nu kan men beginnen te rollen (walsen). Wel is het goed 
bij dit werk, dat de werkman kleine plankjes onder de 
schoenen of klompen bevestigd om het indrukken van 
hakken en zolen tegen te gaan. 

Om te voorkomen, dat materiaal aan de rol kleven blijft, 
maakt men deze dikwijls nat. Vindt men bij het rollen nog 
te lage plaatsen, dan strooit men er een droog mengsel 
op. Door eenigen tijd te rollen, gaan de steentjes meer 
naar het oppervlak. 
Met het leggen van het fond begint men zoo laat, dat voor 
den avond de betreffende vlakte gereed is. Bij het rollen 
dient mensör op te letten, dat de rol steeds recht wordt 
voortgeduwd en dus niet wringt of schuift, daar anders 
de terrazzokorrels verschuiven en openingen in den vloer 
ontstaan. -

Het voorslijpen en schuren. Met het schuren van terrazzo 
begint men zoodra het mogelijk is en geen korrels loslaten 
bij het slijpen. Een bepaalde tijd is moeilijk op te geven 
en moet naar tijd en plaats telkens worden beproefd. 
Het slijpen gaat zeer goed met zandsteen, hoewel dit sterk 
afslijt, waardoor het nadeel ontstaat, dat door het heen en 
weer bewegen, de zandsteen en het afgeven van slik, de 
weekere cementdeelen uitslijpen en zoo de vloeren mottig 
worden. Beter bevalt ons het slijpen met een kunststeen 
„La Frinlana". Ook al zijn de vloeren later in olie gezet, 
hebben ze steeds een goor aanzien en niet de heldere 
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diepe kleur, welke de vloeren vertoonen geslepen met 
Frinlana. 
Het slijpen moet dadelijk goed uitgevoerd worden., aan
gezien de cement steeds harder wordt, waardoor de plaat
sen, die niet goed doorgeschuurd zijn, later niet gemak
kelijk zijn bij te schuren. 
Er mogen vooral geen cementplekken blijven bestaan; alle 
korrels moeten goed doorgeschuurd worden en de vlakte 
zuiver glad zijn. Bij vloeren spant men de slijpsteen in den 
schuurklauw met steel. De banden en hoeken moeten met 
de hand geslepen worden. In verband met de doorgaande 
verharding moet men in groote ruimten met zooveel man 
slijpen, dat dit voorslijpen in maximum 2 dagen afge-
loopen is. 
Bij goedgelegde vloeren slijpt 1 man per dag met frinlana-
steen p.m. 8 m2 en met zandsteen 5 m2. Ook kan men in 
plaats van slijpsteenen met schuurklauw, een slijpmachine 
gebruiken. 

Repaceeren, in het cement zetten en overslijpen. De grof-
geslepen vloeren hebben dikwijls nog verschillende gebre
ken, welke gerepareerd en bijgewerkt moeten worden, 
direct na het voorschuren. Poreuze plaatsen zijn dikwijls 
aanwezig, alsook cementvlekken, wellicht ontstaan door 
het trappen in de vloer, of indien tijdens het verwerken 
tusschen de korrels vuile stukjes zijn gekomen. Deze 
plaatsen moeten tandachtig uitgehakt en met hetzelfde 
mengsel van den vloer volgéstampt, gedroogd en bijge-

schuurd. 
Ook moeten hoeken etc. nauwkeurig nagezien worden. 
Verkeerd geplaatste marmerblokjes moeten uitgehakt 
worden en door goede vervangen. Hierna wordt de ge-
heele vloer in het cement gezet. Men neemt daarvoor het 
cement dat men bij het mengen op zij gelegd heeft, maakt 
deze breiachtig aan en strijkt daarmede alle poriën dicht 
Men kan dit met een houten of stalen plamuurspaan doen. 
Alle overtollige cement wordt met een plankje afgestreken, 
daar anders bij het hard worden het overslijpen te lang 
duurt. 
Indien de te repareeren plaatsen hard genoeg zijn, worden 
deze voorzichtig afgeschuurd, totdat ze met den vloer ge
lijk zijn. Alsdan wordt de geheele vloer overgeslepen. 
Zouden zich na het schoonmaken nog poriën voordoen 
dan moet de vloer als voorheen nogmaals in het cement 
gezet en geslepen worden zooals eerst, totdat alle gebre
ken zijn hersteld. Bij het fijn slijpen is vooral daarop te 
letten, dat geen zandkorrels onder den steen komen, daar 
deze krassen veroorzaken. 
Men moet er ook op letten, dat de slijpers altijd pantof
fels mede naar het werk nemen, welke ze b^ chet werk 
aantrekken, opdat geen vuile vlekken in den vIBër trekken. 
Korrels, die bekrast zijn, hebben een dof aanzien. Daarom 
zorgt men er voor, dat nooit met zand geschuurd wordt. Bij 
gebruik van frinlanasteen moet zeer veel water gebruikt 
worden daar deze anders niet voldoende afneemt. 

Polijsten. Veel begane terrazzovloeren worden slechts fijn 
geslepen. Daarentegen worden enkele vloeren en vervol
gens trappen, vensterbanken, pilaren, grafmonumenten etc. 
gepolijst, gedeeltelijk dof of glanzend. 
Om een doffe tint te verkrijgen, schuurt men eerst met 
kunstmatige puimsteen of Schotlandsche steen, totdat geen 
krassen meer zichtbaar zijn. Er moet goed op gelet worden, 
dat er geen zand bij komt, anders is alle moeite tevergeefs. 
Als alle krassen afgeslepen zijn, maakt men de vlakte 
schoon, wrijft dan nogmaals met slangensteen over en kan 

na afdrogen met petroleum en lijnolie 1 — 1 oliën en na 
eenige uren de nog niet ingetrokken olie afwrijven. 
Voor hoogglanspolitoer moet de vlakte minstens veertien 
dagen oud zijn. Na het fijnslijpen wordt ze eerst met 
politoerfluaat gehard, indien men haar met verdunde en 
daags daarop met onverdunde fluaat overstrijkt. Ook 
lateren uitslag wordt er door verhinderd. Op de gefluateer-
de vlakte zet zich een wit laagje af, wat met slangensteen af 
te slijpen is. Gepolijst wordt dan met een linnen bal of 
wollen lap met verschillende polijstmiddelen. 
Over het polijsten met fluaat zullen we aanstonds iets 
mededeelen. Verder kan men polijsten met marmorit-
polijstcream. Men smeert het zeer dun op en wrijft het 
na het intrekken goed uit. Alsdan wrijf» men met een 
wollen lap na en de glans is verzekerd. 
Verder kan men nog polijsten met: 

a. tinanh, aluin, geraspt lood. 
b. tinanh, kleezont in gelijke deelen. 
c. alleffijnst polijstamaril. 
d. 1 deel tinanh, 2 deelen aluin. 
Voor helkleurige terrazzo gebruikt men „trippel" en waar 
dit niet voldoende is, 1 deel kalium oxolat en 2 deelen 
tinanh. Voor donkerkleurige terrazzo neemt men fijne 
amaril, polijst rood en zwavelbloem. 
Men slijpt met een slangensteen tot een doffe glans ont
staat, maar de zich vormende slik mag niet verwijderd 
worden, voordat de vlakte dofglanzend is. Daarna bevoch
tigt men het polijstvilt met een massa bestaande uit fijne 
amarilpoeder en polijstrood en polijst tot de vlakte glan
zend is. 
Drie soorten steen worden voor polijsten gebruikt. Het 
gebruik is als volgt. Eerst wordt met steen no. 1 onder 
toevoeging van water geslepen: hierna met steen no. 2 
zoolang tot de vlakte glad is en daarna slijpt men met 
steen no. 3 tot de vlakte dofglanzend is. Daarna wordt ze 
zuiver schoongemaakt en strooit men er wat tinanh op, 
voegt een druppel water er bij en wrijft tot het droog is. Na 
nogmaals deze behandeling te hebben toegepast, wordt zij 
met politoer overgoten en deze snel met een lap ingewre
ven, eer zij verdampt is. Deze politoer wordt verkregen 
door een oplossing van 3 deelen colophonium en 20 deelen 
alcohol. 

Fluaatoplossingen. Men verkrijgt de voor het gebruik ge
reed zijnde normaal oplossing uit kristal, indien men dit 
in kleine hoeveelheden in kokend water giet en met een 
houtje omroert tot alles opgelost is. 
Voor het gebruik moet deze oplossing tot op 15° C. afge
koeld zijn. De fluaatoplossing moet voor het gebruik vol
komen helder zijn, mocht dit niet het geval zijn, zoo laat 
men ze 24 uur staan. Men verkrijgt een oplossing van 
verschillende gehalten, indien men aan 1 kg kristal de 
volgende hoeveelheden water toevoegt: 
oplossing 40° sterk 1 1 water. 

25° „ 2y2 1 „ 
20° , 3 1 „ 
12° 5 1 „ 
10° 7 1 „ 
8° 10 1 „ 

.it 5° 14 1 „ 

Ook laten zich de verschillende sterkten meten door een 
Areometer. 

Algemeene bepalingen. De fluaatoplossing en ook het 
fluaat kan slechts bewaard worden in bakken van hout, 
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klei of glas, ook goed geëmailleerd blik kan gebruikt 
worden. 
Het mag niet met ijzer in aanraking komen, weshalve ook 
de strijkkwasten niet met ijzerdraad gebonden mogen zijn. 
De te polijsten vlakte moet droog zijn, zoodat het opge
streken fluaat binnen een minuut opgezogen is. Het flua-
teeren buiten mag dus slechts bij droog weer geschieden. 
Om geen kwaststreken te voorschijn te roepen, mag 
slechts heldere fluaatoplossing opgestreken worden. Ge
kleurde vlakken moeten na iedere fluateering met schoon 
water, goed nagespoeld worden. 
Nog vóór het drogen moet men de overtollige vloeistof met 
een lap of spons opnemen. Het fluaat is geen vergif, werkt 
echter op open wonden en oogen bijtend, om welke reden 
voorzichtigheid is aan te raden. Na elk gebruik moeten de 
kwasten en potten goed schoongemaakt worden. Resten 
van oplossingen mogen niet met versche vermengd worden. 

Weervasfe politoer. Men neemt een kunstmatig^ puim
steen en slijpt zonder water de vooraf geslepen vlakte 
geheel effen vlak. 

Alsdan maakt men een deeg, bestaande uit 2 deelen 
cementpoeder en 1 deel stofkalk, onder toevoeging van 
water. 

Strijkt dat deeg op de volkomen droge vlakte, met een 
handgroote geribde plaat van glas of marmer, anders 
kleeft de plaat vast en wrijft zoolang daarmee, dat de 
vlakte dofglad is. 
Na voldoende droging neemt men een zwakke oplossing 
van 2—3° magnesiumfluaat en bestrijkt zacht met een 
fijne kwast de vlakte tot de vloeistof intrekt. Daarna Iaat 

men de vlakte drogen, herhaalt het fluateeren en neemt 
het fluaat steeds iets sterker, zoolang tot de grootst moge
lijke hardheid verkregen wordt. Nu is de vlakte tot het 
polijsten gereed. Voorkomende gebreken kunnen altijd 
gerepareerd worden. De gedroogde en geharde vlakte 
wordt nu met een 8° aluminium fluaat-oplossing bestreken. 
Nu neemt men direct daarna uit een steeds luchtdicht ge
kurkte flesch een druppel der colloidvloeistof en strijkt 
dit met een lapje over de nog natte fluaatvlakte, zoo, dat 
zich bij het vereenigen der vloeistof, geen strepen ver-
toonen. 

Nu let men op het oogenblik, dat de natte glanzende vlakte 
begint te drogen, de glans der vloeistof even verdwijnt 
en wrijft dan met een bal linnen of pluche, tot de glans 
opkomt, wat in den regel al zeer spoedig het geval is. 
Dit polijsten kan men herhalen. Op deze wijze wordt een 
zeer hooge glans verkregen. 

Terrazzovormstukken. Van traptreden, vensterbanken, 
dorpels, etc. worden alle in het oog komende deelen met 
een laag van circa 1 a 2 cm terrazzomengsel bedekt. De 
andere ruimten worden met beton volgestampt, bij zwakke 
stukken is een wapening zeer wenschelijk. De vormen van 
hout, ijzer of glas moeten telkens zuiver schoon gemaakt 
worden. De vormen moeten geolied zijn. 
Mochten, bij het uit den vorm nemen, de vormstukken be
schadigd worden of zich poreuse plaatsen voordoen, dan 
moeten deze gerepareerd of dichtgesausd worden. Ook 
is het noodzakelijk er op te letten, dat de versche stukken 
eenige dagen door natte doeken, welke dikwijls moeten 
besproeid worden, bedekt worden. 

Reisindrukken 
door J. W« 

Dat Sovjet-Rusland zich reeds zoo betrekkelijk lang hand
haaft, ligt grootendeels buiten de verwachtingen van velen. 
Het is moeilijk een objectief oordeel over het tegenwoor
dige Rusland te bekomen. 
Veel objectiefs heeft de heer Matthijsen in dit lezens
waardige boekje zeer zeker gegeven. Hoewel minder ter 
zake doende, blijkt uit den inhoud dat de heer Matthijsen, 
die aan het dagblad Het Volk is verbonden, met zijn 
sociaal-democratische opvattingen in botsing kwam met de 
communistische ideeën van Sovjet-Rusland. 
Sprekende over de distributie der woningoppervlakte in 
Moskou zegt de heer M., dat de heer Wijnkoop in den 
gemeenteraad van Amsterdam had medegedeeld, dat ieder 
persoon boven 10 jaar in Moskou recht heeft op 25 m2 

woningoppervlakte, terwijl dit slechts bedraagt 5,25 m2, 
het beschikbare aantal m2 opgevoerd zou worden tot 7 m2 

en voor de hoofdarbeiders 10 m2 bedragen zal. 
Er is ook hier inderdaad nog wel eenig verschil in „het 
recht hebben op" en de werkelijkheid. Heeft ieder mensch 
niet evenzeer recht op een onbezorgden ouden dag of b.v. 
een behoorlijk bestaan? 
Keeren wij van elke theorie terug naar de practijk en lichten 
wij uit de mededeelingen van den heer Matthijsen de vol
gende bijzonderheden die o.i. de lezers van dit blad zeker 
zullen interesseeren: 

De woningnood nam te Moskou scherpe vormen aan in 
het nieuwe economische tijdperk, dat met 1922 begint. 
Toen werd een norm vastgesteld; de maximaal toegelaten 

uit Moskout 

Matthijsen. 

woningoppervlakte voor ieder persoon werd vastgesteld op 
16 archiën, ongeveer 8 m2. Om deze woningverdeeling 
mogelijk te maken was het noodig den geheelen woning
voorraad te socialiseeren. In 1923 was de bevolking van 
Moskou toegenomen tot 2 millioen. De norm vferd terug
gebracht tot 7 m2. 

De nieuwbouw zal van 1923 tot einde 1926 650.000 m2 

nuttige woningoppervlakte opgeleverd hebben, waarmede 
men slechts op den norm van 7 m2 terugkomt, terwijl deze. 
zooals hiervoor reeds gezegd, momenteel slechts 5.25 m2 

bedroeg, hetgeen in de practijk neerkomt op een éénkamer
woning per gezin. 
Volgens d^ cijfers van den heer Matthijsen bedraagt de 
nuttige r^gfte van een Amsterdamsche arbeiderswoning 
52—57 m2 hetgeen bij eeije bezetting van 4,5 per gezin 
beteekent 11 a 13 m2 per arbeider-inwoner. 
Is de beschikbare woningruimte in Moskou van 7 m2 

resp. 5,25 m2 voor den Moskouer een vooruitgang? 
Dit is het zeer zeker. Immers schrijft de heer Matthijsen: 
Voor den oorlog telde Moskou 350.000 arbeiders, die 
geen eigen woning, doch op zijn best een eigen bed in een 
gemeenschappelijke woning hadden. Velen dezer, de 
slechtst betaalden, moesten zich vergenoegen met het recht 
op een aantal slaapuren, dat zij bij toerbeurt op een ge
meenschappelijk bed mochten doorbrengen. 
Werkzaam zijn in het gouvernement Moskou ( 4 ^ mil
lioen inwoners) 110.000 bouwvakarbeiders, waarvan in de 
stad Moskou (2 millioen inwoners) 80.000. In Amsterdam 
ongeveer 7000. (Aantal inwoners gerekend pl.m. 700.000), 
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platen gelegd worden. In den laatsten tijd zijn I 
deze zware constructies vervangen door ge
perste stalen platen, die met felskant voorzien 
zijn ter opstijving. 
Deze felskanten worden dan weder in een ge
perst stalen gootje, dat als balkje dienst doet, 
geschoven. Hierdoor wordt een zeer sterke en 
zeer lichte constructie verkregen. Om de con
densatie en het warmteverlies te voorkomen, 
wordt op de platen een dubbele laag isolatie, 
b.v. Celotex of dergelijk materiaal gelegd en 
daarop worden de 3 of 4 lagen dakvilt ge
plakt. Vooraf wordt echter het geheele dak 
met heete asphalt of mastiek bestreken. Deze 
loopt in de gootjes en vormt zoodoende een 
absolute afsluiting. Tegen het opwaaien worden 
de platen met haken aan de flensen van de 
stalen balken vastgezet. 

Pandeeringen. Heien van Betonpalen. Bij den 
herbouw van de Traffordpier in de haven van 
Manchester heeft men achthoekige betonpalen, 
lang 35' , kleinste diameter 15" toegepast. Bij 
een op 5 palen gehouden proefbelasting wor
den de palen tot 82 ton belast, daarbij zakken 
ze %". welke zakking na ontlasting direct 
terugliep tot % " en na 10'^ maand nog %" 
bedroeg. De palen stonden halverwege in 
zand en verder in harde bruine klei; de zak
king bij den laatsten tocht van 20 slagen be
droeg 3" , 8 " bij een half automatisch valblok 
van 3 ton met 3 '4" valhoogte. Vergelijkende 
proeven met palen met en zonder punt hadden 
tot resultaat, dat stompe (60") en spitse (22") 
punten geen verschil in zakking gaven, afge
platte punten (kleinste diameter 8 " en 12") 
echter iets meer zakking gaven bij den laat
sten tocht. 

Dicfc and Harbour Authocity. Maart 1926. 

Bouwkunde. — Dnxkverdeeling onder Fan-
deeringen. Dat de drukverdeeling onder be
laste vlakken afhangt van de grootte dezer 
vlakken is reeds door verschillende onderzoe
kers vastgesteld. Aan de hand van de theorie 
van Boussinecq, voor elastische esotrope licha
men geldende, berekent nu Schleicher in de 
Bauingenieur 1926, no. 48, 49, de spanningen 
en zakkingen, welke bij eenige eenvoudige be-
lastingsgevallen zullen optreden en vindt 
daarvoor een uitdrukking van den vorm: 

waarin P de last, F het oppervlak, C een 
coëfficiënt en W de inzakking zijn. Toetst 
men deze formule aan bovenbedoelde onder
zoekingen, dan komt men tot bevredigende 
overeenstemming, niettegenstaande de bodem 
geen elastische esotroop lichaam is. De ge
volgde berekeningswijze leert o.a. dat onder 
een volkomen stijve plaat de druk het grootst 
is aan de randen. 

Waterbouwkunde. Diepe Pundeering. Voor 
het maken van de fundeering van een nieuw 
pompstation van de rivierwaterleiding te St. 
Louis was het noodig, te werken onder be
scherming van een kistdam. De bodem van 
den fundeeringsput kwam daarbij 44' onder 
den te verwachten hoogsten waterstand. Ten
einde een zware stempeling te vermijden in-
plaats van een enkelen, is een dubbel ijzeren 
damwand geheid, verbonden door dwarsschot-
ten, zoodat een 30-tal „cellen" ontstonden met 
gebogen binnen- en buitenwanden, waarvan er 
12 in de rivier waren gelegen en de overigen 
te land. De hoekposten werden eerst gesteld en 
daarna de overige damplanken er tusschen in 

gebracht met behulp van een boogmal, waar
van de lengte overeenkwam met een veelvoud 
van de damplankbreedte. 
De planken werden geslagen met behulp van 
een Mc-Kiernan-Terryhamer no. 6, onder 
voo-spuiten. In totaal werden 1666 planken 
geslagen in 33^ maand; de kraan waarin de 
hamer was opgehangen reed daarbij over de 
gereed zijnde cellen. 
Binnen den zoo vervaardigden kistdam werd, 
nadat de grond binnen met behulp van een 
zuiger was verwijderd, ten behoeve van het 
bouwwerk een blijvende damwand geslagen, 
lang 48', welke onder water werd weggesla
gen tot op den bodem van den put, door 
middel van een Mc-Kiernan-Terry-hamer 
No. 9B. 
Vervolgens werden betonnen palen geheid, 
lang 48', eveneens tot op den putbodem, en 
wel door middel van een drijvende heistelling. 
Nadat de palen waren geslagen, werd onder 
water met behulp van een storttrechter een 5 " 
dikke betonlaag gestort, die na 60 dagen vol
doenden weerstand bood om droogpompen van 
den put mogelijk te maken. 
Op deze laag werd nog 5' beton in den droge 
gestort, waarna het bouwwerk verder op nor
male wijze kon worden afgewerkt. 

Beton. Opkomen van Water bij Betonstorfen. 
Bij de uitvoering van betonwerken kan men 
vaak waarnemen, dat het beton natter wordt, 
naarmate men grootere storthoogten achter
een onderhanden heeft. Dit verschijnsel is ver
moedelijk een gevolg van uitzakking van de 
zwaardere bestanddeelen: het doet zich zoowel 
bij stampbeton als bij gietbeton voor. 
Waarschijnlijk is hierin de verklaring te zoeken 
van het onder stofvorming afslijten van beton-
vloeren; de bovenste laag is of kalkmelk, of 
beton van veel te groot watergehalte. Men 
ziet de gevolgen ook bij het maken van proef-
cvlinders; deze breken meestal het eerst aan 
den bovenkant, terwijl bij een buigingsbreuk 
de grindkeitjes aan de bovenhelft blijven vast
zitten. Gezien de moeite, welke men zich tegen
woordig geeft om beton van zooveel mogelijk 
homogene samenstelling t e vervaardigen, zal 
men ook aan dit verschijnsel de noodige aan
dacht moeten wijden. Een weinig wenschelijk 
geneesmiddel is het laten ontsnappen van het 
teveel aan water door de spleten tusschen de 
bekistingsplanken; men geeft daarmede het 
beste van het beton prijs en zal toch nooit 
kalkdeposito's kunnen voorkomen. 
Meer aangewezen schijnt het, zoo nu en dan 
een wat droger bed te verwerken tusschen de 
andere door. Indien een bepaalde consilentie 
of „slump" is voorgeschreven, zal men deze 
dus mb'eten meten aan het gestorte werk en 
niet aan den betonmolen. In verband hiermede 
moge7* worden gewezen op de besteksbepaling 
van het betonwerk voor den Wilson Stuw
dam, waarbij werd voorgeschreven, dat de 
werklieden, welke door het versch gestorte 
beton liepen, daarin niet meer dan 25 cm en 
niet minder dan 5 cm mochten wegzakken. 
Past men het systeem van bouwcontrole met 
Amerikaansche proefcylinders toe, dan ver
dient het aanbeveling, deze te vullen met een 
verloren hop, zooals zulks ook voor gietijzer 
gebruikelijk is. 

(Eng. News Ree. 10 Febr., 1927). 

Machinaal vellen van boomen. Voor het machi
naal vellen van boomen is een toestel in den 
handel gebracht, dat in staat moet zijn in 3J/2 
uur ongeveer 60 boomen te vellen van gemid

deld 40 cm middellijn. Het toestel bestaat uit 
een U-vormig frame, waarin een ketting-zaag 
loopt. Door de U met de opening naar den 

| boom toe te plaatsen en dan geleidelijk aan 
te voeren, wordt de boom zeer snel doorge
zaagd. Het geheel werkt met een 5 pk. motor 
door benzine gedreven. Ook voor het korten 
der stammen kan de machine gebezigd worden. 

Haveninrichting te Londen. Het havenbestuur 
; van Londen heeft den aannemers S. R. Mc. 

Alpine and Sons belast met een reeks verrui-
mingswerken aan de Tilbury Docks, welke het 
dokken der grootste in de vaart zijnde schepen 
zullen toelaten en verder de mogelijkheid van 
latere verbeteringswerken zullen beoogen. De 
raming van het geheele werk, dat zoowat 4 tot 
5 jaar zal in beslag nemen, wordt op onge
veer £ 2.750.000 geschat, waarbij het Rijks-
werkeloozenfonds bijdraagt. 
Ren nieuwe toegangssluis tot Tilbury Docks 
wordt gebouwd, lang 1000 voet, breed 110 
voet met 37'—-6° water op de drempels be
neden Trinity H. W . 

Volgens The Engeneer, 30 Juli 1926, zal ook 
een nieuw droog dok gegraven worden be
noorden de bestaande dokken. 
Voorloopig wordt als lengte 750 voet aange
nomen, doch later is verlenging tot 1000 voet 
mogelijk. 
Breedte en waterdiepte zijn dezelfde als bij de 
nieuwe toegangssluis. 
Men hoopt aan den rivierkant der nieuwe sluis 
slechts weinig te moeten baggeren. 
Onder de verdere werked vinden wij dan een 
nieuwen landingssteiger voor passagiers (nu in 
uitvoering). 
De South-West India Doek krijgt ook een 
nieuwe sluis van 550 X 80 X 35 voet, ter
wijl in de rivier de noodige werken worden 
uitgevoerd om de grootste schepen, welke al
daar verkeeren tot elk punt der dokken te 
kunnen laten doorvaren. 

Pundeeringen. Berekening der Fundamenten 
van geleidingspalen. De berekening der draag-
palen voor electrische geleidingen gaat van de 
klassieke methoden uit voor wat het deel boven 
den grond aangaat. De berekening der voeten 
is niet zoo juist omschreven. 
Meestal bepaalt men zich na te gaan: 
Ie. Of het gewicht per cm- voetoppervlakte 
den toe te laten druk op den bodem niet over
schrijdt. 
2e. Of het omkantelingsmoment, waaraan de 
paal moet weerstaan geëquilitreerd wordt door 
het moment van het gewicht. 
De eerste berekening veronderstelt dat de fun-
deeringsgrond een gelijkvormigen weerstand 
heeft, hetgeen niet juist is, de tweede veronder
stelt, dat de bodem een oneindig grooten weer
stand heeft, vermits men aanneemt, dat de 
paal om zijn onderrand kantelt. 
Voegen wij daaraan toe, dat hoekpalen soms 
aan zeer belangrijke dwarskrachten moeten 
.weerstaan welke niet zelden meerdere tiental
len tonnen bereiken, hetgeen er toe leidt deze 
van geweldig groote fundeeringen te voorzien 
Het is dus zeer interessant na te gaan, welke 
spanningen zich werkelijk in elk deel van die 
paalvoeten ontwikkelen. 

In het Januarinummer van de Annalis der P. 
T. I. ontwikkelt Ing. Gosselin eene bereke
ningsmethode voor dat speciale geval, waaruit 
hij nieuwe vormen van fundeeringen in gewa
pend beton afleidt. 



HOOFDREDACTIE i DAAF KOENS, A R C H I T E C T 

CORRESPONDENTIE-ADRES. 
ARKELSCHE STRAATWEG ^ GORINCHEM 

Abonnementsprijs per jaar . . . i 7 w 
te voldoen bij vooruitbetaling in twee termijnen' (januari Mi)-
verhoogd ieder met 25 cent incassokosten. januari, /töf/. 

UITGEVERS: H. P. DE SWART & Z O O N 
TELEFOON 12469 G I R O u 

O U D E MOLSTRAAT No t 7 _ 'S-GRAVENHAGE 

Advertentiën: 1^-6 regels 
Elke regel meer 

Bij contract belangrijk verlaagd tarief. 

f 2.40 
„ 0.40 

INHOUD: Arbeidswet, door K. de Z — De taal A** „ ^ ~i Z T " 
ging „Nieuwe Meer" te Aalsmeer, door ] ] vin év w T ï u ™ ^ T J Z ^ ^ f T™ Clubgebouw der Zeil- en Roeivereeni-
bouwen, door D. K. ^ Kunst in industrie, ^oor v. d. W L B ^ S ^ ' - ^ ^ t t l ^ ™ ^ ^ R ^ ^ ~ D e ^ ^ 

Arbeidswet, 
door K* d, Z* 

Nadruk verboden. 

Staatsblad no. 359 van 28 October 1926 bevat onder 
meer: „Besluit van den loden October 1926, houdende be
kendmaking van den tekst van het Werktijdenbesluit voot 
fabrieken of werkplaatsen 1923, zooals dit sedert is qe-
wijzigd. a 

Art. 58, W. B. '26. 

Het verschijnen van dit besluit, „Het Werktijdenbesluit 
voor fabneken of werkplaatsen 1926", geeft ons aanlei
ding in dit blad eene verhandeling te geven over de werk-
tijdbepalingen van de Arbeidswet 1919 en de daaruit 
voortvloeiende besluiten, voorzoover de bepalingen in de 
bouwwereld van toepassing zijn. 
De „Voorschriften tot het tegengaan van gevaar voor de 
gezondheid, de zedelijkheid of het leven der arbeiders" 
en die opgenomen zijn in het „Arbeidsbesluit 1920" zullen 
evenwel niet worden behandeld. Het is de bedoeling van 
de Redactie dit besluit later, tegelijk met eene beschou
wing over de Veiligheidswet, te bespreken. 
Naast de tekst zal het nummer van het besproken artikel 
worden aangegeven. De volgende verkortingen zullen 
worden gebruikt: 

A- W . '19 = Arbeidswet 1919. 
W. B. '26 = : Werktijdenbesluit voor fabrieken of werk
plaatsen 1926. 
o.b. = Bazenbesluit. 
R-b- = = Rusttijden en Arbeidslijstenbesluit voor fabrieken 
oi werkplaatsen 1923. 

Art. 2, 1ste lid c. A.W. '19. 

De Arbeidswet 1919 beschouwt „in aanbouw of aanleg 
in herstelling of in slooping zijnde bouw, grond, graaf 
waterwerken en wegen" als fabrieken of werkplaatsen, 
ben weg, die hersteld wordt; een gebouw, dat gesloopt; 
een put, die gegraven wordt, zijn dus fabrieken of werk
plaatsen ,evenals een kanaal, dat men graaft, een duiker 
die gelegd wordt. 

Nu bepaalt deze wet. dat alleen werkzaamheden in eene 
onderneming arbeid is. Zoo zou een particulier, die eene 
woning in eigen beheer bouwt, niet onder de bepalingen 
der wet vallen. 

Wij hebben hier geen onderneming: dus geen arbeid in 
een onderneming en er zou geen arbeid in den zin der 
wet worden verricht, indien een andere bepaling hierin 
niet heeft voorzien. 

Art. 1, 3e lid e, A. W. '19. 

De Arbeidswet bepaalt, dat „in aanbouw of aanleg, in her
stelling of in slooping zijnde bouwwerken, uitgevoerd in 
eigen beheer" met eene onderneming gelijkgesteld worden. 
Het veld, dat door de Arbeidswet bestreken wordt, is 
door bovengenoemde gelijkstelling zeer vergroot. Immers 
de timmermansknecht. die 's avonds zijn huisje vertimmert 
met behulp van een „maat"; de leeraar aan een industrie-
school, die in de zomervacantie zijn eigendom opknapt met 
behulp van een paar leerlingen; de rentenier, die zijn 
garage „in eigen beheer" bouwt, hebben rekening te 
houden met de bepalingen van deze wet. 
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Art. 1, eerste lid e A. W. '19. 
De steenhouwers vallen niet onder deze wet. Op hen is de 
Steenhouwerswet van toepassing. 

Art. 4. 1ste lid, A. W. '19. 
Wij hebben voor de bouwwerken alleen te maken met de 
werktijdregeling voor fabrieken of werkplaatsen. De 
Architectenbureaux vallen onder de kantoren. Ook hier
over zullen wij nog een en ander zeggen. 

Art. 24, A. W. '19. 
De algemeene regeling is: 
De arbeidstijd is hoogstens acht en een half uur per dag; 
acht en veertig uren per week. 
De werktijd ligt tusschen 7 uur v.m. en 6 uur n.m. 

Art. 23, A. W. '19. Art. 22. A. W. '19. 
Zaterdags na 1 uur mag geen arbeid meer worden ver
richt, terwijl natuurlijk op Zondag niet gearbeid mag 
worden. 

Art. 31, A. W. '19. 
Verder mag niet langer gearbeid worden dan vier en een 
half uur aaneen. Na ten hoogste 4 ^ uur moet een rusttijd 
gegeven worden van ten minste een half uur. Een uit
zondering maakt hierop de Zaterdag. Dan mag 514 u u r 

achter elkaar doorgewerkt worden. Wordt niet op Zater
dag, maar op een anderen dag hoogstens 5% uur gewerkt, 
dan is het bovenstaande van toepassing. 
Op bovenstaande regeling zijn vele uitzonderingen, die 
geregeld zijn in het Werktijdenbesluit voor fabrieken of 
werkplaatsen 1926. ( W . B. '26), terwijl vergunning voor 
langer werken kan worden verleend. 

Art. 44 d, W. B. '26. 
De speciemaker mag 1 uur vroeger beginnen dan de 
andere bouwvakarbeiders, maar uitsluitend voor het gereed 
maken van de betonspecie; de mortel of de metselspecie, 
terwïjl dan het vooraf maken van deze specie noodzakelijk 
moet zijn, om bij het begin van den werktijd de bedrijfs-
arbeid in vollen omvang te doen aanvangen. Wij kunnen 
dus niet zeggen: ,,De speciemaker mag één uur eerder 
gaan arbeiden". Er is duidelijk bepaald, dat hij vooraf uit
sluitend en alleen de specie gereed mag maken. Andere 
werkzaamheden mag hij in dit uur niet verrichten. 
Bij groote werken zal meestal 3̂2 u u r ' bij kleinere werken 
een kwartier wel voldoende zijn, om de specie op tijd ge
reed te hebben. 
Hierboven hebben wij dus een geval, dat de man 9l/2 uur 
per dag mag arbeiden. Er zijn er meer. Zoo is het begrij
pelijk, dat de stoker van de heikar eerder moet beginnen 
dan de heiërs; in den rusttijd moet het vuur onderhouden 
worden, terwijl na afloop van het werk de stoommachine 
niet aan zijn lot kan worden overgelaten. 

Art. 44 a, W. B. '26. 
Voor het opstoken van stoomketels mag een man 2 uur 
vroeger beginnen. Is de ketel den voorgaanden dag niet 
gestookt, dan mag de stoker 5 uur vroeger aanvangen. In 
de schafttijden gaat de stoker door met het bedienen van 
het vuur, terwijl, als de werkzaamheden zijn beëindigd, de 
stoker nog 1 uur krijgt voor het verzorgen van den stoom
ketel. Normaal kan de stoker 's Maandags, indien het vuur 
dan aangemaakt moet worden, dus 5 uur eerder reeds be
ginnen. Er moet op gerekend worden, dat niet meer dan 
12 uur in één week langer gearbeid mag worden, dan door 
de overige arbeiders. 

Art. 44 b. 

Verschillende fabrieken hebben zuiggasmotoren. Bij der
gelijke inrichtingen mag een man één uur vroeger begin
nen voor het stoken van den generator. Ook in de rust
tijden mag degene die de motor bedient, hiermede door
gaan. 

Art. 44 c. 

Voor het in gereedheid brengen van krachtwerktuigen en 
drijfwerken mag hoogstens één uur vóór den aanvang van 
den bedrij f sarbeid, en, voor het verzorgen daacvan gedu
rende de rusttijden, en één uur na het einde van den be
drij f sarbeid worden gearbeid. 

Art. 44 f. 

In groote fabrieken zal het gewenscht zijn, dat de lokalen 
niet gedurende den werktijd worden schoongemaakt. In
dien deze werkzaamheden worden verricht door daarvoor 
speciaal aangewezen arbeiders, die niet aan den bedrijfs-
arbeid deelnemen, mogen deze arbeiders één uur na het 
beëindigen van den dagelijkschen bedrij f sarbeid en gedu
rende de rusttijden arbeid verrichten, bestaande in het 
schoonmaken van de werklokalen. 
Met het gereedmaken van de werklokalen mogen boven
genoemde arbeiders één uur vóór den aanvang van den 
bedrij f sarbeid beginnen. 
Art. 44 f\ 
Indien in deze werklokalen 10 of meer arbeiders verblij
ven, mogen deze werkzaamheden geschieden door arbei
ders, die aan den bedrij f sarbeid deelnemen; evenwel hoog
stens 1 op elke 10 arbeiders in dat werklokaal. 
De faciliteiten in art. 446, c, f en f1 genoemd gelden alleen, 
indien de daarin genoemde arbeid onontbeerlijk is voor 
den goeden gang van het bedrijf en deze werkzaamheden 
zonder stagnatie niet gedurende den bedrij f sarbeid kunnen 
worden verricht. 

Art. 3, 2e lid, A. B. '26. 
Ook in verband met de werkzaamheden die de betrokken 
arbeiders verrichten, zijn uitzonderingen gemaakt. Wij 
hebben gezien, dat Zaterdags na 1 uur in normale geval
len geen arbeid mag worden verricht. In gemeenten, waar 
op Zaterdag weekmarkt gehouden wordt, kan dit moei
lijkheden opleveren. Wij denken b.v. aan het opslaan en 
afbreken van kramen. In de gemeenten Alkmaar, Axel, 
Genemuiden, Harderwijk, Helmond, Hoorn, Leiden, Roer
mond, Sittard, Stavoren, Utrecht, Venlo, IJzendijke en 
Heerenveen mag Zaterdagsmiddags tot 6 uur arbeid 
worden verricht, maar alleen om die werkzaamheden te 
doen, die direct verband houden met de op dien dag ge
houden markt. 
De arbeider, die op de Zaterdagmiddag ingevolge het 
bovenbepaalde werkt, moet in die week een anderen vrijen 
middag hebben of des Maandags tot 1 2 ^ uur 's namid
dags vrij zijn. 

Art. 5 ter W. B. '26. 
Betonriolen, betontegels, kortom cement- en betonwaren 
worden veelal in de open lucht gemaakt. Zonder meer 
kunnen onwerkbare dagen niet worden ingehaald. 
Er is bepaald, dat gedurende het tijdvak 1 April tot 
1 October op de laatste drie werkdagen van de week ge
werkt mag worden door mannen (personen toven 18 jaar) 
in fabrieken van cement en betonwerken tusschen 6 uur 
v.m. en 6 uur n,m. en hoogstens 10 uur per dag, indien 
op één of meer van de voorafgaande werkdagen in de-
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zelfde week niet, of korter dan acht en half uur per dao 
is gewerkt. Het is dus mogelijk de 48 uur vol te krijgen, 
mdien men in 't begin der week is „uitgeregend". 

Art. 30, 1ste lid. W. B. '26. 

Voor bewakingsdiensten zijn verschillende regelingen 
mogelijk. 

Nemen wij eerst de man die uitsluitend of in hoofd
zaak met bewakingsdienst is belast Daar de waker in 
hoofdzaak met bewakingsdienst belast is, mag hij kleine 
werkzaamheden verrichten, als het aanzetten van een elec-
tnsch gedreven pomp, lampen aansteken enz. 
Zulk een man mag hoogstens 12 uur per dag arbeid ver
richten, 72 uur per week, op alle uren van den dag, ook op 
Zondag. In acht achtereenvolgende weken moet hij ten 
mmste op twee Zondagen geen arbeid verrichten. Tusschen 
het begin en einde van zijn bewakingsdienst mag hoogstens 
12 uur z^n gelegen; voor den aanvang van den dienst 
moet hij een rusttijd hebben gehad van ten minste elf uur 
Bewakingsdiensten mogen ook volgens de regeling van 
het 3 ploegenstelsel worden verricht. Voor deze regelina 
zie hieronder bij art. 39 c. f a 

Art 30. 2e lid. W. B. '26. 

Hulpwakers hebben een andere regeling. Hieronder 
worden arbeiders verstaan, die ook andere werkzaamheden 
verrichten en Zaterdags en Zondags als waker dienst 
doen. Zij mogen tusschen Zaterdagmiddags 1 uur en 
Maandagmorgens 7 uur arbeid verrichten, indien deze 
arbeid uitsluitend of in hoofdzaak in bewaking bestaat 
Zij mogen op den Zaterdag en op den Zondag hoogstens 
eit uur per dag dezen arbeid verrichten; moeten in vier 
achtereenvolgende weken ten minste op twee Zondagen 
vrij zijn en vóór het begin en na het einde van eiken 
wakmgsdienst een rusttijd hebben van ten minste 9 uren 
achter elkaar. Deze hulpwakers zijn gehouden aan den 
10 ungen werkweek. 

Sommige fabrieken is toegestaan in een 2- of 3-ploegen-
stelsel te laten arbeiden. Wij nemen daaruit: 

Art. 31. 1ste lid x. W. B. '26. 

Arbeid in machinale houtbewerkingsfabrieken. Zonder 
overwerkvergunning, dus krachtens het bepaalde van de 
Arbeidswet mogen mannen in 2 afwisselende ploegen 
arbeiden. De werktijd ligt dan tusschen 5 uur v.m. en 
11 uur n.m. Zaterdags tusschen 5 uur v.m. en 6 uur n.m. 
Verder is nog bepaald, dat de arbeid op twee achtereen
volgende dagen moet worden afgewisseld door een rust
tijd van tenminste elf uur achtereen, dat dezelfde persoon 
in twee achtereenvolgende weken hoogstens zes dagen 
vóór 7 uur v.m. arbeid verricht en op hoogstens vijf na 
o uur n.m. Verder moet tusschen het begin en het einde 
van den dagelijkschen arbeid hoogstens tien uur zijn ge
legen, tenzij er een onafgebroken rusttijd tusschen de 
werktijden is van ten minste vier uren. 

Art. 31. tweede lid p. W. B. '26. 

Ook jongens van 15 jaar of ouder mogen in een twee-
Ploegendienst werken in bovengenoemde houtbewerkings-
tabneken. a 

D e regeling voor deze jongens is dezelfde als boven om
schreven, met dit verschil, dat de werktijd 's avonds om 
w uur geëindigd moet zijn. 

Art. 38, W. B. '26. 

Volgens een drieploegenstelsel mag gewerkt worden aan; 
Arbeid in machinale zagerijen van natuursteen. 
Arbeid in fabrieken voor het veredelen van hout met uit
zondering van de bewerking van het veredelde hout 
Bovengenoemde arbeid mag geschieden zooals gezegd in 
een 3-ploegenstel3el, maar de fabriek moet 24 uur in' de 
week stop staan. De werktijdbepalingen zijn: 
Er mag arbeid verricht worden, op alle uren van den dag 
en van de week tot: 

a. Zondagsmorgens 6 uur, mits op Maandagmorgen niet 
voor 6 uur begonnen wordt, of 
b. tot Zaterdagavond 10 uur, mits op Zondagnamiddag 
de arbeid niet vóór 10 uur wordt hervat. 
De ploegen moeten afwisselen. In verband met deze ploeg-
wisseling mag een man langer arbeiden dan acht en een 
half uur per dag; langer dan acht en veertig uren per 
week; niet langer dan vier en vijftig uren per week en in 
dne achtereenvolgende weken hoogstens honderd vier en 
veertig uren. Bovendien is bepaald: 

Ie. dat een man in drie achtereenvolgende weken niet 
meer dan acht en veertig uren tusschen 10 uur des na
middags en 6 uur des voormiddags arbeid verricht. 
2e dat een man op niet meer dan zeven dagen in drie 
achtereenvolgende weken gedurende meer dan twee uren 
per dag arbeid verricht tusschen 10 uur des namiddags 
en 6 uur des voormiddags. 
3 dat hij voor den aanvang en na het einde van zijn dage
lijkschen arbeid een onafgebroken rusttijd heeft van ten 
minste vijftien uren. 

In bovengenoemde fabrieken zal het voorkomen, dat werk
tuigen en drijfwerken moeten worden nagezien, gereinigd 
en/of hersteld, terwijl de fabriek stilstaat. Hierin is voor
zien. 

Art. 45. W. B. '26. 

Een man, die volgens het in art. 38 W . B. '26 bepaalde 
3-pIoegenstelseI werkt, mag in het etmaal van den wekelijk-
schen bedrijfsstilstand ten hoogste 4 uur bovengenoemde 
werkzaamheden verrichten. 

Art. 39 A. W. B. '26. 

Op bouwwerken zal het dikwijls gebeuren, dat dag en 
nacht moet worden doorgewerkt en dat geen onderbreking 
van dezen arbeid mag plaats hebben. Wij bedoelen het 
drooghouden van fundeeringsputten. Vooral na beton-
storten b.v. mag geen onderbreking plaats vinden. 
Het werktijdenbesluit onderscheidt: 
a. het drooghouden van bouwputten met behulp van hand-
pompen. 

b. het drooghouden van bouwputten met behulp van machi
naal gedreven pompen. 
In 't eerste geval (handpompen) is toegestaan: 
Een man mag op alle uren dezen arbeid verrichten, in 
verband met de ploegwisseling langer dan acht en een 
half uur per dag, onder de volgende voorwaarden: 
Ie. a. hetzij in drie achtereenvolgende weken niet meer dan 
acht en veertig uren tusschen 10 uur des namiddags en 
6 uur des voormiddags, niet langer dan vier en vijftig 
uur per week en honderd vier en veertig in drie achter
eenvolgende weken. 

b. hetzij in vier achtereenvolgende weken niet meer dan 
zestig uren tusschen 10 uur 's namiddags en 6 uur des 
voormiddags; niet langer dan acht en veertig uren per 
week, en honderd twee en negentig uren in vier achtereen
volgende weken. 
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2e. Op niet meer dan zeven dagen in drie achtereenvolgen
de weken of op niet meer dan tien dagen in vier achter
eenvolgende weken gedurende meer dan twee uren per 
dag tusschen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. 
3e. dat hij voor den aanvang en na het einde van zijn 
dagelijkschen werktijd een onafgebroken rusttijd heeft van 
ten minste vijftien uren. 
In verband met de ploegwisseling mag hiervan worden af
geweken, hetzij drie malen in drie achtereenvolgende 
weken of vier malen in vier achtereenvolgende weken. De 
rusttijd mag evenwel niet minder dan acht uren bedragen. 
4e. dat hij, hetzij ten minste éénmaal in drie achtereen
volgende weken een rusttijd heeft van ten minste twee en 
dertig uren achtereen, waarin ten minste twee en twintig 
uren van den Zondag zijn begrepen; hetzij eenmaal in vier 
achtereenvolgende weken een rusttijd van zes en dertig 
uren achtereen, waarin de Zondag is begrepen. 
5. Dat hij, hetzij niet meer dan vier malen in drie achter
eenvolgende weken of vijf malen in vier achtereenvolgen
de weken, meer dan acht en een half uur arbeid verricht 
in vier en twintig achtereenvolgende uren. Dit etmaal 
wordt gerekend vanaf het tijdstip, waarop zijn dagelijk
schen arbeid aanvangt. Verder mag hij niet langer werken 
dan 12 uren per dag. 

Verder is het nog mogelijk, volgens een andere regeling 
te laten arbeiden. De regeling moet dan door den Minister 
worden goedgekeurd. 

Art. 39c, W. B. '26. 
Voor het drooghouden van bouwputten met behulp van 
machinaal gedreven pompen mag een arbeider ook in een 
3-ploegenstelsel arbeiden. De werktijdregeling voor dezen 
arbeid toegestaan ,wijkt van bovenstaande af. Zoo wordt 
toegestaan: 
Ie. In drie achtereenvolgende weken niet meer dan zes en 
vijftig uren tusschen 10 uur n.m. en 6 uur v.m.; hoogstens 
62 uren per week, en 168 uren in 3 achtereenvolgende 
weken. 
2e. op niet meer dan 7 dagen in drie achtereenvolgende 
weken meer dan 2 uren per dag tusschen 10 uur 's avonds 
en 6 uur v.m. 
3e. Vóór en na zijn werktijd een onafgebroken rusttijd van 
vijftien uren achter elkaar. In drie achtereenvolgende 
weken mag hoogstens drie malen hiervan worden afge
weken, indien dit voor de ploegwisseling noodzakelijk is. 
In dit geval moet de rusttijd ten minste acht uren be
dragen. 
4. In drie achtereenvolgende weken moet de arbeider 
minstens éénmaal een rusttijd hebben van 32 uren achter
een. Van deze 32 uren moeten er minstens 22 uren op een 
Zondag vallen. 
5. In drie achtereenvolgende weken mag de werkman 
hoogstens vier malen in 24 opeenvolgende uren meer dan 
83/2 u u r arbeid verrichten; en niet meer dan 12 uren per 
dag. 
Ook kan eene werktijdregeling door den Minister worden 
goedgekeurd. 
Bovenstaande bepalingen gelden zooals reeds is gezegd, 
ook voor den waker, die uitsluitend of in hoofdzaak be
wakingsdienst verricht. 

Art. 42, 1ste lid, W. B. '26. 

Het kan gebeuren, dat werkzaamheden moeten worden 
uitgevoerd, buiten den normalen werktijd, of die zoo vlug 
mogelijk gereed moeten zijn. In art. 42 W . B. '26 zijn 
eenige gevallen genoemd. Voor ons van belang zijn: 

1. a. het herstellen of veranderen van gebouwen, het her
stellen, beproeven of monteeren van werktuigen, drijfwer
ken, toestellen, ovens, ketels of leidingen, en dan alleen, 
wanneer de arbeid noodzakelijk moet geschieden buiten de 
normale werktijdregeling om den geregelden gang in de 
fabriek niet te beletten of schade of hinder van ernstigen 
aard te voorkomen. 
c. het maken, herstellen, omleggen of vernieuwen van 
kunstwegen, straten, rioleeringen en rails, wissels, sein-
inrichtingen voor spoor- en tramwegen, indien deze arbeid 
noodzakelijk op die tijden moet geschieden, om storing van 
het verkeer te voorkomen of te bekorten. 
d. het maken, herstellen of vernieuwen van bruggen, 
sluizen, duikers, zeeweringen en waterkeeringen, het leggen 
van zinkstukken, het baggeren en ander soortgelijk tijwerk, 
ook voorzoover het noodzakelijk op die tijden moet ge
schieden, hetzij door het getij, hetzij ter voorkoming of 
bekorting van stremming van het verkeer op het tegengaan 
van gevaar voor overstrooming. 
e. het opsporen en herstellen van storingen en het ver
richten van werkzaamheden, die ter voorkoming van sto
ring of gevaar op dien tijd moeten geschieden in gas
fabrieken, in pompstations van waterleidingen, in electri-
citeitsfabrieken met de hiertoe behoorende transformee-
rings en beveiligings inrichtingen, in de voedings- en ver-
deelingsgeleidingen van electrische sterkstroomnetten en 
van gas en waterleidingen, in telegraaf- en telefoonkanto
ren, in telegraaf- en telefoonnetten en in stations van 
draadlooze telefonie en telegrafie. 
h. het laden of lossen van goederen in en uit vervoermid
delen, het verrichten van de direct daarmede verbandhou
dende werkzaamheden en het opbergen der geloste goe
deren, voor zoover deze arbeid onontbeerlijk is om bederf 
der goederen te voorkomen, dan wel noodzakelijk is voor 
den goeden gang van het bedrijf of in verband met de 
gelegenheid tot het verzenden of vervoer der goederen. 
i. het storten van beton en de daarmede rechtstreeks ver
band houdende werkzaamheden. 
j . het maken van doodkisten en wat daarmede in direct 
verband staat, mits de arbeid niet dient om doodkisten in 
voorraad te maken. 
In bovengenoemde gevallen die ieder voor zich duidelijk 
genoeg zijn, mag langer dan 83-/2 uur per dag en langer 
dan 48 uur per week arbeid worden verricht, en op alle 
uren van den dag, alsook op Zondag. Er mag door den
zelfden persoon in drie achtereenvolgende weken niet 
langer worden gewerkt dan 144 uren; per week niet 
langer dan 54 uren, en tusschen 10 uur 's avonds en 6 uur 
's morgens in 3 achtereenvolgende weken niet meer dan 
48 uren. 
De toegestane dagelijksche werktijd is hoogstens 12 uren; 
alléén één dag per week mag 16 uren gewerkt worden. 
Verder moet de arbeider minstens om den anderen Zondag 
vrij zijn. 
Bovengenoemd artikel geeft dus vrijheid om in fabrieken 
herstellingen uit te voeren, die niet onder het bedrijf 
kunnen worden uitgevoerd. Het opbreken van straten kan 
vlug geschieden. Is men aan het storten van een beton-
vloer, dan is het mogelijk de vloer zonder onderbreking 
af te storten. 
Het herstellen van een winkelvloer kan dus na sluiting van 
den winkel geschieden. Dit werk kan onder art. 42, 1ste 
lid A. W . B. "26 worden ondergebracht. 
Van deze afwijkingen van den normalen werktijd moet 
aanteekening gehouden worden en behoeft geen overwerk-
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vergunning worden aangevraagd. Hoe of dit geschieden 
moet zal later worden gemeld. 

Art. 28. A. W. '19. 

Wij spraken juist van een overwerkvergunning. Er kan 
zooals reeds is medegedeeld, vergunning verleend worden 
om langer te laten arbeiden dan 8 ^ uur per dag en 48 
uur per week. Deze vergunning wordt verleend door het 
Districtshoofd van de Arbeidsinspectie. Eene vergunning 
voor overwerk wordt verleend indien in eene onderneming 
op bepaalde tijden van het jaar, eene opeenhooping van 
werk pleegt voor te komen, dus bij seizoendrukte, of in
dien m eene onderneming „zich bijzondere omstandigheden 
voordoen . 

Jammer voor de meeste werkgevers, bepaalt het Districts-
hoofd of in eene onderneming bovengenoemde omstandig-
heden aanwezig zijn. Eene overwerkvergunning moet aan 
het Districtshoofd worden aangevraagd. 

Art. 28, A. W. 79 , 4e lid. 

Weigert het Districtshoofd eene vergunning te verleenen 
of wordt slechts gedeeltelijk aan de aanvrage voldaan, kan 
het hoofd van de betrokken onderneming in beroep komen 
bij den Minister van Arbeid. Eventueel wordt dan de ver
gunning door den Minister verleend. Zoolang eene vergun
ning niet is verleend, mag de wettelijk vastgestelde werktijd 
natuurlijk nog niet worden overschreden. 

Art. 28, A. W. '19, 2e lid. 

De maximum werktijd, die kan worden toegestaan be-
draagt: 

voor een jeugdig persoon beneden 16 jaar 10 uur per dag-
gemiddeld 48 uur per week; 
een jeugdig persoon van 16 jaar tot 18 jaar 10 uur per 
oag; 55 uur per week; 
voor een man, 11 uur per dag, en 62 uur per week. 

Art. 28 A. W. '19, 1ste lid. 

Bij het verleenen van een vergunning voor overwerk kan 
door het Districtshoofd, of in beroep door den Minister 
voorwaarden worden opgelegd. 
Bij het niet nakomen of gedeeltelijk niet nakomen van een 
opgelegde voorwaarde vervalt de vergunning. Eén der 
voorwaarden is steeds, dat de acte van overwerkvergun
ning naast de arbeidslijst, of op een door het Districtshoofd 
aan te wijzen plaats wordt opgehangen 
Art. 10. R.b., 1ste lid. 

Indien op de acte van overwerkvergunning eene werktijd-
regehng staat aangegeven, volgen de betrokken arbeiders 
| afwijking met de geldige Arbeidslijst, de werktijdrege-
iing van de vergunning; natuurlijk alleen maar gedurende 
den duur van de vergunning. 

Art. 10 R.b. 2e lid. 

Indien op de acte van overwerkvergunning geen werktijd
regeling is aangegeven, moet het hoofd van de onderneming 
ot zijn plaatsvervanger naast de bovengenoemde acte een 
door h e m onderteekend geschrift ophangen, waarop de 
ge l i jke werktijdregeling staat aangegeven 
Up een overwerkvergunning moet de werktijdregeling staan 
aangegeven, als vergunning verleend wordt af te wijken 
van een of meer bepalingen van de werktijdregeling. 
Art. 28, A 
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W. '19, 5e en 6e lid. 

de individueele overwerkvergunningen kan de 
mister voor een groep van ondernemingen vergunning 

voor werktijdverlenging verleenen. Een dergelijke vergun
ning wordt bekend gemaakt in de Staatscourant. Zoo was 
eemge jaren geleden vergunning verleend om op de in aan
bouw zijnde bouwwerken gedurende de zomermaanden 10 
uur per dag te laten arbeiden. Deze vergunning is de laat
ste jaren niet meer verleend. 

Art. 28, A. W. '19, 6e, 7e, 8e en 9e lid. 

Voor dat wij van Art. 28 A. W , '19 afstappen, willen wij 
er op wijzen, dat het bij collectief contract tusschen de 
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hetzelfde bedrijf mogelijk is, eene werktijdregeling voor 
een geheel jaar te ontwerpen, waarbij gebruik gemaakt kan 
worden van het bepaalde bij art. 28. 7e lid c, A W '19 
waarin is vastgelegd, dat in een kalenderjaar een arbeider 

d^n 2500 uren Een dergelijke regeling moet door den 
Minister van Arbeid worden goedgekeurd 
Wij betreuren het, dat een dergelijk contract niet bestaat 
U.i. zou het gewenscht zijn, dat in den tijd van den voor
jaarsschoonmaak, alsook gedurende den zomer langer ge
werkt werd dan 8 ^ uur per dag, terwijl gedurende de 
wintermaanden dan de werktijd kon worden verkort. 
Art. 97, A. W. '19, 1ste lid. 

Een verleende vergunning kan worden ingetrokken Ook 
op verzoek van de vakvereeniging van de arbeiders kan een 
verleende vergunning worden ingetrokken, indien den 
Minister blijkt, dat door de verleende vergunning de be
langen van de betrokken arbeiders worden geschaad. 
Art. 29, A. W. '19. 

Men kan voor het feit staan, dat het gewenscht is, langer 
e werken terwijl het niet meer mogelijk is, een vergunning 

tot overwerk aan te vragen, terwijl art. 42 W . B '26 hierin 
met voorziet. In dit geval kan men gebruik maken van het 
z.g. couponboekje. 

Een dergelijk boekje moet vooraf aan het districtshoofd 
der arbeidsinspectie worden aangevraagd en bestaat feite
lijk uit 2 gedeelten. 

Wij hebben n.l. een machtiging voor overwerk. Deze mach
tiging moet onderteekend zijn door het bevoegde districts
hoofd en dient opgehangen te worden naast de Arbeids
lijst. Het eigenlijke couponboekje bevat de coupons Een 
coupon bestaat uit drie gedeelten. Vóórdat van de vergun
ning gebruik gemaakt wordt, moeten alle drie gedeelten 
worden ingevuld. Eén kaart wordt verzonden naar den 
Burgemeester van de gemeente, waar de werktijdverlen
ging plaats heeft; één naar het betrokken districtshoofd; 
de derde kaart wordt opgehangen naast de bovenomschre
ven machtiging. 

Een bovengenoemd geval doet zich b.v. voor bij het op
trekken van een gebouw. De berekening van den uitvoer
der taalt, of er is, door een of andere wijze, stagnatie 
ontstaan. Kortom, de omtrekmuren zijn tot verdiepings
hoogte opgetrokken. Het is noodzakelijk, dat de balklagen 
op de muren worden aangebracht en belast worden of dat 
de versche muurwerken tegen omwaaien worden' ge
schoord. Intusschen, de werktijd is om. In zulk een geval 
maakt men gebruik van een coupon en enkele arbeiders 
voeren de noodzakelijke werkzaamheden uit. De coupon
boekjes gelden alleen voor mannen (personen ouder dan 
18 jaar). 

Art. 83. 6e lid, A. W. '19. 

Behalve bovengenoemde mogelijkheden, heeft de wetgever 
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er aangedacht, dat i e t toch nog noodzakelijk kan zijn, één 
of meer bepalingen van de Arbeidswet te overtreden. Wij 
drukken hier op het woord noodzakelijk: Er moet beslist 
sprake zijn van overmacht, b.v. het herstellen van storm
schade, het repareeren van lekkages e.d. De Arbeidswet 
bepaalt hier over in het zesde lid van artikel 83: 
Niet strafbaar is een bij het eerste lid strafbaar gesteld 
feit1), indien het onder de gegeven omstandigheden als 
gerechtvaardigd is te beschouwen en onverwijld door of 
namens het hoofd of den bestuurder der onderneming 
wordt medegedeeld aan het districtshoofd. 

Art. 94, A. W. '19. 

Op wie zijn bovengenoemde bepalingen van toepassing. 
De patroon, of, zooals de wet hem noemt: het hoofd of de 
bestuurder van de onderneming, is niet aan een werktijd 
gebonden 2 ) . Hoe staat het, indien meerdere patroons mee
werken. In 't algemeen kan men zeggen, dat van slechts 
één persoon de werktijd niet beperkt wordt. De patroons 
moeten iemand aanwijzen, die krachtens de bepalingen van 
de Arbeidswet hoofd of bestuurder van de onderneming 
is. Bericht hiervan moet gezonden worden aan den Burge
meester en aan het Districtshoofd. Word t door de ge
zamenlijk één bedrijf uitoefende personen niemand als 
hoofd aangewezen, dan wijst het Districtshoofd iemand 
als hoofd of bestuurder aan. Zoolang nog geen aan
wijzing heeft plaats gehad, wordt dengene, die feitelijk het 
beheer voert, als hoofd of bestuurder aangemerkt. Is in 
het bedrijf niemand aanwezig, die zoon duidelijk uitge
sproken positie bekleed, wordt van de bazen de oudste in 
jaren als hoofd of bestuurder beschouwd. 

Art. 94, 3e lid, A. W. '19. 

De gezamenlijke werkende patroons kunnen aan het Dis
trictshoofd verzoeken één of meerdere personen aan te 
wijzen als mede hoofd of bestuurder van deze onder
neming. Wordt aan dit verzoek voldaan, dan zijn de 
werktijdbeperkingen niet op deze medehoofd (en) van toe
passing. 

Avt. 94, 4e lid, A. W. '19. 

Daarentegen worden zij wel aansprakelijk voor de na
leving van de bepalingen van deze wet. Zulk eene aan
wijzing kan worden ingetrokken. Weigert het Districts
hoofd één of meer personen aan te wijzen als mede-hoofd 
of -medebestuurder, kan de verzoeker in beroep gaan bij 
den Minister van Arbeid, (thans Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid). 
Zoolang door Zijne Excellentie den Minister geen beslis
sing genomen is, heeft de onderneming in den zin van de 
Arbeidswet één hoofd of bestuurder. 

Art. 68, A. W. '19. 

Hierboven hebben wij reeds de Arbeidslijst genoemd. W îj 
komen nu aan de administratieve bepalingen. Op elk bouw
werk, in elke werkplaats behoort op duidelijk zichtbare 
plaats een arbeidslijst te zijn opgehangen. Op deze lijst 
wordt aangeteekend voor welke arbeiders of groep van 
arbeiders de op de lijst aangegeven werktijdregeling van 
toepassing is. Verder bevat de lijst de werktijdregeling; 
en moet de lijst worden gedateerd. In den rechterboven -
hoek moeten de lijsten genummerd worden. De lijst moet 
onderteekend worden door het hoofd van de onderneming. 

) N.l. het laten arbeiden in strijd met een wetsbepaling. 
) Een uitzondering hierop maakt de bakkerspatroon. 

Dus niet de uitvoerder van een bouwwerk, niet de bedrijfs 
leider in een fabriek. Deze personen zijn niet de hoofden 
van de onderneming. Wanneer de onderneming twee of 
meer hoofden heeft, is onderteekening door één hoofd vol
doende. 

Art. 5. R.b. 

De Arbeidslijsten zijn verkrijgbaar aan de postkantoren 
Aan de lijst bevindt zich een bedrukte briefkaart. Deze 
kaart moet worden ingevuld en opgezonden worden naar 
het hoofd van het district, waarin de werkplaats staat. 
Daar de Arbeidslijst ook gestempeld moet worden, is het 
noodig, dat ingevulde lijst en ingevulde briefkaart gelijk
tijdig op het postkantoor worden gebracht, zoodat hetzelf
de poststempel de briefkaart en Arbeidslijst merkt. 
Standplaatsen van de districthoofden zijn: 
1. Maastricht. 2. Bireda. 3. Rotterdam. 4. Utrecht. 5. Am
sterdam. 6. Haarlem. 7. Arnhem, 8. Deventer. 9. Gronin
gen. 10. Dordrecht. 11. 's-Gravenhage. 
De cijfers geven het nummer van het district aan. 

Art. 6. R.b. 

De lijst moet opgehangen worden op een plaats, waar de 
arbeiders vrij mogen komen. Is de werkplaats een open 
ruimte, zooals bij het graven van een kanaal, het maken 
van een straatweg, e. d., dan behoeft de lijst niet onge-
hangen te worden. Bepaald is, dat de lijst op aanvrage 
direct ter inzage moet worden verstrekt. Opgemerkt wordt 
dat bij werkzaamheden,in de open lucht bijna altijd krach
tens de Veiligheidswet een schaftlokaal aanwezig moet 
zijn, zoodat gelegenheid om de lijst op te hangen, aan
wezig is. 

Art. 68, 8ste lid, A. W. '19.. 

Werken niet alle personen volgens dezelfde werktijd
regeling, b.v. metselaars en speciemakers, stokers, wakers 
en de normale arbeiders, dan moeten verschillende lijsten 
worden opgehangen. Immers, het werken op uren, die op 
de arbeidslijst als rusturen zijn aangegeven, is strafbaar 
gesteld, behalve op de reeds aangegeven uitzonderings
gevallen. 

Art. 68, 1ste lid b, A. W. '19. 

Hoe is na te gaan, of 2 of meer werktijdregelingen op een 
werkplaats worden nageleefd. Hiervoor dient het Arbeids-
register. Arbeidsregisters zijn op de postkantoren en in 
den boekhandel verkrijgbaar. Men teekent er in aan de 
namen en voornamen van de arbeiders, die in de inrich
ting werkzaam zijn. 
In de daarvoor aangegeven kolommen geeft men door een 
merk, meestal een verticaal streepje, aan, of de bedoelde 
arbeider behoort tot één der navolgende categorieën: 

Art. 8, A. W. '19. 

1. ongebouwde vrouwen beneden 18 jaar (meisjes). 
2. ongehuwde vrouwen boven 18 jaar (vrouwen). 
3. gehuwde vrouwen. ( ,, ). 
4. manlijke arbeiders beneden 18 jaar (jongens). 
5. manlijke arbeiders boven 18 jaar (mannen). 

Alsnog dient men den datum en jaar van geboorte aan te 
teekenen. En het voornaamste, juist waar het op aankomt, 
is dit: men teekent het nummer aan van het blad van de 
arbeidslijst, welke de werktijdregeling van den betrokken 
arbeider bevat. In het register bevindt zich nog een kolom 
voor het maken van aanteekeningen door den werkgever; 
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een kolom voor het maken van aanteekeningen door de 
ambtenaren van de Arbeidsinspectie. 
Een voorbeeld wordt hier gegeven: 
Op het bouwwerk van Jan den Bouwer wordt door den 
speciemakers gewerkt aldus: 

i —12; 1—5; door de overige personen 
7^—12; 1—5. 

Wij krijgen dus 2 arbeidslijsten; n.l. blad no. 1; bevatten
de een werktijdregeling voor de onderneming van Jan den 
Bouwer, geldende voor allen, uitgezonderd de specie
makers; en blad no. 2, geldende voor de speciemakers. In 
het Arbeidsregister staat dan achter den naam van 
Jan de Speciemaker, ingevuld blad no. 2; 
achter den naam van Piet de Metselaar, blad no. 1. 
Verder kan de werkgever in zijn kolom nog het beroep 
van de verschillende personen aanteekenen. 

Att. 1. B.b. 

Dit aanteekenen moet zeker gebeuren achter den naam van 
Jen uitvoerder. De werktijdregeling, vastgelegd in de 
Arbeidswet en de daaruit voortvloeiende besluiten zijn n.l. 
niet van toepassing op bedrijfsleiders, opzichters, uitvoer
ders e.d., onder voorwaarde, dat deze personen aan het 
hoofd staan van eene fabriek of werkplaats of van eene af-
deeling en uitsluitend of in hoofdzaak met de leiding zijn 
belast. Deze personen moeten niet door handenarbeid aan 
den bedrij f sarbeid deelnemen. Ook het hoofd van een 
teekenkamer en het hoofd van een constructiebureau zijn 
niet aan de werktijdregeling gebonden. Deze personen 
mogen medewerken. 

Vereischt is, dat in het arbeidsregister achter de namen 
van bovengenoemde personen vermeld staat in welke 
functie zij in de fabriek of in de werkplaats werkzaam zijn. 
Art. 69 b, A. W. 79 . 

Het Arbeidsregister moet, desgevraagd aan de betrokken 
controleerende ambtenaren ter inzage worden verstrekt 
Het met ter inzage verstrekken van het Arbeidsregister is 
strafbaar. Er dienen dus maatregelen genomen te worden 
dat, bij afwezigheid van den patroon, andere personen 
het register kunnen vinden. Ook de hierna te noemen 
arbeidskaarten moeten desgevraagd, ter inzage worden 
verstrekt. 

Art. 67, 1ste lid, A. W. '19. 

Er mogen geen jeugdige personen (vanaf 14 tot 18 jaar) 
of gehuwde vrouwen aan 't werk worden gezet, of het 
hoofd van de onderneming moet voor ieder van deze 
personen een arbeidskaart bezitten. Deze kaarten worden 
den betrokkenen op de secretarie gratis verstrekt. 

Art. 67, A. W. '19, 10e lid. 

Gaat een dergelijk persoon weg, dan moet de patroon de 
arbeidskaart medegeven. Een duplicaat is wel verkrijqbaar 
maar kost ƒ 0.25. 

Art. 68, A. W. '19, 14e lid. 

In een fabriek, waar 25 of meer arbeiders werken mag 
het arbeidsregister in den vorm van een kaartregister 
worden gehouden. Dergelijke kaartsystemen zijn in den 
handel verkrijgbaar. Voor de bouwvakken raden wij ze 
met aan. (Min. besluit van 29 Dec. '23, Staatsbl no. 4113). 
Art. 15, R.b. 

In de gevallen, in art. 42. W . B. '26 genoemd, waarin 
ouiten den normalen werktijd wordt gewerkt aan 

a. herstellen gebouwen, enz.; 
c. maken kunstwegen, enz.; 
d. maken bruggen, enz.; 
e. herstellen in gasfabrieken, enz.; 
h. laden goederen enz.; 
i. storten beton; 
ƒ. maken doodkisten, 

zie boven, 

moet aanteekening gehouden worden van de afwijkingen 
van den normalen werktijd. In dit „Register van Over
werk" moet staan aangeteekend: 

1. de naam van den betrokken arbeider of de aanduiding 
van de groep van arbeiders. 

2. de data van afwijking van de normale werktijdregeling. 
3. de aard der verrichte werkzaamheden door bedoelden 

persoon op den dag van afwijking verricht. 
4. de uren, waarop, in afwijking van de op de A.L. gel

dende werktijdregeling is gewerkt. 
Besluit van den Minister Arbeid, Handel en Nijverheid 
van 25 September 1923. Staatscourant van 26 Sept 1923, 
no. 186. 

Dit register moet, op verzoek, aan de controleerende 
ambtenaren ter inzage worden verstrekt. 
Indien het districtshoofd het verzoekt, moeten afschriften 
of uittreksels van dit register aan het districtshoofd worden 
verstrekt. 
Deze aanteekeningen moeten ten minste 3 maanden in de 
werkplaats worden bewaard. 

Art. 9, 1ste lid, R.b. '23. 

Wij hebben boven gezien, dat op elk bouwwerk een 
Arbeidslijst moet opgehangen zijn. Hoe gaat het nu bij een 
verbouwing. W a a r is de grens tusschen karweiwerk en een 
werkplaats. Wanneer moet op een verbouwing een Arbeids
lijst aanwezig zijn. 

Werkt de arbeider hoogstens 1 week in „een werkplaats, 
niet behoorende tot de onderneming, waarin hij werkt", 
dus op karweiwerk, dan behoeft geen Arbeidslijst té 
worden opgehangen en behoeft ook daar ter plaatse niet 
voor een Arbeidsregister te worden gezorgd. Werkt de 
arbeider daar langer dan 1 week aan een „in aanbouw of 
aanleg, in herstelling of slooping zijnden weg, bouw-, 
grond-, graaf- of waterwerk", maar dit werk duurt hoog
stens 14 dagen, behoeft op dit karwei niet voor Arbeidslijst 
of Arbeidsregister worden gezorgd onder de volgende 
voorwaarden; 

Art. 9, 2de lid, R.b. '23. 

In de werkplaats van de onderneming moet een Arbeids
lijst zijn opgehangen en moet een Arbeidsregister aanwezig 
zijn. 

De arbeider moet een afschrift bij zich hebben van boven
genoemde Arbeidslijst, gewaarmerkt door den patroon en 
dit afschrift moet desgevraagd worden getoond. 
Bij karweiwerk, dat langer duurt dan 14 dagen, moet dus 
op dit werk voor Arbeidslijst en Arbeidsregister worden 
gezorgd. 

Art. 1, 1ste lid, 2de lid. 3e lid, R.b. '23. 
Art. 31, 7de lid, A. W. '19. 

Op de arbeidslijsten moet, zooals reeds is gezegd, het uur 
van aanvang en van einde van den werktijd worden ver
meld, alsmede de uren van aanvang en van einde van de 
rusttijden. 
Van het laatste is voor sommig werk afwijking toege-
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MODEL. 
Blad No. 

D I E N S T R O O S T E R 

inaevolge Art. 7 van het Rusttijden- en Arbeidslijstenbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 1923. bevattende eene rege-
S als omsSreven in art. 39 A van het Werktijdenbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 1926 voor de ondernemmg 

van: 
Aard der onderneming : 
Gevestigd : No-
De onderstaande regeling geldt met ingang van: 

voor 

12 
Zondag . . 
Maandag . 
Dinsdag . . 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag . . 
Zaterdag . 
Zondag . . 
Maandag . 
Dinsdag . . 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag . . 
Zaterdag . 
Zondag 

6 8 12 2 6 10 12 

.xxxxxxxx-_ 

.++++++++X) 

xxxxxx-

•++++-

•-H-f-H 

1ste 2de 3de 
week week week totaal 

-XX 

-XXXXXXXX: 
•XXXXXXXX-

ploeg a 

++++ 
ploeg b 

52 

40 

ploeg c 52 

40 

52 

52 

52 = 144. 

52 144. 

40 = 144. 

xxxxxx-
•++++++++XX 

++++++ 
Maandag - t - t - 4 - + + + X X X X X X X X - • + + 
Dinsdag + + + + + + : - X X X X X X X X + + 
Woensdag + + + + + + " - + 
Donderdag 4 " + + + + + - - + 
Vrijdag + + + + + + - - + + 
Zaterdag + + + + + + - - •• - X X 
Zondag X X X X X X 

12 6 7.U 12 1 2 4 H 6 8 10 12 

Zondag 
Maandag 
Dinsdag 
Woensdag . . . . 
Donderdag . . . . 
Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 
Maandag 
Dinsdag 
Woensdag . . . . 
Donderdag . . . . 
Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 
Maandag 
Dinsdag 
Woensdag . . . 
Donderdag . . . 
Vrijdag 
Zaterdag . . . . 
Zondag 

Invalsploeg d of f 
XXXX werken gedeeltelijk continu 
gedeeltelijk in normalen tijd. 

+++++ xxxx= 
XXXXX XXXX 
XXXXX XXXX 
XXXXX XXXX 
xxxxxx ++ 

-++++ -U 

xxxxx 
XXXXX 
XXXXX 
xxxxxx 

-- +++ 
XXXX++++ 
XXXX 
XXXX 
XXXX 

+++++++++ 

ploeg d 

++++ 
ploeg f 
•= z=z 

ploeg d + 
X X X X 

1ste 
week 

49H 

46H 

f 

2de 
week totaa 

46}^ = 96. 

49H = 96. 

++++++ 

+++++ 
XXXXX 
XXXXX 
XXXXX 
xxxxxx 

xxxx= 
XXXX 
XXXX 
XXXX ++ 

7y2 12 l 2 6 

Standplaats van het Districtshoofd van de Arbeidsinspectie: 
Aldus vastgesteld te den 

Het Hoofd of de Bestuurder van de Onderneming: 

Gezien: 
Het Districtshoofd van de Arbeidsinspectie: 

Den lezer wordt verzocht denkbeeldige verticale lijnen te trekken tusschcn de verschillende uren boven in den staat aangegeven. 
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Blad. No. 

D I E N S T R O O S T E R 

ingevolge Art. 7 van het Rusttijden- en Arbeidslijstenbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 1923 bevattend 
als omschreven m art. 39 C. van het Werktijdenbesluit voor fabrieken en werkplaatsen 1926 
Voor de Onderneming van: 
Aard der Onderneming: 
Gevestigd: 
De onderstaande regeling geldt met ingang van: 

e eene regeling 

No. 

12 6 10 12 

+ + + + + • 
Zondag 
Maandag . . . . 
D i n s d a g 
Woensdag -J—j—| i i 
Donderdag -J—I \ \ | i 
VriJdag -f+-f-f.-j_+_ 
Zaterdag -(—[-+-j—f-+-
Zondag -f-j—(__j_4-+4 
Maandag . . . . . . == 

Dinsdag _ 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 
Maandag 
Dinsdag . i | i 
Woensdag . . . . 
Donderdag , . . . , 
Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 

10 12 
-++ 
=++ 
--++ 

"++++ 
=++++++++-

f++++-
"+++++-
"+++++-

•++-
=+++++-

++++++-

•++-

Ploeg A -

Ploeg B = = = = 

Ploeg C + + + + 

A 

E 

C 

1ste 

week 

60 

58 

50 

2de 
week 

50 

60 

58 

3de 
week 

58 =J 

50 = 

60 = 

totaal 

168 uur 

168 uur 

168 uur. 

Standplaats van het Districtshoofd der Arbeidsinspectie: 

Aldus vastgesteld te den 

Het Hoofd of de Bestuurder der Ond erneming: 

Gezien: 
Het Hoofd van het ... District 

der Arbeidsinspectie: 

Den lezer wordt verzocht denkbeeldige verticale lijnen te trekken tusscben de verschillende uren boven in den staat aangegeven. 

staan. Voor arbeiders, belast met bewakingsdienst, en voor 
arbeiders, werkzaam in een 3 ploegenstelsel behoeft alleen 
het uur van aanvang en van einde van den dagelijkschen 
werktijd worden vermeld. Wel moet het aantal en den 
duur van de schafttijden worden vermeld. Voor deze 
arbeiders is de bepaling, dat na hoogstens 4 ^ uur, ten 
minste j ^ uur rusttijd wordt gegeven, vervallen; eveneens 
mogen deze arbeiders gedurende de rusttijden blijven op 
ae plaats waar hun bedrijfsarbeid plaats heeft. De 
Arbeidswet bepaalt n.l., dat gedurende den rusttijd de 
arbeider niet in zijn werklokaal mag blijven, tenzij dit toe
gestaan wordt door, krachtens de Arbeidswet voortvloei
ende besluiten. Zeer sterk komt dit uit in art. 93 van de 
Arbeidswet. Dit artikel luidt: Wanneer in eene fabriek of 
werkplaats of in een kantoor een arbeider aangetroffen 

wordt op eene besloten plaats, waar arbeid wordt ver
richt of pleegt te worden verricht en die niet tevens een 
woonvertrek is, wordt hij geacht aldaar zelf arbeid te ver
richten, tenzij het tegendeel blijkt. 
Behalve in bovengenoemde uitzonderingen mag een arbei
der dus gedurende de schafttijden niet in zijn werklokaal 
verblijven. 

Art. 7, R.b. 

Een Arbeidslijst waarop de werkuren zijn aangegeven voor 
arbeiders, die in een 3-ploegenstel werken, zal niet duide
lijk zijn. In zoo'n geval kan een werkrooster worden op 
gehangen. 
Het rooster moet gedateerd en onderteekend zijn. Een af
schrift moet opgezonden worden naar het districtshoofd 
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Op zoo'n rooster staat de werktijdregeling van 3 of meer 
weken aangeduid. 
Hieronder een voorbeeld van een dergelijk rooster, gel
dende voor arbeiders, werkzaam volgens art. 39 A (b.v 
voor het drooghouden van bouwputten met behulp van 
handpompen. Men ziet, dat invalsploegen moeten worden 
ingelascht) en een rooster voor arbeiders, werkzaam vol
gens art. 39 C. (b.v. wakers en arbeiders, werkzaam bij 
het drooghouden van bouwputten met machinaal gedre
ven pompen). 

Art. 32, A. W. '19. 

Schilders zullen bijna nimmer in de werkplaats arbeiden, 
terwijl zij dikwijls korter dan 14 dagen arbeiden op een 
„in herstelling zijnd bouwwerk", 't Zou dus kunnen, dat een 
schilderknecht slechts zelden arbeidt in een fabriek of 
werkplaats in den zin der Arbeidswet. Voor dergelijke am
bulante arbeiders is het navolgende bepaald: Werken 
deze arbeiders langer dan 12 uren per week in de fabriek, 
of werkplaats, dan mogen zij buiten de fabriek niet werken 
op uren, dat zij in de fabriek of werkplaats ook niet zou
den mogen arbeiden, kortom, deze arbeiders dienen te 
arbeiden volgens de in de fabriek of werkplaats geldende 
arbeidsregeling. Werken zij geregeld korter dan 12 uren 
per week in de werkplaats, zoo zijn op deze arbeiders de 
werktijdbepalingen van de A. W . niet van toepassing. 

Bij het dienstrooster aangegeven op bladz. 128 worden 
twee invalsploegen d en f, die verder den gewonen 
arbeidstijd volgen, ingelascht. Aangenomen wordt, dat de 
normale arbeidstijd is van 7]4 uur v.m. tot 12 uur 's mid
dags en van 2 uur n.m. tot 6 uur n.m. 
Over de bepalingen van toepassing op teekenbureaux en 
kantoren kunnen wij kort zijn. Alleen betreffende jeugdige 
personen zijn de werktijdbepalingen op kantoren van toe
passing. (Kantoren zijn besloten ruimten, waar administra
tieve werkzaamheden of teekenwerk pleegt te worden 
verricht). 

Art. 52. 1ste lid, A. W. '19. 

Art. 50, 1ste lid, A. W. '19. 

Art. 49, 1ste lid, A. W. '19. 

Art. 52, A. W. '19, 3e lid. 

Art. 51, A. W. '19. 

Deze personen (arbeiders beneden 18 jaar) mogen niet lan
ger arbeiden dan 8 ^ uur per dag; 48 uren per week; hun 
werktijd moet gelegen zijn tusschen 8 uur v.m. en 6 uur 

n.m. Zaterdags mag na 1 uur niet meer gewerkt worden. 
Zondags door jeugdige personen in 't geheel niet. 
Vétder hebben wij dezelfde bepalingen betreffende 
Arbeidslijsten, Arbeidsregisters, Arbeidskaarten en over-
werkvergunningen, als voor arbeiders werkzaam in fabrie
ken of werkplaatsen. Inzake de overwerkvergunningen 
wordt er de aandacht op gevestigd, dat alleen vergunning 
verleend kan worden voor het hoogstens 10 uur per dag 
laten arbeiden door personen ouder dan 16 jaar. 
Evenwel kan geen vergunning worden verleend voor het 
laten arbeiden door jeugdige personen vóór 8 uur v.m. en 
na 6 uur n.m. 

Art. 74, V. W. '19. 

Art. 74, 2e lid, A. W. '19. 

Het hoofd of de bestuurder van eene onderneming is 
verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van 
de Arbeidswet in zijne werkplaatsen. Hij is verplicht te 
zorgen, dat in zijne onderneming geen arbeid wordt ver
richt in strijd met de bepalingen van deze wet, of van 
krachtens deze wet gemaakte besluiten. Ook al heeft het 
hoofd niet gelast dat langer gearbeid wordt, dan toege
staan is bij of krachtens deze wet, blijft hij daarvoor aan
sprakelijk, tenzij het hoofd bewijst aan 4 verschillende 
voorwaarden te hebben voldaan. 

Art. 76. 1ste lid A. W. 19. 

Hij moet n.l. aantoonen: 
Ie. dat door hem de noodige bevelen gegeven zijn. 
2. dat door hem de noodige maatregelen zijn genomen. 
3e. dat door hem de noodige middelen zijn verschaft. 
4e. dat door hem het redelijkerwijze te vorderen toezicht 
is gehouden om de naleving van de bepalingen van deze 
wet te verzekeren. 

Art. 75. A. W. '19. 

Door het hoofd eener onderneming kan de zorg voor de 
naleving van de bepalingen van de Arbeidswet aan opzicht-
houdend personeel (uitvoerders) worden overgedragen. 
Met inachtneming van het bepaalde bij art. 76 A. W . '19 
blijft eventueel het hoofd van de onderneming verant
woordelijk, terwijl de uitvoerder mede verantwoordelijk 
wordt. In zulk geval geldt ook voor den uitvoerder het 
bepaalde bij Art. 76 A. W . '19, n.l. bij eventueele gecon
stateerde overtredingen kan hij vrij uitgaan indien hij be
wijst, aan de 4 in art. 76 opgenomen voorwaarden te 
hebben voldaan. 

De Taal der Steenent 

door B« v» Bruckcn Fock* 

Hoewel een architect hier te lande uiteraard meer in aan
raking komt met baksteen dan met natuursteen, wordt 
deze laatste hier toch ook nogal eens gebruikt voor plin
ten, dorpels, stoepsteenen, trottoirbanden enz. Vooral de 
hardsteen vindt hiervoor veelvuldig toepassing. 
Nu zal het menigeen hebben getroffen, dat er in natuur
steen vaak zulke eigenaardige figuurtjes voorkomen, en 
velen zullen zich wel eens hebben afgevraagd, wat die 
toch zouden zijn. Hoewel een deel der lezers het ant

woord op deze vraag wel zal weten, zijn wij overtuigd 
dat een nog grooter deel het antwoord zal schuldig 
blijven, en daarom is het wellicht niet ondienstig eens een 
en ander over die geheimzinnige figuurtjes en hun her
komst mede te deelen. 
Laten wij eerst de vraag beschouwen: W a t zijn eigenlijk 
die steenen met figuurtjes? En dan luidt het antwoord: 
opgeheven zeebodems. 
Ja lezer, die steenen, die, zooals ge weet, zijn gehakt uit 
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de hooge bergrotsen, maakten eens deel uit van den bodem 
eener zee. Als ge twijfelt, lees er dan het geologieboekje 
van den bekenden natuurvorscher Heimans eens op na-, 
waar ge zult vinden op blz. 46: „Wie voor zoo'n berg
wand met gelaagde structuur staat, kan er zeker van zijn 
dat het bergprofiel de doorsnede vormt van voormalige 
zeebodems, die eens, al zijn het nu hooge bergen, diep 
onder het zeeniveau lagen". 

Om met ons landje te beginnen: waar nu de (gedeeltelijk 
afgegraven) St. Pietersberg zich verheft, bruisten een
maal de golven. Gij gelooft het niet? De in den berg aan
getroffen oesterbanken vormen het onomstootelijk bewijs. 
Er is een tijd geweest, dat de zee zelfs het geheele Oosten 
van ons land bedekte. Dr. W . C. H. Staring vertelt in zijn 
lezenswaard boek „De bodem van Nederland", dat men 
in 1760 te Delden bij het graven van een vaart op een 
leembedding stootte, welke zeeschelpen, haaientanden en 
wervels van walvischachtige dieren bevatte, onmiskenbare 
teekenen van een vroeger aanwezig zijn der zee. Ook in 
den Tankenberg bij Oldenzaal zijn wervels van walvisschen 
gevonden en bij Groenlo restanten van haaien. En om niet 
alleen bij ons land te blijven: zelfs de Ardennen, een deel 
van Zwitserland en Italië is door de zee bedekt geweest. 
Ook in Zwitserland werden haaientanden in den bodem 
gevonden en hoog in de Italiaansche Appenijnen zijn 
duidelijk oesterschelpen ontdekt. 

De figuurtjes in de steenen zijn overblijfselen van schel
pen, koralen, sponsen, zeelelies, wieren en mosdiertjes, die 
in hoofdzaak het materiaal hebben opgeleverd voor 'wat 
wij steenen noemen. Aangezien iedere leek schelpen kent, 
zijn deze bij nauwkeurige beschouwing gewoonlijk gemak
kelijk in de steenen te onderscheiden. Naast de schelpen 
ziet men b.v. in hardsteen vaak honiggraatachtige figuren; 
dit zijn de doorsneden van koralen (Michelinia favosa). 
De ronde, op muntjes gelijkende figuurtjes zijn gewoonlijk 
doorsneden van de stengels van zeelelie, Bonifaciuspennin-
gen genoemd. Een studie van de volledige fauna welke in 
versteenden vorm uit den oertijd tot ons is gekomen, is 
zeer ingewikkeld. P. van der Lijn verhaalt in zijn „Keien-
boek" dat twee Engelsche dames, Elles en Wood, een be
schrijving hebben gegeven in tien deelen, alleen van de 
graptolieten (kwal en poliepachtige dieren uit het Siluur-
tijdperk). 

In de zeeën - - waarin kalk in opgelosten toestand aan
wezig is, welke kalk door massa's dieren wordt gebruikt 
om schelpen te bouwen ter bescherming hunner weeke 
deelen - - zijn in den loop der tijden enorme hoeveelheden 
dieren gestorven en hunne schalen op den bodem gevallen. 
Ook doode visschen en microscopische organismen lever
den sedimenten, terwijl door de in de zeeën uitloopende 
rivieren zand en slik werden afgezet. Onder de invloed 
van druk, temperatuur en tijd, scheikundige reacties, kort-
om van allerlei krachten en inwerkingen, zijn al deze af
zettingen tot een harde samenhangende massa ineen-
geperst, aaneengekit, en vaak honderden of duizenden 
meters door inwendige krachten naar boven gestuwd. In 
de Alpen zijn overblijfselen van zeedieren gevonden op een 
hoogte van 32 m boven de tegenwoordigen zeespiegel!1) 
Ljit alles is een erg ingewikkeld proces geweest en de ver
klaring berust uiteraard op hypothese, omdat in het labo
ratorium het proces der steenwordenig niet kan worden 
nagebootst, ware het alleen omdat de veelbeheerschende 
factor „tijd" ontbreekt. Veel is ook nog onverklaard, zoo-

) ..Geologie", door J. K. van Gelder, blz. 14. 

als de vorming der vuursteenen, en zelfs de beroemde 
Zwitsersche geoloog Prof. Alb. Heim moet in zijn werk 
„Geologie der Schweiz" ,blz. 45) toegeven, dat er 
„durchaus noch nicht endgültig gelösten Problemen" be
staan. W a t niet wegneemt, dat voor zeer vele verstee-
ningsverschijnselen aan zekerheid grenzende verklaringen 
zijn gevonden. De studie dezer geologische krachten is 
zeer interessant en geeft een geheel anderen, verruimden 
blik in het wonder der schepping, dat Aarde heet. Het is 
hier niet de plaats ons te verdiepen in hypothesen en 
theorieën; we willen slechts de aandacht vestigen op voor 
ieder waarneembare feiten, en een dier feiten is (dat niet 
valt tegen te spreken, aangezien ook iedere niet-geoloog 
er zich persoonlijk van kan overtuigen) dat zeer vele stee
nen die wij dagelijks om ons heen zien, oude zeebodems 
zijn, getuigend van lang vervlogen tijden. In kalksteen 
komen wel bijzonder veel overblijfselen van schelpen voor; 
er zijn steenlagen die uit niets anders dan uit schelpen
resten blijken te zijn samengesteld. Mede in kolenkalk 
waartoe de blauwe zerk- of hardsteen behoort,. treft men 
echter naast koralen, zeeleliestelen en mosdiertjes groote 
hoeveelheden schelpresten aan. Ook aan zeeweringen kan 
men veel fossielen aantreffen in sommige steensoorten 
zooals de blauwzwarte Doorniksche steen, die tot de kolen-
kalk behoort. In deze steen vindt men Spirifer, Brachio-
poden en Ammonieten. Kolenkalk heeft de eigenaardige 
eigenschap, dat zij bij het bekloppen met een hamer een 
onaangename reuk verspreidt. 

Behalve schelpen, koralen enz. worden in steenen vaak nog 
allerlei andere overblijfselen uit de dieren en planten
wereld aangetroffen. Door middel van deze fossielen zijn 
de geologen er in geslaagd in hoofdzaak de flora en fauna 
van elk der verschillende tijdvakken van de historie der 
aarde te leeren kennen. Heimans zegt in zijn „Geologie
boekje": „Zijn de aardlagen de bladen van het historie-
boek der aarde, dan mogen de fossielen met recht de let
ters heeten en sommige ervan de nummers der bladzijden, 
daar zij aangeven hoe de historiebladen op elkaar volgen 
al zijn deze ook soms afgescheurd en hier of daar verkreu
keld of door elkaar geworpen". Inderdaad zijn de fossielen 
voor de wetenschap van onschatbare waarde. 
W a a r architecten en bij het bouwvak betrokkenen, gelijk 
de meeste lezers van dit tijdschrift, zooveel met steenen 
hebben te maken, scheen het ons gewenscht toe, eens de 
aandacht te vestigen op deze zelden besproken figuurtjes, 
die een weinig bestudeerde, doch toch zeer duidelijke taal 
spreken. 

Heimans moet eens gezegd hebben:1) „Bloemen en beest
jes zijn wel aardig, maar steenen, dat is je ware!" En daar 
is veel van aan. De taal der bloemen is mooi,doch de taal 
der steenen is interressant en moest eigenlijk worden ge
kend door hen, -wier beroep het is, met steenen om te 
gaan! 

Er bestaan tegenwoordig voldoende Nederlandsche 
boeken op dit gebied, waarvan verscheidene in dit opstel 
reeds zijn genoemd. De lectuur is heusch boeiend en 't is 
aardig bij de beschouwing van een stoep- of dorpelsteen 
er eens over te mijmeren hoe geheel anders de Aarde er in 
vroegere tijden heeft uitgezien, in den tijd dat de mam-
mouth en de rhinoceros nog in ons land voorkwamen en 
op Groenland de palmen welig tierden 

1) „Geologie van Nederland", door P. van der Lijn en T. B. Beralnk, 
blz. 2. 
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Het nieuwe Clubgebouw der Zeil- en Roeivereeniging te Aalsmeer, 

door J* J» van der Wcij. 

^ T S 

••inraiiintflüllilüUi A I M M ^ 

Perspectief. 

Met losse plaat. 

Op een warmen Zaterdagmiddag in Augustus van het 
vorige jaar, viel mij de eer te beurt om aanwezig te mogen 
zijn bij de opening van het nieuwe clubgebouw der Zeil
en Roeivereeniging „Nieuwe Meer" te Aalsmeer. 
Het bestaande gebouw • aangegeven op de wel wat 
microscopische reproductie van de situatieteekening — 
dat in 1912 gebouwd werd, kon niet meer in de behoeften 
voorzien, waardoor uitbreiding dringend gewenscht was. 
Architect Dick Greiner, zelf lid der vereeniging, nam het 
op zich om geheel belangloos plannen daarvoor te ont
werpen en bij uitvoering den bouw te leiden. 
Van meet af aan moest er gewoekerd worden met de voor 
den bouw beschikbare fondsen, die niet te ruim waren en 
ook de handen van den ontwerper bonden. 
Maar ondanks die belemmering is architect Greiner er in 
geslaagd een werk te leveren dat zijn naam eer aandoet. 
Zijn lust om iets goeds te maken, kon door niets beteugeld 
worden, dat blijkt uit de zeer vele teekeningen en schetsen, 
die hij daarvoor ontwierp en die ons doen denken aan deze 
regelen uit „Poëmes de la mer" van Joseph Autran: 
„Nimmer verdriet het u, van meet af weer te beginnen. 

ij^amwaw^mm\xmim(wn.mM.m2tiim!Q 

Algemeen Plan. 
Ontwerp van Dick Greiner, 

architect B. N. A. 



CLUBGEBOUW DER Z E I I . EN ROEIVEREENIGING „NIEUWE MEER" TE AALSMEER. 

Ontwerp van Dick Greiner, Architect B. N. A. 

VADEMECUM DER BOUWVAKKEN, JUNI 1927. 
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Interieur Clublokaal. 

zuiverder omtrek zoekend en passender kleurenschakeering 
Dan is er kans, dat ook u de verhoopte belooning ten deel 
valt". 

Van een stoffelijke belooning had de ontwerper reeds bij 
voorbaat afstand gedaan, maar een andere, bestaande in 
de dankbaarheid van de leden der vereeniging, kon hij niet 
ontgaan. 

Hij had dan ook de hulde te aanvaarden die hem bij de 
opening spontaan gebracht werd. Ook in dit opzicht werd 
de spreuk der ouden, het „Finis coronat opus" (het einde 
kroont het werk) bewaarheid. 

Reeds bij het zien der foto's wordt het duidelijk hoe fraai 
dit gebouw het doet in dit Aalsmeersche waterland. 
Dat arch. Greiner tot de moderne bouwkunstenaars be
hoort, deden wij reeds uitkomen in het Julinummer van het 
Vademecum (1926) waarin een ontwerp van hem voor 
een openbare Leeszaal voorkwam. 

Modern zijn beteekent niet het volgen van een aangegeven 
richting, maar wel om in die richting voort te gaan met 
een sterk uitgesproken eigen persoonlijkheid. 
Hoe hem dit, bij het gebruik moeten maken van de soberste 
middelen, zeer wel gelukt is, doen de teekeningen en foto's 
veelvuldig uitkomen. 

Op een betonnen voet rust het gebouw dat geheel uit hout 
werd opgetrokken, waarvan de kleurwerking werd ver
kregen door creosoot in verschillende tinten. 
Een andere goede werking werd bereikt door het gebruik 
van rabatdeelen, die trap- en lijstvormig werden opgespij 
kerd, een werkje dat het de timmerlieden niet gemakkelijk 
maakte. Het idee echter is origineel en verbreekt de een
tonigheid die anders niet te vermijden was geweest bij 
houtbouw. 

Aan enkele details, deuren, b.v., werd bijzondere zorg be
steed alsook aan de lichtbak, die ter lengte van acht 
meter langs het plafond doorloopt. Ook deze is een origi-
neele toepassing met een dankbare uitkomst. 

Ontwerp Dick Greiner, architect B. N. A. 

=r3 =-.jiwwi«ar 1 
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Situatie Plan. 

Interieur Groote Zaal met lichtbak-
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Hoe eenvoudig ook het interieur gehouden worden moest, 
toch maakt het een zeer gezelligen indruk. 
Het werk werd tot tevredenheid van directie en vereeni-
gingsbestuur uitgevoerd door den Amsterdamschen aan
nemer A. A. Antonissen. 

Wij mogen niet eindigen zonder een woord van dank aan 
den architect voor zijne bereidwilligheid om ons foto's en 
teekeningen, welke laatste van een groote artistisiteit ge
tuigen, ter beschikking te stellen. 

Zijn werk komt alzoo ook de lezers van het Vademecum 

ten goede. 

Ontwerp Dick Grelner, architect B. N. A. 

Pneumatische Fundecringen, 
door P* de Blois» 

Steeds meer wordt in het buitenland gebruik gemaakt van 
fundeeringen, die door middel van samengeperste lucht 
worden uitgevoerd. Ook op dit gebied is de groote voor
uitgang van de moderne hulpwerktuigen van groot belang 

geweest. 
De veel verbeterde compressoren, de invoering van het 
electrische licht en vooral het toepassen van gewapend 
beton hebben deze fundeeringswijze ook binnen de gren
zen van oeconomie en betrouwbaarheid gebracht, die het 
mogelijk maken, dat zij uitgebreide toepassing kan vinden 
Daarbij gevoegd dan nog de toepassing van telefoon, zui
vering der lucht en zoo noodig op doelmatige wijze afkoe
len of verwarmen van de toegevoerde lucht, die de uit
voering van deze werkwijze belangrijk vereenvoudigd 
hebben, doch tevens ook een groote zekerheid en gevaar
loosheid gaven. 
Ook de bestudeering van de z.g. caissonziekten, die bij de 
eerste uitvoeringen plaats vonden en van de middelen ter 
voorkoming en genezing, hebben gemaakt, dat elk gevaar 
zoo goed als weggenomen is. 
De groote voordeelen, die verbonden zijn aan een moderne 
pneumatische fundeering zijn de volgende: 
Ie. De fundeeringen kunnen zonder eenig bezwaar uitge
voerd worden tot 35 m1 diepte. (Zooals men onder zal 
zien, bestaat zelfs de mogelijkheid, dat in de naaste toe
komst veel grootere diepten zullen kunnen worden bereikt, 
ja zelfs tot 100 m). 
2e. Men kan den ondergrond zelf bezien en zich een oor
deel vormen over de draagkracht. Hindernissen als groote 
steenen, boomstammen, rotsbankgn, enz. kunnen verwijderd 
worden. Met de tegenwoordige' springmiddelen kan men 
zelfs overgaan tot het doen springen van welke obstakels 
ook in de caissons. 
3e. Niettegenstaande elke sterke waterstrooming in den 
ondergrond, is het mogelijk de fundaties uit te voeren met 
absolute zekerheid. Trouwens is deze fundeeringsmethode 
de eenige, die uitsluitend een afdoende zekerheid aan een 
bouwwerk kan geven bij groote fundeeringsdiepte. 
4e. Bij den tegenwoordigen duren stadsgrond der centra 
is het mogelijk, voor de zeer hooge torenhuizen een af
doende fundeering te scheppen, doch tevens kunnen in den 
grond de kelders tot 35 m1 diepte benut worden. Dit be-
teekent een vermeerdering van het aantal étages van het 
gebouw met 7 a 10 étages. 

5e. Door toepassing van gewapend-beton voor de caissons 
is elk oppervlak als één geheel caisson uit te voeren. Een 
lengte van b.v. 70 m bij een breedte van 30 m of b.v. 50 X 
50 m1 is niet meer uitgesloten. 
Bij groote hoogte van b.v. den gewapend-betonbouw als 
kelders of als lichaam van een kademuur is de lengte zoo 
goed als onbeperkt en dus ook het grondvlak. 
6e. Winst aan tijd, omdat men niet heeft te ontgraven 
en vooral, omdat met de tegenwoordige speciale cementen 
het maken van het caisson slechts zéér korten tijd in be
slag neemt. 
7e. W a a r bij toepassing van gewapend beton het mogelijk 
is de z.g. sluizen in het betonwerk op te nemen, wordt het 
benoodigde gereedschap tot een minimum gereduceerd en 
wordt deze uitvoeringswijze geheel en al gebracht onder 
het bereik van elke energieke uitvoeringsfirma. 
8e. Bij fundatie met een diepte boven 10 m is de mogelijk
heid van goedkoope uitvoering der pneumatische fundee
ringen ten opzichte van het gebruik van heipalen onder 
toepassing van ijzeren damwanden, enz. zeker denkbaar 
en bewezen. 
Zelfs is in Duitschland meerdere malen aan de pneumati
sche fundeering de voorkeur gegeven, boven de aanvanke
lijke puttenfundeering. 
9e. Doordat men in staat is, de toegevoerde lucht op elke 
gewenschte warmtegraad te brengen, is de mogelijkheid 
geopend, ook pneumatische fundeeringen uit te voeren in 
de tropische landen. 
10. Pneumatische fundeeringen zijn geheel onafhankelijk 
van elk vloedverschil of waterstand en kan men de cais
sons b.v. voor kademuren geheel gereed aanvoeren. 
Men vraagt zich af, waarom deze fundatie-methode, die 
in Duitschland, België, Frankrijk en vooral ook in Amerika 
zoo uitgebreide toepassing vindt, niet meer ook in ons 
land wordt toegepast. Tot dusver zijn hier nog slechts 
enkele uitvoeringen bekend van brugpeilers en wel. 
1868. Peilers van de spoorwegbrug over den Moerdijk. 

Diepte onder water 18—22 m1. 
1870. Peiler voor de spoorwegbrug over de Maas bij Rot

terdam. Diepte onder water 23 m1. 
1891. Peiler van de rijbrug te Velsen. Diepte 21 m1. 
1896. Brug te Westervoort. Diepte onder water 10,40 m' 

en 7,70 m1. 
1900. Brug te Spijkenisse. Diepte onder water 16,50 m1. 
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1906. 

1905-

1905. 

1901. Brug te Velsen. Diepte onder water 17,75 m1. 
1904. Spoorwegbrug bij de Hem (Hembrug). Diepte 

onder water 20 m1. 
1905. Beveiligingspeiler van dezelfde brug. Diepte onder 

water 15 m1. 

Beveiligingspeiler van dezelfde brug. Diepte onder 
water 15 m1. 

-1907. Westelijk Viaduct te Amsterdam. Diepte 
19 m1 tot 22 m1 in totaal 35 caissons. 
6 peilers voor de brug te Sluiskil. Diepte 16,40 m1. 

Deze laatste uitvoeringen vielen samen met het stand
komen van de caisson-wet van 22 Mei 1905, en merkwaar
diger wijze was daarmede het einde van de uitvoering in 
ons land gekomen. Nadien werd geen fundatie meer op 
die wijze uitgevoerd. 

Er is dan ook zelden een ongelukkiger en zóó slecht voor
bereide wet tot stand gekomen als deze. Een wet toch 
dient ter bescherming tegen kwade gevolgen en zeker 
nooit tot belemmering of algeheele stopzetting van een 
nieuwe werkmethode, waarvan het bijzonder gevaarlijke 
absoluut niet bewezen was. De geschiedenis bewees dan 
ook volkomen het tegendeel. 

Eerst in 1925 kwam in Amerika in de staat New-York een 
dergelijke desbetreffende regeling tot stand. Aanvankelijk 
stond Holland geheel alleen en is men hier tot een wette
lijke regeling overgegaan op een tijdstip, toen de geheele 
zaak nog in wording was, terwijl absoluut niet gebleken 
was, dat de ongevallen die waren voorgekomen, niet op 
andere wijze verholpen hadden kunnen worden. 
Zelfs onze getrouwe voorganger, waar het onze wetten 
betreft, Duitschland, heeft nog geen wettelijke regeling. 
Ook Frankrijk en België hebben regelingen gemaakt, maar-
daarbij wordt den ondernemer veel grooter vrijheid gelaten. 
In ons land zette men een wet in elkander op grond van 
de geringe ervaring bij de weinige uitvoeringen, die to?n in 
ons land waren opgedaan en van verouderde systemen. 
Van het buitenland wist men nog maar zeer weinig. Het 
gevolg was dan ook, dat men in „een muis een olifant 
zag " en de wet zoo streng maakte, dat de uitvoering voor
taan veel te kostbaar wordt. 
Het wordt dan ook hoog tijd, dat men eens een herziening 
hiervan ter hand neemt en dan is in hoofdzaak het be
zwaar gericht tegen het Kon. Besluit van 27 Juni 1905. 
waarbij de voorschriften worden gegeven ingevolge art. 1 
van de wet van 22 Mei van dat jaar. 
Tegen de wet zelf, die in algemeene termen is vervat, is 
niet zooveel bezwaar en deze omvat geen enkele technische 
bepaling. In hoofdzaak zijn de voorschriften van deze rege
ling veel te zwaar op het punt van den duur van het 
verblijf der arbeiders in het caisson en van de in- en uit-
schuttijden, die ongeveer even lang zijn genomen. 
In België werd deze regeling gemaakt door het Kon. Be
sluit van 15 Juni 1914. Het inschutten is daar bepaald op 
5 mm. per atmosfeer en is de decompressie (uitschutting) 
en het verblijf geregeld bij een nader besluit van 20 Juni 
1914. De decompressie tijd wordt hier afhankelijk gesteld 
van een verblijf in het caisson van langer dan 8 uur, 
langer dan één uur dertig minuten of korter dan 30 minu
ten. Dit maakt het geheel nogal gecompliceerd. 
De duur van het verblijf wordt overigens niet gereglemen 
teerd. 

Bij ons zegt de wetgever b.v.: bij 3 atm. druk mag slechts 
l / i uur aan één stuk en hoogstens 3 uur per etmaal ge
werkt worden. In New-York zegt de wetgever: „Het is 
goed, dat de werklieden slechts iy2 uur van de" 8 uur 

mogen werken, doch oordeelt op grond van de onderzoe
kingen, die Dr. Edward Levy verrichtte, dit aantal uren 
in twee schaften en bepaalt, dat per 8 uur slechts met 5 
uur rust tusschen die twee schaften gewerkt mag worden 
Verder is men vrij om elke 8 uur weer op nieuw te laten 
werken. Men heeft dus daar op de 24 uur 4 ^ uur pro
ductieven werktijd en hier slechts 3 uur. 
Ook de in- en uitschuttijden zijn daar belangrijk korter 
Daar is alleen de uitschuttijd vastgesteld en laat men den 
mschuttijd, zooals latere onderzoekingen geleerd hebben 
volkomen terecht, geheel vrij. 

Voor b.v 3,5 atm. druk is de uitschuttijd daar slechts 25 
min., terwijl hier voor dezelfden druk in- en uitschuttijd 
ieder 1 uur en 7 ^ min. zou moeten bedragen. In België 
is voor dien druk de uitschuttijd 1 7 ^ min. is dus totaal 
52/^ min. Voor de productiviteit van de werklieden be-
teekent dit een verlies van 2 uur 15 min. — 25 min. is 1 
uur 50 min., alles op % uur productieven werktijd. 
Bovendien zijn de sluizen daardoor veel te lang in gebruik 
en kunnen die niet benut worden voor in- of uitschutten 
van andere ploegen en is men genoodzaakt meerdere 
sluizen aan te brengen. 

Nergens ook vindt men een zóó sterke keuring van de 
werklieden. Laat men dit in het buitenland eenvoudig aan 
den toezienden arts over, die dan elk geval voor zich kan 
beoordeelen, hier legde de wetgever in ruim 20 punten 
uitvoerig vast, welke menschen niet mogen worden toege
laten. Hierdoor is het bijna onmogelijk voldoende goede 
werklieden te krijgen en stellen deze, die dan goedgekeurd 
zijn, zulke hooge eischen, dat de loonen véél te hooa 
worden. 

Bij de uitvoering van de landhoofden der Delewarebrug 
werd vastgesteld, dat het aantal caisson-zieken bij een druk 
tot 4 atm. op de 10.000 uitschuttingen 16,2 en bij een druk 
van hoogstens 6 atm. 31,2 per 10.000 uitschuttingen was en 
over 2.000.000 uitschuttingen constateerde Dr. Levy slechts 
4372 gevallen van caisson ongesteldheden. Dat is dus pl.m. 
0,2 %. Als men daarbij bedenkt, dat de caisson-ongevallen 
bij goede behandeling alle geneeslijk gebleken zijn, dan is 
dat percentage wel zéér laag. Op den voorgrond moet 
echter een goede geneeskundige leiding staan en is daar
tegen ook van ondernemerszijde absoluut geen bezwaar. 
Integendeel. 

Uit bovenstaande moge blijken hoe onmogelijk zwaar de 
Hollandsche voorschriften zijn. Ook op het gebied van 
het bestrijden en voorkomen van de caissonziekten is men 
reeds een groote stap vooruitgegaan. 
W a t zijn nu eigenlijk de caisson-ziekten? 
De snelheid van de inschutting schijnt te worden be-
heerscht door de uitwerking op de ooren van den mensch. 
Het middenoor is een luchtafdeeling, gescheiden van de 
buitenlucht door een dun vlies, het trommelvlies. Dit vlies 
is, krachtens zijn functie om het gehoor te bevorderen, zeer 
gevoelig voor ongelijkheid van druk tusschen de inwen
dige afdeeling en de buitenlucht. 

Ten einde de gelijkheid te bewaren is dit trommelvlies 
voorzien van een kleine opening, bekend als buis van 
Eustachius, die verbinding heeft met het achtereind van de 
keel en waardoor lucht in en uit kan gaan. 
Betrekkelijk kleine verschillen in druk, maken dat het 
trommelvlies wordt in- en uitgeduwd, vergezeld van ge
raas in de ooren. Groote verschillen veroorzaken pijn en 
mogelijk breuk van het vlies. Een erkend middel is het 
inslikken van lucht, waardoor de samengeperste lucht ge
legenheid heeft, om door den mond en de buis van Eusta-
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chius aan de binnenzijde van het trommelvlies te komen. 
Bij beproefde arbeiders veroorzaakt stoornis van het oor 
dan ook zelden groote moeilijkheden en zijn zij in staat 
onder druk te gaan met ongeveer 1 atm. per minuut. Hoe 
sneller de inschutting, hoe beter, omdat dan het proces 
van de absorptie, wat hieronder nader is omschreven, zoo 
kort mogelijk plaats heeft en dus ook de uitschutting zoo 
min mogelijk slechte gevolgen zal hebben. 
W a t geschiedt er nu als men zich bevindt in samen
geperste lucht? 
Volgens de natuurkundige wet, die de oplosbaarheid van 
gassen en vochten bepaalt, slorpen de lichamelijke vochten 
en weefsels een groote hoeveelheid lucht op. De hoeveel
heid gas in oplossing neemt in evenredigheid direct toe 
met den druk. Als voor 't gemak wordt aangenomen, dat 
de lichamelijke vochten volmaakte vochten waren, dan 
zouden ze in evenredigheid bij een druk van 10 atm. 10 
maal zooveel gas opnemen als bij 1 atm. 
De opslorping zelf van deze abnormale hoeveelheid lucht 
tijdens het onder druk gaan schijnt geen bezwaar op te 
leveren. 
De moeielijkheid ontstaat tijdens het aflaten van den druk, 
dus tijdens het z.g. uitschutten. Als de druk afneemt 
trachten de weefsels en vochten het overvloedige gas dat 
zij in oplossing hebben, af te geven. Echter is hier een 
moeilijkheid en wel, om het evenwicht tusschen de weefsels 
en het uitwendige, te behouden, dat noodig is gedurende 
den tijd voor het vrij worden en vrij worden en verwijde
ren van het gas. Indien de vermindering van druk niet lang
zaam geschiedt en men het gas niet voldoende tijd laat 
om rustig in het bloed over te gaan en vandaar naar de 
longen, zullen er blaasjes ontstaan in de weefsels en de 
bloedvaten. De blaasjes werken als bij spuitwater, wan
neer de sluiting geopend wordt, met dien verstande, dat 
het gas dat het vocht doet opbruisen, hier kooloxyde is, 
terwijl bij de caissonziekte de blaasjes hoofdzakelijk door 
stikstof gevormd worden. Deze blaasjes zijn bijzonder ge
vaarlijk, indien ze ontstaan in het ruggemerg of de herse
nen. Ze veroorzaken dan dikwijls verlamming of dood. 
Indien zich eenmaal blaasjes hebben gevormd is het groote 
gevaar, dat ze zich tijdens de voortgezette drukverlaging 
vergrooten. Ook bestaat de mogelijkheid, dat vele kleine 
blaasjes zich samenvoegen tot een groote. De langzame 
aflating van den druk is dan ook de principieele en groot
ste moeilijkheid van den caisson-arbeid. 
Om nu deze oorzaak van de principieele caisson-ziekte 
zoo niet geheel op te heffen, maar toch belangrijk te ver
minderen, moest men de stikstof zien te vervangen door 
een gas, dat even gemakkelijk zoo niet gemakkelijker op
lost in het bloed, doch veel gemakkelijker weer vrij wordt. 
In het verslag van de navorschingen van het bureau der 
mijnen van Amerika no. 2670, Febr. 1925, vinden wij 
omtrent het onderzoek naar zulk een gas, zeer uitvoerige 
beschouwingen. 
Het eindverslag van deze proeven is nog niet verschenen, 
doch reeds is gebleken, dat een mengsel van helium en 
zuurstof belangrijke verbeteringen in den uitschuttijd 
brengt, doch bovendien ook de arbeidsduur belangrijk ver
lengd kan worden. 
Helium is een edelgas, dat ontstaat bij de ontleding van de 
lucht, evenals argon en neon. Het is een kleur-, reuk- en 
smakeloos gas en volgens genomen proeven, volmaakt on
gevaarlijk voor inademing door menschen. 
Het gebruik van helium hing, zooals uit het bovenstaande 
blijkt, af van de oplosbaarheid in vloeistof. De oplossings

coëfficiënt van helium is 0,008175 in water van 30 gr. C. 
en die van stikstof is 0,0134. 
Daar helium even inert is als stikstof zou dus een mengsel 
van helium en zuurstof het beste de gewone lucht (zuur
stof + stikstof) kunnen vervangen. Daarbij komt nog, daj 
bij grootere koude stikstof nog veel slechter oplost dan 
helium, zoodat daaruit te concludeeren valt, dat het van 
groot belang is om de lucht, die in de caissons geperst 
wordt op zoo hoog mogelijke temperatuur te houden. Ook 
het grootere diffusie vermogen van helium is van groot be
lang. W a a r de diffusie van gassen bepaald wordt door 
hun moleculairgewicht en dit bij helium 7 maal zoo groot 
is als van stikstof, zal het helium ook veel spoediger uit 
het bloed zich weer vrij maken en dus de uitschuttijd even
zoo belangrijk verkort kunnen worden. Bij voorloopige 
proeven op menschen is men zelfs reeds zonder bezwaar 
gekomen op ^ van den anders ongebruikelij ken uitschut
tijd. Alhoewel men aanneemt, dat dit in werkelijkheid niet 
meer dan 34 tot % z a l z i i n - 0 o k i s b iJ d e z e P r o e v e n S 2 ' 
bleken, dat het bloed in 2 uur zoowel met stikstof als met 
helium verzadigd was, zoodat men rustig ook voor samen
geperste lucht het verblijf als dat langer dan 2 uur duurde 
verlengen kan. Als de arbeidstijd langer dan 2 uur is, dan 
speelt alleen de vermoeidheidsfactor nog een rol. Daar
door is het bij hoogen druk, waardoor de vermoeidheid 
spoedig toeneemt goed, de schaften kort te houden, zoodat 
dan beide factoren zoo gering mogelijk zijn d.w.z. en ver-
zadigingsfactor van het stikstof in het bloed en de ver
moeidheidsfactor. Ook de druk liet zich bij heliumgas tot 
10 atm. opvoeren, zonder dat guineesche biggetjes daar
van eenigen last ondervonden. De uitschuttijd daarbij werd 
slechts op 25 min. genomen. 

Hieruit moge blijken, dat op dit gebied reeds veel is be
reikt. 
Het vloot departement van Amerika is thans bezig uitge
breide proeven te nemen op menschen en zal binnenkort 
daarover het eindverslag verwacht mogen worden. 
W a a r heliumgas echter voorloopig nog zeer duur is en 
alleen in Amerika in groote hoeveelheden geleverd kan 
worden, zou het misschien aanbeveling verdienen voor
loopig het heliumgas nog als geneesmiddel te beschouwen 
en te gebruiken. Arbeiders, die aangetast worden door 
caisson-ziekte bij het uitschutten, worden opnieuw in een 
z.g. recompressie-sluis of „ijzeren" dokter, zooals de werk
lieden in Amerika zeggen, die afzonderlijk is opgesteld, 
onder druk gebracht en dan zéér langzaam uitgeschut. De 
ziekte is dan meestal geheel geweken. Nu zou men dat op 
nieuw onder druk brengen kunnen doen geschieden met 
heliumgas-zuurstofmengsel, waardoor het uitschutten 
vlugger zou kunnen plaats vinden en het gas vlugger ont
wijken uit het weefsel, zoodat er een veel grootere kans 
op genezing zou zijn, vooral in zware gevallen. 
Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht! 
Laten wij Hollanders, die toch steeds op dit gebied hebben 
vooraangestaan, niet achter blijven op dit moderne ge
bied der uitvoering van fundaties. Men heeft in den laat-
sten tijd maar al te veel zich moeten behelpen met methodes, 
die toch feitelijk gemakkelijk verdrongen zouden zijn door 
de pneumatische fundatie, als wij niet geketend waren ge
weest aan het veel te zware Kon. Besluit van 27 Juni 1905. 
Het pneumatische fundeeren staat thans op een klaar en 
onaantastbaar standpunt, dat zich geheel en al aanpast aan 
den tegenwoordigen hoogen stand van het uitvoerings
wezen en daarbij is het niet méér gevaarlijk dan elke andere 
methode. 
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De Kunst van Bouwen^ 
door D. K. 
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WOONHUIS MET SLAGERIJ EN CAFE TE EPE. 

Uit „De Kunst van Bouwen' 

Ter bespreking in ons blad ontvingen wij een boekwerkje 
getiteld: „De kunst van bouwen", eenige aesthetische 
raadgevingen voor Bouwkundigen door Ir. P. H. Endt 
Bouwkundig Ingenieur te Oosterbeek. Dit werkje is uit
gegeven in opdracht van de Onderwijs Commissie van 
jet Geldersch Genootschap tot bevordering en instand-
noudmg van de schoonheid van stad en land. 1927. 

Bij het eerste doorbladeren werden wij hier en daar 
geboeid door den eenvoudigen duidelijken tekst, na aan
dachtige doorlezing kunnen wij niet nalaten onze bizon-
dere aandacht op deze uitgave te doen vestigen en U het 
bestudeeren ervan warm aan te bevelen, ook zij, die buiten 
de provincie Gelderland woonachtig zijn. De Onderwijs 
Commissie van genoemd Genootschap komt alle lof toe 
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WINKELHUIS TE GROENLO. 

Verbouwing van een zeer oude boerenwoning. Leelijke combinatie 
van steil en plat dak. Plat versierd met een zonderling handvat. 
Ramen te groot en slecht van verhouding. Winkelramen spreken niet 
als zoodanig en zitten te kort op den kant. 
In het gewijzigde ontwerp wordt de winkelpartij gebonden door het 
verhoogde donkere plint en een kleinen rondgaanden luifel. De ge
pleisterde gevels (gewenscht door den bestaanden ouden gevel) 
vormen met het donkere plint een krachtige kleurtegenstelling. 

Uit „De Kunst van Bouwen". 
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voor haar paedagogiscli streven. Wanneer wij de reden 
moeten noemen hoe en waarom dit boekje uitgegeven 
werd, kunnen wij niet beter doen dan deze gegevens te 
putten uit de inleiding, die wij hier laten volgen. 

„Indertijd werd door het Bestuur van het Geldersch Ge
nootschap tot bevordering en in standhouding van de 
Schoonheid van stad en Land een schrijven gericht aan 
verschillende Gemeentebesturen in Gelderland. In dat 
schrijven werd verondersteld, dat de Gemeentebesturen 
ongetwijfeld bekend waren met het doel vaii dit Genoot
schap: het in ongerepten staat houden van de schoon
heid onzer provincie, zoowel wat haar onvergelijke mooie 
natuur betreft, als de voortbrengselen van kunst en weten 
schap binnen haar palen. 
Tevens werd er op gewezen, dat een van de middelen, 
waarmede het Genootschap dit doel tracht te bereiken, is 
gelegen in het oefenen van invloed op de architectuur, op 
de uitwendige samenstelling en op het uitwendig aan
zien van de gebouwen, welke in onze provincie zullen 
worden geplaatst. Het zal geen betoog behoeven, dat een 
gebouwd waarvan vormen en kleuren niet in een zekexe 
overeenstemming zijn met de omgeving, waarin het is ge

plaatst, de harmonie, de rust, de wijding van die omgevinq 
op de meest brutale en ongevoelige wijze kan verstoren; 
vele eenmaal mooie, doch nu verknoeide plekjes in ons ge
west leveren helaas even zoo vele bewijzen voor de juist 
heid dezer opvatting. 
Wi l men de schoonheid van Gelderland zooveel mogelijk 
bewaren, dan is voor alles noodig, dat ernstige aandacht 
wordt geschonken aan hetgeen er gebouwd en zeker niet 
het laatst aan hetgeen er in de landelijke deelen der pro
vincie gebouwd wordt. 
In de groote steden kunnen de daar gevestigde bekwame 
bouwmeesters hunnen invloed doen gelden; op het platte
land echter is men niet zelden van bekwame voorlichting 
verstoken en gewoonlijk aangewezen op de daar woon
achtige bouwkundigen. 
Deze vinden hun opleiding dikwijls op de teekenscholen 
in verschillende gemeenten gevestigd, waarom het voor het 
doel van het Genootschap van het allergrootste belang 
werd geacht, dat het onderwijs op bedoelde scholen aan 
hooge eischen beantwoordt. 
Door het Genootschap werd dan ook besloten een Com
missie in te stellen aan welke is opgedragen de Gemeente-
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Uit „De Kunst van Bouwen". 

en Schoolbesturen in Gelderland, indien dit wordt verzocht 
van voorlichting te dienen in alle aangelegenheden, de 
teekenscholen rakende. 
De Commissie, bestaande uit de heeren: J. L. B Keurschot 
hd van Ged. Staten van Gelderland, te Arnhem, voorzitter 
M B. van Broekhuizen, architect te Arnhem, secretaris; 
W. Kromhout Czn., architect te Renkum; F. H Jacobs 
voorzitter van de Nijverheidsscholen te Wageningen en 
H. J. Kranenburg, dircteur der Nijverheidsscholen te 
Uoesburg, werd reeds verschillende malen in de gelegen
heid gesteld, adviezen op dit gebied te verstrekken. 
Uoch de commissie meende haar werkzaamheden nog 
verder uit te moeten strekken en het Bestuur van het Ge 
nootschap te moeten voorstellen, over te gaan tot het uit
geven van een boekje, waarin wenken werden gegeven 
welke een gunstigen invloed zouden kunnen hebben op de 
vormgeving van nieuwe gebouwen in de provincie. 
Het Genootschap zegde algeheelen steun toe en de heer 
ir. P. H. Endt werd bereid bevonden een dergelijk boek
werkje saam te stellen. 

De commissie heeft het voornemen dit boekje kosteloos 
te verstrekken aan de verschillende besturen van Dag- en 
Avondnijverheidsscholen; welke het dan aan de leerlingen 
die daarvoor in aanmerking komen, bij het verlaten van de 
scholen kunnen medegeven. 
Wellicht dat daardoor de jongeren, die in hun dorpen en 
woonplaatsen meermalen geroepen zullen worden bij de 
uitvoering van vele eenvoudige bouwwerken, uit het boekje 
iets zullen putten, dat de eenvoud en waarheid van dat
gene, dat zij maken, kan bevorderen. Misschien zal het 
tevens mede kunnen helpen tot het bijbrengen van het in
zicht, dat, wanneer het gaat om de bouwwerken welke 
hun krachten te boven gaan, zij de hulp dienen in te 
roepen van hen, die daartoe meer zijn aangewezen 
Niet alleen zijn in dit boekje vele raadgevingen en opmer
kingen opgenomen welke nut kunnen hebben voor de jon
geren, doch ook hoopt de commissie, dat vele ouderen 
met belangstelling kennis mogen nemen van dit werkje 
Wellicht dat dit tevens medewerkt het doel, hetwelk het 
Genootschap zich heeft gesteld, te bevorderen" 

il 

• i ' : 



140 

Tot zoover de inleiding van het boek „De kunst van 
bouwen". 
Hierachter sluit een aanbevelingswoord aan van den In
specteur van het Nijverheidsonderwijs, den heer W . H. 
Cool te 's-Gravenhage. 
Tusschen den opbouwenden tekst zijn een aantal afbeel
dingen geplaatst van voorbeeld en tegenvoorbeeld, ont
leend aan het bekende werk van analoge strekking „Bouw
kunst in de stad en op het land", door H. van der Kloot 
Meyburg, architect te Voorburg, uitgegeven bij W . L. en 
J. Brusse te Rotterdam. 
Achtereenvolgens worden de naar buiten sprekende onder-
deelen van gebouwen grondig behandeld, hun vormen en 
constructies. Niet alleen wordt gewezen op het dikwijls 
voorkomende ondoelmatige en verkeerde in uiterlijk 
schoon, doch ook het hoe en waarom wordt aangetoond, 
zoodat zelfs de eenvoudige lezer of leek zich in kan denken 
waarom het anders moet en kan. Het is verleidelijk hier 
en daar citaten over te nemen, vooral waar wij het met 
den schrijver volkomen eens zijn, beter lijkt het ons, dat 
u zelve tegen 1 gulden dit boekje aanschaft, het zal u het 
10-voudige weergeven en meer dan dat. 
Wij vragen ons af, of de vakkennis en het aesthetisch ge
voel zoover verloren zijn gegaan, dat de uitgave van dit 
boekje in de behoefte blijkt te voorzien. Laat ons eenige 
eeuwen terug gaan tot den glorietijd van het Gildewezen. 
Wie eep vak koos, moest drie jaar als leerling beginnen, 
daarna werd hij gezel en later bij voldoende gebleken be
kwaamheid en energie Meester. De Meesters waren ver
plicht de leerlingen te vormen en geen gezel mocht of kon 
zelfstandig een huis bouwen. De bekwaan^heid van de 
Meesters ging zoover, dat zij in staat waren een huis of 
eenvoudig bouwwerk in goede verhoudingen te stichten 
en het kunstgevoel in die dagen bracht mede, dat ieder 
doordrongen was der noodzakelijkheid, dat een bouwwerk, 
hoe eenvoudig ook, tevens een kunstwerk moest zijn en 
aan de omgeving moest aanpassen. Het Gildewezen liet 
geen wanstaltigheden toe. Door loop van jaren echter 
leidde het tot bevoorrechting van ehkelen, omkoopingen 
bij het benoemen der Meesters, oneenigheden en naijver 
ondermijnden het Gildewezen. Het teekende in het einde 
der 18e eeuw zijn eigen doodvonnis en daarmede ging 
een deel der groote liefde voor het ambacht en vak ver
loren. Kort na den Napoleontischen tijd kwam het aan
bestedingswezen naar voren. Dit werkte mede fnuikend 
voor het algemeen kunstgevoel en ambacht. Zij die leiding 
gaven waren meer ingenieur dan architect en uit den werk
man werd door de aannemers gehaald wat er uit te halen 
was. Het platteland ging met de grootere steden mede. 
de overheid.gaf het eerste voorbeeld. Vóór ongeveer 60 
jaren, toen de groote trek naar de steden begon en het 
aantal inwoners begon te stijgen stak de z.g. revolutie
bouw het hoofd op en ging het laatste sprankje gevoel 
voor karakteristiek en aesthetica verloren. Een enkeling 
begreep de onmacht ,langzaam kwamen namen als Violet 
Ie Due, Joseph Cuypers, Berlage en later de Bazel en 
anderen naar voren en wij beleven gelukkig weer den tijd 
dat de liefde voor het schoonste aller vakken weer op
bloeit. In de groote steden leeft de architectuur, wij staan 
in Nederland bij onze naburige volken vooraan en apart, 
wij eeren weer het ambacht, al is het gemechaniseerd en 
zien in een bouwwerk een publiek eigendom, welks uiterlijk 
schoon de gemeenschap ten goede moet komen. Op het 
platteland is men nog verre achter, eensdeels door het 
moeilijker te ontvangen onderricht, anderzijds door het te 

weinig aanschouwen van wat goed en mooi is. Ieder die 
de relaties bezit en aan bedrijfskapitaal kan komen kan 
zelfstandig bouwen en zooveel leelijks scheppen als hij 
wil. De plaatselijke autoriteiten moeten veelal nog door
drongen worden van den eisch dat bouwkunst ruimtekunst 
is en wij weten het maar al te goed, de Meesters Timmer
man en Metselaar zijn niet meer de Meesters van voor-
heen. Het is te plattelande met de architectuur, de vak
kennis en de liefde voor het ambacht slecht gesteld. Neemt 
u jmaar eens de proef op de som en vraagt eens aan den eer
sten den besten metselaar de werking van mortel of een op
somming der verschillende steensoorten. Hoeveel timmerlie
den vertellen u de bewerking van het hout vanaf den oor
sprong en kunnen een goede verhouding van een raam of 
deur beoordeelen. Welke betonwerker weet iets af van de 
samenstelling van cement; welke opzichter of teekenaar, 
in het algemeen genomen, is op de hoogte met de oude 
bouwstijlen of kan de namen opnoemen der architecten 
van onze voornaamste Nederlandsche kunstwerken, of 
weet iets van de verhoudingen der Guldensnede. 
Wij verheugen ons dan ook in de uitgave en de kostelooze 
uitreiking aan ambachtschoolleerlingen van het boekje „De 
kunst van bouwen". Het Geldersch Genootschap tot be
vordering en instandhouding van de schoonheid van stad 
en land verricht hier pioniersarbeid, waarvan de navol
ging voor alle gewesten gewenscht is. Het is niet noodig 
voor de verdere provincies een andere uitgave te doen, 
ir. P. H. Endt heeft zich zoo goed van zijn mooie taak 
gekweten, dat ieder aankomend en volslagen bouwkundige 
belang zal stellen in zijn aanwijzingen en zijn raadgevin
gen ter harte zal nemen. Onkunde immers leidt het meeste 
tot de bekende gezochte en verwrongen architectuur. 
Het bezit van genoemd werkje zal bij den volslagen 
ambachtschoolleerling de lust tot verdere studie wakker 
houden en de liefde voor het vak en de architectuur aan-
kweeken. 

Het Geldersch Genootschap strekt zijn zorgen nog verder 
uit en heeft een provinciale schoonheidscommissie inge
steld. Deze commissie bestaat uit een 10-tal architecten uit 
verschillende deelen van Gelderland, waarvan een deel bij 
toerbeurt des Zaterdags vergadert. Alle tot Zaterdag 
morgen ingekomen bouwplannen worden besproken en 
Maandagsavonds daarop zijn de plannen met advies en 
dikwijls met nieuwe schetsen voor de gevels bij de Ge
meentebesturen, die hun oordeel vroegen, terug. Dat de 
arbeid van de commissie op prijs gesteld wordt, blijkt, daar 
steeds een grooter aantal Gemeenten gebruik maakt om 
voor haar bouwontwerpen een bevoegd oordeel te hooren. 
Ook maken vele bouwers en bouwkundigen gebruik mon 
deling advies in te winnen. Bij den opbouw van het 
verwoeste Borculo en bij het restaureeren van het over
stroomde gebied van Maas en Waa l deed de commissie 
belangrijk werk. Dat met eenvoudige middelen en vak
kennis een goed geheel is te verkrijgen, springt duidelijk 
op de foto van herbouwd Borculo, de Steenstraat, fig. 18, 
naar voren. Hoe rustig en harmonieus doet dit dorpsbeeld 
aan. Wij zijn in staat gesteld eenige afbeeldingen van 
door de schoonheidscommissie verbeterde ontwerpen en 
hun origineele ingekomen plannen te reproduceeren. Hier
uit spreekt beter dan uit 10 pagina's copie de groote arbeid 
en opoffering die de Geldersche Schoonheidscommissie zich 
getroost en tevens het mooie streven van dat Geldersch Ge
nootschap tot bevordering en instandhouding van de 
schoonheid van stad en land. 

'J 
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Kunst in Industrie^ 
door v* d» W* 

Van 7 tot 31 Mei was er in het Stedelijk Museum te 
Amsterdam een tentoonstelling van fabriekmatig vervaar
digde producten, ingericht door den Nederlandschen Bond 
voor Kunst in Industrie, kortweg genoemd B K I 
Deze Bond is een vereeniging van werkgevers én uitgevers 
die m hun bedrijf de kunst trachten te bevorderen en zich 
daarbij bedienen van de hulp der beste kunstenaars. 
Gevolg gevende aan een uitnoodiging bezochten wij deze 
tentoonstelling, die de tweede is, welke door den bond 
werd ingericht. Zij was niet zoo heel groot en bestond 
uit een 21 tal inzendingen, welke natuurlijk uit meerdere 
stuks bestonden. W a t er te zien was beloonde de moeite 
van het gaan en was de aandacht volkomen waard De 
inzendingen behoorden tot het gebied der kunstnijverheid 
waarvoor menig kunstenaar van naam zijn ontwerpen 
leende. ^ 

Zoo viel allereerst het oog op fraai drukwerk van Toh 
Enschede en Zonen, de gemeente Amsterdam, Brusses 
Uitg. Mi;, e.a., waaraan medewerking verleend was door 
kunstenaars als Roelf Gerbrands, Heukelom. prof. Roland 
Ho st, de Roos, Hana, Wijnman, van Krimpen e.a. Alle 
drukwerk voldeed hier en gaarne hadden we enkele der 
mooiste uitgaven in ons bezit gewild. 

Er waren metaalwerken, hanglampen. klokken, enz. van 
Stokvis Kon. Fabriek, van Girpen en Eisenloeffel, naar 
eigen ontwerpen. 

Meubelinzendingen waren er van H. Pander en Zonen 
naar ontwerp van Wouda; van Metz en Co. naar Willem 
Fenaat met tapijtwerken naar ontwerpen van Lion 
Cachet; van L. O. V. meubelen van Muntendam. 

Voortreffelijk glaswerk was er van de fabriek Leerdam" 
naar ontwerpen van de Bazel, Dr. Berlage, Copier 
Lanooy, Lebeau e.a. 

Aardewerk was ingezonden door de plateelbakkerijen 
„Kam en „Zuid-Holland" voor gebruiks- en sierdoelein-
den naar ontwerpen van Colenbrander, Jansen van Galen 
van der Hoef, Richters, van Lewen, Bogtrian, e. a 
Een andere fabriek zond cocosloopers naar ontwerp van 
Hildo Krop; een ander behangselpapieren naar ontwerpen 
van Zwiers, Mus, Verstraten, Cordell en anderen. 
Wie een weinig belang stelt in de kunstnijverheid en weet 
hoe de voornaamste architecten zich niet te hoog achten 
om ook daaraan hun beste krachten te wijden, kan al eenig-
zins begrijpen, dat de hoedanigheid zeer verre de hoeveel
heid overtrof. 

In hoeverre echter de arbeider deel heeft aan dit voort
brengen van het kunstproduct kon de tentoonstelling niet 
leeren. 

Men heeft het beproeft om ook hem de liefde voor het 
werk weer bij te brengen ,maar de toepassing van de 
machine en de arbeidsverdeeling, geen enkel arbeider 
maakt ze f meer een stuk geheel af, doet betwijfelen 
of men daarin gelukken zal. Dit echter staat ook niet 
meer als doel voorop, vanwege het vrijwel onmogelijke 
daarvaiï. ' 

Maar de tentoonstelling bewees, dat men voor niet te 
hooge prfjzen kunstvolle voorwerpen in huis kan hebben 
en dat is reeds veel waard. En een verdienste van het 
streven van B. K. I. 

Van het nieuwe omvangrijke werk Berekening 
van bouwconstructies, door Prof. J. G. Watties 
B. I., verscheen het tweede stuk van het eer
ste deel (Eenvoudige constructies). De prils Js 
gelijk aan het eerste stuk ƒ 3.50 apart ver
krijgbaar in den boekhandel en bij de Uit
gevers-Maatschappij Kosmos te Amsterdam, 
" ' t 80 pagina's tellende gedeelte, gedrukt op 
mooi papier met duidelijke letter Is tusschen 
den tekst voorzien van een groot aantal figu
ren. De Inhoud is als volgt! 
Het 2de deel van het 3de hoofdstuk bevat de 
analytische berekening van balken met over
stekende uiteinden, Gerberliggers, liggers van 
gelijken weerstand, scheefhoekige belasting op 
de lengteas van den balk en belasting die 
scheef gericht Is ten opzichte van de assen van 
de doorsnede. 
Het 4de hoofdstuk bevat afleiding van de 
hoofdformule van de verticale- en horizontale 
schuifspanningen, bepaling van de schulf-
spanning bij rechthoekige balkdoorsneden, 
schulfspanning diagrammen bij ijzeren binten 
en practische toepassingen. 
Het 5de hoofdstuk bepaalt zich tot gedrukte 
«mstructledeelen. Het behandelt achtereen
volgens excentrische belasting, excentrische 
wacht bulten de kern bij een materiaal zonder 
trekvastheld, scheef gerichte belasting op pij
lers en muren en practische toepassingen. 

Boekbespreking* 

Het 6e hoofdstuk gaat- over de knikvastheid. 
De knikformules van Euler, van Schwarz-
Rankine of Navier en van Tetmayer worden 
uitvoerig besproken en toegelicht. Dan volgen 
ontwerpberekeningen volgens Euler-Tetmayer. 
combinatie van knik- en excentriciteit, verge
lijking van verschillende formules voor giet
ijzeren- en vloeiljzeren constructs deelen, ver
schillende berekeningsmethoden voor houten 
constructie deelen en practische toepassingen. 
Meerdere grafieken en tabellen zijn gegeven, 
zoodat dit deel ook voor hen die het con' 
structieberekenen grondig doorgewerkt hebben, 
waarde krijgt. Prof. Wattjes geeft niet alleen 
de formules in zijn werk. doch licht deze op 
duidelijke wijze toe en geeft bij zijn toepassin
gen tal van practische voorbeelden uit de 
praktijk. Voor hen die geen hoogere wiskun
de beoefenen is de leerstof voldoende te vol
gen en de gang van zaken gemakkelijk te be
grijpen. Wij kunnen dit tweede stuk voor stu
die aanbevelen. 

Handleiding voor het maken van houten frap
pen, samengesteld door B. van der Worp Jr., 
Directeur der 1ste Ambachtsschool en der 
Avondteekenschool voor handwerkslieden te 
Amsterdam. 2de herziene en vermeerderde 

druk met 74 figuren tusschen den tekst. Ver
krijgbaar In den boekhandel en bij de Uitgevers 
Maatschappij Kosmos te Amsterdam, ad / 2,25 
gecartonneerd. 
Dat de 1ste voor ons land en taal groote op
lage van dit werkje binnen enkele jaren uit
verkocht is pielt voor de practische waarde er
van. Het maken en uitslaan van houten trap
pen wordt in al zijn onderdeelen omschreven 
en waar de tekst te kort schiet door getee-
kende voorbeelden aangevuld. Tal van prac
tische wenken worden den timmerman bij- het 
afschrijven enz. gegeven en dit boekje zal den 
meest geroutineerden trappenmaker nog van 
dienst zi|n. Ook bij het teekenen en op papier 
detailleeren lijkt het een handig werkje. Jam
mer, dat de profleleeringen van treden en keep-
boomen niet wat meer bij onzen tijd aanpas
sen en het onderwerp aftimmeren, hoofdbalus-
ters, tusschenstljlen, leuningprofielen en betim
mering der trapgaten niet wat uitgebreider be
handeld Is. 
Niettegenstaande deze opmerking voorspellen 
wij de uitgave een spoedige slinking van op
lage. Het 78 pagina's dikke boekje is stevig 
gecartonneerd en versierd met een omslagtee-
kening van Will. Klljn. 

D. K. 
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Uit den Spijkerbak* 

In de bouwkunst is de schoonheid slechts één 
van meerdere onmisbare factoren, die evenwel 
ten nauwste met elkaar samenhangen. Het ge
bouw dient bepaalde practische behoeften en 
het vereischt een bepaalde techniek: het bou
wen, d. i. het op standvastige, tegen natuur 
en gebruik weerstand biedende wijze aaneen-
voegen van materialen tot een ruimte-over
spannend samenspel. 
Daarom vereischt beoefening van bouwkunst 
niet slechts scholing van smaak en oefening 
van scheppend kunstvermogen, doch zeker in 
niet mindere mate inzicht in de eischen door 
de bestemming van het gebouw medegebracht 
en constructieve kennis. 

Prof. Wattjes. 

Het meten van de lichtsterkte. Niet alleen voor 
nieuwe gebouwen, maar ook voor bestaande 
gebouwen, winkels en vergaderlokalen, is het 
van het grootste belang om de lichtsterkte van 
de lichtinstallatie te kunnen meten. Het kan bv. 
voorkomen, dat door een niet goed lichtweer-
kaatsende omgeving een overigens zeer goede 
lichtinstallatie niet het effect conteert, dat 
daarvan verwacht wordt. Ook kan het ge
beuren, dat in een school, vergaderzaal of der
gelijke inrichtingen, geklaagd wordt over de 
verlichting, die op een andere plaats bij ge
lijke afmetingen van het lokaal en gelijke ver
lichting goed voldoen. Om nauwkeurig na te 
kunnen gaan, hoe sterk het licht in werke
lijkheid is, zijn reeds geruimen tijd z.g. Lux-
meters in den handel gebracht, die tot op 
heden echter door de minder juiste inrichting 
niet geheel betrouwbaar waren of niet con
stant werkten. De bekende Philips' fabrieken 
hebben thans een toestelletje in zakformaat in 
den handel gebracht, dat veel verbeterd is en 
waardoor het mogelijk is, het moeilijke pro
bleem van de verlichting op een meer weten
schappelijke wijze op te lossen. 

Kunstmatig hout. De vervaardiging van kunst
matig hout is een zeer belangwekkend onder
werp, doordat het de mogelijkheid opent, ge
bruik te maken van plastische mengsels van 
zaagsel van allerhande houtsoorten en hiervan 
een eindelooze reeks voorwerpen te maken, 
geperst in metalen vormen onder hoogen druk. 
Een Noorsch patent van recenten datum geeft 
naar Metal Industry Vol. 23, no. 6, meldt, de 
volgende bijzonderheden met betrekking tot 
het vervaardigen van kunstmatig hout. 
Negentig gewichtsdeelen gezeefd zaagmeel 
worden gemengd met 10 gewichtsdeelen wit-
kalk. De menging moet zoo innig zijn, dat 
elk stofje zaagmeel geheel omhuld wordt door 
witkalk. Als bindmiddel wordt gebruik gemaakt 
van zeven gewichtsdeelen meubelmakerslijm 
volledig opgelost in 90 tot 95 gewichtsdeelen 
water, welk mengsel verhit wordt tot 80 gr. C. 
Na afkoeling wordt hieraan toegevoegd 5 tot 
10 gewichtsdeelen azijnzuur. De zoodoende ver
kregen lijmoplossing moet worden gemengd 
met een waterige oplossing van kalium bickro-
maat en wel 2 tot 3 gewichtsprocenten van de 
hoeveelheid droge lijm, waarvan men is uit
gegaan. 

Bij het tot oplossing brengen van het kalium-
bickromaat is het noodzakelijk zoo weinig 
mogelijk water te gebruiken. De lijmhoudende 
oplossing wordt nu vermengd met de boven
genoemde mengsels van zaagmeel en kalk in de 
verhouding van 100 kg lijmoplossing op elke 

225 kg van het zaagmeelmengsel. De ontstane 
kneedbare massa wordt door en door gemengd 
op gelijke wijze als broodbakkers deeg en nog 
bij voorkeur in het daglicht. Metaalvormen met 
zuiver bewerkte wanden worden nu met de 
massa gevuld en gedurende twee uur aan hoo
gen druk onderworpen. Het zoodanig geperst 
voorwerp kan zonder bezwaar van ingewikkel-
den vorm zijn, met allerlei versieringen aan 
het oppervlak. Na het lossen van de vormen 
moeten de voorwerpen grondig gedroogd 
worden, waarna ze geverfd, gelakt of op andere 
wijze afgewerkt kunnen worden. 
Behalve witkalk leent speksteenpoeder en talk-
zich tot menging met zaagsel, al hoewel het 
verkregen product zich dan kenmerkt door 
minder gunstige eigenschappen. 

In de Duitsche bladen lazen wij een beschrij
ving van het opblazen (laten ontploffen) van 
het Goetheanum te Domach. Gebrek aan 
plaatsruimte belette ons hiervan een vertaling 
op te nemen. Verschillende Nederlandsche bla
den namen wel een vertaling op. Zooals het 
meer gaat met de, overigens lang niet altijd 
gemakkelijke, vertalingen: wie een fout maakt 
sleept zijn navolgers mede. Het trof ons dan 
dat het woord: Arbeitsfugen was vertaald door 
dillitatievoegen (dilatatievoegen) terwijl dit o.i. 
moet zijn: stortnaden. 
Het maakt nog wel eenig verschil te constatee-
ren hoe Bewegungsfugen (dilatatievoegen) of 
Arbeitsfugen- (stortnaden) zich houden ten op
zichte van ontploffingen door dynamiet. 
Het is overigens bekend, dat het vermijden van 
sïortnaden een vraagstuk op zich zelf is. Bij 
de sluiswerken in IJmuiden heeft men zich al 
zeer veel moeite getroost om het aantal stort
naden zooveel mogelijk te beperken. 
Ten slotte deelen wij nog mede, dat Prof. Dr. 
Ing. A. Kleinlogel Hauptschriftleiter van Beton 
und Eisen een boek ter perse heeft over „Be
wegungsfugen im Beton- und Eisenbetonbau". 
De aankondiging: 240 blz. met meer dan 400 
afbeeldingen doet verwachten, dat dit onder
werp „gründlich" behandeld zal worden. 

Nieuwe betondamxvand. •— Le Génie Civil 
geeft een nieuwe methode voor het maken van 
een betondamwand. De damwand bestaat uit 
rechthoekige plaatijzeren damplanken, waarin 
een kern geschoven wordt tijdens het inheien. 
De kern heeft aan de onderzijde een afge-
schuinden scheen juist in den vorm als bij een 
gewonen houten damwand. De werkwijze is 
nu als volgt: 
Eerst worden eenig e van de metalen dam-
wandplanken met kern ingeheid, vervolgens 
wordt de eerste kern er uitgetrokken en de 
holle vorm onder gelijktijdig omhoogtrekken 
met beton volgestort. Hiertoe is aan de smalle 
zijden op afstanden een opening of afneembaar 
gedeelte .waarop een stoottrechter wordt ge
plaatst. Zoodra de eerste metalen vorm is uit
getrokken, komt de volgende aan de beurt 
en wordt eveneens volgestort. 
Ondertusschen kan het heien doorgaan, zoo
dat met een betrekkelijk geringe hoeveelheid 
kernen en vormen een geheel aaneengesloten 
betonwand kan gevormd worden. Dergelijke 
betonwanden zijn toegepast bij het Rijn-Marne-
kanaal, het Rijn-Rhöne-kanaal en het kanaal 
de la Haute Seine. De diepte liep tot 5,50 m. 
Deze werkmethode heeft veel voor bij een ge
wonen damwand van vooraf gereed gemaakte 

beton damplanken, daar de waterdichtheid veel 
beter is of althans kan zijn, terwijl geen tijd 
verloren behoeft te gaan voor het vooraf ver-
steenen van de beton damplanken. 

Het negentiende-eeüwsche-Nederland heeft van 
zijn monumenten van geschiedenis en kunst 
geen troetelkinderen gemaakt. Had men in de 
naburige landen reeds lang van rijkswege maat
regelen genomen tegen geheele of gedeeltelijke 
vernieling van monumenten, hier dacht men 
daar niet aan. Gedeeltelijk sproot deze ont
houding voort uit verregaande lakschheid en 
onverschilligheid, maar vaak stond men er ook 
absoluut vijandig tegenover. Men noemde het 
overdreven conservatisme, om coüte que coüte 
te willen behouden wat vroegere geslachten 
ons aan kunstwerken hadden nagelaten 
Ook bij de gemeentebesturen waren onze oude 
merkwaardige bouwwerken niet veilig. Tal van 
merkwaardige monumenten vielen onder den 
hamer van den slooper. Veelal gold als mo
tief hieryoor, dat het verkeer deze opruiming 
eischte. Het mag echter op zijn minst twijfel
achtig genoemd worden of er in de meeste 
gevallen geen andere oplossing te vinden ge
weest ware. En hoewel niet vergeten mag 
worden, dat de stad een levend, steeds groei
end organisme is, waarvan men geen museum 
van oudheden kan maken, is het toch gewenscht 
zich tweemaal te bedenken, voordat men aan 
zijn fraaie, oude bouwwerken de hand slaat. 

Mr. Ing. M. M. van Praag. 

Aansprakelijkheid - Ongevallen - Onbewaakte 
Overwegen. — Ook bij ons te lande hebben 
vele technici met dit ontwerp te maken, zoo
dat het van belang kan zijn kennis te nemen 
van wat te dien aanzien over Duitschland is 
mede te deelen, zooals Reichsbahnrat Brunnen 
in de Zeitschrift des Vereins Deufschec Eisen' 
bahnverwaltungen 1927, No. 2, doet. 
Hij onderscheidt vier gevallen: 
1. Eigen schuld van den getroffene. In zulk 
een geval is in het algemeen de spoorweg
maatschappij niet tot schadevergoeding ver
plicht. Toch stellen zich sommige rechters op 
het standpunt, dat het niet voldoende is, dat 
de bevoegde macht toestemming tot het onbe
waakt laten van den overweg gegeven heeft 
en gaat de rechter ook in zoo'n geval onder
zoeken of het verweer van den getroffene 
(onvoldoend uitzicht e. d.) juist kan zijn. 
2e. Schuld van den chauffeur van den getrof
fene. In dat geval is de spoorwegmaatschappij 
tot schadevergoeding verplicht ,omdat zij dit 
volgens de Duitsche wet alleen niet is, inge
val de getroffene zelf schuld heeft, doch wel 
als de schuld bij derden ligt, zelfs als die in 
dienst van den getroffene is. Alleen de Motor-
wet kan hier voor de spoorwegmaatschappij 
soms uitkomst brengen, daar deze wet toe
laat „de omstandigheden" in aanmerking te 
nemen. 

3e. Schuld van den koetsier van den getrof
fene. Hiervoor geldt het onder 2 medegedeel
de met dien verstande, dat de Motorwet niet 
kan helpen, zoodat in dit geval de spoorweg
maatschappij in het algemeen niet aan het 
geven van schadevergoeding ontkomt. 
4e. Geen schuld van beide zijden. In het alge
meen moet dan de spoorwegmaatschappij be
talen op grond van de bepalingen van het 
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„Haftpflichtgesetz". Alleen zou zij zich hier, 
wanneer een motorvoertuig bij het ongeval 
betrokken is op de „omstandigheden", bedoeld 
in de Motorwet kunnen beroepen en wel op 
het grootere gevaar, dat het autoverkeer boven 
het spoorwegverkeer medebrengt. De recht
spraak volgt deze opvatting evenwel slechts 
aarzelend. 

Droogdok te La Havre. - Een van de groot
ste droogdokken is dat, wat in verband met 
de uitbreiding der havenwerken te La Havre 
aldaar is gebouwd. De slagdrempel ligt 13 25 
m onder L. W . { - 8,00), de doorvaart breed
te in het dokhoofd bedraagt 38 m, terwijl de 
nuttige lengte 300 m bedraagt en indien noo-
dig nog met 50 m kan worden vermeerderd. 
Van de uitvoering van dit werk komt een 
door vele illustraties toegelichte beschrijving 
voor in Dock and Harbores Authority van 
Februari en Maart . 

De constructie is van het ijzeren caissontype, 
dat in Frankrijk meer is toegepast. Het naast 
den eigenlijken bouwput, welke tot — 20,00 m 
werd uitgebaggerd, gelegen werkterrein (pl.m. 
2,50) werd gebruikt voor de constructie van 
het ijzeren geraamte, bestaande uit transver
sale vakwerkliggers ,lang 60 m, hoog pl.m. 6 
m en 8 m hart op hart. Deze liggers werden 
door even hooge langsvakwerken verbonden 
tot een geheel, dat voorzien werd van een 
waterdichte beplating ,op pl.m. 1,8 m boven 
den onderkant van het geraamte gelegen. 
Vervolgens werd op het zoo gevormde „schip" 
een laag beton gebracht en het 46,000 ton 
zware gevaarte, nadat op het door dijken om
geven werkterrein water was gelaten, boven 
zijn definitieve plaats gedreven. 
Daarna werd meer beton en metselwerk aan
gebracht, zoodat de caisson ging zinken, 
waarbij gelijktijdig de wanden werden opge
trokken. 

De voorzijde van het dok was daarbij tijdelijk 
door een wand afgesloten. Na het zinken wer
den de 1,80 m hooge ruimten tusschen caisson
bodem en zandbed onder toepassing van lucht
druk water vrij gemaakt, schoon gemaakt en 
met beton gevuld. 

Ter weerszijden van de kolommen werden de 
ijzeren spanten opgesteld, welke het geraam
te van de tunnel vormden. Dwars door het 
daartoe uitgehakte metselwerk der kolomvoe
ten werden vier I-balken gestoken, welke op 
de_ bedoelde spanten konden dragen. Door de 
kciom iets op te vijzelen en de I-balken op 
de spanten te onderstoppen, kon men den 
kolomlast van de betonpalen op de spanten 
overbrengen. Daarna werd het ontlaste deel 
der kolomvoeten onder de I-balken afgebro
ken en het ontbrekende stuk tunnel vervaar
digd, waarbij de geheele ijzerconstructie werd 
ingebetonneerd. 

Verminking van het schoone dat het verleden 
ons liet, karakterlooze nieuwbouw bovenal, 
vernielt in alle gewesten het schoone, wljd-
vermaarde aanzien van ons land met groote 
snelheid! Dit mogen zij bedenken die bouw
kunst niet belangrijk achten. 

B. J. Koldeweij. 

Ondervanging van kolommen. — Bij het uit
breiden van het New Yorksche ondergrond-
sche spoorwegnet zijn verschillende moeilijk
heden te overwinnen geweest. Engineering 
News Record 1926, Vol. 97, No. I l , beschrijft 
o.m. de werkwijze, welke gevolgd werd bij 
het ondervangen en vervolgens op het nieuw 
gebouwde tunnellichaam opvangen van de af-
geknotte pyramidevormige kolomfundeeringen 
van het in de 8ste Avenue gelegen spoorweg
viaduct. 

De kolomvoeten vielen nil. binnen het nieuwe 
tunnelprofiel en waren hooger gefundeerd dan 
de tunnelbodem. Om den tunnelbouw in open 
bovenput mogelijk te maken werden deze 
kolomfundeeringen eerst telkens voor een zes-
de deel ondergraven en werd in de ontstane 
opening een 40 cm wijde buis met hydrauli
sche vijzels omlaag gedrukt en vervolgens met 
beton gevuld. Op deze paalkop werden dan 
twee vijzels geplaatst, welke tegen de onder
zijde der kolomfundeering drukten met een 
j™ Pet .grootere kracht dan de berekende paal-
belasting; de opening tusschen paal en kolom-
tundeering werd daarna met een verticaal 
«uk I-profiel gevuld, zoodat de vijzels kon-
oen worden wegenomen. Nadat zoo de geheele 
Kolom was ondervangen kon de tunnel ge
bouwd worden op de gedeelten na, waar ko-
'ommen stonden. 

Bouw van een Zwembad, — Eng. News Ree. 
10 Febr. 1927, bevat * n e met detailschetsen 
toegelichte beschrijving van een betonnen 
zwembad, door den ingenieur J. F . Jackson 
ontworpen voor het St. Franciscus Weeshuls 
te New Haven, Conn. 

Het waterreservoir rust op een 2,40 m hoog 
basement, hetwelk direct op de rots gestort 
werd. De zwemkuip meet 18 X 7,50 m en is 
met witte tegels bekleed. Zij bevat een ondiep 
gedeelte, 1,10 m diep, waarin door 4 stuks 
l 1 ^ " pijpen het versche water binnenstroomt, 
in een diep gedeelte, waör 2,70 m water 3taat 
en het water wordt afgepompt. Het van het 
rondom loopende bordes afdruipende water 
vloeit niet terug in het bassin .dooh wordt in 
een afzonderlijke goot opgevangen. Het reser
voir werd gestort van beton 1 : 2 : 4 . De op-
geande wanden zoowel als de vloer zijn voor
zien van een dübbelbewapeningsnet 0 13—30 
met 5 cm betondekking, op afstanden van 
60 cm met stroppen verbonden; expansievoe-
gèn werden niet aangebracht. Na ontkisting 
werd het betonoppervlak ruw behakt en water
dicht gemaakt door behandeling met „ironite" 
waarna het vrij van lekken bleek te zijn. 
Het vuile water wordt met behulp van een 
motorpomp van 4 H l/sec. afgepompt en pas
seert dan de zuiverings-bekkens, bestaande uit 
2 filters met bedden van 15 cm grind, 15 cm 
grindzand en 60 cm fijn kwartszand; automa
tisch wordt hierbij aluin en calcium hypochlo-
riet aan het water toegevoegd. Daarna wordt 
het water door een spiraalverhitter weer op 
temperatuur gebracht , om door een 10 cm 
leiding verder naar de inlaatbuizen te worden 
gepompt. Een afzonderlijke vacuumleiding 
voor den stofzuiger voltooit de technische in
richting. 

met het doel om daarvan beton te maken. Deze 
betonsoort is aanmerkelijk lichter dan cement-
beton, het is slechts 1440 kg/m» en is na eenige 
uren versteend. Reeds een half uur na het 
storten kan dit beton beloopen worden, terwijl 
het mogelijk is het beton op een net van gaas, 
dat door rondijzers versterkt is, te storten zon
der dat een bekisting noodig is. De brandvrij
heid of liever vuurvastheid van het materiaal 
schijnt ook groot te zijn, die bij proeven ge
bleken is, dat een 7,5 cm dikke wand, die een 
half uur lang op een temperatuur van 380 
graden C. werd verhit ,aan de eene zijde, aan 
de andere zijde niet warmer werd dan 100 
graden C. 

Beton van 1,5 deelen Stuctolite, 1 deel zand 
en 3 deelen kiezel, gaf een gemiddelde druk-
vastheid van 92 kg/m2 in 28 dagen. 
De toepassing in Amerika geschiedde bij een 
woning, die geheel in dat beton werd gego
ten. De buiten-muren moeten echter of voor-
gemetseld of met een of ander vochtwerend 
middel worden beschermd, daar gips niet be
stand is tegen voortdurend inwateren. 

Straatstofzuiger. ~ In New-York zijn drie 
straatstofzuigers in dienst gesteld. Een derge
lijke zuiger kan dagelijks 75.000 m2 reinigen. 
Het uiterlijk moet ongeveer gelijk zijn aan een 
tank uit den oorlogstijd. Onder het toestel is een 
kleine draaiende bezem aangebracht, om het 
zuigen makkelijker te doen geschieden. De af
val van het stof wordt onder het rijden van 
elkander gescheiden en in verschillende bakken 
gevoerd. Met éénmaal rijden is de straat 
schoon en is het werk van 9 menschen uitge
spaard. De werking is precies dezelfde als die 
van een gewonen stofzuiger voor huishoude
lijk gebruik. 

Een der voornaamste fouten van de tegenwoor
dige bouwwijze is, dat veel te ingewikkeld 
wordt gewerkt. Men meent meestentijds, dat 
iets zeer buitengewoons gemaakt moet worden 
om tot iets moois te komen. Niei in het inge
wikkelde echter .doch in natuurlijke eenvoud 
en ongezochtheid schuilt het schoonheidsge-
heim der bouwwerken uit het verleden. 

B. J. Koldeweij. 

Gipsbeton. - Zooals reeds gemeld, wordt 
gips vooral in Amerika weder meer als bouw
stof toegepast. Een der nieuwste toepassingen 
is die van een gipssoort, die onder den naam 
van Stuctolite wordt in den handel gebracht. 

Pneumatisch Heiblok Ingenoll-Rand voor 
Damwand. — Het komt meermalen voor dat 
men in smalle fundeeringsputten bijv. voor het 
plaatsen van leidingsbuizen, den put wil be-
schoeiën vóór het graafwerk. Dit geschiedt 
meestal met een lichte damwand, welke dan 
geschoord wordt, naarmate men uitgraaft. De 
Ingenoll-Rand Co. liet haar betonbreker 
eenigszins transformeeren om hem voor dat 
speciaal werk geschikt te maken. Aan de paal-
muts werden twee eindjes hoekijzer bevestigd 
waarop de werkman zijn voeten plaatst en 
dan de luchthamer tusschen beide beenen 
neemt. 

Hij kan aldus 0,60 m heien per minuut in 
harde klei. In zand bereikt men 2,75 m. Daar 
de slag van het heiblok verdeeld wordt over 
een groot oppervlak, wordt de paalkop niet 
beschadigd. Voor détails zie Compressed Air 
Magazine. 1926. 

Rubberbestrating. ~ Rubber behoort zeer zeker 
wel tot die stoffen, welke men het liefste tot 
een straatdek zou wenschen te gebruiken, ware 
het niet, dat de bevestiging op de fundeering 
zoo uiterst moeilijk was. Toch heeft men het 
idee nog lang niet laten schieten. 
Een der laatste proeven is die van de „New 
Bridge Street", een der meest drukke straten 
van Londen, de weg is begin van dit jaar voor 
het verkeer opengesteld. 

Betonstorten onder water. ~ De uitvoerders 
van dit moeilijke werk zijn in twee categorieën 
te verdeelen; zij die meenen, dat dit met be
hulp van een stortbak met onderlossenden 
bodem moet geschieden, en zij die aan een 
verticalen stortkoker met trechter (tremie) 
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de voorkeur geven. De Amerikaansche inge
nieur J. L. Weller verdedigt de laatstgenoem
de werkwijze in Eng. News Ree, 10 Febr. '27. 
Herhaaldelijk bleek in de practijk, dat het stor
ten met de „tremie" door 5—6 m water moei
lijkheden oplevert; het beton stroomt dan.on-, 
regelmatig en de stroom houdt op, zoodra 
het ondereinde van den koker onder het beton-
oppervlak geraakt. Heft men in dat geval de 
„tremie" omhoog, dan loopt deze plotseling 
leeg en verkrijgt men een plaatselljken beton-
berg, terwijl de stortkoker weer moet worden 
opgeheschen om hem opnieuw boven water 
tp kunnen vullen. Bij den bouw van een tun
nel door de Detroit Rivier was het noodig be
ton te storten door 23 m water, waarbij een 
27 m lange stortkoker was ontworpen en hier
mede werden zeer gunstige ervaringen opge
daan. De hopper of vultrechter kon langs twee 
verticale leiders op en neer glijden; het naar 
boven verlengde gedeelte dezer leiders werd 
benut om er een liftbak langs te laten loo-
pen, welke, met beton gevuld, In laagsten 
stand tegen de hopper aanstootte en dan daar
in automatisch kipte. Dit werktuig gaf zelfs 
nog bevredigende resultaten, indien het onder
einde van den stortkoker tot 2,40 m onder het 
betonoppervlak was gezakt. Deze uitvoering 
gaf Weller aanleiding om aan te raden, den 
stortkoker steeds ten minste 12—15 m lang te 
nemen, ook al is dit met het oog op de water-
diepte niet noodig. Soms komt het voor, dat 
men een betonstorting wenscht te maken in 
ondiep water, bijv. binnen een afkisting, welke 
niet kan worden leeggepompt. Dan zal het 
aanbeveling verdienen, plaatselijk met veel 
zorg zooveel beton te storten, tot men boven 
het water gekomen is en dan daar steeds meer 
beton bovenop te brengen .waardoor het eerst 
gestorte beton wordt weggeperst. Indien men 
dan voorzichtig vooruitgaat, gelukt het zeer 
goed werk te vervaardigen. 

Disselmotoren in Amerika. — Een berichtje in 
Power geeft eenige cijfers omtrent het gebruik 
van Disselmotoren in de Vereenigde Staten, 
waaruit blijkt, dat de daar gebouwde en zich 
thans in bedrijf bevindende Disselmotoren een 
vermogen van 1.156 millioen P.K. bezitten. 
Daarvan valt 25,9 pet. op de aandrijving van 
schepen, 20 pet. is noodig voor de pompen van 
aardolieleldingen en 17,8 pet. voor centralen, 
meestal van geringe capaciteit en beneden 
3000 P.K. waarvoor de Disselmotoren zich 
zeer goed leenen. 
Voor het drijven van fabrieken dient 17,7 pet. 
van het totale Amerikaansche motorvermogen. 
Zoowel wat betreft het aantal als naar het 
vermogen komen de compresslelooze motoren 
vooraan. 

Uitvoeren van Silicaahvegen. — Sinds een 
paar jaren schijnt het silieateeren der grind
wegen een groot succes te hebben in streken 
waar men goedkoop over kalksteenslag kan 
beschikken. 
In eene studie welke Ing. Guelle reeds vroeger 
over dit ontwerp publiceerde1), wees hij er 
op, dat de uitvoering dezer bestratingen van 
den werkbaas een zekere handigheid vergde en 
bovendien meer zorg dan een gewone grind-
bestrating. Mr. Bigot, Ingenieur der Bruggen 
en Wegen in de Haute-Savoie, heeft onder
zocht of de nu gevolgde uitvoeringswijze niet 

1) Zie Annates des Ponts et Chaussées, 1923, 
I en VI, 1924 V. 

kon vereenvoudigd worden en de kostprijs dus 
ook vermindert. 
Hij ging daarbij van de twee volgende grond
beginselen uit: 
Ie. Ing. Guelle neemt steenslag, zeeft het uit 
en voegt erL.daarne eene zeker© hoeveelheid 
zand bij. Het mag voorkoipen, dat men even 
goed ongezeefd steenslag zou kunnen gebrui
ken en er dan het ontbrekende zand aan toe
voegen evenals men dat nu bij de beton-
fabrleage doet. 
2e. Het fabrieeerên van slllcaatbeton welke 
feitelijk eenvoudig bestaat in het omwerken 
van grind en zand met een silicaatoplossing 
zou geschikt zijn voor vochtige wegen, weinig 
door de zon beschenen. 
De droogte geeft nog wel eens aanleiding tot 
stofproductie vooral bij gebruik van niet 
poreuskalksteen. Dat mag wel als voordeel 
blijken omdat die wegen dus juist toe te pas
sen zijn waar men liefst geen teerlagen zal 
aanwenden, welke het best in zonnige droge 
streken gebruikt worden. Men tere trouwens 
geen sillcaatwegen, dfe teer dringt er niet in en 
verdraagt overigens de aanwezigheid van soda 
niet goed. Aanwezigheid van lucht en opper
vlakkige verplettering door de wielbanden 
zijn noodig voor het teweeg brengen van een 
klein oppervlakkig vllesje waardoor de silicaat
weg zich haakt en eerst Silicaatlagen moeten 
veeleer als een slijtlaag beschouwd worden, 
zonder eigen weerstand, men legge ze dus op 
een solide fundeering. 

Conseryeeren van hout. — Onlangs werd voor 
de „Am. Wood Preserver Association", eene 
belangwekkende voordracht over dit ontwerp 
gehouden, waarvan een verslag voorkomt in 
Eng. H&w\ Ker 17 Febr. 1927. 
Uit proeven was het verband gebleken, het
welk bestaat tusschen druk, temperatuur en 
viscositeit eenerzijds en penetratie en absorptie 
anderzijds van impregneermiddelen, zooals 
chloorzink, creosootolie-petroleummengsels, etc. 
Van deze drie factoren bleek de viscositeit der 
creosootolie verreweg de belangrijkste te zijn; 
de Invloed hiervan kon door eene empirische 
formule worden weergegeven. 
De duurzaamheid van het bereidingsmiddel 
hangt er uitsluitend van af, of later in het 
hout geen sapbeweging meer plaats vindt, het 
is dus van veel belang, het hout vooraf goed 
te wateren. 
Van de anorganische zouten bleken koper- en 
nlkkelzouten goed te voldoen voor bederf-
wering. Behalve het bekende zinkchloride en 
fluornatrium verdienen borax en natrium-
chromaat aanbeveling voor behandeling zonder 
drukverhooging, terwijl ook stookolie en ijzer
vitriool in aanmerking komen. 
Het bleek weinig verschil te maken, of het 
hout vóór de bereiding al of niet kunstmatig 
gedroogd is ;wll men op deze wijze iets be
reiken, dan zal het drogen met vaeuumbehan-
deling moeten worden afgewisseld. Economisch 
verdient zeker de globale bereiding van houten 
palen vermelding, waarbij deze ten minste een 
kwartier in de warme vloeistof worden onder 
gedompeld. Beter werk wordt verkregen door 
warme onderdompeling gedurende vier uren, 
gevolgd door een koud bad van twee uren. 
Verder worden voorschriften gegeven voor 
het bereiden van Amerikaansch grenenhout 
met creosootolie. Voor dit doel schijnt ook 
chloorzink goed bruikbaar te zijn. 

Beton Bcandkluis. — Het Is gebruikelijk gewor-
I den, de wanden van kluizen voor banken en 

groote kantoren van gewapend beton te ver-
vaardigen, aangezien dit materiaal grooten 
weerstand biedt tegen brand en inbraak. 
Tegen dit laatste gevaar is het noodzakelijk, 
eene zware bewapening aan te brengen. Hier
voor is speciaal geschikt het z.g.n. „rivltgrip" 
systeem van de R. G. Steel Co te Cleve
land (Ohio). 
Men verwerkt daarbij verticaal geplaatste 
ijzeren spantjes, elk bestaande uit een speciaal 
C profiel als gording, waartussehen de diago
nalen hydraulisch geperst worden. 
Om beurten worden deze spantjes naast elkaar 
met de diagonalen stijgend en vallend opge
steld, waarna er horizontale rondijzer staven 
tusschen worden gelegd; ten slotte wordt alles 
met beton volgestort. Deze spantjes of vak-
werkjes worden in enkele normale maten in 
den handel gebracht; naar gelang van de 
zwaarte komt men tot muren van 45—60—90 
cm dik. 
Eene speciale constructie waarborgt eene 
goede aansluiting aan de kluisdeur. 
Ten slotte wordt medegedeeld, dat de kosten 
van deze constructie in de practijk slechts V» 
bleken te bedragen van die met gewone rond
ijzer wapening. 

(„Der Bauingenieur". 1927. H. 9.) 

Glas in beton. — Bij het ontwerpen van utili-
teltswerken van gewapend beton komt het her
haaldelijk voor, dat men lichtopeningen 
wenscht te sparen, welke met een enkele ruit 
van spiegel of draadglas moeten worden ge. 
dicht. Men kan deze dan in een kozijn plaatsen 
of wel inbetonneeren; in het laatste geval is het 
van veel belang te weten hoe zich het glas 
gedraagt bij de belasting van den betonwancL 
De vereeniging van spiegelglasCabrikanten te 
Keulen gaf opdracht aan het proefstation der 
T. H. te Stuttgart, om dit probleem experi
menteel te onderzoeken. Van de resultaten 
dezer proefnemingen geeft Otto Graf een over
zicht in Beton u. Eisen". 1927, H. 5. Beproefd 
werden vierkante betonplaten, 12 cm dik, met 
2 m vrljdragende lengte en in het midden eene 
opening van 67 resp. 47 cm, waarop in eene 
spanning de glazen proefplaat, 25—40 mm 
dik, van 70 resp. 50 cm a gelegen was. 
De belasting werd in den vorm van plaatse
lijke drukken op het glas uitgeoefend. De 
draadglas platen waren bewapend met een net 
van 6 min maaswijdte, van 0.6—0.7 mm dik 
Ijzerdraad. 
De resultaten zijn als volgt samen te vatten: 
Ie. De buig vastheid van het glas bleek steeds 
boven 150 kg/cm2 te liggen; voor rustende 
gelijkmatig verdeelde belasting zal men met 
3 v. zekerheid 50 kg/cm2 mogen toelaten. Dit
zelfde cijfer is ook voor draadglas aan te 
houden. 
2. Indien men de glasplaat berekent als te 
breken, volgens een diagonaal, waarin gelijk
matige spanningsverdeellng verondersteld 
wordt (methode van Bach) komt men op 0,45 
—0,58, gemiddeld 0,50 X de spanningen uit 
breukproeven. 
3e. Draadglas breekt onder geleidelijke ver
gruizing met het naar beneden vallen van 
kleine glassplinters, terwijl bij breuk van spie
gelglas groote stukken plotseling neervallen. 
4e. Aan de randen ingebetonneerde glazen 
platen kunnen hoogere belastingen dragen dan 
vrij opgelegde platen. 
In beide gevallen traden de eerste scheurtjes 
bij dezelfde belasting op. 
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De afsluitcalsson voor de deurkassen van de nieuwe schutsluis 
te IJmuiden* 

In het eerste nummer van dezen jaargang werd in een 
artikel over de sluisbouw te IJmuiden, door den heer 
J. W. van der Laan, reeds vermeld, dat de deurkassen 
dezer sluis drooglegbaar worden gemaakt. In totaal zullen 
drie deurkassen worden gebouwd, een in het binnensluis-
hoofd en twee in het buitensluishoofd. Van de twee deur
kassen in het buitenhoofd kan naar believen een van beide 
worden gebruikt als deurendok. voor het verrichten van 
langdurige reparaties en voor het geregelde onderhoud 
onderwijl de beide andere kassen in gebruik zijn. Om voor 
reparaties van korten duur echter niet genoodzaakt te 
zijn de deur steeds naar een der dokkassen te versleepen 
en de reservedeur in gebruik te nemen, is ook de deurkas 
van het binnensluishoofd drooglegbaar geconstrueerd. Om 
deze drooglegging te kunnen uitvoeren kan in daartoe aan
gebrachte sponningen, voor den mond van elk der deur
kassen, een afsluitcalsson worden geplaatst, op de wijze 
als is aangegeven in fig 1. 

Deze afsluitcalsson is in ijzer geconstrueerd volgens een 
idee van den ingenieur van den rijkswaterstaat. Ir. Jose-
Phus Jitta, waarvan het principe is uiteengezet in een publi
catie van de hand van voornoemden ingenieur, in 
ue Ingenieur no. 35, jaargang 1920. Onderstaand moge 
van principe, constructie en ingebruikneming van den 
caisson een korte beschrijving volgen. 
De vloer van de deurkas ligt op 15,70 m — N. A P 
Ue hoogste door den caisson te keeren waterstand "kan 

;-&WUI& M o o r t h 

zijn 3,70 m -f N. A. P., zoodat 
de caisson een waterdruk zal moe
ten kunnen keeren van 19,40 m 
hoogte. 
Voor zoet water komt dit over
een met een waterdruk van rond 
20 m hoogte. 
De breedte van de deurkas bij 
den mond bedraagt 8,50 m; de 
oplegging voor de caisson is iets 
meer en bedraagt 10,— m. In ver
band met de op den vloer aan
wezige rails en schuifbanen kon 
in den bodem geen onderaanslag 
worden gemaakt en vindt de cais
son dus alleen steun tegen de 
beide vertikale aanslagen. De on
derkant komt derhalve koud op 
den bodem van de deursponning 
te staan en is zuiver passend om 
de rails en schuifbanen bewerkt. 
Indien de volle waterdruk van 
19,40 m alleen op de buiten
beplating zou komen, zou deze 

aan de onderzijde zeer zwaar moeten worden genomen of 
de opleggingen voor de beplating, de regelafstanden. zou
den gering moeten zijn. 

1 CLUifc HOOFD 

Plattegrond van den 
caisson voor de 

deurkas geplaatst. 
Figuur I. 
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Als bizonderheid kan echter worden gemeld, dat bij den 
caisson deze waterdruk door de binnen- en buitenbeplating 
te zamen wordt opgenomen, waardoor een materiaal
besparing en wat van meer belang is, een gewichtsbespa
ring, van ongeveer 10 pet. kon worden verkregen. De 
constructie is namelijk zoodanig, dat, wanneer de caisson 
het buitenwater keert, deze zelf tot ongeveer de halve 
hoogte met water is gevuld, waardoor over de onderste 
helft de binnenbeplating een gedeelte van den waterdruk 
opneemt. 
Men zie hiervoor de drukfiguur van fig. 2, waar de druk 
op de buitenbeplating over de onderste helft met die op 
de binnenbeplating is verminderd. In principe is deze op
lossing dus te vergelijken met dat van een gekoppelde 
schutsluis, waar het verval over meerdere waterkeeringen 
wordt verdeeld. Het verval voor en achter den caisson is 
hier door het water in den caisson in tweeën gedeeld. Aan 
de onderzijde is een uitbouw gemaakt welke in de deur
sponning past en als console onder den caisson is op te 
vatten. Over de hoogte van deze console treedt de volle 
waterdruk op. 
De caisson is door horizontale regels in enkele vakken ver
deeld. De derde, de vierde en 
de zesde regel van boven, als
mede de onderregel zijn water
dicht, de overige regels open 
bewerkt. Tusschen den onder-
regel en den zesden regel be
vindt zich de ballastkist, hoog 
5,50 m. De luchtkist bestaat uit 
2 gedeelten, n.l. een gedeelte 
tusschen den zesden en den 
vierden regel, eveneens hoog 
5,50 m, "waarin water kan 
worden ingelaten en een geheel 

afgesloten gedeelte van den vierden tot den derden regel, 
hoog 2,75 m. 
De bediening van den caisson is zeer eenvoudig en ge
schiedt als volgt: 
Van de helling komende drijft de caisson in stand I, fig. 3. 
Om hem in vertikalen stand te brengen wordt de af
sluiter c in den buitenwand van de ballastkist geopend. 
Het water treedt dan in de ballastkist en de lucht ontwijkt 
door de luchtbuis l aan de bovenzijde. Gedurende deze 
handeling komt de caisson van stand I in den bijna ver
tikaal drijvenden stand II. In dezen stand wordt de cais
son in de sponning gebracht. De diepgang is dan ± 
13,15 m. Om den caisson op den bodem te laten zakken 
worden de ventielen a geopend die zich bevinden in den 
regel tusschen de ballastkist en de luchtkist. Het water 
treedt in de onderste twee vakken van de luchtkist en de 
lucht ontwijkt door de luchtbuis d. Voordat met deze 
tweede handeling wordt begonnen moet, met behulp van 
een takel, de caisson tegen de vertikale aanslagen worden 
getrokken. De afsluiter c wordt nu gesloten, 
Nu zijn in het inwendige van den caisson twee z.g. spug-
buizen b aangebracht, beginnende in het onderste vak van 
de ballastkist en uitmondende aan de binnenzijde van den 
caisson juist boven het eerste vak van de luchtkist. Word t 
nu het water in de deurkas afgemalen dan zakt het water 
in de luchtkist mede tot op de hoogte van den onderkant 
van de uitmondingen der buizen b en ontwijkt door de 
ventielen a en de spugbuizen b. De lucht treedt in de 
luchtkist door buis d. Is dus de deurkas leeg gemalen dan 
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Figuur 2. 

Schematische voorstelling van de verdeeUng van den waterdruk over de beplantingen. 
Maten in mm. 

Figuur 3. 

De caisson drijvende in stand I. 

o . 5 o - N.B ^ . 
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De caisson drijvende in stand II. 
Maten in m. 
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staat het water in den caisson tot de hoogte van den onder
kant van de uitmondingen der buizen b. 
Om het water weer in de deurkas toe te laten zou de af
sluiter c kunnen worden geopend, waardoor het buiten-
water via de buizen b in de deurkas zou treden. Voor dit 
doel zijn echter twee doorgaande buizen met 16-duims 
afsluiters nabij den onderkant aangebracht. (Men zie 
daarvoor de doorsnede DD, fig. 4a). 
Om omgekeerd den caisson weer in plat drijvenden toestand 
te brengen nadat de deurkas is gevuld, wordt eerst lucht 
geperst in de Iuchtkist door de persbuis d. Het water uit 
de twee onderste vakken van de Iuchtkist ontwijkt door de 
ventielen a en de spugbuizen b en de caisson komt weer 
drijvende in stand II. Is het water uit de Iuchtkist geperst 
dan treedt de lucht door de ventielen a in de ballastkist en 
ontsnapt door de luchtbuis /. De ventielen a moeten nu 
worden gesloten. Vervolgens wordt lucht geperst door de 
persbuis f m de ballastkist. Het water ontwijkt door de 
buizen é en de caisson kantelt geleidelijk weer terug naar 
stand L ö 
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en hebben een groot drijfvermogen. Gedurende het ver-
voer van den caisson is te rekenen met de mogelijkheid, dat 
deze vakken water scheppen, hetzij door haalgolven van 
voorbijvarende schepen, of op andere wijze. Geraken deze 
vakken vol met water dan zal door het gewicht van dit 
water het boveneinde van den caisson dieper in het water 
zakken dan in stand I is aangegeven. Teneinde te voor
komen, dat de mond van de persbuis d en de bedienings-
stang van de afsluiter c onder water zouden geraken, zijn 
deze aan de bovenzijde naar binnen afgebogen, zoodat ze 
ook bij het vol raken van deze vakken, boven water 
olijven. 

Het uitdrijven van het water uit de ballastkist zou schiin-
baar ook kunnen geschieden door alleen door de buis d 
lucht te persen en de ventielen a open te houden. De lucht-
buis l zou alsdan moeten worden gesloten. Gedurende 
de kanteling van stand II naar stand I zou dan echter eenlg 
water door de open ventielen a weer in de Iuchtkist kunnen 
terugvloeien, dat dan niet meer zou kunnen worden ver
wijderd. Bij gesloten ventielen is dit niet mogelijk, waar-

V1 

Figuur 4a. 

Verticale doorsneden van den caisson. 
Schaal 1 : 200, maten in mm. 

Gedurende deze kanteling zal het water zich verzamelen 
m^den hoek die gevormd wordt door den bodem van de 
ballastkist en de buitenbeplating. Teneinde nu de spuo-
öuizen b aan de onderzijde steeds in het water te houden 
zijn deze aan den onderkant omgebogen naar de zijde van 
ae buitenbeplating. 
Daardoor blijft slechts een zeer geringe hoeveelheid water 
in de ballastkist over. Dit water kan, wanneer de caisson 
op de helling is geborgen, door een bronzen aftapdop 
worden afgetapt. Alle afsluiters en persbuizen, alsmede 
ae ventielen, kunnen van boven af worden bediend. 
Ue bnnenbeplating gaat slechts op tot de hoogte van 
0-32 m + N. A. P. De beide vakken tusschen den Isten 
en den 3den regel zijn derhalve éan de binnenzijde open 

om het noodig is vóór het leegpersen van de ballastkist de 
ventielen a te sluiten en van de persbuis / gebruik te 
maken. 

Gedurende het gebruik van den caisson als waterkeerinq 
moeten de ventielen a open blijven, daar anders, bij eveJ 
tueele lekken in de ballastkist, de nog in de Iuchtkist aan-
wezige waterkolom geen druk meer zou kunnen uitoefenen 
op het water in de ballastkist, waardoor de druk in het 
inwendige van deze kist belangrijk zou verminderen en 
het principe van de gekoppelde sluis voor een deel zou te 
loor gaan. 

Wanneer gedurende de waterkeering de buitenwand van 
den caisson eenigszins lek zou worden, zou het water in 
de caisson gaan stijgen en de druk op de binnenbeplating 
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te groot worden. De spugbuizen b, en eventueel de ven
tielen a, zorgen er echter voor, dat het lekwater kan 
worden afgevoerd. 
Wanneer in den bodem van de ballastkist aan de deurkas-
zljde of in de binnenbeplating beneden de uitmonding 
der buizen b eenig lek zou ontstaan, zou de waterspiegel in 
het inwendige van den caisson dalen, de druk op de bin
nenbeplating verminderen en die op de buitenbeplating 
evenveel vermeerderen. 
Door de afsluiter c in den buitenwand van de ballastkist 
zeer weinig te openen en de spugbuizen b druppelsgewijze 
te laten overloopen kan ook hierop voortdurend controle 
worden uitgeoefend. 
Wordt vergeten vóór het afmalen der deurkassen de af
sluiter c geheel te sluiten dan zal de aanvoer van de groote 
hoeveelheid buitenwater door de spugbuizen b dit onmid
dellijk verraden. Bij het leegpersen der luchtkist en ballast
kist zijn het weer de buizen b die het water uit den cais
son afvoeren. Uit dit alles blijkt wel de belangrijkheid 
van deze buizen en om elke vergissing te voorkomen, die 
een noodlottig gevolg voor de drukverdeeling op de bepla
tingen zou kunnen hebben, zijn dan ook deze buizen niet 
afsluitbaar gemaakt. 
Een groot voordeel van den caisson is, dat hij zonder de 
hulp van een bok van de helling naar de plaats van be
stemming kan worden gedreven en alleen door het openen 

5,13 m en vermindert naar de beide einden tot de dikte 
van 0,75 m. De vertikale aanslag-houten zijn zwaar 0,30 X 
0,20 in en hebben hart op hart gemeten een onderlingen 
afstand van 10,00 m. 
De caisson heeft acht horizontale regels, welke de deur-
kasbreedte overspannen, waarvan alleen de tweede regel 
een vakwerkligger; de overige zijn van plaatijzer gecon
strueerd. Eenige daarvan zijn geteekend in fig. 46. 
De onderlinge afstand der 7 onderste regels is 2,75 m, die 
van de 1ste en 2de regel is 2,60 m. 
Tusschen deze regels zijn vertikale verstijvingen aange
bracht van bulbijzer, op een onderlingen afstand van onge
veer 0,55 m. 
Op dit aldus gevormde raamwerk is de beplating geklonken 
bestaande uit vlakke platen, waarvan de dikte varieert van 
6 tot 13 mm. 
Onder den onderregel is de console uitgebouwd. Tegen deze 
console zijn aan de onderzijde houten balken bevestigd, 
die het contraprofiel van de deursponning vertoonen en in 
den bodem waterdicht moeten afsluiten. Met behulp van 
een duiker moet deze afsluiting verder worden voltooid. 
Voor het overige moge de constructie van den caisson 
blijken uit de figuren 4a en 4b, waarvan de eerste eenige 
vertikale doorsneden van den caisson te zien geeft en de 
andere eenige horizontale doorsneden, benevens de con
structie van den uitbouw. 
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Figuur 4b. 

Horizontale doorsneden van den caisson en detail „uitbouw". 
Schaal 1 : 125. 
Maten in mrü. 

van enkele afsluiters in den gewenschten stand voor de 
deurkas kan worden gebracht. Daar voor het opdrijven 
der groote roldeuren der sluis toch een luchtcompressor 
bij de sluis aanwezig moet zijn, kan ten allen tijde voor 
het opdrijven van den caisson over gecomprimeerde lucht 
worden beschikt. 
Vermeldt dient nog te worden, dat de vertikale sponnin
gen, waarin de caisson wordt geplaatst aan de onderzijde 
over 3,— m hoogte zich geleidelijk vernauwen, waardoor 
de caisson met den uitbouw aan de onderzijde in de deur
sponning wordt geleid en de inkeepingen voor de rails en 
de schuifbanen op de juiste plaats komen, d.i. juist pas
send ' om deze constructiedeelen. 
De hoogte van den caisson is 20,40 m, de breedte 10,315 
m, de dikte in het midden is 1,80 m over een lengte van 

Het totaal ijzergewicht van den caisson, met inbegrip van 
2,5 pet. voor nagelkoppen is 111,3 ton, verdeeld als volgt: 

Regels 25,2 ton 
Vertikale verstijvingen 28,4 
Beplating en eindschotten 46,4 
Console onder den onderregel 7,3 
Gegoten ijzeren buizen 1,7 
Getrokken ijzejen buizen 1.2 
Appendages 1.1 

Totaal 111,3 ton 

Verder is voor de aanslagen nog gebruikt 4 m3 groenhart-
hout en 0,2 m3 dennenhout, tezamen wegende ± 4,8 ton, 
zoodat het totaal gewicht van den caisson rond 116 ton be
draagt. 



1. De caisson op de deurenhellino 

2. Het te water laten van den caisson. 

3. De caisson voor de deurkas. 

ff 

w 

4. De caisson juist voor de kanteling. 

5. D e caisson tijdens de kanteling. 

Figuur 6, 
6. De caisson vertikaal drijvende voor de deurkas. 
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Figuur 5. 

De afsluitcalsson in aanbouw. 
(De binnenbeplating is gedeeltelijk aangebracht). 

Het aantal verwerkte klinknagels is rond 30.000. 
Het bovenvermelde gewichtspercentage voor nagelkoppen 
bleek een weinig te gering te zijn. 
De caisson is vlak gebouwd op een helling. Figuur 5 geeft 
daarvan een foto, op het tijdstip, dat juist een gedeelte der 
binnenbeplating is aangebracht. Zeer duidelijk komen 
daarop naar voren de horizontale regels met de vertikale 
verstijvingen. 
Na de voltooiing is de caisson op waterdichtheid beproefd 
door de ballastkist en het natte gedeelte van de 
luchtkist te persen op 1 atmosfeer overdruk en het 
droge vak van de luchtkist onder 3̂2 atmosfeer. 

De caisson is gebouwd op de Machinefabriek en 
Scheepswerf van de firma Burgerhout te Rotter
dam en werd via den Nieuwen Waterweg naar 
IJmuiden versleept en op de bestaande deuren-

' helling aldaar geborgen. Den 25sten Mei 1.1. werd 
de caisson voor de eerste maal in gebruik genomen 
en voldeed daarbij geheel aan de gestelde eischen 
en gekoesterde verwachtingen. Het te water laten 
van de helling en het vervoer naar de nieuwe sluis 
verliepen zeer vlot. Een zeer aardig moment was 
de kanteling van stand I naar stand II. Nadat door 
de afsluiter c het water in de ballastkist kwam 
zakte het ondereind geleidelijk weg. Vanaf het 
moment echter, dat de openingen van de spug
buizen b onder water kwamen verliep de kanteling 
in enkele seconden en kwam het gevaarte plotse
ling met vrij groote snelheid van den horizon
talen in den verticalen stand. Tot slot geven we 
in fig. 6 nog een zestal foto's die een duidelijk 
beeld van de manoeuvre geven. De eerste foto 
geeft ons den caisson te zien, liggende op de deu
renhelling. De tweede vertoont ons de te water 
lating. Bij de derde is de caisson vóór de deurkas 
gebracht. De vierde doet ons den caisson zien 

nadat de afsluiter c is geopend en kort voor het tijdstip dat 
de openingen van de spugbuizen onder water komen; een 
dezer openingen is op de foto duidelijk waarneembaar. De 
vijfde is genomen juist tijdens de eigenlijke kanteling en 
de laatste geeft den caisson in vertikaal drijvenden stand 
vóór de deurkas. 

In totaal was er voor het in vertikalen stand brengen van 
den caisson slechts een tijd van 10 minuten noodig. 
De droogzetting van de deurkas van het binnensluishoofd 
heeft onlangs plaats gehad, waarbij met den caisson een 
zeer goede waterdichte afsluiting van de deurkas kon 
worden verkregen. 

Een beschouwing over Wcgen t 

door G« 

Ons blad is niet het aangewezen orgaan om over wegen 
te schrijven. Onderstaande beschouwing, die geenszins een 
technische uiteenzetting is, komt ons belangwekkend ge
noeg voor om onzen lezers voor te zetten. Mogelijk wekt 
zij de belangstelling in den wegenbouw op. W i e technische 
beschouwingen wil, verwijzen wij naar de speciale wegen-
bladen: Wegen en Weg en Verkeer, terwijl Kerkhof's 
boek: „Wegenbouw", talrijke systemen van wegenbouw 
beschrijft en belangstellenden objectief en bijna volledig 
inlicht. 
Kijken wij eenige tientallen jaren achter ons, dan weten 
wij niet anders dan dat de meeste wegen klinkerwegen 
waren. In vele plaatsen waren de hoofdstraten geplaveid 
met keien („kinderhoofdjes", zeiden wij altijd). Op stille 
plekken in de stad b.v. om kerken of op hoekgedeelten van 
pleinen lagen de ronde keien (veldkeien). In de buiten
wijken waren het slechts zandwegen met een looppad in 
het midden. 
In groote plaatsen waren al enkele asphaltstraten, maar 
klinkers en keien vormden in hoofdzaak de wegdekken. 
Buiten de steden eindigden in vele gevallen de klinker
wegen om over te gaan in grind- of steenslagwegen. Nog 
meer naar buiten kwamen de landwegen, welke bestonden 

uit diepe wagensporen met een uitgehold looppad der 
paarden en op z'n hoogst een smal paadje er langs voor 
fietser of wandelaar. Bij regenachtig weer waren deze 
landwegen niet begaanbaar. Zij zijn nog onbegaanbaar en 
zullen het voorloopig wel blijven ook. 
Veel stadsmenschen hebben bijna nooit met deze wegen 
kennis gemaakt. Wij troffen er b.v. in onzen mobilisatie
tijd aan in den Gelderschen Achterhoek, in Brabant en in 
Limburg en concludeerden dat dit feitelijk geen wegen 
waren. U moet echter de bewoners van de kleistreken 
soortgelijke landwegen hooren beschrijven. Dan is ook hier 
nog sprake van overtreffende trap. Stappen wij hier van 
af en gaan wij over naar de binnenwegen dan zien wij dat 
deze grint- of steenslagwegen er in den loop der tijden 
niet beter op geworden zijn. De rechtstreeksche oorzaak 
van dezen achteruitgang zit niet in de wegen op zich zelf 
maar in het toenemende snelverkeer over deze wegen. 
De auto snort over de wegen waar vroeger in moeizameii 
tred de vrachtrijder ging. De auto laat duidelijk zijn 
sporen na en vreet of zuigt talrijke putjes in het wegdek. 
Talrijk zijn deze gaten en bijhouden of repareeren is haast 
ondoenlijk. Tegen den tijd, dat het verkeer het drukst 
wordt, den zomer, weet men meestal niet beter te doen 
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dan de wegen met dikke lagen grint of steenslag te be
dekken. Het zijn wederom de auto's die zich hierdoor 
een weg malen, het fijne grint of split op zij schuiven en 
den wielrijder of wandelaar in dichte stofwolken gelegen
heid geven zijn weg te zoeken. Wie aan de juistheid hier
van twijfelt, die neme in den komenden? zomer de proef 
op de som b.v. in den Haarlemmermeerpolder of de 
polders benoorden het Y. In andere deelen van ons land 
dan waar schrijver dezes woont, zal het met de binnen
wegen waarschijnlijk niet beter gesteld zijn. Wij geven 
grif toe dat afdoende verbetering buitengewoon veel geld 
zal vorderen. Meestal ontbreekt n.l. ook een goede fun
deering. 

Het is daarom logisch, dat de hoofdverkeerswegen in de 
eerste plaats zooveel mogelijk verbeterd worden. Alom 
worden allerlei pogingen aangewend om deze wegen aan 
te passen aan het tegenwoordige snel- en zwaar verkeer 
Dit verkeer vraagt effen wegen (het is minder juist van 
gladde wegen te spreken) waarop zoo weinig mogelijk be-
lemmeringen voorkomen die het snelverkeer onderbreken 
Wij willen echter stelling nemen tegen het misbruiken der 
wegen door ze te veranderen in renbanen. Hiervoor zijn 
o.i. alleen b.v. speciale autowegen bestemd. Tot heden 
ontbreken die hier nog geheel. Is het al gewenscht, dat de 
plaatsen onderling verbonden zijn door goede effen wegen 
het is o.i. verklaarbaar en logisch dat de steden er in dé 
eerste plaats op uit zijn om de straten in de stad van 
een zoo goed mogelijk wegdek te voorzien. Aldus is in de 
laatste jaren het streven van de stadsbesturen er op ge
richt, hun straten, naar gelang van belangrijkheid te voor
zien van geruischdempende wegbedekkingen. Daarna en 
in steeds toenemende mate zijn Provincie of Rijk er toe 
over gegaan de onder hun beheer staande wegen van z g 
moderne wegdekken te voorzien. De noodzakelijkheid^s 
steeds meer aan den dag getreden en straks zal de wegen
verbetering gefinancierd worden door de Wegenbelasting 
welke door de weggebruikers zal worden opgebracht Het 
principe is juist. De betere wegdekken zullen naast geriefe-
Jijker verkeer groote besparingen brengen op de vervoer
middelen Allicht dat houders van deze vervoermiddelen 
hiervoor hebben te offeren. 

In de steden is het verbeteren der wegen een zaak die 
eiken belastingbetaler raakt, hetzij dan dat men de midde
len vindt rechtstreeks uit de belastinggelden of uit bijzon
dere middelen. 

Nemen wij Amsterdam als voorbeeld dan weten wij dat 
eenige hoofdstraten sedert jaren van een asphaltdek voor
zien waren. Wij zagen dat af en toe gerepareerd werd 
wij kenden de groote vuurpotten en niemand die er verder 
acht op sloeg. 

Stond tijdens den oorlog alle vooruitgang zoo goed als stil, 
na deze jaren ontwaakte nieuw leven. De autobussen 
deden hun entree in Amsterdam en het komt ons voor dat 
deze den stoot hebben gegeven tot het aanleggen van 
asphaltwegen of althans tot veel ruimere toepassing. Zoo-
als in het nummer van Nov. '26 van dit blad reeds is 
beschreven, is de Nassaukade met aansluitende Stadhou
derskade een proefveld geworden van allerlei systemen van 
moderne asphaltwegen. Dat was in den zomer van 1923 
De publieke belangstelling was geweldig. Het scheen, dat 
de Amsterdammers nu eens wilden zien waaraan hun be
lastinggelden besteed werden. 

Nadien ging Amsterdam geregeld door de voornaamste 
wegen te asphalteeren. W a s de burgerij al tevreden met 
de nieuwe wegdekken, de voorbereidende maatregelen als 

b.v. het verplaatsen van boomen hebben heel wat stof doen 
opwaaien. De minder enthousiaste burgers spraken er van 
dat b.v. de Plantage Middenlaan hopeloos misvormd is 
geworden. De eerste jaren is dat o.i. ook werkelijk het 
geval. 

W a t de talrijke asphaltsystemen betreft zij opgemerkt, dat 
in Amsterdam een aantal systemen voor goed of althans 
voorloopig hebben afgedaan, aangezien zij niet aan de ver
wachtingen beantwoordden. Er heeft reeds een sterke zif
ting plaats gevonden, ja de groote publieke aanbesteding 
der eerste jaren heeft zelfs plaats gemaakt voor een onder-
handsche. Uitgezonderd de houtbestratingen. De proef-
vakken van 1923 zijn in 1930 eerst aan het eind van hun 
onderhoudstermijn. De afslijting mag, zoo wij goed inge
licht zijn, in die 7 jaren slechts ± 1 ^ a 2 cm .bedragen 
Aanschouwen wij de gelukte proefvakken en laten de min 
of meer mislukte proefvakken buiten beschouwing dan 
meenen wij te kunnen voorspellen, dat de gestelde eischen 
boven de kracht en de duurzaamheid der meeste systemen 
hggen. De meeste wegdekken zijn uitgestukt of bij
gehouden. Er zijn zeer drukke weggedeelten die het nooit 
zullen houden en is het ook de vraag of het geen onrede
lijke verwachting is dat een asphaltweg het onder alle 
omstandigheden en alle invloeden medegerekend 7 jaren 
uithoudt en daarbij zeer gelijkmatig slechts \y2 zeg 2y2 cm 
af zou slijten. Wij hooren het al: de keiweg of de klinker
weg doet het veel langer. Zelfs hooren wij het eveneens 
al: de natuurasphaltbedekkingen doen het ook veel langer 
Met recht mogen wij echter o.i. zeggen: deden het veel 
langer, want laten wij vooral niet uit het oog verliezen 
dat de krachten die op de wegen worden losgelaten met 
den dag toenemen. Het is bekend, dat kei- of klinker
wegen een veel langeren levensduur wordt toegekend dan 
in werkelijkheid wel het geval is. Wanneer deze wegen 
worden blootgesteld aan druk en zwaar verkeer, dan valt 
slijtage ook spoedig op, terwijl hierbij rekening moet worden 
gehouden met het feit dat de auto's de zandvulling weg
zuigen en de steenen dus min of meer los komen te liggen. 
Met de toenemende snelheden nemen de remkrachten 
eveneens toe. En het remmen op de asphaltwegen oefent 
een zeer grooten invloed uit op de slijtlagen. Laten wij 
bovendien vaststellen dat de moderne asphaltwegen een 
zoodanige soliede fundeering bezitten, dat er geen speling 
is, dat alles zich wreekt op de slijtlagen. 
Kuilen en gaten gevolgd door even herstraten is niet moge
lijk. Het water, dat bij kei- of klinkerwegen voor een groot 
gedeelte in den grond kan trekken, heeft bij een asphalt
weg geen andere kans dan te verdwijnen door afwatering 
of verdamping. 

Laat het asphaltdek water toe, hetgeen een bewijs is dat 
het dek niet waterdicht is, dan treedt o.i. het begin stadium 
van vernieling van het wegdek in, want het water kan «9? 
niet uit weg, anders dan door verdamping. 
Is regen, en wel gestadige regen, in het algemeen dus een 
vijand van de asphaltwegen, veel erger is o.i. sneeuw en 
wel de natte, dikwijls met pekel doortrokken smeerboel 
waarvoor de sneeuwruimers niet in actie komen. 
Evenzeer als wij aanhalen dat water zijn nadeeligen in
vloed op de asphaltwegen uitoefent moet gezegd worden, 
dat felle zonneschijn ook voor meerdere systemen hoogst 
ongewenscht is. Wij bedoelen hiermede, dat de zon zoon 
hitte op het bitumen der dekken uitoefent, dat dit bitumen 
gaat smelten. Dan zien wij de autobanden, paardenhoeven 
en wielbanden zich afteekenen op het asphalt en gebeurt 
het dat wagens min of meer in het asphaltdek wegzakken 
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op dezelfde wijze als wij dit kennen, zij het ook in veel 
grootere mate, bij klinkerwegen die juist door de vele 
regens ondermijnd zijn. 
Nadat wij, zij het ook zeer beknopt, het voor en tegen 
van de asphaltwegen onder oogen hebben gezien, consta-
teeren wij, dat het aantal wegenbouwers en daarmede het 
aantal nieuwe systemen in den laatsten tijd ten zeerste 
is toegenomen. Lazen wij niet, dat er ongeveer 55 syste
men van wegbedekking in ons land bekend zijn? (Hierbij 
zijn ook de klinker- en keiwegen inbegrepen). De asphalt-
bedekkingen alle te kennen is voor den leek onmogelijk en 
voor den deskundige zeer moeilijk. 
De meeste asphaltwegen zijn in het publiek slechts bekend 
door de namen der wegenbouwers. De concurrenten 
kennen, voor zoover wij dit kunnen beoordeelen, over het 
algemeen beter de systemen der concurrenten dan wel hun 
eigen systeem. Zij kennen althans de fouten die het systeem 
van den concurrent aankleven zeer goed en trachten de 
fouten die het eigen systeem wel aankleven te verbloe
men. Het is hijna de bekende geschiedenis van den splin
ter en den balk. 
Voor zoover wij het durven te beoordeelen heeft elk 
systeem wel eens met moeilijkheden, ja zelfs met kleine 
of grootere mislukkingen te kampen. Het maken van het 
asphaltproduct op zichzelf alsmede het inbouwen op den 
weg hangt van zooveel factoren af dat het niet te ver
wonderen behoeft als mislukkingen in kleinen of grooteren 
vorm wel eens voorkomen. Niets is volmaakt op deze 
wereld en het asphaltwegdek dus evenmin. 
Echter de wegentechnici zitten niet stil en streven zeer 
ernstig naar de perfectheid hunner producten. 
(Spreken wij steeds over asphaltwegen, het kunnen even
zeer betonwegen of houtbestratingen zijn. Terwille van de 
beknoptheid maken wij hierin geen onderscheid met asphalt
wegen). 
Ligt een asphaltweg eenmaal dan is het de ideale toestand 
dat er verder niet meer naar omgekeken behoeft te 
worden. 
Het is echter gewenscht de wegen in observatie te houden 
ter opsporing en verwijdering van zwakke plekken. Ook 
is het gewenscht de weersinvloeden (sneeuw, vorst of 
groote hitte) na te gaan. Verder is het reinigen d.w.z. het 

weghalen van vuil voor de asphaltwegen minstens even 
gewenscht als voor de kei- of klinkerwegen. Ten slotte is 
het wasschen of schoon spuiten een zeer nuttige maat
regel. De afwatering moet o.i. onder alle omstandigheden 
bevorderd worden. 
Aldus verrichten de asphaltwegen hun economische func
ties en zouden velen wenschen dat overal asphaltwegen 
lagen. 
Aangezien dit voorloopig nog lang niet het geval kan zijn, 
worden in den laatsten tijd meerdere preparaten met min 
of meer succes toegepast om bijv. de klinkerwegen stofvrij 
te maken. Buitenwegen worden intact gehouden met vul
lingen van preparaten van allerlei aard en samenstelling. 
Bestaande asphaltwegen, teerwegen en hoe deze nog meer 
mogen heeten, worden instand gehouden door z.g. opper
vlaktebehandelingen. 
Er is een nijverheid op het gebied van wegenbouw ont
staan die op den buitenstaander de indruk maakt, dat hier 
goud verdiend moet worden. 
Dat het goud verdienen niet zoo'n vaart loopt, meenen wij 
echter wel zeker te weten. De prijzen zijn gedrukt door 
de concurrentie, terwijl de onderhoudsverplichtingen, die 
b.v. van 3—10 jaar aangegaan zijn, o.i. zwaarder zullen 
drukken dan in den prijs per m2 verdisconteerd kan 
worden. 
Voor den wegenbouwer treedt de winst eerst op nadat de 
onderhoudsverplichtingen afgewikkeld zijn. Dit wordt o.i. 
te veel voorbij gezien. 
Gaat het ombouwen van straten en wegen in hetzelfde 
tempo door dan is er voor de goede systemen nog ruimte 
voor jaren. 
Mochten de grint- of steenslagwegen ook langzamerhand 
in aanmerking komen voor omzetting in asphaltsteenslag-
WÖ^en of iets van dien aard dan ligt er nog een zeer 
groot arbeidsveld braak. 
Wij merken aan het slot van deze verhandeling nog op, 
dat o.i. de kei- of klinkerwegen niet verdrongen zullen 
worden tenzij ons Nederland een mierennest gelijk zal 
worden waar zulk een druk en snel verkeer zal komen dat 
asphaltwegen alom gevraagd en gemaakt zullen worden. 

(Wordt vervolgd). 

De Sociale Verzekeringt 

door W* Joha» 

Verzekeringsplicht L. O. W. 

De Algemeene Maatregel van Bestuur bedoeld in art. 4 
der Land- en Tuinbouw-Ongevallen wet 1922, ten doel 
hebbende onder de verzekering te betrekken bepaalde 
werkzaamheden, welke niet worden verricht in een onder
neming, is minder uitgebreid dan de soortgelijke Alge
meene Maatregel van Bestuur, bedoeld in art. 4 der Onge
vallen wet 1921, welke in het vorige artikel besproken is. 
De eerstbedoelde algemeene Maatregel van Bestuur luidt 
als volgt: 
De natuurlijke of rechtspersonen(oon) welke door in zijn 
dienst zijnde personen de navolgende werkzaamheden doet 
verrichten, wordt in de daarbij vermelde gevallen geacht 
ten aanzien der (dezer) werkzaamheden in een afzonder
lijke onderneming een verzekeringsplichtig bedrijf uit te 
oefenen, n.l.: „Het snoeien en vellen van boomen, het 

vervoeren van boomen en takken, tuingrond, grint, blad
aarde en mest. het maaien van gras, het plukken van 
boomvruchten, het omgaan met en het vervoeren van 
paarden en vee, het bedienen van land- of tuinbouw-
machines, het jagen van wild en het vangen van schade
lijk gedierte, het afgraven van terpen, het ontginnen van 
land, anders dan ten behoeve van een verzekerings-
plichtige onderneming, indien aannemelijk is, dat voor die 
werkzaamheden hetzij ieder op zich zelf beschouwd of 
samen gevoegd binnen een tijdvak van zes maanden of 
ten minste 50 dagen arbeid in loondienst is of zal worden 
verricht, of voor die werkzaamheden binnen een tijdvak 
van een jaar ten minste ƒ 300,— werkelijk loon is of zal 
worden verdiend". 
Verzekerd zijn derhalve de werklieden in particulieren 
dienst tot het onderhoud van siertuinen, van slotparken, 
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van bosschen. van boomgaarden en in het algemeen van 
landeigenaren, die de voren genoemde werkzaamheden 
doen verrichten anders dan ten behoeve van een bedrijf 
en dan slechts alleen, wanneer met de bepaald genoemde 
werkzaamheden minstens het vorengenoemde loonbedrag 
verdiend wordt, waarbij buiten rekening blijven b v de 
loonen verdiend met het plukken van andere vruchten dan 
boomvruchten, met het omgaan met andere dieren dan 
paarden, vee, enz., b.v. van pluimvee, enz., met het kwee
ken van groenten, tuingewassen, bloemen, heesters sier
planten vruchten, enz. Derhalve zijn de werklieden, niet 
werkende in een onderneming, bij het verrichten dezer 
laatste, in den Algemeenen Maatregel van Bestuur niet 
genoemde werkzaamheden niet verzekerd, tenzij zij die 
werkzaamheden verrichten in het verband met hunne 
dienstbetrekking tot het doen van verzekeringsplichtige 
werkzaamheden, waarvoor zij dan in dienst genomen 
moeten zijn Evenals dit het geval is bij de soortgelijke 
Algemeene Maatregel van Bestuur, als bedoeld in art 4 
der Ongevallen wet 1921, is ook deze Algemeene Maat
regel van Bestuur onvolledig. 

Het ontginnen van land, anders dan ten behoeve van een 
verzekeringsplichtige onderneming, wordt dus bij dezen 
Algemeenen Maatregel van Bestuur verzekeringsplichtig 
verklaard, doch alleen wanneer dit ontginnen het bepaalde 
doel is, der uit te voeren werkzaamheden. Want zou daar
entegen met het ontginnen van den grond, doch het doen 
verrichten van werkzaamheden, op zichzelf, het doel zijn 
speciaal om werkeloozen of armlastigen te laten werken 
en zou dus het ontginnen slechts bijzaak zijn, dan zal in 
het algemeen geen verzekeringsplicht kunnen worden aan
genomen. 

In de hier besproken Algemeene Maatregel van Bestuur 
als bedoeld in art. 4 der Land- en Tuinbouw Ongevallen 
Wet 1922, worden niet genoemd werkzaamheden dienende 
tot werkverschaffing, zooals dat het geval is bij den Alge
meenen Maatregel van Bestuur krachtens art. 4 der Onge
vallen wet 1921. doch dit gemis is van weinig beteekenis 
omdat bij de bepaling van den verzekeringsplicht onder
scheid gemaakt moet worden tusschen de armlastigen die 
tot arbeid in staat zijn en krachtens art. 29, 2e lid der 
Armenwet ondersteuning ontvangen, in den vorm van 
loon voor arbeid, en de werkeloozen die in tijden van wer
keloosheid aan het werk gesteld worden om hen buiten 
de Armenwet te houden. 

Voor de armlastigen wordt geen verzekeringsplicht krach
tens de Ongevallen wet aangenomen op grond van de 
overweging dat tusschen deze armlastigen en de instelling, 
die de armlastigen te werk stelt, bedoeld in art. 2 der 
Armenwet, geen verhouding van dienstbetrekking bestaat, 
doch een ondergeschiktheid, die voortvloeit uit de verhou
ding waarin iemand verkeert die ondersteuning van een 
ander ontvangt. 

Het ontginnen van eigen land, ter hand genomen door een 
particulier, die daarvoor werkeloozen te werk stelt, zonder 
van het ontginnen zijn bedrijf te maken, dus zonder dit 
voor rekening van anderen te doen, zal verzekerings
plichtig zijn, omdat bij een particulier gewoonlijk geen 
sprake is van werkverschaffing bij wijze van ondersteu
ning aan werkeloozen. Bij een publiek rechterlijk lichaam, 
dat deze werkzaamheden doet verrichten zal in den regel 
dan alleen verzekeringsplicht bestaan, wanneer het doel 
der werkzaamheden een ander is dan werkverschaffing bij 
Wijze van ondersteuning. 

Door den Centralen Raad van Beroep werd beslist als 
volgt: 

Een stads-armenkamer werd niet verzekeringsplichtig ver
klaard voor verschillende werkzaamheden, die zij door 
armlastigen deed verrichten, omdat aangenomen werd dat 
tusschen de armenkamer en de armlastigen, die werken 
kunnen, geen verhouding van dienstbetrekking bestaat 
Een gemeente werd ten aanzien van het ontginnen van 
gronden niet geacht verzekeringsplichtig te zijn, daar zij den 
arbeid met in haar dienst tegen loon heeft doen verrich
ten, maar ter ondersteuning, onder voorwaarde dat voor 
die ondersteuning zou worden gewerkt, waarbij over
wogen werd, dat de gemeente de werkeloozen een ver
goeding voor hun arbeid gaf, lager dan het normale loon 
daar ter plaatse, en de gemeente de ontginning niet ter 
hand zou hebben genomen, indien er geen werkeloosheid 
nad geheerscht. 

De Land- en Tuinbouw Ongevallen wet 1922 kent verder 
in art. 3a de bepaling, dat de Coöperatieve Vereeniging 
geacht wordt een verzekeringsplichtig bedrijf uit te oefe
nen, wanneer door in haar dfenst zijnde personen zoo
danige werkzaamheden worden verricht, dat die personen 
verzekerd zouden zijn, indien zij die werkzaamheden in een 
onderneming verrichten. 
Dit artikel is later ingelascht. omdat de Coöperatieve Ver
eeniging die uitsluitend voor hare leden werkzaam is geen 
bedrijf m een onderneming uitoefent en dus vóór de in
werking treding van deze bepaling niet verzekeringsplich
tig was. voor werkzaamheden niet genoemd in den Alge
meenen Maatregel van Bestuur in aanhef besproken. Een 
aanvulling van dezen Algemeenen Maatregel van Bestuur 
zooals dit het geval is in sub V van den soortgelijken Alge
meenen Maatregel van Bestuur als bedoeld in art 4 der 
Ongevallen wet 1921 in het vorige artikel besproken, werd 
met gewenscht geacht, om onvolledigheid zoo mogelijk te 
voorkomen. 

Hiermede zijn wij gekomen aan het einde van onze be
schouwing betreffende den verzekeringsplicht krachtens 
de bepalingen der beide ongevallen wetten. Wij zullen 
thans overgaan tot de bespreking der bepalingen der Inva-
Iiditeitswet, welke op den verzekeringsplicht betrekking 
hebben. a . 

Verzekeringsplicht I. W. 

De begrippen omtrent den verzekeringsplicht ten opzichte 
der beide Ongevallen wetten en Invaliditeits wet dekken 
elkander niet volkomen, omdat de bepalingen daaromtrent 
in die wetten niet gelijk zijn. De rechtsgrond voor de ver
plichte Invaliditeits- en ouderdoms-verzekering werd door 
den ontwerper der wet, wijlen Minister Talma, gezien in 
de loondienstverhouding. Zijn uitgangspunt was, dat het 
loon van den arbeider toereikend behoort te zijn, niet alleen 
om in de behoefte van hem en zijn gezin te voorzien, doch 
ook behoort te strekken tot zijn onderhoud wanneer hij 
door ouderdom of invaliditeit niet meer tot werken in staat 
zal zijn. Slechts dan zal dit het geval kunnen zijn. wanneer 
in normale tijden een gedeelte van het loon wordt weg
gelegd, hetgeen wel het meest doeltreffend zal geschie
den in den vorm van een verzekering. De uitkeering. welke 
de arbeider bij invaliditeit of bij het bereiken van den leef
tijdsgrens ontvangt, zal derhalve te beschouwen zijn als 
gereserveerd loon. Teneinde zekerheid te verkrijgen, dat 
inderdaad een deel van het loon tot het beoogde'doel 
wordt gespaard, om in geval van invaliditeit of ouderdom 
ten behoeve van den arbeider aangewend te worden, moest 
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den arbeider de plicht gesteld worden zich bij een bij de 
wet aangewezen instelling te verzekeren. 
„Het recht, immers de taak der overheid is het, om, waar 
zij daartoe in staat is, zorg te dragen, dat niet de verhou
dingen die door haar beschermd en in stand gehouden 
worden, voor de burgerij of een deel daarvan gevolgen 
hebben, die het rechtsbesef bij de bevolking ondermijnen 
of daardoor het rechtsleven en daarmede haar eigen be
staan bedreigen. En dat de bestaans-onzekerheid van den 
arbeider tot de bovenaangehaalde gevolgen van onze 
maatschappelijke verhoudingen behoort, behoeft wel geen 
betoog". (M. v. T. ontwerp ziekte wet pag. 2). Niet alleen 
voor den individueelen arbeider, doch ook in het algemeen 
werd het van het grootste belang geacht door de toen
malige regeering, dat de arbeidsvoorwaarden waaronder 
de arbeider werkt, zoo geregeld zijn, dat zijn loon ook in 
tijden wanneer zijn krachten hem begeven, hem een onder- . 
houd waarborgt. Deze opvatting houdt in, dat, tot de loon-
regeling behoort de verzorging van den invaliden en ouden 
arbeider. Hieruit volgt noodzakelijk dat de verplichting om 
zich te verzekeren slechts opgelegd kan worden, naar men 
meende, daar waar van een loonsverhouding sprake is en 
derhalve beperkt behoort te worden tot die categorie van 
personen, die tot anderen in een loonverhouding staan, 
met andere woorden tot de arbeiders in den zin van het 
Burgerlijk Wetboek. De bepalingen in het Burgerlijk Wet 
boek aangaande het arbeidscontract dienen als richtsnoer 
bij de bepaling van het begrip „arbeider" volgens de Inva-
liditeits wet, zooals ik reeds eerder aanwees. 
Het Burgerlijk Wetboek bevat geen definitie van het be
grip arbeider (art. 1637—1639). We l definieert zij de 
arbeidsovereenkomst, dus de overeenkomt waarbij de eene 
partij, de arbeider, zich verbindt in dienst van de andere 
partij, den werkgever, tegen loon, gedurende zekeren tijd 
arbeid te verrichten. Het voornaamste kenmerk der arbeids
overeenkomst, dus dat wat haar onderscheidt van aan
neming van werk en van de overeenkomst tot het verrichten 
van enkele diensten, is het in dienst zijn of wel de ver
houding van ondergeschiktheid. Tot de bepaling van het 
begrip arbeider in den zin der wet, is van groot belang 
te weten of de arbeider tot persoonlijken dienst verplicht 
is en de beschikking over zijn tijdverdeeling heeft ver
loren, ergo een gezagsverhouding bestaat. Dikwijls is het 
niet gemakkelijk de begrippen omtrent de dienstverhouding 
en omtrent het uitoefenen van een vrij beroep te begren
zen. In het maatschappelijk leven worden vele vaklieden 
aangetroffen, die een vrij beroep uitoefenen en hoewel zij 
hun arbeid in dienst van anderen stellen, hunne zelfstan
digheid volkomen behouden op zoodanige wijze, dat een 
gezagsverhouding niet geschapen wordt en geen persoon
lijken dienst verlangd wordt, hoewel toch de arbeid per
soonlijk verricht wordt. 

Toch is het ook wel mogelijk, dat in bepaalde gevallen voor 
hen die een vrij beroep uitoefenen, loondienst wordt aan
genomen en dit zal het geval zijn wanneer een patroon, 
hetzij voor een enkelen dag of voor langen duur dan wel 
bij tusschenpoozen, zulk een vakman in dienst neemt. 
Naast het arbeidscontract kent het Burgerlijk Wetboek 
de aanneming van werk, omschreven aldus: 
„de overeenkomst, waarbij de eene partij, de aannemer, 
zich verbindt voor de andere partij, den aanbesteder, tegen 
een bepaalden prijs een bepaald werk tot stand te bren
gen". Kenmerkend hiervan is, dat slechts het bedongen 
bedrag wordt uitbetaald, wanneer het werk tot stand ge
bracht wordt. Zeer wel mogelijk is het, dat een overeen

komst tot aanneming van werk beschouwd zal worden als 
een arbeidsovereenkomst, en dat zal o.a. het geval zijn 
wanneer gewerkt wordt in accoordwerk of stukwerk. 
Het Burgerlijk Wetboek zegt, dat in dit geval de bepalin
gen omtrent de aanneming van werk als die omtrent het 
arbeidscontract van toepassing zijn en in geval van strijd 
alleen de bepalingen van het arbeidscontract van kracht 
zijn. Bij de toepassing der bepalingen van de Invaliditeits-
wet stelt men zich algemeen op het standpunt, dat in het 
vorenbedoelde geval de eene partij de aannemer, „arbei
der" is en verzekeringsplicht aanwezig, tenzij uit de zelf
standigheid van beide partijen dit standpunt niet kan 
worden ingenomen. 
W a t gezegd is omtrent het aannemen van loondienst en 
bij aanneming van werk, als thuiswerkers, enz. in verband 
met de bepalingen van de Ongevallenwet, geldt ook wel 
in hoofdzaak voor de toepassing der Invaliditeitswet, al 
zal dan in alle gevallen geen gelijke toepassing kunnen 
worden doorgevoerd en zal het in enkele gevallen kunnen 
voorkomen, dat bijv. bij aanneming van werk voor de 
Ongevallenwet wel en voor de Invaliditeitswet geen ver
zekeringsplicht kan worden aangenomen. Dit alles wordt 
beheerscht door de omstandigheden in ieder geval af
zonderlijk. 
Door de omstandigheid, dat het begrip arbeider in de 
Invaliditeitswet geacht wordt samen te vallen met het be -
grip daaromtrent in het Burgerlijk Wetboek, bestaat eenig 
verschil tusschen het begrip arbeider zooals dit hier 
bedoeld wordt en dat omtrent werkman bedoeld in de 
Ongevallenwet en wel omdat zooals reeds eerder gezegd 
de Ongevallenwet niet de eisch stelt, dat de dienstbetrek
king behoort te berusten op een arbeidsovereenkomst. 
Daarom zal het van groot belang zijn bij een eventueele 
herziening der wetten alle verschil omtrent de begrippen 
betreffende arbeider bedoeld in de Invaliditeitswet en die 
betreffende werkman bedoeld in de Ongevallenwet weg te 
nemen en de omschrijving van wat te verstaan is in de 
Invaliditeitswet onder arbeider gelijkluidend te maken aan 
de omschrijving van wat verstaan wordt in de Ongevallen
wet onder werkman. 
Aan een unificatie der verzekeringswetten voor zoover die 
eventueel tot stand gebracht zal worden zullen moeten 
voorafgaan verschillende partieele herzieningen der wetten 
Ieder die geacht wordt arbeider te zijn in den zin van het 
Burgerlijk Wetboek is verplicht zich krachtens de Invali
diteitswet te verzekeren bij den Raad van Arbeid, wan
neer aanwezig zijn de omstandigheden van art. 4 der 
Invaliditeitswet, leeftijd van 14 jaar, de arbeider niet in 
werkelijken militairen dienst is, in loondienst arbeid ver
richt binnen het Rijk en tegen een loon van niet méér 
dan ƒ 1200.— per jaar. 
Arbeiders, die bij hunne in loondiensttreding direct méér 
dan ƒ 1200,— per jaar gaan verdienen, kunnen niet als 
verzekerde worden ingeschreven. Dit bedrag moet te laag 
geacht worden, omdat vele arbeiders hierdoor niet inge
schreven kunnen worden, die toch eigenlijk in verband met 
hunne maatschappelijke positie verzekerd behooren te zijn. 
Vele arbeiders komen direct bij hunne indiensttreding met 
hun loon boven ƒ 1200,—. 
Onder arbeider wordt in de Invaliditeitswet verstaan ook 
ieder die in loondienst arbeid verricht buiten het Rijk, doch 
overigens voldoet aan de bepalingen van het vorig artikel, 
mits hij dien arbeid verricht in een in Nederland geves
tigde onderneming en hij: 

a. binnen het Rijk woont of 



t als schipper of schepeling dienst doet op een vaartuig 
dat in den regel naar Nederland terugkeert (art. 5) . 

De verzekering is niet afhankelijk van het verrichten van 
arbeid m een onderneming, zij is in dit opzicht niet be
perkt zooals de Ongevallenwet, zoodat allen die arbeid 
verrichten in loondienst, ook buiten de uitoefening van 
eemg bedri;f verzekerd zijn, behoudens de uitzonderinq 
nierna genoemd. a 

Niet verzekeringsplichtig is de arbeider, die den leeftijd 
van 35 jaar bereikt heeft en niet reeds verplicht verzekerd 
is, 3 r t . jj. 

Om finantieele redenen werd een leeftijdsgrens vast
gesteld, wel voornamelijk omdat anders de premie voor de 
ouderen te hoog zou moeten worden, zooals men aannam 
dat het geval zou zijn. De premie welke krachtens de wet 
door of voor den verzekerde betaald moet worden is be
rekend als noodig vanaf het I6e jaar. Het gevolg van dit 
stelsel i£ dat zij, die op lateren leeftijd toetreden, be
voordeeld worden ten koste van hun medeverzekerden 
zoodat hoe ouder de toetreding geschiedt, hoe grooter de 
bevoordeeling zal zijn. 

Ter beveiliging van het invaliditeitsfonds heeft men dus 
de leeftijdsgrens noodig gevonden, waarbij de noodzake-
ijkheid ook geboden werd geacht om stelling te nemen 

tegenover hen die, buiten de bedoeling der wet, daarvan 
zouden weten te profiteeren, b.v. bij naderende invalidi
teit, door voor korten tijd in loondienst te gaan en daar
door de rechten die de Invaliditeitswet waarborgt te 
hunnen voordeele aan te wenden, door zich als verzeker
de te laten inschrijven. Men nam aan, dat de arbeider in 
het algemeen vóór zijn 35ste jaar in loondienst gaat. 
Vanzelfsprekend is het, dat door de vaststelling van deze 
leeftijdsgrens velen worden buitengesloten, omdat het tooh 
ook voorkomt, dat ouderen dan 35 jaar b.v. door tegen
slag m hunne zaken voor het eerst in loondienst gaan. 
Voor dezen is opname in de verplichte Invaliditeitsver
zekering thans uitgesloten, tenzij gebruik gemaakt kan 
worden van het recht van inkoop. Om eenigermate voor 
deze ouderen, die minder dan ƒ 3 0 0 0 , - per jaar verdie
nen nog een gelegenheid te openen toch nog in de ver
plichte verzekering opgenomen te worden, bepaalt art 50 
oer wet: 

De arbeiders bedoeld in art. 33, die buiten hun toedoen 
niet verplicht verzekerd zijn geweest, worden in de ver
plichte verzekering opgenomen, wanneer zij voldoen aan 
de voorwaarden bij Algemeenen Maatregel van Bestuur 
gesteld. Bij" dien maatregel kunnen tevens ten aanzien van 
ae hier bedoelde arbeiders afwijkende voorschriften 
worden gegeven, betreffende den wachttijd en het bereke
nen van den grondslag der rente. 

Bij den hier bedoelden algemeenen maatregel van bestuur 
gegeven den 28en November 1919, onder No. 791 wordt 
bepaald bij art. 44, dat de arbeider die zich inkoopt zelf 
de loonklasse bepaalt, waarin hij zich wil inkoopen. De 
bedragen van de inkoopsom houden verband met den leef
tijd van den arbeider, waarop en de loonklasse waarin hij 
zich inkoopt en zijn voor bepaalde leeftijden opgenomen 
in de bij dezen algemeenen maatregel van bestuur Ge
voegde tabel. ' a 

De arbeider wordt ter berekening van den grondslag van 
de Invaliditeits- of Ouderdomsrente geacht van het I6de 
jaar tot aan den datum van storting der inkoopsom weke
lijks een premie te hebben betaald in de loonklasse waarin 
Jij zich inkoopt. Evenwel komen voor de berekening van 
de verhooging der eventueel uit te keeren rente en van de 
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I ' w S k l l V ^ ^ ^ ^ ^ d r e ^ n d e invaliditeit ue werKelijJc betaalde premieën 

fen l a ^ T J ^ ^ ^ ' ^ ^ d a t — oude-
ernstteb. J f t e 9 e m o e t k o ^ n g tot inkoop wel 
ernshge bezwaren oplevert, omdat de voorwaarden tot in
schrijving voor velen niet te overkomen zijn, evenwel 
dient de betrokkene te overwegen dat de inkooihem relh 
ten waarborgt van zeer groote waard,, te meer daar de 
Tem b : e r ; h u l d i 3 d e ^ ^ *™ ^ n werkgever voo nem betaald moet worden. 

Om een voorbeeld te noemen: Voor een 40-jarige man 
wordt als mkoopsom gevraagd ƒ 298,57 in de V s S loon
klasse. Voor de loonklassen II, III. IV en V bedragen de 
inkoopsommen 6/5, 8/5 2 en U/ ' ï m=.oi J u e a r a a e n ae 
loonklasse I. / 5 m a a l d e W a a r d e v o o r 

Bij storting der inkoopsom heeft men dus de rechten ver-

i t v ï S i t e ; : e6 T ^ ' d u S r e c h t «F invaliditeitsrente bij 
invaliditeit en bij overlijden eventueele weduwenrente 
resp. weezenrente; echter moet om ouderdomsrente te 

tTt.^fdieïïrzijn aan de -^^4 
a ^ n a e t ^ ^ " ^ " P w a a r o P ^ eerste rentekaart is 
aangevangen geldig te zijn, den leeftijd van 35 jaar be-

entl d 0 " 1 5 ? 6 ^ 1 1 ^ ^ 9 e e n r e c h t 0P ouderdoms-

C g e n " ' ^ ^ ^ ^ i n ^™* k a n ^oen 

Hieruit blijkt, dat geen ouderdomsrente wordt toegekend 

T t e k 1 1 a e e r e r n 1 2 4 8 r e n t e 2 e 9 e l s 0 P d e -htereenvolgende rentekaarten zullen zijn verantwoord. Het begrip buiten 

hun toedoen moet zoo opgevat worden, dat aan den Raad 
van Arbeid aannemelijk gemaakt moet worden, dat eerst 
na het bereiken van den 35-jarigen leeftijd men arbeider 
werd buiten zijn wil. Misbruik wordt zooveel mogelijk 
tegengegaan, men kan niet als verzekerde opgenomen 
worden, wanneer men daarom speciaal arbeider wordt 
Verder .s niet verzekeringsplichtig de arbeider, die inva
lide is en niet reeds verplicht verzekerd is. De invaliditeits
wet waarborgt den verzekerde arbeider een recht op inva-
iditeitsrente bij (intredende) invaliditeit, d.i. wanneer hij 

tengevolge van ziekte of gebreken buiten staat is om met 
arbeid, die voor zijn krachtens bekwaamheid is berekend 

SI wt^-.T O P 2 i i n 0 p l e i d i n 9 e n v r o e g e r beroep 
hem m billijkheid kan worden opgedragen, ter plaatse waar 
hij arbeid verricht of het laatst verricht heeft of op een 
naburige soortgelijke plaats een derde te verdienen van 
hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde personen, van 
dezelfde soort en van soortgelijke opleiding, op zoodanige 
plaats me arbeid gewoonlijk verdienen (art. 72). en wan
neer b j den wachttijd (art. 71) vervuld heeft. Bij intre-
dende invaliditeit vervalt de verzekering niet. doch het 
recht op uitkeering kan de verzekerde dan pas doen gelden 
wanneer hij 150 premiën in rekening kan doen brengen 
dus voor hem 150 rentezegels op zijn rentekaart zijn ver-
antwoord en vervolgens: 

a. indien er geen vooruitzicht bestaat op zoodanige toe
neming van zijn arbeidskracht, dat hij ophoudt invalide 
te zijn (blijvende invaliditeit). 

b. indien de invaliditeit onafgebroken een half jaar heeft 
geduurd (tijdelijke invaliditeit). Geacht wordt de ziekte
wet gedurende dat halfjaar van toepassing is op den 
verzekerde. 

Wordt de verzekerde korten tijd na zijn inschrijving, als 
verzekerde krachtens de Invaliditeitswet, invalide, dan zal 
hij geen uitkeering op zijn rentekaart kunnen krijgen voor 
en aleer aan de vorengenoemde voorwaarden is voldaan, 
^an hij dus bij intredende invaliditeit nog geen 150 rente-
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zegels op zijn achtereenvolgende rentekaarten tellen, dan 
zal hij verstandig doen zelf rentezegels door te plakken 
op zijn loopende kaart tot hij dit aantal rentezegels op zijn 
naam heeft. 
Noodig heeft men het geacht de reeds invalide arbeiders 
niet als verzekerden in te schrijven en hen derhalve buiten 
de verplichte verzekering te houden, doch keuring voor de 
inschrijving wordt niet verlangd. Genoegen wordt geno
men met de verklaring van den arbeider, dat hij niet inva
lide is en wat zeer wel voldoende is, omdat niemand in

geschreven kan worden die niet bij de inschrijving in loon
dienst arbeid verricht. 
Word t echter getwijfeld aan de validiteit dan kan de Raad 
van Arbeid den arbeider geneeskundig doen onderzoeken 
Een eenüiaal verzekerd arbeider, al blijkt diens invaliditeit, 
blijft verzekerd. De verzekering kan hiervoor niet meer 
nietig verklaard worden, art. 247 zegt hieromtrent: De 
nietig verklaring wordt niet uitgesproken op grond dat de 
betrokkene op den dag van ingang of op dien van her
nieuwing der verzekering invalide was. 

Landhuisjes te Wassenaar t 

Ontwerp van A» Bontcnbalt Architect tc Wassenaar» 

Tijdens de laatste jaren heeft de landhuisbouw in ons land 
veel in beteekenis gewonnen. Telkens verrijzen er Maat
schappijen, welke overgaan tot het stichten van villa
parken. W a s vroeger het bewonen van een Landhuis alleen 
te beschouwen als een luxe, later werden er ook kleinere 
landhuisjes met behulp van een timmerman gebouwd, doch 
gelukkig begint men het in te zien, dat ook deze land
huisjes het landschap kunnen ontsieren. Het is juist een 
groote moeilijkheid om een goed klein landhuis te ont
werpen. Hiervoor wordt de volle aandacht van den bouw

meester gevraagd. De bouwmeester moet bij het ontwerpen 
van deze landhuisjes beginnen de levensopvatting van 
hun principaal te leeren kennen en te begrijpen om zoo
doende het te verwerken in het eenvoudige landhuisje. 
Het ontwerp, hierbij afgebeeld, is geheel ontworpen voor 
een klein gezin. De eerste landhuisjes werden opgevat als 
een stadswoonhuis, n.l.: beneden 2 kamers (suite) met 
keuken, boven 3 slaapkamers met badkamer en zolder. 
Thans worden deze eischen gelukkig vaarwel gezegd en 
verdrongen door een meer praktische oplossing. Boven
genoemd ontwerp bezit een ruime woonkamer, welke in 2 
deelen gemeubileerd kan worden, n.l. een gedeelte als eet
kamer en een gedeelte als zitkamer. De z.g. salon is hierin 
geheel vervallen, wat op zichzelf een goede vooruitgang 
is in onzen landhuisbouw. De keuken moet in de onmiddel
lijke nabijheid gelegen zijn van de woonkamer. Deze moet 
niet te klein zijn, hetgeen in vele landhuisjes het geval is. 
In de hall kan men een zitje maken, opgenomen in de 
trapbetimmering, waar de menschen kunnen worden ont
vangen. Boven bevinden zich 3 slaapkamers en een bad
kamer. Deze laatste mag in geen enkel landhuisje ont
breken. Een der eerste vereischten is, dat den geheelen 
dag zonnestralen het woonvertrek kunnen binnentreden. 
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Ontwerp van A. Bontenbal, Architect te Wassenaar., 



LANDHUISJE TE WASSENAAR. 

Ontwerp van A. Bontenbal, Architect te Wassenaar. 

VADEMECUM DER BOUWVAKKEN, JUU 1927. 
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Variant. 

zoodat de juiste ligging van dit vertrek moet zijn Zuid-
De hall 0f keuken worden op den noordkant geprojecteerd. 
Uoor den mgang van het huis in den zijgevel onder te 
brengen kan de voorkant van het huis geheel gebruikt 
worden voor de woonkamer, welke ten alle tijde het hoofd
motief van het landhuisje is gebleven. 
Wat de afwerking van een klein landhuisje betreft deze 
moet geheel eenvoudig zijn. De kleuren van de verf moeten 
tnsch z^n, zooals oranje, afgezet met zwart, enz Het be
hang rustig, (met een effen behang is een zeer intiem 
karakter te verkrijgen). Ook de meubileering van een land
huisje eischt een groote studie. De kosten van een dubbel 
tendhuisje, zooals hierbij afgebeeld bedragen ± f 10 000 
Het landhuisje no. 2 is een variant op het ontwerp no l ' 
in vele gevallen zal het een vereischte zijn, dat er een 
apart spreekkamertje aanwezig is, zooals b.v. bij onder
wijzers, welke 's avonds studeeren of lesgeven. Met weinig 
kosten is dit te veranderen, zooals bijgaand variant aan-
geeft. 

ONTVERP LANDUUI5JE TE m!)5ENAACl. 5CUAAL IAIOO. 

Ontwerp van A. Bontenbal, Architect te Wassenaar. 
Naschrift. 

De hier gereproduceerde ontwerpen met beschrijvingen 

A V T t I r ^ V a n d e n W a ^ a a r s c h e n Architect 
• A. Bontenbal. Naast eenvoud van opzet en begrijpen der 

matene, munten deze eenvoudige ontwerpen uit door strak 
en keurig verzorgd teekenwerk. Zóó de teekening, zóó de 
mtvoenng dit gaat altijd samen. Wassenaar is sprookjes
achtig gelegen in een boschrijke en landelijke omgeving 
^gen onze schilderachtige duinstrook bij de Noordzee 

n r ^ v ' n ^ 7 r W O n d e r e n - d a t Wassenaar rijk is aan 
prachtige Villaparken, immers de nabijheid van den Haag 
dat per e ectrische tram het eenvoudigste is te bereiken 
is voor Wassenaar een groot voorrecht. Een tweede voor
recht is, dat er mannen werken als A. Bontenbal die zich 
bewust is door zijn werk mede te werken de schoonheid 
van dorp en omgeving te verhoogen. Zeker zal hij geen 
gelegenheid voorbij laten gaan om harmonie te brengen 
tusschen bouwontwerp en landelijke omgeving, gezien zijn 
vlugge frissche plannen voor kleine landhuizen. 

De Hoofdredacteur. 

Ontwerp van A. Bontenbal, Architect te Wassenaar. 

Beschrijving Landhuisje te Wassenaar, 

in hef Villapark „de Paauw". 

Dit landhuisje werd gebouwd in een 
boschrijke omgeving voor rekening 
der gemeente Wassenaar in de na
bijheid van de stalgebouwen behoo-
rende bij het oude paleis „de 
Paauw", wat thans dienst doet als 
Gemeentehuis te Wassenaar. De 
gevels zijn opgetrokken van miskleu-
rige gevelklinkers plat vol gevoegd. 
Het dak is gedekt met pannen 
(Tuiles du Nord). De kozijnen zijn 
groen geschilderd, de ramen wit. 
Het water wordt verkregen door 
middel van een diepboring (35 m). 
De bouwkosten bedroegen ongeveer 
ƒ 9.300,—. 

Zie ook de losse plaat in dit nummer. 
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De berekening van eenige stijve raamconstructies met behulp van de 
algemeene vergelijking van Clapeyront 

door J. van Dalen. 

In het derde en vierde nummer van dezen jaargang 
hebben we, in een artikel „de doorbuiging van balken met 
constante doorsnede", een afleiding gegeven van de for
mule van Clapeyron, voor het geval, dat de steunpunten 
van een doorgaanden balk alle in één rechte lijn zijn ge
legen en de balk over de volle lengte een constante door
snede heeft. Als algemeene formule vonden we daar de 
betrekking: 

MAli + 2M B (li + h) + Mch + VA ( q ^ 3 + %M). + 

2 PiaiOi2 - ai2) , 2 P2a2(l22 - &$) _ Q 

li h 
waarin M A , M B en M C de momenten zijn boven drie op
eenvolgende steunpuntenA, B. en C„ Ij en 12 respectieve
lijk de afstanden der steunpunten A en B en B en C, 
q! en q2 de gelijkmatige belastingen per eenheid van leng
te op de velden AB en BC en V-^ en P2 locale lasten 
respectievelijk geplaatst op afstanden a^ en a2 vanaf de 
steunpunten A en C, in de velden AB en BC. 

BELASTiriGBE&LD, 

£ _pce-a-f^M 

DooRBuiGine 

f = pel 
3ei 

W e zullen nu trachten aan deze formule een nog meer 
algemeene gedaante te geven, door te veronderstellen, dat 
de steunpunten van den doorgaanden balk niet alle even 
hoog zijn gelegen en de doorsneden van den balk voor 
de verschillende velden niet meer gelijk zijn. Daarna 
zullen we deze formule toepassen 
op de berekening van eenige stijve 
raamconstructies en zien, dat deze 
formule ons een eenvoudige bere
kening daarvan mogelijk maakt. 
Vooraf geven we in onderstaand 
staatje nog een overzicht van 
enkele doorbuigingen die een aan 
een zijde ingeklemde balk onder
gaat, wanneer deze op de daar
bij aangegeven wijze wordt be
last. (Voor het bepalen dezer 

doorbuigingen wordt verwezen naar het reeds vermelde 
artikel in de nummers 3 en 4 van dezen jaargang). 
W e zullen bij de afleiding van de algemeene formule van 
Clapeyron van deze uitkomsten gebruik maken, waarom 
we ze gemakshalve hier even memoreeren. 
In figuur 1 hebben we een gedeelte van een doorgaanden 
balk geteekend, die we oorspronkelijk recht veronder
stellen, maar waarvan de steunpunten A, B en C niet meer 
in een rechte lijn liggen. Het balkgedeelte AB, lang 1,, 
zij belast met een gelijkmatige belasting q, per eenheid 
van lengte en een locale last P, op een afstand a-, vanaf 
het steunpunt A en hebbe een traagheidsmoment I^ 
Evenzoo denken we ons het balkgedeelte BC belast met 
een gelijkmatige belasting q2 per eenheid van lengte en 
een locale last P2 op een afstand a2 vanaf het steunpunt 
C; het traagheidsmoment van dit balkgedeelte zij I2. 
W e denken ons den balk nu doorgesneden op oneindig 
kleinen afstand rechts van het steunpunt A en eveneens 
op oneindig kleinen afstand links van het steunpunt C. 
Dit balkgedeelte AC hebben we in fig. 2 nog eens afzon
derlijk voorgesteld. In de doorsnedevlakken bij A en C 
hebben we de onbekende dwarskrachten D A en Dd en 
de eveneens onbekende momenten M A en M c aangebracht 
De hoogteligging van de steunpunten van den balk meten 
we ten opzichte van een rechte lijn MN, die we ten 
naaste bij evenwijdig nemen aan een lijn, die de gemid
delde hoogte der steunpunten zou aangeven. 
De afstanden van de punten A, B en C tot déze meetlijn 
bedragen yx, ^B e n 7c- Door het steunpunt B trekken 
we nu een hulpmeetlijn M'N' , evenwijdig aan de lijn MN. 
Het punt A ligt dan op een afstand yx—/B v a n de lijn 
M 'N ' verwijderd en het punt C op een afstand yc—yB-
In onze figuur hebben deze afstanden negatieve waarden 
daar y\>, > y^ en yc. Lagen de punten A en C beneden 
de lijn M 'N ' dan zouden deze afstanden positieve waarden 
hebben, daar dan ; B < /A en /c zou zijn. Hieruit blijkt 
dat we de afstand van een punt tot de lijn M'N ' positief 

FIG,Z 
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of negatief moeten nemen, al naar gelang het punt be
neden of boven deze lijn is gelegen. 
W e trekken nu in het punt B een raaklijn P Q aan den 
doorgebogen balk. De doorbuigingen van de eindpunten 
A en C, ten opzichte van deze raaklijn, zijn resp. fA en fc. 
Liggen A en C aan denzelfden kant der raaklijn P Q dan 
verkrijgen fA en fc hetzelfde teeken, daar deze door
buigingen dan beide een positieve, of beide een negatieve, 
waarde zullen aannemen. Liggen ze aan weerszijden van 
PQ dan verkrijgen fA en fc verschillend teeken. 
Omtrent de afzonderlijke teekens van fA, fc, ( M _ y B ) en 
(yc—yp.) kunnen we niets zeggen, daar deze waar
den afhankelijk zijn van de belastingen, die op den balk 
werken en van de hoogteligging der steunpunten, maar 
wel weten we, dat de algebraïsche som van fA en (y/^—yBi 
gelijk is aan den afstand aan het punt P tot de lijn 
M'N' en die van fc en (yc-rn) gelijk aan den afstand 
van het punt Q tot de lijn M'N' . 
We hebben dus 

PMi = f A + ( / A _ ^ ) 
en QN1 = fc + ^ _ ^ 

Of de punten P en Q boven of beneden de lijn M 'N ' zijn 
gelegen is ons eveneens onbekend, maar wel weten we. 
dat P en Q steeds aan verschillende zijden van deze lijn 
zullen liggen, zoodat voor den afstand van P tot M ' N ' 
een tegengesteld teeken moet worden genomen als voor 
den afstand van Q tot M'N' . 
We krijgen dan 

fA + ir A - ^B) PM' 
Q N ' 4 + (re — ^B) ' 

Beschouwen we nu de gelijkvormige driehoeken PM'B en 
QN'B, dan zien we daaruit dat ook 

PM' 
Q N ' 

li 
I2 

zoodat 

of 

of 

Il _ fA + (̂ A — ^B) 

k ' fc + (yc - /B) 

4 + (/c — J'B) _ fA + ^ A - yB) 

U . fc , J ' A - J ' B 

1.1, ir 

1, 

yn — rc 0. (1). 

Beschouwen we het balkgedeelte AB, en bepalen we uit 
de krachten en het moment M A die op dit balkdeel werken 
het moment M B dan vinden we: 

M B = D A . U + M A - i/gqrli? _ p, (1, _ a | ) . 

M B - M A + Vsqili2 + Pi (1, - a,) 
w. u. V. D A = 

Wanneer we dit balkgedeelte bij het steunpunt B inge
klemd denken dan zullen de op dit balkdeel werkende 
krachten en het moment M A aan het eindpunt A, ten op
zichte van de raaklijn P Q in B, een doorbuiging geven-

'k = D A - I r 
3EIi + 

M, 

3EIi 8EI1 
qtli4 Pi(l1-ai)M21i + ai) 

6 EI, (*) 

) We hebben hier een combinatie van de 4 gevallen van door-
buiging die we in het hiervoor gegeven staatje hebben gegeven. 

of, wanneer we hierin de boven gevonden waarde van D \ 
substitueeren: 

f — ' ÏA — 
| M B - M A + ' M i 2 + F, (P aj)| li2 

q.li4 

3EI. 

P.d, a l )
2 ( 2 1 1 + a ) 

M A l r 

2EI, 

+ 
P . a j d ^ - a , 

8EI, " 6EI, 

en na eenige vereenvoudiging: 

= M B ^ M ^ S q , v 
A " SEI, + OEI, + 2 4 Ë r ^ 6 Ë ï ; 

Op geheel overeenkomstige wijze vinden we voor de door 
buiging van het punt C ten opzichte van de raaklijn P Q 

1 Pa . (12_a . , 2 ) L 
M B . 1 2 M c . l . ^ 

qsV 
3EI 6EI.2 ^ 24EI, ^ Ë I 7 

Wanneer we deze voor fA en fc gevonden waarden 
substitueeren in de reeds gevonden vergelijking (1): 

ft + 
L ^A — / B ^B —T'c 

= 0 

dan komt er onmiddellijk: 

M 

+ 
B - ' i 

3EI, 

M c ^ 

6EI 

of M A 

P . a ^ ^ - a ^ ; 

M*A | g j l i l P 1 a i a i 2-_a,2) 
6EI, ^ 24EI, ' 6EI,1, 

24EI., -i 
Pva2(lv2_a,2) yA-yB 

6EI. 4-
1, 

M B - 1 2 

h 3 EL 

^B — / c _ 
1, 

h 2 M B ( ^ + ^!)+Mo•^ + <"'•3 

imssm+w^ 
41i T 41, 

^B ^B—^c 

= 0 

+ 

= 0. Lii Li, mri i, i, 
Werken er nog meerdere locale lasten op den balk dan 
valt het niet moeilijk in te zien, dat deze vergelijking dan 
den vorm zal aannemen: 

M, 
i + 2MB(I7 + 0 + M 

n L 
2'Pia|(l |2 - 3 , 2 ) 

Lli 

K A — yB 

+ 

k , q ^ 
L i" 4L 

2 FoMh2 — 322) 

6E ^B 

Ll2 

+ 
+ 

4L "t~ 

( 1, = 0 

zijnde de meest algemeene gedaante waarin we de 
Clapeyronsche vergelijking kunnen schrijven. Voor het 
geval L = = I2 en de steunpunten alle in een rechte lijn 

-'/c liggen, waardoor rA yB gelijk wordt aan yB' gaat 

deze formule over in die welke we in het begin van ons 
artikel reeds hebben vermeld. 
W e gaan nu over tot het berekenen van enkele stijve 
raamconstructies en beschouwen daartoe eerst in het alge
meen het portaal ABCD, fig. 3, dat in A en D schar
nierend is bevestigd. 

De hoeken B en C worden recht en stijf verondersteld 
zoodat ze bij vormverandering van het raamwerk niet van 
grootte veranderen. Wanneer op het raamwerk uitwendige 
krachten aangrijpen zal dit. in het algemeen, van vorm 
gaan veranderen. Daarbij blijven de scharnierpunten A en 
D op hun plaats, terwijl de hoekpunten B en D zich 
kunnen verplaatsen, maar alleen in zijdelingsche richting. 
W e nemen nu aan, dat de hoekpunten B en C, tengevolge 
van de werking van op het raamwerk aangrijpende uit
wendige krachten, een verplaatsing ondergaan over een 
afstand a, zoodat B in B' en C in C' komt. Het raam
werk neme daarbij den vorm AB'C'D aan, als in de 
figuur gestippeld is aangegeven. De juiste vorm van het 
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raamwerk is ons daarbij onverschillig, alleen bedenken we 
dat hoek B' gelijk blijft aan hoek B en hoek C' aan hoek C. 
W e laten nu de beide stijlen van het raamwerk, met de 
daarop werkende scharnierreacties en eventueel aanwezige 
uitwendige krachten, een wenteling maken van 90° om de 
punten B' en C', zooals in de figuur met pijltjes is aan
gegeven. Daardoor komt het punt A in A' en het punt D 
in D' : 1) . Zooals onmiddellijk is in te zien, komt het punt A' 
op een afstand van de lijn BC te liggen, die gelijk is aan 
de horizontale uitwijking a der punten B en C. Het punt 
D ' ligt eveneens op een afstand a van de lijn BC, maar 
juist aan de tegenovergestelde zijde daarvan als punt A'. 
De lijnen AB' en B'C', die vóór de wenteling in het punt 
B, een rechten hoek vormden, vormen na de wenteling 
ter plaatse van het punt B een gestrekten hoek, zoodat 
het balkgedeelte A'C' als één oorspronkelijk rechte, door
gaande balk kan worden beschouwd. Het zelfde geldt 
voor het balkgedeelte B'D'. Denken we ons de punten 
B' en C' ondersteund door de verticale scharnierreacties 
V A en V D dan kunnen we A 'D ' beschouwen als een balk 
die is opgelegd op de steunpunten A', B', C' en D', welke 
steunpunten echter niet allen in een rechte lijn zijn gelegen. 
Op dezen balk kunnen we nu toepassen de formule van 
Clapeyron, die we hiervoor hebben afgeleid, en daar de 
momenten in de steunpunten A' en D ' = o zijn, stelt deze 
ons in staat de boven de steunpunten B' en C' optredende 
momenten te bepalen. 

W e zullen het portaal van fig. 3 nu op verschillende wijze 
belasten, door zoowel op den bovenregel als op een der 
stijlen een locale last of een gelijkmatige belasting aan te 
brengen. 
De onderlinge hoogte ligging der punten A', B', C' en D ' 
zullen we steeds meten ten opzichte van de lijn B'C', zoo-
dat in de formule van Clapeyron steeds /B' — JV — o e n 

YV — — 7k' wordt. 

Gelijkmatig belaste bovenregel. 

Allereerst beschouwen we het geval dat op den bovenregel 
een gelijkmatig verdeelde belasting q is aangebracht per 
eenheid van lengte. In figuur 4 hebben we het portaal 
met belasting geschetst. 
De hoogte van het portaal zij h, de bovenregel hebbe een 
lengte 1 en een traagheidsmoment I2 en de beide stijlen 
een traagheidsmoment Ij. Bij al onze berekeningen nemen 
we aan, dat bovenregel en beenen uit hetzelfde materiaal 
bestaan, zoodat de elasticiteitsmodulus i A 
voor beide hetzelfde is. De uitwendige 
krachten die op het portaal werken zijn 

1) In de figuur is dit punt abuis aangeduid door 
D, zonder accent. 

D-R*» 

/ 

tv. 
de gelijkmatige belasting q en de horizontale en verticale 
scharnierreacties H A , H D . V A en V D -

B ' ^ 

-3. 

6 ^ - 1 

A 

D.UHfi 

FIG»-^ 

W e stellen eerst de evenwichtsvoorwaarden op voor de 
uitwendige krachten: 

j - 1 H = o, 2" V = o en 2 M — o. 

U i t 2 H = o volgt: H A + H D = o o f H A = — H D . 

Uit 2 V = o volgt: ql + V A + V D = o of VA = — ql — VD. 

Nemen we de som der momenten ten opzichte van het 
punt A dan volgt uit HM = o: 

V D X 1 + ql X 2 = 
ql 

of V D = 

V A = - q l - V D ^ - q l + ^ U - l 1 -

De negatieve teekens wijzen uit dat de beide verticale 
reacties tegengesteld zijn gericht aan de belasting q, der 
halve omhoog werken. 
In figuur 4a hebben we de beide stijlen in het verlengde 
van den bovenregel gebracht. 
De formule van Clapeyron geeft voor de momenten boven 
de steunpunten A, B en C: 

M A T -
M 

2M B '. + l) + MJ+*' h 41., 

6E 
y\ — ^B / B — fc ) = o 

FIG,/< 
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en daar M A l yB en / c = o zijn: (*) 

•,+T) + ™.i + t + ™^ = 0. (a. 
Voor de momenten boven de steunpunten B, C en D 
hebben we: 

2M, 

M B . | -\ 2M, 
I 

qla 

6E 

k + V + M'>-f.+w,+ 
ïB — yc yc — rD 

z= o 1 h 
en daar M D l yB en yc — o zijn: 

1 . - - / l h 
l2 \l2 II/ 4I2 • h 

q,' + 6E/l = o. ,b) 

Samentelling van de overeenkomstige leden der vergelij
kingen (a) en (b) geeft: 

~h j = 0-
Zooals we reeds hebben opgemerkt bij de beschouwing 
van fig 3, zal het punt A evenveel boven of beneden de 
lijn BC liggen als het punt D er beneden of boven ligt, 
zoodat yAi= — yDi Wegens de symmetrie is M c = M B 
zoodat we voor de laatste vergelijking kunnen schrijven' 

Stellen we h h 
I, • 1 

= k, dan komt er: 

ql2 
MB(2k + 3) + ^ - = o 

of M R - - ql2 

B " ' 4(2k + 3) 
Verder hebben we: (zie fig. 4) 

M B ^ H A x h 

M B waaruit H A = -—- = _ ql2 

A " h 4h(2k + 3)' 
H A moet in het punt B een negatief moment opwekken en 
werkt dus in de richting als in fig. 4 is aangegeven. 
We vonden reeds H D = - H A , waaruit de richting van 
H D tegengesteld blijkt aan die van H A . 

In fig. 4b hebben we de bijbehoorende momenten figuur 
geteekend. Op den stijl AB werkt alleen de horizontale 
reactie H A . Het moment in den stijl verloopt dus recht-

*) We merken hier nog even bij herhaling op dat yA, yB> yc en yD 

oe afstandep zijn der punten A, B, C en D tot de lijn BC.C 

lijnig, is in het punt A = O en bereikt in het punt B 
de waarde M B -
Indien de bovenregel in de punten B en C vrij was opge
legd zou de momentenlijn den bekenden paraboolvorm 
aannemen, als in de figuur door de stippellijn BC is aan
gegeven, met in het midden een maximum moment 
1 Ql2 H 
'" 8~" moment in den bovenregel moet nu over dt-

geheele lengte met het negatieve moment M B worden 
vermeerderd, waardoor de momentenlijn over een afstand 
M B naar boven wordt verschoven. Het maximum moment 
treedt op in het midden van den regel en bedraagt: 

Mmax = ¥ ! + MB = ^2 q!L_-ql2(2k-H) 
8 B 8 4(2k + 3 ) - 8 (2k-h3) -

In figuur 4c hebben we de bijbehoorende dwarskrachten-
figuur gegeven ,bij welke figuur wel geen andere toe
lichting zal behoeven te worden gegeven. 

Enkele last op den bovenregel. 

De op het portaal werkende uitwendige krachten zijn de 
last P en de horizontale en verticale scharnierreacties 
H A , H D , V A en V D . 

Uit ^ H n o volgt: H A - + - H D . — o o f H A = - H D . 

Ui t -TV—o volgt: P + V A 4 - V D = o of V A = — F —VD . 

Nemen we de som der momenten ten opzichte van het 
punt A, dan volgt uit ^ M = o: 

P g 
i l 

e 

-^ £ 

| V A FIG.5 

V D x 1 + P x a = o of V D 

-"J. 

E,uy* 

P x a 

1 
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V, P - V D = - P 
p X a - P(l - a) Pb 

1 ' 

Verder is MB — H A X h 
en Mc = — H D X h = H A x h 

zoodat Mc = MB. 

(P 2 
cu. 

w " L 
Cu 

FIG.5-

In fig. 5a hebben we de stijlen van het portaal weer in het 
verlengde van den bovenregel gebracht. 
Voor de momenten boven de steunpunten A, B en C geeft 
de formule van Clapeyron: 

M 
h 

A l 

6E 

h 
I, 

/ A -

M, 2 M B ( r + - , . . - e -
1 Pb{l2 — b2) 

I2 . I 

) = 0 

2M 

h 1 
en daar MA, yB en yc = = o zijn: 

Voor de momenten boven de steunpunten B, C en D 
hebben we: 

h Pad2 - a2; 

\i, i,/ - r ' ii 
f ra — re ĉ — ^D 

MB . p + 2 I , . l + 

6E{}- = o 1 h 

of, daar MD, yB en yc == o zijn: 

MB i 
is 

2M, 
Pa(l2-a2) 

I,. .1 
6E . ^ - o . (d) 

h 12 a-i ii 
Samenstelling van de overeenkomstige leden der vergelij 
kingen (c) en (d) geeft: 

P 2h 1 31 
^ if ̂  

r /2h , 31 M„(—+ 
U i ' I2/ ' I2.l 

(a + b)l2-(a3 + b3) + 

6E 
rA -+- ^D 

Bedenken we dat MB = Mc, a + b = 1 en / A - : — ^D. 
dan krijgen we: 

2MB(2^ + f ) + I il2 - (a2 - ab + b2)j = o 

of 2MB(^ + ~) + ^ Q2 - i^ + b)2 - 3abj] = = o 

of 2 M B ( ^ 
31 

I. ' h 
2I 2 .h 

3Pab 

of 2mBy j 

L . h 
Stellen we weer -=— . y 

3Pab _ 
+ 3 + - f - = o. 

k, dan komt er: 

2 M B (2k -\- 3) H j — = o, w. u. v. 

M, 
3Pab 

21(2k + 3) 

Verder hebben we weer MB 

waaruit 
MB 

H A x h 

3Pab 
2hl(2k + 3) 

H A moet in het punt B een negatief moment opwekken 
en werkt dus in de richting als in fig. 5 aangegeven. We 
vonden HA. = — H Q zoodat de richting van HD, tegen

gesteld is aan die van HA-
Figuur 5b geeft ons de bijbehoorende mo
menten figuur te zien. Op den stijl AB werkt 
alleen in het punt A de horizontaalkracht 
H A die in den stijl een rechtlijnig verloopend 
moment zal opwekken, dat in A = 0 en in 
B = MB is. 

Als de bovenregel in de punten B en C vrij opgelegd was 
zou de momentenlijn den vorm hebben als in de figuur 
gestippeld is aangegeven, met een maximum moment ter 

plaatse van de last = ^ - . Het moment in den balk moet 
nu over de geheele lengte van den balk met het negatieve 
moment MB worden vermeerderd, waardoor de momenten-

T 
vA 

1 
B 

1 
P 

FIG.5 

HT 

lijn in zijn geheel over een afstand MB naar boven wordt 
verschoven. Het moment ter plaatse van den last is dan; 

Pab . , Pab 3Pab _ Pab(4k + 3) 
M E = — + M B - — 21(2k + 3) " 21(2k + 3) j 
Het diagram der schuifkrachten dat we in fig 5c hebben 
geteekend, zal wel geen nadere toelichting behoeven. 

Voor het bizondere geval, dat de last P in het midden 

van den bovenregel stond, wordt a = b = -̂ en 
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D — — 

H A = - H D = -

M B = M c - -

P . 

3P 
2 '2 

2hl(2k + 3) 

1 1 
3? 2 ' 2 

en ME = 

21(2k -f- 3) 

2 - 2 - ^ k H 3) 

21(2k -f 3) 

P 
2 

3P1 
• 8h(2k -f- 3)' 

3 PI 
8(2k -f- 3)" 

. Pl(4k + 3) 
8(2k + 3)-

Gelijkmatig verdeelde belasting tegen een der stijlen. 

W e beschouwen nu het geval dat tegen een der stijlen 
een gelijkmatig verdeelde belasting q drukt per eenheid 
van lengte (zie fig. 6) . 

3 

^ 

x l z 
2 _ . 

c 

- 1 

H. 13 

-3, 

FIG.G 
-k 

De op het portaal werkende uitwendige krachten zijn weer 
de horizontale en verticale scharnierreacties HA, HD) VA 
en VD en de gelijkmatige belasting. 

Uit -£H : i o volgt: qh + H A 4- H D = o 
en uit ^"V = V. Vr = o of VD = - VA 

Nemen we het moment van de uitwendige krachten ten 
opzichte van het scharnierpunt D, dan volgt uit ^ M = o: 

qh X ^ + VA X 1 = o of VA - - _ 3L2 

n 21 
De belasting ql geeft t.o.v. het punt D een positief moment 
Ue reactie VA moet dus een even groot tegenmoment 
leveren, waaruit blijkt dat VA naar beneden is gericht 
VD VA zoodat VD naar boven is gericht. 

Voor de momenten boven de steunpunten B, C en D geeft 
de Clapeyronsche formule: 

]_ 

h ' 

(f) 

•2Mï; + ih1) +
 MD-I

h
i + 

6E. 
V 1 h 

en vanwege het nul zijn van MD, / B en / 

MQ.L + 2 M C . + è Ë : f = = o 
Samentelling van de overeenkomstige leden der vergelii-
kingen (e) en (f) geeft: 
MB(!- | )+MC(M 

Daar / A — — yD, hebben we: 

(MB + Mc) ( ^ + f 

41, ^ o t H h o. 

qh3 
4 1 , ' 

"sè 
\ 

(-«- ^ 

t 

.i 

W e denken ons nu even den bovenregel doorgesneden 
op oneindig kleinen afstand rechts van het hoekpunt B. 
zooals in fig. 6b is voorgesteld. Op de doorsnede B werken 
dan het moment M B , een normaalkracht en de dwarskracht 
VA-

Zooals nu onmiddellijk is in te zien is het moment 

of M . = M 

M c = M B H- V A x 1 

qh2 
• x l - . - . M B . . ^ . 

Substitueeren we deze waarde van M c in onze laatst-
gevonden vergelijking dan komt er: 

In fig. 6a zijn de stijlen weer in het verlengde van den 
bovenregel gebracht. Voor de momenten boven de steun
punten A, B en C geeft de driemomentenstelling: 

FI6.6 

(2MB - ¥ 2h 

Ii 

M •h2MB(H)+M-5+f+ 

6E fA—ys yh — rc 

of, daar M A , m en yc — o zijn. 

o f 2 M B ( f + | 

of 2MB ( ^ + 

of Mo ® L £ + 
i i . 1 

3J) 

3 

+!) = 
qh2/2h 

T"lT7 + 
3 q h 2 / h 

4 Kl, 
. 3qh2/l2 

8 

qh_3 

" 41, 

31\ qh_3 
V " " 41, 

21̂  + 
(h • h 

h 

+ 2 



164 

T V» 
Stellen we weer j^-r = k, dan vinden we: 

M B ( 2 . k + 3) = ^ - 2 (k + 2) 

of M B 

Verder hebben we: 

3qh2(k + 2) 
8(2k 4 - 3) ' 

qb 2 

M c = M B -

' . , _ 3qh2(kH-2) qh^ 
ot M c - S{2k-hS) 2 

qh2 I3(k + 2) 
- 4 

qh2(5k + 6) 
- ( 2 k - h 3 ' "( ' 8(2k + 3) ' 

_ Mc _ _ qh(5k + 6) 
H D — h ' 8(2k •+- 3) ' 

H A = - H D - qh 

_ qh(5k + 6) 
ot nA— -r 8 ( 2 k + 3) 

— qh /5k 4- 6 
8 \ 2 k 4 - 3 

qh 

qh(llk + 18) 
8(2k - i - 3 

De negatieve teekens van H A en H D wijzen uit dat deze 
reacties tegengesteld gericht zij'n aan de gelijkmatige be
lasting q. 

M. -

£ 
S 

FI6.6S 

Figuur 6c vertoont ons de bij het belastinggeval behoo-
rende momenten figuur. Beschouwen we AB eerst als vrij 
opgelegd en brengen we de gelijkmatige belasting aan, dan 
zal deze in den stijl een positief moment opwekken, dat 
in het midden = Hq^ 2 is, en een paraboolsegment tot 
momentenvlak hebben. 
De reactie in A zal dan j ^ q h zijn. Deze moet echter t== 
H A worden, waarom we in A nog een kracht ( H A — '/'-'qh) 
moeten bijbrengen. Deze zal in den stijl een moment op
wekken, dat in A = o en in B gelijk is aan ( H A — ' 2qh)h 
== M B dus positief. Het momentenvlak is een driehoek. 
Daar beide momenten positief zijn moeten ze bij elkaar 
worden opgeteld en ontstaat het momentvlak als in de 
figuur is geschetst. 
Op den bovenregel werkt in het punt B de trekkracht VA 
middels den stijl AB. Deze zou voor den bovenregel een 
momentenvlak geven als door de stippellijn, 
van uit B getrokken, is aangegeven. 
De momenten tengevolge van deze kracht 
zijn negatief en moeten alle vermeerderd 
worden met het positieve moment Mg, waar
door de momentenlijn over een afstand M B 
naar beneden verschoven wordt. 

Op den stijl CD werkt in het punt D de horizontale 
reactie Hui die over de geheele hoogte ia den stijl een 
negatief moment opwekt, dat rechtlijnig verloopt, in het 
punt D = 0 is en in het punt C de waarde M c bereikt. 

;B^H0-i 

De dwarskrachtenfiguur, in figuur 6d geschetst, spreke 
verder voor zichzelf. 

Enkele last op een der stijlen.. 

In figuur 7 hebben we het geval geschetst dat op een der 
stijlen een locale last P aangrijpt op een afstand a vanaf 
den bovenregel. De uitwendige krachten die op het por
taal werken zijn de last P en de horizontale en verticale 
scharnierreacties H A . H D , V A en V D -

T 
o. 

"r 

P - . 
-3. 

• ^ 

c 

_ 2 

i 

H, Ui 

A 
FIG.7 VD 

Uit 2H = o volgt: H A + Hi 
Of Vr V, en uit .£V = o: V A + V D = o oi VD = 

Nemen we het moment van de uitwendige krachten ten 
opzichte van het scharnierpunt D, dan volgt uit-SM = o : 

P x b 
P x b + V A x 1 = o w. u. v. VA — j — • 

De kracht'T? geeft t.o.v. punt D een positief moment; de 
reactie V A zal dus een evengroot negatief moment t.o.v. 
het punt D moeten hebben, waaruit volgt dat V A n a a r 

beneden is gericht. 
V D — V A e n derhalve naar boven gericht. 
Beschouwen we fig. 7a, waar de stijlen weer in het ver
lengde van den bovenregel zijn gebracht, dan geeft de 

FIG.7-

file:///2k4-3


165 

formule van Clapeyron voor de momenten boven de steun 
punten A, B en C: 

A/T
 h 

M A I, 
2M 

6E 

^ H ) + < + E ^ 
'ÏK — y% /B — Y, 

= o h 1 
en voor die boven de steunpunten B, C en D: 

(g) 

M B . f + 2MC l + D +"•>•; 
6E 

^B — Yc Yc — yD 

^ o (h) 1 h 
Tellen we de overeenkomstige leden der vergelijkingen 
(g) en (h) bij elkaar op, en bedenken we daarbij dat 
M A . M D , /B en / c = 0 zijn en / A = — ;'D is, dan komt er: 

M 
/2h 

B vir 
. f M c / 2 h + 3 1 N P b a ^ L b ! ) = 0 

2h , 31\ . P b ( h 2 - b 2 ) 
I 2 / ' hh 

of (MB + M C ) ( ^ + ^ 

H 
i-<- wf 

c 

i 

i FIG.7- 1. .5Uk 

1 k 
Evenals bij het vorige geval denken we ons den boven-
regel doorgesneden op oneindig kleinen afstand rechts 
van het steunpunt B, zooals in fig. 7b is voorgesteld. Op 
de doorsnede B werkt dan het moment M B . e e n normaal
kracht en een dwarskracht VA- Het moment M c is nu: 

M c = M B + V A X 1 

of M c = M B - ^ - ^ x 1 = M B - Pb. 

Substitueeren we deze waarden van M c in de laatst-
gevonden vergelijking dan komt er: 

( 2 M B - . P b ) ( ^ 4 - ^ ) = 
Ti L 

Pb(h2 — b2) 
Lh 

°'2l
M.B(f+ |) = pb;(f + f w - b ! 

o f 2 M B ( - + | ) = P b ( ^ 
i, 

„f 2 M B ( ^ + 3) = £ ï j ^ ( h . + b!) + 3 h 1 

Steil en we weer = k, dan kunnen we schrijven: 
I i - l 

Pb 
2M B (2k + 3 ) = ^ lk(h2 + b2 

waaruit M B = ^ X ^ 

3h : 

• b2) -f- 3h2 

M c = : M B - P . b = 2 T 2 

2k + 3 
Pb k(h2 + b-') + 3h2 

= Pb ) k ( h 2 + b 2 ) + 3h2 

2h2(2k + 3) 

2k + 3 

— 1 

Pb 

Pb /kfa2 + kb2 + 3h2 - 4kh2 — 6h2 

Pb 

2h2(2k + 3) " 

3kh2 + kb2 — 3hs 

2h2(2k + 3) 

^ _ Pb kr3h2 - b2) + 3h2 

" 2h2 A _ 2k + 3 

H , . zzz — c = P ^ b v k(3h2 - b2) + 3h2 

' ,3 A 2h3 2k-f-3 

H A ^ _ H n - P = P ^ v k ( 3 h 2 - b 2 ) + 3h2 

D 2ha A 2 k - h 3 

P . 2h3(2k + 3) 
2h3(2k r 3) 

_ P(3bkh2 — kb:t + 3bh2 — 4kh3 — 6h3) 
2h (2k + 3) 

= _ l y k (4h3_3bh 2 -Hb3) + 6 h 3 _ 3 b h 2 ) 
2 A h*{2k -f 3) 

De negatieve teekens van H A en H D toonen aan dat deze 
reacties tegengesteld zijn gericht aan de kracht P. 

Het momentendiagram is geteekend in fig. 7c. Beschou
wen we AB als vrij opgelegd en laten we de last P 
werken, dan zal deze in den stijl een positief moment op
wekken, dat ter plaatse van den last == =—= is. Het 

h 
momentenvlak is een driehoek. De reactie in A zal dan 
Pa 
— zijn. Deze moet echter = H A worden, waarom we 

in A nog een kracht ( H A j - j moeten bijbrengen. Deze 

zal in den stijl een moment opwekken dat in A = 0 is en 

in B gelijk is aan ( H A — -r?) • h = MB , d u s p o ^ e f 

JB - H ^ 

FIG.7 

H, 

1 1 

D 
H, 

Het momentenvlak bij deze kracht behoorend is een drie
hoek. Daar beide momenten positief zijn moeten ze bij 
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elkaar worden opgeteld en ontstaat het momentenvlak als 
in de figuur is geteekend. 
Op den bovenregel werkt in het punt B de trekkracht V A , 
middels den stSjl AB. Deze zou voor den bovenregel een 
momentenvlak geven als door de stippellijn, van uit B ge 
trokken, is aangegeven. De momenten tengevolge van deze 
kracht zijn negatief en moeten worden vermeerderd met 
het positieve moment M B , waardoor de momentenlïjn over 

een afstand M B naar beneden verschoven moet worden. 
Op den stijl CD werkt in het punt D de horizontale 
reactie H Q , die over de geheele hoogte in den stijl een 
negatief moment opwekt, dat rechtlijnig verloopt, in het 
punt D = 0 is en in het punt C de waarde Mc bereikt. 
In figuur 7d hebben we nog de bijbehoorende figuur der 
dwarskrachten geteekend die, naar we vertrouwen, wel 
zonder meer aan den lezer zal duidelijk zijn. 

Ille Nationaal Veiligheidscongres (1927)* 
Bouwvcilighcidscongres. 

De Algemeen Secretaris van het Ille Nationaal Veiligheidscongres 
deelt ons mede, dat dit congres te Amsterdam op 18 en 19 November 
a.s. zal worden gehouden. 
Het Voorloopig Programma luidt als volgt: 

Vrijdagochtend, 18 November 1927: 

Welkomstwoorden van den Voorzitter Dr. N. M. Josephus Jitta. 
Opening van het Congres door den Burgemeester van Amsterdam. 
Voordracht door C. ]. Ph. Zaalberg, Directeur-Generaal van den 

Arbeid, over: 
„Veiligheidswetgeving voor het bouwbedrijf". 
Discussies. 
Voordracht door ir. J. P. Josephus Jitta, Ingenieur bij den Rijkswater

staat ,oven 
„Het bouwen van de schutsluis te IJmuiden". 
Discussies. 

Vrijdagmiddag, 18 November 1927: 

Voordracht door A. Lodder Nzn., technisch ambtenaar bij de Arbeids
inspectie, over: 

„De veiligheid op het bouwwerk". 
Discussies. 
Voordracht door over 
„Arbeids- en vermoeidheids-besparende werkwijzen in het bouw

bedrijf". 
Discussies. 

Zaterdagochtend, 19 November 1927. 
Voordracht door J. N. Hendrix, Voorzitter van de Onderlinge Risico-

Vereeniging- voor het Aannemersbedrijf, over: 
„De werkgever, de werknemer en de veiligheid op het bouwwerk". 
Discussies." 
Voordracht door -E. Sinoo, Secretaris van- den Algemeenen Nederland-

schen Bouwarbeidersbond, over: 
„De werkgever, de werknemer en de veiligheid op het bouwwerk". 
Discussies. 

Zaterdagmiddag, 19 November 1927. 
Voordracht door J. A. Kasberg, technisch ambtenaar bij de Arbeids

inspectie, over: 
„Electrische installaties op bouwwerken in verband met het gevaar 

van den electrischen stroom". 
Discussies. 
Voordracht door P. M. Lijdsman, Directeur der Middelbaar Technische 

School te Utrecht, over: 
„Het onderwijs in de veiligheid en de gevaren van het bouwbedrijf". 
Discussies. 

Bewijzen van lidmaatschap van het Congres zijn verkrijgbaar bij het 
Secretariaat, (adres: Veiligheidsmuseum, Hobemastraat 22, Amster
dam (Zuid), telef. 22060), tegen betaling van f 4.— voor leden en 
ƒ 5.— voor niet-leden van de stichting „Het Veiligheidsmuseum", 
waarvoor tevens een uitvoerig verslag der Handelingen van het Con
gres zal worden toegezonden. 

Het weren van tocht en inwatering uit 
gebouwen. Nieuwe constructies voor bui
tenkozijnen met beschouwingen en diverse 
aanwijzingen, door Joseph Herman, arch. 
B. N. A. 

N. V. Uitg. Mij. v. h. Van Mantgem 
en de Does, Amsterdam. 

Naast de bewondering voor de moderne 
woning architectuur te Amsterdam en misschien 
in iets mindere mate in andere steden van ons 
vaderland, is er ook wel eens kritiek geweest, 
dikwijls zeer scherpe, op de vele gebreken bij 
de uitvoering met de minder prettige gevolgen 
voor de bewoners en de eigenaars die het ge
lag moeten betalen. 
Omstreeks de maand November van het vorige 
jaar werd er in de dagbladen menige klacht 
geuit over verveloosheid, tocht en inregenen 
en over wat er nog meer te klagen is. 
Ons blad heeft indertijd nog de satire over
genomen van den Telegraaf-schrijver, die al 
die klachten tot een pakkend artikel wist te 
verwerken. 
De auteur van het boek mag zeker als ver
dienste worden aangerekend, dat hij zijn er
varing ten dienste stelt van anderen, die er 
hun voordeel mee kunnen doen, maar daarmee 
ook de belangen dienen van hen voor wien zij 
hun arbeid verrichten. 

Boekbespreking* 

Architect Joseph Herman had die fouten en 
meerdere, die alleen voor vakmenschen zicht
baar zijn, opgemerkt en van een en ander aan-
teekening gehouden met het doel die in een 
boekwerk te bespreken en verbeteringen daar
voor aan te wijzen, waarvan hij in genoemde 
maand mededeeling deed aan de „Telegraaf". 
Dat boek is nu verschenen en ligt voor ons. 
Onze allereerste indruk is, dat het een goed 
en praktisch boek is, zooals er feitelijk te wei
nig uitkomen. 
In dit boek wordt nu eens niet gesproken over 
architectuur, maar alleen en uitsluitend over 
de techniek van het bouwvak, met het doel 
deze weer in betere banen te leiden, nadat de 
zorg voor goed werk heel wat gedaald is. Dat 
dit nu alleen de schuld is van den timmerman, 
gelooven we echter niet. De jachtige haast van 
onzen tijd en de specialiseering van het am
bacht zijn daar niet vreemd aan, evenmin ook 
de aanwijzingen van den architect, die soms 
meer streeft naar mooie vormen, dan let op den 
practischen kant. 
Arch. Herman denkt daar beter over en vóór 
alles let hij op de deugdelijkheid en duurzaam
heid van het werk. Het voornaamste daarbij 
is te zorgen, dat de gebouwen niet lijden door. 
tocht en inwatering. 
Hij praat er niet lang over en evenmin droog. 
Kort en bondig wijst hij de fouten aan en de 

middelen om die te verbeteren. Hij keurt de 
te smalle goten af en raadt het gebruik van 
stolp-deuren en ramen niet aan. 
Men leest de prettig geschreven 48 bldz. tekst 
best in een avond door en men steekt er heel 
wat licht uit op. Daarmee is men echter niet 
klaar, want de 12 losse platen eischen wat 
meer en herlezing van den tekst. 
Al de voorbeelden zijn genomen uit de jaren
lange praktijk en geven daarbij in afbeelding 
aan wat slecht is en dus niet gedaan moet 
worden. Arch. H.' maakt veel gebruik van ijze
ren en koperen strippen en hoekijzer, dat mis
schien niet dadelijk overal zal nagevolgd 
worden, maar daarom toch zijn waarde voor 
de praktijk behoudt. 
Hoe die platen geteekend zijn, klaar en duide
lijk, daarvan geeft de verkleinde reproductie 
hiernaast een goed dejikbeeld. Zij zijn los op
gevouwen bijeengelegd in een map achterin 
het boek. 
Het werk is mooi uitgevoerd en een aanwinst 
voor den ambachtsman, die wel eens een op
lossing moet zoeken, die in geen ander vak-
boek voor komt, maar niet minder voor den 
architect. 
Het geheel werd aangevuld met eenige wen
ken, te volgen bij het aanbrengen van water
en andere leidingen in gebouwen, welke zeker 
ter harte dienen genomen te worden. 
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m.Amx<pm£fv mmmrmCüomyK ^2,.lmttt(bómx m^ytm^^K 

Verkleinde reproductie ^/é van de ware grootte) uit 

„Het weren van tocht en Inwaterlng uit gebouwen door Joseph Herman. Architect B. N. A. 
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Programmalvan de'„Prijsvraag 
voor de bebouwing van het terrein aan de Reinkenstraat en den Kranenburgweg 

nabij de Laan van Meerdervoort te 's-rGravenhage* 

Bedoeling. 1. De bedoeling van de prijsvraag is, om voor de be
bouwing van de gronden, die op de bij dit programma behoorende 
situatie-teekening zijn aangegeven de beschikking te verkrijgen over 
een ontwerp, dat voor deze situatie een oplossing geeft, welke zoo
wel voor het uiterlijk aanzien op bijzondere kwaliteit kan bogen als 
wel door een practischen opzet voor uitvoering in aanmerking komt. 
Situatie. 2. De bij dit programma behoorende teekenlng geeft op 
schaal 1 :200 de situatie aan, voorzoover noodig aangevuld met de 
op de teekening aangegeven maten. 
Bebouwing. 3. Terrein A. kan geheel worden bebouwd met een 
pand, dat begane-grond bevat winkêl(s) of showroom (eventueel met 
woning), en op de verdiepingen daarboven woningen. 
Terrein B. blijft onbebouwd, te voegen bij A. 
Terrein C. kan tot een maximum hoogte van zeven meter worden 
bebouwd, met winkels (eventueel met woningen) waarboven lang-
gestrekte bovenwoningen. 
Terrein D. kan tot een maximum hoogte van tien meter worden 
bebouwd met een pand bevattende begane-grond winkels (eventueel 
met woning), waarboven woningen. 
Terrein E. wordt open grond bij D. 
Terrein F. kan tot een maximum hoogte van drie en een halve meter 
worden bebouwd (tegenover de openingen tusschen de perceelen aan 
de Obrechtstraat maximum twee en een halve meter hoogte), met 
garages en/of dagwinkels. 
Tcekeningen. 4. Gevraagd worden: 
a. de voornaamste plattegronden (schaal 1 :100), de van de open
bare straat zichtbare gevels, (schaal 1 : 100). 
b. een geveldetail, schaal 1 :20. 
c. een perspectief teekening, genomen van af het op de situatie-
teekening aangegeven oogpunt en tafreel met horizon pl.m. 2.20 m 
boven de straat. 
5. de teekeningen, bedoeld onder a. en b. moeten in inkt worden 
geteekend, de muurdikte en ramen met zachte tint ingevuld. De 
behandeling van de perspectlef-teekening is vrij. 
6. de teekeningen moeten een formaat hebben van: 
voor den plattegrond 160 X 70 cm. 
voor den langen gevel 160 X 70 cm. 
voor de twee korte gevels 90 X 70 cm. 
voor het detail 110 X 100 cm. 
voor de perspectief 90 X 70 cm. 
Model. 7. De inzenders zijn bevoegd hunne inzending aan te vullen 
met een model, schaal te hunner keuze. 
Prijzen. 8. Het Gemeentebestuur van 's-Gravenhage heeft voor prij
zen een bedrag van ƒ 3300,— ter beschikking van de Jury gesteld. 
9. de Jury stelt zich voor, dit bedrag als volgt te besteden: 
één eerste prijs van ƒ 1200,—; 
twee tweede prijzen ieder van ƒ 600,—; 
drie derde prijzen ieder van ƒ 300,—. 
10. Indien echter de Jury van oordeel is, dat er termen aanwezig 
'zijn, om een andere verdeeling toe te passen, behoudt zij zich te dien 
aanzien volledige vrijheid van handelen voor. 
11. Binnen acht weken na afloop van den sub 18 bedoelden termijn 
zullen de prijzen worden uitgekeerd. 
De Jury. 12. De Jury is samengesteld uit de navolgende personen: 
Ir. P. Bakker Schut, Directeur van den Dienst der S. en V., Voorzitter. 
Ir. A. Broese van Groenou. 
Ir. H. Hoekstra. 
A. J. Kropholler. 
G. A. Meijer, Directeur Gem. Bouw- en Woningtoezicht. 
Ir. A. van Rood. 
Ir. H. E. Suyver, Rapporteur. 
13. De Jury zal binnen vier weken na afloop van den sub 18 
bedoelden termijn schriftelijk rapport uitbrengen. 
Wijze van Inzending. 14. De inzendingen moeten anoniem zijn. 
Daartoe zullen de teekeningen, zoomede de eventueel daarbij gevoeg
de toelichting en/of het mede ingezonden model van een motto moeten 
zijn voorzien. 
15. Het motto mag uitsluitend bestaan uit niet meer dan twee woor
den, letters of cijfers. 
16. Bij elke inzending zullen twee door lakstempels verzegelde om
slagen moeten worden gevoegd: 
a. Een omslag, waarop vermeld het motto en het woord „Verkla
ring", welke omslag zal bevatten een door den ontwerper ondertee-
kende verklaring luidende: „ondergeteekende (naam), wonende (adres), 
inzender van het ontwerp (motto), verklaart dat dit ontwerp zijn 
geestelijk eigendom is". 

„Hij verklaart, dat hij zich onderwerpt aan de bepalingen van het 
programma en aan de uitspraak van de Jury". 
b. Een omslag, waarop vermeld het motto en het woord „Corres
pondentie-adres", welk omslag zal bevatten een correspondentie-adres, 
dat vóór de uitspraak der Jury door haar zal kunnen worden geopend, 
teneinde met den inzender in briefwisseling te kunnen treden. Dit 
adres moet binnen het Koninkrijk der Nederlanden zijn gelegen. 
17. Het werk van inzenders, die vóór de uitspraak der Jury de 
anonimiteit verbreken, wordt van de beoordeeling uitgesloten,. 
18. De inzendingen moeten, onopgerold, binnen drie kalendermaanden 
na den datum van dit programma franco bezorgd zijn aan het gebouw 
van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, van Speljk-
straat 75, te 's-Gravenhage. 
Tentoonstelling. 19. De inzendingen zullen in een nader bekend te 
maken lokaal in de Gemeente 's-Gravenhage worden tentoongesteld. 
De Jury behoudt zich de bevoegdheid voor, inzendingen in portefeuille 
in de expositieruimte te deponeeren. 
Schadeverzekering. 20. De inzendingen zullen tegen schade ver
zekerd worden tegen ƒ 300,— per inzending. 
Stellen van vragen. 21. Binnen drie weken na den datum van dit 
programma kunnen schriftelijk vragen worden gesteld, welke geadres
seerd moeten worden aan den Rapporteur van de Jury van de prijs
vraag Reinkenstraat, Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisves
ting, v. Speykstraat 75, 's-Gravenhage. 
22. Binnen vier weken na den datum van dit programma zullen de 
antwoorden op de vragen bij den portier van het gebouw v. Speijk-
straat 75 verkrijgbaar zijn. Zij zullen tevens aan bouwkundige bladen 
worden toegezonden. 
23. Het Jury-rapport zal aan de correspondentie-adressen en aan 
bouwkundige bladen worden toegezonden en zal in de tentoonstellings
zaal, bedoeld sub 19 ter inzage liggen. 
Rechten van reproductie. 2^. De Directeur van den Dienét der 
Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting houdt zich het recht voor, ge
durende drie maanden na de uitspraak der Jury, alle of een'gedeelte 
der inzendingen ter expositie af te staan aan derden. Gedurende dien 
tijd mag geen der ontwerpen gereproduceerd worden, zonder toestem
ming van den Directeur van den Dienst der Stadsontwikkeling en 
Volkshuisvesting. Deze heeft het recht, de Jury gehoord, de bekroonde 
antwoorden ter reproductie aan te bieden aan eenig bouwkundig blad 
of kunsttijdschrift zonder gehouden te zijn aan de inzenders daarvoor 
eenig honorarium te betalen. 
Deelneming. 25. De deelneming aan de prijsvraag staat open voor 
personen, wonende binnen het Koninkrijk der Nederlanden. 
Uitvoering. 26. Getracht zal worden den bouw tot uitvoering te doen 
brengen overeenkomstig de nader door den eerstbekroonde te vervaar
digen teekeningen. 
27. Bij geschil over de honoreering voor de uitvoerlngs-teekeningen 
beslist een commissie, bestaande uit de Jury-leden dezer prijsvraag. 
Terugzending. 28. De ingezonden ontwerpen zullen aan de opge
geven correspondentie-adressen franco worden teruggezonden. . 
29. De bekroonde ontwerpen worden eigendom van de Gemeente, 
die de auteursrechten van de bekroonden zal eerbiedigen en van de 
plannen geen gebruik zal maken zonder medewerking of toestemming: 
van de bekroonden. 
Programma. 30. Het programma is tegen betaling van ƒ 1,50 bij den 
Kassier van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, 
van Speijkstraat 75, 's-Gravenhage, verkrijgbaar. 

's-Gravenhage, 15 Juli 1927. 
De Jury: 

Ir. P. BAKKER SCHUT. 
Ir. A. BROESE VAN GROENOU. 
Ir. H. HOEKSTRA. 
A. J. KROPHOLLER. 
G. A. MEIJER. 
Ir. A. VAN ROOD. 
Ir. H. E. SUYVER. 

Wij ontvingen bovenstaand programma en deelen mede, dat exemplaren 
met situatie-teekening bij den. dienst, der Stadsontwikkeling en Volks
huisvesting, van Speijkstraat 75, telefoon no. 33850 te den Haag te 
bekomen zijn ad f 1.50 per stuk. 
De gelegenheid tot vragen stellen is opengesteld tot 5 Augustus aJ. 
De inzendingen moeten vóór 15 October 1927 zijn Ingeleverd. 

De Hoofdredacteur. 
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Berekening van Gewapend Betonconstructiest 

door PU van den Bcrgt Architect B*N»A* 

Gehoor gevende aan het verzoek uit den kring van mede
werkers van het Vademecum der Bouwvakken om iets te 
schrijven over gewapend beton, hegin ik met te zeggen, 
dat het mijn doel is, te schrijven voor hen, die maar 
een zeer beperkte kennis van de berekeningen van ge
wapend beton bezitten. Die niet het vobrrecht hadden, 
hooger technisch onderwijs te ontvangen, wenschen er 
ook wel iets meer van te weten. 
Daar het cement een van de gewichtigste deelen van het 
beton uitmaakt, zou ik in de eerste plaats daarover iets 
moeten vermelden; doch door den heer P. de Blois is dit 
in het Vademecum der Bouwvakken van Januari 1927 zoo 
uitnemend gedaan, dat ik het voldoende vind daarnaar te 
verwijzen. Evenwel zij het mij vergund, er het volgende uit 
aan te halen, dat onmiddellijk een juist begrip geeft van 
de beteekenis der ijzeren staven in gewapend beton. 
..Het is gebleken, dat het beton het ijzer zoo vast om
geeft, dat van aantasting van het ijzer geen sprake mag 
ïijn, terwijl de combinatie van beton, dat wel bestand is 
tegen hoogen druk, maar niet tegen trek, met het trekvaste 
ijzer de mogelijkheid heeft geopend om constructies te 
maken, die in vroeger tijden ondenkbaar geweest zouden 
zijn". 

Zooals gezegd, kan het beton werkelijk hoogen druk op
nemen. Het moet echter van uitstekende samenstelling zijn. 
Zie de „Gewapend Betonvoorschriften", vastgesteld door 
net Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 
Met het volgen van deze voorschriften, die door de groot

ste deskundigen van ons land zijn samengesteld, kan men 
instortingen voorkomen. 
Om maar direct te zeggen, waar het op staat: De ge
wapend betonconstructies behooren tot de soliedste con
structies, welke men zich denken kan; maar worden zij 
door onbekwamen uitgevoerd, dan behooren zij tot de ge
vaarlijkste. 
Het is onverantwoordelijk, indien technici ze uitvoeren, die 
de sterkte er niet van kunnen berekenen en niet alle om
standigheden kunnen overzien, welke van invloed ïijn op 
de duurzaamheid. 
Wie verantwoordelijk is voor de constructie, kan geen 
oogenblik gerust zijn, indien de uitvoering niet door hem 
zelf of door alleszins bekwame plaatsvervangers geschiedt. 
Ondeugdelijk cement, verkeerde samenstelling van het 
beton, onjuiste ligging van de ijzeren staven, niet ver ge
noeg doorloopende staven in ingeklemde liggers kunnen 
de grootste rampen tengevolge hebben. De ervaring heeft 
dit meermalen geleerd. 
Zooals ik reeds in „Gewapend beton in de praktijk", uit
gave van de N. V. Uitg. Maatsch. v/h. Van Mantgem en 
De Does, Amsterdam, heb gezegd, is het mijn doel niet, 
het maken van gewapend beton door minder bevoegden te 
bevorderen, maar alleen hun, onder wier toezicht gewapend 
betonconstructies uitgevoerd worden, beter inzicht te geven 
in de berekeningen van de ontwerpers. Dan alleen kunnen 
zij de functies van het ijzer en het beton in de constructies 
begrijpen en weten, waar de ijzeren staven gelegd moeten 
worden. 
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Het examen voor Betontechnicus, ingesteld door „Het 
Nederlandsche Technicum" P. B. N. A. te Arnhem, is 
daarom van groot belang voor allen, wien het toezicht op 
de uitvoering van betonwerken opgedragen wordt. 
Om de berekeningen te kunnen volgen, is eenige kennis 
van de algebra en de statica noodig. Zonder die kan men 
de formules niet lezen of begrijpen. 
Als voorbeeld van berekening van een allereenvoudigste 
constructie kiezen we een vrij opgelegde gewapend beton
plaat, met een breedte van b == 100 cm, rustende op twee 
steunpunten met een theoretische overspanning van L = 
300 cm. 
Theoretische overspanning is de afstand tusschen de steun 
punten, vermeerderd met de dikte of hoogte van de plaat. 
Zie G. B. V. 
De gelijkmatigverdeelde belasting met inbegrip van het 
eigengewicht der plaat stellen we op Q == 2400 kg. 
Het buigingsmoment, ook wel buigend moment of door
buigend moment genoemd, wordt met dezelfde formule be
rekend als bij houten en ijzeren balken, dus: 

Q x L , j 2400 x 3öü 
* 8 

M = 90000 kg/cm. 

Bij houten of ijzeren balken leidt men hieruit het weer
standsmoment en vervolgens de afmetingen van de door
snede af. 
Bij gewapend beton, waar de trekspanning, die in het 
onderste gedeelte van de plaat optreedt, geheel door de 
ijzeren staven moet worden opgenomen, berekent men de 
nuttige hoogte, dat is de hoogte van af den bovenkant 
der plaat tot het hart der wapening, met de formule: 
h : : Ch X l / M en de vereischte ijzerdoorsnede met de 

formule: fy = Cy X l / M . 
De grootten van de coëfficiënten Ch er\ Cy zijn afhankelijk 
van de toe te laten drukspanning in het beton en het ijzer. 
Volgens de G. B. V. wordt in het beton een max. druk
spanning van 50 kg per cm2 en in het ijzer een trekspan
ning van 1200 kg per cm2 toegelaten. 
Bij deze spanningen zijn Ch = = 0,0345 en Cy = 0,0277. 
Deze waarden komen voor in werken over gewapend be
ton. In „Gewapend beton in de praktijk" zijn bovendien 
ook de formules gegeven, waarnaar de coëfficiënten be
rekend zijn. 
De vereischte nuttige hoogte is in ons geval: 

h = Ch x l / M = 0,0345 x 1/9000U = 10,35 cm. 
(Is de breedte b kleiner of grooter dan 100 cm, zooals bij 
balk- en T-balk-constructies, dan moet M., voordat de 
wortel getrokken wordt, eerst door b in meters gedeeld 
worden). 

De vereischte ijzerdoorsnede is: 

fy = Cy x l/M" = 0.0277 x 1/90000 = 8,31 cm2. 
(Is de breedte b kleiner of grooter dan 100 cm, dan moet 
M eerst met de breedte b in meters vermenigvuldigd 
worden). 
De ijzerdoorsnede kan ook afgeleid worden uit de nuttige 
hoogte, b.v.: 

f - W xh = ~£i x 10,35 = 0,803 x 10,35=8,31 cm2. y Ch 0,0345 
(0,803 komt ook voor in de tabellen). 

Worden 10 staven in de breedte van 100 cm gelegd, dan 
moeten de staven een doorsnede hebben van 0,831 cm2. 
Een staaf met een diameter van 1,1 cm heeft een door
snede van 0,95 cm2. 

Daar volgens de G. B. V . minstens 1 cm beton onder de 
wapening aanwezig moet zijn, moet de plaat een dikte 
hebben van: 

H = 10,35 + 1 + ^ = 12 cm. (afgerond). 

Het gewicht van de plaat is, indien we het gewicht van 
gewapend beton stellen op 2400 kg per m3: 
G == 2400 X H X L == 2400 X 0,12 X 3 = 864 kg, zoo 
dat de toevallige belasting mag bedragen: 

2400 — 864 = 1536 kg. 
De dwars- of schuifkracht langs de oplegging is: 

T = Q = ^ U = 1200kg. I 
De schuifspanning tengevolge van de dwarskracht, is vol
gens de formule uit de G. B. V.: 

3 x T 3 x 1200 .•*.,•,., o 
^ = : ^ i r ^ b == 2 xT2 x ^ - 1.5kgpercm2. 

De schuifspanning mag volgens de G. B. V. 1/10 van 
de toe te laten drukspanning bedragen, voordat de ge-
heele schuifspanning door opgebogen staven en beugels 
opgenomen behoeft te worden. 
In gewapend betonbalken is de schuifspanning dikwijls 
grooter dan 1/10 van de toe te laten drukspanning. Het 
maken van balkconstructies door onbekwamen is daardoor 
zeer gevaarlijk. Het samenstellen van het beton en het 
stampen in de bekisting moet dan vooral met de grootste 
zorg geschieden, terwijl het opbuigen der staven zeer oor
deelkundig moet plaats hebben. In „Gewapend beton in de 
praktijk" en andere werken is dit breedvoerig behandeld. 

Berekeningen van spanningen in bestaande constructies. 
Is het buigingsmoment M en zijn de nuttige hoogte h en 
de ijzerdoorsnede fy bekend, dan kunnen de spanningen 
tb in het beton en ty in het ijzer berekend worden met 
de formules: 

b X h 
C 

L 
_ k x M . _ Q v , 

Stellen we de nuttige hoogte h en de ijzerdoorsnede fy 
gelijk aan die we verkregen in bovenstaande berekeningen, 
dan is: 

C = 
b x h 100 x 10.35 

fv 8,31 
= 125. 

Indien C = 125, dan is k = 5,96 en S == 24. 
In „Gewapend beton in de praktijk" komen deze coëffi
ciënten voor, benevens de formules, waarnaar ze berekend 
worden. 
Stellen we het buigingsmoment eveneens gelijk aan dat in 
bovenstaande berekeningen, dan is: 

tK = 
k x M 5,96x90000 , = 50 kg per cm2.' 

100 x 10,352 

- 24 x 50 = 1200 kg per cm2. 
b x h2 

ty = S X tb 

In een volgend artikel geven we een spanningsdiagram. 

Bouwkunst in de Letterkunst. 
Een vergelijking van F. de Sinclair: 
„Nou, van Libertystreet is niet veel te vertellen: fatsoen
lijke buurt, met huizen als in de 5e of 6e Helmerstraat in 
Amsterdam. U kent die soort wel, waar ze de trap buiten 
hebben gebouwd, om de bewoners van de Ie etage in de 
verbeelding te brengen, dat ze in een benedenhuis wonen . 
Zou dat de bedoeling geweest zijn? 
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Britsch Indië, 
door de Gr* 

Talrijk en zeer bijzonder zijn de indrukken, die wij den 
laatsten tijd van Britsch Indië hebben ontvangen. 
Denk niet, dat wij zelf dit uitstapje, beter gezegd deze 
expeditie, ondernamen. Wij ontvingen deze indrukken 
door de heeren Ph. C. Visser en Dr. W . G. N. van der 
Sleen. Woonden wij van eerstgenoemden heer een lezing 
bij over zijn Karakorum-expeditie, van den heer van der 
Sleen volgden wij een serie voordrachten over zijn Reis
herinneringen, in hoofdzaak uit Britsch Indië. 
Het gebodene is zeer interessant, mede door de tallooze 
lichtbeelden. 

Dat wij over een en ander in het Vademecum schrijven 
komt wel hierdoor, dat de heer van der Sleen diverse 
punten besprak die ons, voor ons blad, van voldoende be
lang voorkomen. 

parallel loopen met het boek van den heer Visser. 
De expeditie van den heer van der Sleen was een geolo
gische tevens botanische en sloot het geologische gedeelte 
uit zijn voordrachten geheel aan op de voordrachtenserie 
van het vorige jaar: Geschiedenis der Aarde. 
Terloops wordt even opgemerkt, dat alle door ons bedoel
de lezingen georganiseerd zijn door de Volksuniversiteit 
van Amsterdam, die hiermede voor de zooveelste keer be
wijst een nuttige instelling te zijn. 
Gaan wij over tot het weergeven van eenige bijzonder
heden, dan moet ons in de eerste plaats vergund zijn een 
korte hulde te brengen aan beide heeren en hunne echt-
genooten voor de energieke wijze, waarop zij de talrijke 
moeilijkheden hebben overwonnen. 
Bepalen wij ons verder in hoofdzaak tot de Reisherinne-

Afbeeldlng 1. 

Inlegwerk In marmer in het Paleis te Delhi 

Wij vonden den heer van der Sleen spontaan bereid ons 
eenige foto's af te staan en hierbij de desbetreffende toe
lichtingen te schrijven. 
Het zou van slechts geringe erkentelijkheid getuigen zoo 
wij de foto's en de toelichtingen zonder meer afdrukten. 
Wij meenen van het door ons gehoorde een en 'ander te 
moeten mededeelen. Hierbij gaan wij slechts af op onze 
herinnering en willen dan ook geenszins op volledigheid 
aanspraak maken. 
Mochten wij al grootere belangstelling opwekken, dan 
verwijzen wij naar het reeds in den handel zijnde boek
werk van den heer Visser over zijn Karakorum-expe
ditie en deelen verder mede, dat nog dit jaar van de hand 
van den heer van der Sleen zal verschijnen een boek
werk over zijn Reisherinneringen. Dit laatste boek: „Vier 
maanden kampeeren in den Himalaya en zwerftochten 
door tropisch Britsch Indië", zal o.i. slechts heel even 

ringen van den heer van der Sleen en wel speciaal tot 
datgene wat eenigszins met de bouwvakken in verband 
staat. 

In het Groote Britsch Indië met zijn Himalaya-bergketen 
vindt men zeer waarschijnlijk de machtigste bouwwerken 
der Natuur. Bergtoppen van 6 a 7000 meter kernen veel
vuldig voor. Er zijn geweldige gletschers. Er zijn dalen 
met talrijke groote rivieren, waaronder „heilige", waar
door het smeltwater der gletschers alsmede het regen
water zeewaarts wordt gevoerd. 
Er zijn vlakten en woestijngebieden, er zijn zeer vrucht
bare en absoluut dorre streken, er is een verscheidenheid, 
die bijna ongekend is. 
Wij hooren van vergezichten van 400 mijlen en rekenen 
uit, dat dit ongeveer 3 keer Amsterdam—Maastricht is en 
overwegen, dat wij hier in Nederland op gunstig gelegen 
plekken al blij zijn met een vergezicht van 40 a 50 km. 
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Afbeelding 2. 

Straat te Madura met op den achtergrond de rijkelijk met 
beelden versierden tempel. 

De vrouwen dragen lasten op het hoofd. 

Wij hoeren bijzonderheden over het klimaat en de tem
peratuur, die men feitelijk moet ondervinden om deze naar 
waarheid te kunnen beoordeelen. Felle hitte hoog op de 
bergen wordt, na het dalen der zon, plotseling gevolgd 
door felle kou. Op beschutte plekjes zien wij ongeveer te 
midden van sneeuw en ijs bijzondere en mooie planten
groei. Geweldige regenval hier, sneeuwval daar en weer 
elders bijna altijd een verzengende hitte door de felle 
zonnestralen. Het spreekt wel van zelf, dat de mensch 
slechts geleidelijk zich kan aanpassen aan deze groote 
verschillen. 
Een al te snelle overgang, die over het algemeen door de 
groote afstanden en de gebrekkige verkeersmiddelen tot de 
onmogelijkheden behoort, zou dan ook niet goed te weer
staan zijn. 
De buitengewone hitte, zooals die bijv. in Delhi heerscht 
is o.a. voor den Nederlander het minst goed te dragen. 
De heer van der Sleen had tegen deze hitte althans buiten
gewone bezwaren en toonde ons een lichtbeeld van een 
straat te Delhi, waar vlaggen niet door hun eigen gewicht 
afhingen, maar door de hitte, die van de straat terugslaat, 
hemelwaarts wezen. 
Dat die hitte op mensch en kleedij, beter gezegd niet 
kleedij, haar stempel drukt, spreekt wel vanzelf. De geheel 
opengebouwde trein getuigde hier ook van. 

Met de wegen is het op een enkele uitzondering na slecht 
gesteld. Spoor- en rijweg komen tot Simla, de zomerhoofd-
stad van Britsch-Indië, maar houden er op. De groote 
weg van Hindustan naar Tibet is sedert eenige jaren zoo 
verbeterd, dat de weg geheel voor muilezels begaanbaar is 
tot aan de Tibetaansche grens (op 200 mijlen afstand 

Shipki pas). De telegraaf gaat tot Rampur (60 mijlen), de 
telefoon tot Sarahan (80 mijlen), de post tot Chini (150 
mijlen). De post wordt langs dezen heelen afstand te voet 
vervoerd en wel in zes dagen. 
Talrijk en zeer gewichtig zijn de diensten, die de muilezels 
den mensch bewijzen. Hoe deze dieren en hun geleiders 
met de expeditie voor bijna onoverkomelijke moeilijkheden 
kwamen te staan, toonde de heer van der Sleen herhaalde
lijk aan. 
Zal men hier al niet de gevaren van het snelverkeer 
hebben, de expeditie maakte mee, dat de muilezels geen 
stap verder wilden. Er dreigde n.l. gevaar in de gedaante 
van een zeer giftige slang, die zich midden op den weg 
had neergevleid. 
Zoo terloops deelde de heer van der Sleen mede, dat 
jaarlijks in Britsch-Indië ± 20000 menschen sterven door 
slangenbeten. 
In andere gevallen is de plantengroei zoo weelderig, dat 
wegen gebaand moeten worden met bijl of kapmes. 
Betere wegen trof de heer van der Sleen in Travancore, 
waar de autobus min of meer inheemsch is. (In hoever de 
autobus meewerkt tot het vernietigen van de wegen wordt 
hier buiten beschouwing gelaten). Travancore is, zooals 
de heer van der Sleen liet uitkomen een soort luilekker
land op aarde en kan zich door haar rijkdom wel eenige 
luxe ten opzichte van goede wegen veroorloven. 
De huizen in Britsch-Indië zijn naar gelang van welstand 
en klimaat zeer uiteenloopend. Men treft zeer primitieve 
woningen aan en aanschouwt bijv. op de lichtbeelden een 
openluchtschool die gehouden wordt op een open gras
veld (zonder banken enz.). Bij slecht weer is er geen 
sxfljool. Er zijn Europeesch uitziende woningen, waarbij 
het opvalt, dat de vertrekken der vrouwen door b.v. riet-

Afbeelding 3. 

Detail beeldhouwwerk Tempel in Madura. 
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vlechtwerk aan het oog onttrokken worden. Dit afzonde
ren van de vrouwen heeft er toe geleid soms huizen te 
bouwen zonder ramen. Er zijn vele bedevaarthuisjes, ter
wijl kerkgebouwtjes en moskeeën alsmede graftempels van 
een zeer bijzondere bouwkunde getuigen. Evenzeer zijn er 
vele gedenkzuilen. 
De dorpjes en dorpen zijn meestal van zeer primitieven 
aanleg en zijn de steden in Britsch-Indië volgens onze be
grippen dikwijls slechts gelijk te stellen met dorpen in 
Nederland. 
Bombay b.v. is een drukke havenstad van ongeveer \]/^ 
millioen inwoners. Het is de meest Europeesche stad van 
Britsch-Indië, dat wil zeggen, men vindt er slechts enkele 
Europeesch uitziende straten. Het aantal Europeanen is 
slechts 15000 dus ongeveer 1 %. 
Agra is een zeer oude stad. Shah Jehan liet er een zeer 
beroemd bouwwerk, de Taj Mahal bouwen, welk gebouw 
het grafmonument is voor zijn tweede vrouw Mumtaz 
Mahal. 

De Taj Mahal is geheel uit wit marmer opgetrokken met 
een pracht van inlegwerk, een geheel, dat Dr. van der 
Sleen deed uitroepen, dat dit het mooiste bouwwerk was 
dat hij ooit gezien had. 
Deze en soortgelijke bouwwerken zijn o.i. de producten 
van een min of meer overdreven pronkzucht en verder van 
een voor ons ongekend gevoel van toewijding. Zoo offerde 
Al-ud-Din duizend van zijn onderdanen bij den bouw van 
een moskee te Delhi. 
Is de Taj Mahal te Agra van wit marmer, er hebben 
plannen bestaan een soortgelijk bouwwerk uit zwart 
marmer te laten opbouwen. Zoo dit plan was uitgevoerd 
zou dit tot een financieele debacle hebben geleid van de 
landstreek, waarmede de grootte van de kosten o.i. vol
doende is aangetoond. 

Afbeelding 4. 

De Kutb Minar. Roode-Zandsteenbouw uit de 12de eeuw. 

Afbeelding 5. 

Graftombe van Oumayun te Delhi. 

Ter herdenking van de veldslagen rondom Delhi is een ge
denkzuil, de Kutb Minar opgericht. Deze gedenkzuil, die 
80 meter hoog is, is voltooid door Altamsh. 
In Delhi is door Shah Jehan gebouwd de Jama Masjid, 
de grootste moskee der aarde. 
Beeldhouwwerken heeft de heer van der Sleen ons in 
allerlei vormen en steensoorten getoond. Zeer groote 
werken uit één granietblok gehouwen, afschuwelijke beel
den uit hout gesneden, gedrochtelijke afgodsbeelden uit 
steen gehouwen of uit klei gebakken. 
De afgodendienst ter afroeping van gunsten en ter be
zwering van ziekten als pest, pokken en b.v. cholera heeft 
zijn stempel gedrukt op de beelden aan goede en kwade 
goden en godinnen gewijd. 
Mogelijk op een enkele uitzondering na komt het ons voor, 
dat de beeldhouwkunst niet op hoog peil staat. 

W a t de bouwmaterialen betreft bepalen wij ons tot het 
hout, dat in groote hoeveelheden gekapt wordt en de palm
bladen. 
Het hout wordt verkregen door het kappen van ceder-, 
sparre- en dennebosschen. Dit kappen geschiedt door de 
Engelschen op oordeelkundige wijze. Reeds hebben eenige 
inlandsche vorsten gekapt op zulk een wijze, dat het dreigt 
fataal te worden voor de landstreek. De bosschen op de 
berghellingen verrichten door het absorbeeren van een 
groot deel van den regenval zeer economisch werk. Neemt 
men de bosschen nu weg daii ontstaan ten gevolge hiervan 
bij den plaatselijken zwaren regenval overstroomingen met 
alle gevolgen hieraan verbonden. 
Het hout, oordeelkundig of niet oordeelkundig gekapt, 
wordt naar beneden gevoerd langs zeer primitieve beekjes 
of riviertjes met allerlei kunstwerkjes hieraan gemaakt. Het 
hout wordt op de berghellingen zoodanig bewerkt, enkel 
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Afbeelding 6. 

De Taj Mahal van nabi] gezien. 

met de bijl, dat het behoorlijk gekantrecht naar beneden 
gevoerd wordt. 

Zeiden wij hiervoor reeds, dat Travancore een soort lui
lekkerland is, dit wordt mede bewezen door den woning
bouw waarbij nuttig en druk gebruik wordt gemaakt van 
de palmbladeren, die zeer groote afmetingen hebben. Het 
spot met alle begrippen, die wij van de kosten van een 
woning hebben als wij de heer van der Sleen hooren ver
tellen dat een huis ter plaatse slechts ƒ 2,50 a ƒ 3,— kost. 

In Britsch-Indië zijn de kloven of dalen, die nuttig voor 
overbrugging in aanmerking zouden komen zeer talrijk. 
Echter zeer gering in aantal zijn de bruggen. Meestal 
wordt een rivier op de meest geschikte plaats doorwaad. 
Het zoeken naar een doorwaadbare plaats brengt meer
malen vele uren nutteloos omloopen met zich mede. De 
heer van der Sleen deelde hieromtrent vele bijzonder
heden mede. Op enkele plaatsen zijn zeer primitieve brug
gen gebouwd. Volgens onze meening is hier van een brug 
eigenlijk geen sprake. 
Men stelle zich voor een verzameling van touwkabels, die 
over een rivier is gespannen. Op de kabels is een soort 
zadel bevestigd, dat als katrol dienst moet doen. Aan de 
katrol is een trektouw vastgemaakt, alsmede een touw
constructie waarop de passagier plaats moet nemen. Op 
eigen kracht en met behulp van het trektouw moet men 
zoo de overkant zien te halen. 
Op het eind is er nog al wat inspanning noodig om den 
beganen grond te bereiken. De brugwachter zou beter 
menschenwachter genoemd kunnen worden, want het ge
beurt wel dat er 3 a 4 menschen per week overgezet 
moeten worden, hetgeen al een zeer bescheiden verkeer is. 
De bewoners zullen waarschijnlijk, indien even mogelijk 
is, de voorkeur geven aan doorwaden. 
Zij hebben althans een zekere vrees voor de, door de 
Engelschen op sommige plaatsen gebouwde bruggen, die 
aan staaldraadkabels hangen. Deze veeren zoodanig, dat 
de bewoners er zich niet veilig op voelen en meestal blij 
zijn de overkant bereikt te hebben. 

Wij kregen door de voordrachten van den heer van der 
Sleen nog een aardige kijk op de sociale verhoudingen. 
Beter is het te spreken van een somberen blik op de 
Sociale wanverhoudingen. De vrouw wordt o.i. hierdoor 

Afbeelding 7. 

De Taj Mahal (zie artikel). 
Volgens velen een der mooiste bouwwerken ter wereld. 

ten zeerste getroffen. Het schijnt echter, dat de vrouwen, 
die hier niet in tel zijn en alom het zwaarste werk moeten 
doen, feitelijk alleen het werk moeten doen, haar lot dragen 
alsof er geen andere mogelijkheid bestaanbaar is. 
Op diverse lichtbeelden zagen wij de vrouwen gebukt 
onder zware lasten, terwijl de mannen er naast liepen met 
een parasol boven hun hoofden tegen de felle zon. 
Zeer algemeen is het dragen van lasten op het hoofd. 
Deze manier van dragen bevordert een slanke rechte ge
stalte. Langs de wegen zijn op diverse plaatsen rustban-
ken gemaakt. Deze banken zijn er voor om de lasten even 
af te leggen en wel op de banken, dus niet op den grond. 
Nadat de vrouwen, eventueel de mannen, wat uitgerust 
zijn, kunnen zij, zonder genoodzaakt te zijn de zware 
lasten van den grond af op hun hoofden te zetten, deze 
vanaf de banken betrekkelijk gemakkelijk weer opnemen. 
In dit verband behoeft het geen verwondering te wekken, 
dat in Britsch-Indië een voor ons onbekend element zeer 
inheemsch is, n.l. de vrouwelijke sjouwer. De heer van 
der Sleen deelde mede, dat bij een bouw van een bank 
de vrouwen de steenen enz. de steigers opdroegen. 
Wij zeggen: steigers, maar volgens ons begrip mag de 
constructie, die wij op een lichtbeeld zagen, geenszins aan
spraak maken op den naam steiger. Het is een zeer wankel 
stelsel van bamboestammen met touwen aan elkaar ge
bonden, scheef voor het bouwwerk staand. 
Blijkbaar gaat men hier uit van de veronderstelling: zoo
lang het zaakje nog buigt of zwiept, breekt het niet. 

In Voor-Indië vindt men geweldige oerwouden, zoo dicht, 
dat het feitelijk onmogelijk is er in door te dringen. 
Weegen zijn er in gekapt. Te midden dezer oerwouden 
leeft een volksstam, die woont in de toppen der boomen. 
Overdag wagen zij zich wel op den beganen grond en 
voorzien in hoofdzaak door de jacht in hun onderhoud. 
Zij schieten met steenen uit bogen. Dat dit wondere volkje 
in de toppen der boomen woont komt, omdat zij zich alleen 
op deze manier tegen de wilde dieren weten te beschermen. 

De grond is in de Oostelijke helft van Voor-Indië zeer 
hard door de felle zon en de groote droogte, zoodat men in 
de laatste jaren er toe over is gegaan in de bergen stuw
dammen te bouwen, waardoor de irrigatie wordt be
vorderd. 
Bij de herstelling van een stuwdam zagen wij een beton-
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molen die geheel afwijkt van de hier bekende molens. Het 
was een in den grond uitgegraven kuip, waarin de be
standdelen van het mortel werd gemengd door een os, 
die rond hierom liep op de manier als ons bekend is van 
een karnmolen. 

Het aanvoeren van zand enz. geschiedt door een rij van 
vrouwen, die op haar hoofd een mand vol dragen over een 
afstand van ± honderd meter en deze dan overgeven aan 
haar opvolgster. Het systeem doet denken aan het door
geven van de emmers water bij de brandblussching in 
vroeger jaren. 

De hygiënische toestanden in de plaatsen, die de heer 
van der Sleen ons het laatste schilderde n.l. Madura en 
Madras, zijn ongelooflijk slecht. 
Waterleiding, closets of privaten ontbreken daar geheel. 
Wat erger is alle menschen doen, gelijk de dieren, hun 
natuurlijke behoeften op den openbaren weg. En dan te 
zien hoe fakirs zich over den weg rollen, zich wentelen 
in het stof. De afgodendienst is geheel begrijpelijk voor 
een zeer voornaam deel gewijd aan de pokken en de pest. 
In Madras en Madura vindt men reusachtige Hindoe
tempels met ontelbare beeldhouwwerken versierd. 
Het werkelijk mooie beeldhouwwerk dateert van ± 1000 
jaar terug. Het moderne beeldhouwwerk is zooals hiervoor 
ook reeds gezegd, veel primitiever en minder mooi. 
Dat aan de bouwwerken in het algemeen zeer weinig 
onderhoud wordt verricht en dan dikwijls op een geheel 
verkeerde manier, illustreerde de heer van der Sleen door 

Afbeelding 8. 

«zicht op straat in Delhi met Jama Masjid op den achtergrond. 

Wat men in Bombay een steiger noemt. 
De steiger is Vaü bamboe opgetrokken, iangt scheef voor het in 

aanbouw zijnde bankgebouw en lijkt ons toe niet soliede 
te zijn, hetgeen met deze enkele veronderstelling 

nog geenszins bewezen is. 

te wijzen op een wit marmeren tempel, waarvan het marmer 
wat vuil geworden was. Inplaats van het marmer, schoon 
te maken heeft men het eenvoudig gewit. 
Voormalige paleizen in genoemde plaatsen dienen tegen
woordig veelal tot regeeringsgebouwen van het Engelsche 
bestuur. 

Behalve het nuttige gebruik wil dit tevens zeggen, dat deze 
gebouwen aldus in behoorlijken staat van onderhoud 
blijven. Diverse prachtige gebouwen zijn ons getoond op 
de lichtbeelden. 

Zijn wij hiermede aan het eind gekomen van ons bouw
kundig uittreksel uit de voordrachten van den heer van 
der Sleen, wij meenen met recht te mogen verwachten, dat 
wij de belangstelling van onze lezers gewekt hebben voor 
al het andere, dat de heer van der Sleen heeft mede te 
deelen. Hadden wij het genoegen zijn voordrachten te 
mogen bijwonen, wij zullen ter gelegener tijd het uit te 
geven boekwerk zeer zeker ter hand nemen. 
Mogelijk vinden wij deze bovenstaande beschouwingen er 
in uitgebreider vorm in terug en zal ook het buiten onzen 
kring liggende zeer zeker waard zijn door alle lezers van 
het Vademecum gelezen te worden. 
Wij verwachten, dat de heer van der Sleen een even aan
genaam en onderhoudend schrijver als spreker is. 
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Winkelbouw^ 
door Pt de Blois. 

Bij een wandeling door het oude gedeelte van onze grootere 
steden is het wel opmerkelijk, dat oude sinds lange jaren 
gevestigde zaken er toe overgaan, hun eenvoudige, dik
wijls zeer sobere, min of meer onooglijke winkels of te 
verbouwen of geheel af te breken om met een modern en 
naar de eischen des tijds ingericht gebouw voor den dag 
te komen. 
De oorzaak hiervan ligt voornamelijk in den steeds feller 
wordenden concurrentiestrijd. De voorwerpen, welke de 
winkelier verkoopt, kunnen bij zijne concurrenten, welke 
in zijn onmiddellijke omgeving wonen, evengoed verkregen 
worden en dus zal hij door het uiterlijk en het interieur 
van zijn winkel, door de wijze van étaleeren en reclame 
maken, dus door het cachet, hetwelk hij aan zijn zaak weet 
te geven, het publiek moeten imponeeren en er als 't ware 
toe moeten brengen bij hem te koopen. 
Dit is juist het groote verschil van zaken doen van nu en 
vroeger. Toen kwam het er minder op aan, hoe geëtaleerd 
werd, hoe het aspect van gevel en interieur was. 
Wanneer een of ander artikel gekocht moest worden, 
waren daar de vaste adressen voor, de winkelier kende zijn 
klanten, maakte een genoeglijk praatje met hen en er be
stond eenigszins een direct verband tusschen kooper en 
verkooper. Hoe geheel anders is dat nu geworden. 
Geheele stadswijken zijn er, waar winkel naast winkel 
staan concurrent naast concurrent, zoodat men zich dik
wijls verbaasd afvraagt, hoe het mogelijk is, dat al deze 
zaken hunne kosten goed kunnen maken, om van winst 
maar niet eens te spreken. 

Het publiek kan bij tallooze adressen terecht, waar zij het
zelfde artikel krijgen kan en zal dus zijn inkoopen doen 
in die zaken welke, behalve door goede waren, door hun 
uiterlijke verschijning, hun inrichting en de wijze van éta
leeren en reclame maken hun belangstelling weten te 
boeien. 
Het directe verband van vroeger tusschen kooper en ver
kooper is in dien tijd zoo goed als verloren gegaan, doch 
een andere factor is hiervoor in de plaats gekomen, n.l. 
de aantrekkingskracht, welke van den winkel uitgaat. De 
moderne zakenman heeft dit dan ook terecht ingezien en 
zal bij den bouw of verbouw van zijn zaak de hulp inroe
pen van een terzake kundig architect. Deze zal in overleg 
met hem een geheel moeten scheppen hetwelk een aange
naam en aesthetischen indruk maakt door juiste verhou
ding, overzichtelijkheid, goede indeeling, beschaafde kleur
combinatie en een gelukkige keuze der aan te wenden 
materialen. 
In zoo'n omgeving zullen de geëxposeerde artikelen op hun 
voordeeligst uitkomen, de kooper zal er zich als 't ware 
thuis voelen en een zoodanigen indruk van het geheel be
waren, die hem een volgende maal terug doet komen. 
Om een zoodanig geheel te concipieeren moet met vele 
factoren rekenschap gehouden worden, doch allereerst, 
moet de ontwerper wel bedenken, dat de winkel uit den 
aard der zaak een utihteitsgebouw is. 
Naar de soort der te verkoopen artikelen zal de eene zaak 
meer, de ander minder luxueus ingericht kunnen worden, 
doch nooit zal het utilitair karakter verloren mogen gaan 
en hoe in de gegeven omstandigheden de meest praktische 
en overzichtelijke indeeling te verkrijgen is, waardoor 

arbeidsbesparing, dus minder exploitatiekosten verkregen 
wordt. 
De groote moeilijkheid is dus, om deze eischen door de 
praktijk opgelegd tot een goed en aesthetisch geheel te ver
werken. 
De keuze van de te gebruiken materialen neemt hierbij 
een eerste plaats in, want deze materialen zullen zich 
moeten aanpassen aan de te exposeeren voorwerpen en 
daarmede in harmonie moeten zijn. 

Kan men, om een voorbeeld te noemen, voor een zaak in 
stoffen of luxe artikelen marmer- of fijne houtsoorten toe
passen, de vloeren beleggen met tapijten of rubber, de 
wanden met stof bespannen, een handel in levensmiddelen 
stelt heel andere voorwaarden en zal in zoo'n geval juist 
de nadruk gelegd moeten worden op de eischen van de 
uiterste hygiëne. 
Steenen vloeren en dito wanden, met ronde hoeken en in 
elkaar overgaande zullen voor dergelijke zaken aangewend 
moeten worden. Zoo heeft elke type zaak zijn eigenaar
digheden en zullen juist toegepaste materialen het karakter 
van de uitgestalde voorwerpen beter doen uitkomen en 
daardoor de aandacht op zich doen vestigen. 
Dit is juist m.i. een der voornaamste redenen, waarom een 
warenhuis, hoe goed en aesthetisch ook tot in de puntjes 

-verzorgd, zoo vermoeiend op den bezoeker inwerkt. De 
groote verscheidenheid van artikelen, welke uit den aard 
der zaak niet ieder in hun passende milieu geplaatst 
worden en daardoor niet tot hun volle recht komen en 
dikwijls met elkander disharmonieeren, moeten bij de be
zoekers het gevoel wekken, alsof zij op een markt, zij het 
dan ook een overdekte, terecht gekomen zijn. Het is dan 
ook zeer juist en zakenkundig gezien om aan een derge
lijke inrichting een lunchroom te verbinden, waar de ver
moeide kijker weer eenigszins op zijn verhaal kan komen. 
Deze warenhuizen vormen eigenlijk een categorie apart en 
zijn niet zoozeer meer te beschouwen als een winkel dan 
wel als een permanente markt, waarvan de leiding in één 
hand berust en de kooplieden plaats gemaakt hebben voor 
employe's. 
Om op den winkelbouw terug te komen, een eerste ver-
eischte is het, dat de étalagekasten ruim en zoo goed moge
lijk verlicht zijn, opdat de geëtaleerde voorwerpen op hun 
voordeeligst geëxposeerd kunnen worden. De noodige zorg 
zal besteed moeten worden om het spiegelen der ruiten te 
voorkomen, door b.v. de kasten zoo te maken, dat ook van 
de bovenzijde daglicht toe kan treden. 
Bij smalle gevels maakt men om étalageruimte te winnen, 
een soort van cour of portiek, van een recht- of veelhoeki-
gen vorm al naar de vereischte oppervlakte en waarin dan, 
zoo de ruimte dit toelaat, nog eenige vitrines voor kleinere 
voorwerpen opgesteld kunnen worden. In het geval een 
cour toegepast wordt is het wenschelijk om deze afsluit
baar te maken met een ijzeren- of bronzen hek. 
Nog een factor, welke zeer belangrijk is voor het aspect 
van den gevel en waarmede maar al te dikwijls bij den 
bouw geen rekenschap gehouden wordt, is de plaats 
van de zonneschermen, de afsluithekken, lichtreclames, 
uithangborden en opschriften. Deze worden veelal aange
bracht, wanneer het geheel gereed is en werken dan in 
negen van de tien gevallen storend, terwijl juist deze ge-



177 

gevens, wanneer er bij in het begin reeds rekenschap mede 
gehouden wordt, architectonisch juist te verwerken zijn en 
den winkel een verzorgd aanzien geven. 
Aan de verlichting van étalageruimte en intérieur diene 
de noodige zorg besteed te worden. Deze moet zoo aan
gebracht zijn, dat de kijker geen hinder van de lichtbron 
heeft en dat de geëtaleerde voorwerpen zoodanig ver
licht worden, dat geen storende en te sterke slagschadu
wen ontstaan, terwijl het daarentegen ook weer niet wen-
schelijk is om zoodanig te verlichten, dat geheel geen 
schaduw aanwezig is, daar de verlichte objecten dan een 
vlakken en nuchteren indruk geven en de plastiek der 
voorwerpen niet tot hun recht komt. 
De juiste manier van verlichten is alweer een vak op zich 
zelf en is voor ieder type winkel dan ook weer verschil
lend. Zoowel in binnen- als buitenland worden op dit ge
bied interessante proeven genomen, welke tot verrassen
de resultaten geleid hebben. W a t de verwarming betreft, 
de vulkachels, welke vroeger in de winkels gebruikt werden 
en een bron van stof en ergenis waren, zijn bij de moderne 
zaken verdrongen door centrale verwarming. 
Het aanbrengen en het plaatsen der radiatoren vraagt de 
noodige zorg en liefst worden zij in muurnissen onder
gebracht, opdat zij niet hinderlijk zijn bij de passage. 
Al naar den aard van den winkel kunnen zij door houten 
of bronzen radiatorenkasten aan het oog onttrokken of 
zichtbaar geplaatst worden in betegelde nissen. Met een 
enkel woord zij hier de aandacht gevestigd op het feit, dat 
bij zaken, welke zich daartoe leenen, het aanbrengen'van 
een betimmering in meer of minder kostbare houtsoort, 
waarin dan de bergplaatsen van de te verkoopen voor
werpen opgenomen zijn, aan zulk een zaak een smaakvol 
en gedistingeerd cachet kunnen verleenen. Ook kan roén 
in sommige gevallen een verrassend effect bereiken, door 
de winkelruimte in een aantal goed geproportioneerde en 
bij elkaar aansluitende ruimten te verdeelen. 

Door den vorm en de groepeering van deze kleinere ruim
ten met de daarin toegepaste meubels en door de wijze van 
betimmeren zal men de architectuur van het geheel beter 
tot zijn recht doen komen. 
Een stuk glas in lood op de juiste plaats aangebracht, zal 
de intimiteit van het geheel verhoogen en spaarzaam toe
gepaste decoraties op de muren aangebracht zullen een 
achtergrond vormen voor de geëtaleerde voorwerpen. 
Ook het smaakvol toepassen van bloemen en planten is in 
zoo goed als elke zaak op zijn plaats. 
Zooals ik reeds eerder gezegd heb, heeft elk soort winkel 
zijn eigen eischen en het zou te ver voeren om deze, in 
deze beschrijving, stuk voor stuk nader te bespreken. Doch 
nogmaals zij er op gewezen, dat welke zaak men ook 
heeft, of zij groot is of klein, men steeds als eerste factor 
moet beschouwen, dat het geheel zakelijk en overzichtelijk 
ingedeeld is. Dat de trappen, welke naar de verdiepingen 
voeren, goed zichtbaar en makkelijk te bereiken zijn, dat 
de cassa's met de afdeeling voor het inpakken der gekochte 
waren zooveel mogelijk in de nabijheid liggen van de 
plaats waar verkocht wordt en dat de vitrines en toon
banken zoodanig opgesteld worden, dat zij de passage 
niet belemmeren. Ook de dienstafdeeling zal zooveel moge
lijk in directe verbinding staan met de zaak, doch op een 
dusdanige wijze, dat het publiek er zoo weinig mogelijk 
mede te maken heeft. 

Een verheugend feit is het, dat er in Nederland thans een 
aantal firma's zijn , die op het gebied van wand- en vloer-
bekleeding, meubileering, verlichting, verwarming, koper
en metaalbewerking, aardewerk, glas-in-lood enz. zich een 
uitstekende reputatie verworven hebben en het zal ten 
slotte de architect zijn, die in overleg met zijn opdracht
gever en in samenwerking met deze firma's, een winkel
ruimte zal moeten scheppen, die zoowel technisch als 
aesthetisch aan de hoogste eischen voldoet. 

De Arbeid van Woningbouwvereenigingent 

door G* 

Zeer nuttig is de arbeid dezer vereenigingen. Het is een 
groote sociale arbeid in hoofdzaak ten gunste van „de 
kleine luyden". Het bestuurswerk is grootendeels liefheb
berij. Beter ware te spreken van opoffering, want lief
hebberij is wel een beetje te fraai gezegd. De administra
tieve werkzaamheden hebben in den loop der tijden een 
zoodanigen vorm aangenomen, dat hiervoor meestal een be
zoldigd bestuurslid (secretaris-penningmeester) wordt aan
gesteld. Tevens is dikwijls een kern van toezichthoudend 
en onderhoudend personeel aanwezig. Gaat van eerstge
noemde moreele kracht uit, de afdeeling onderhoud kan 
dikwijls zeer economisch werkzaam zijn. 

De bedragen op de balansen geven gereede aanleiding 
te spreken van millioenenzaken. Het eigen kapitaal is 
meestal slechts gering, terwijl tegenover het bezit aan 
huizen een even groot, maar niettemin afnemend bedrag 
aan voorschotten staat. 

Winstbejag is uit den aard der zaak niet het doel. In 
normale tijden is er nog wel een kleine winstkans, al zal 
ook hiervan weinig blijken, anders dan uit het goede onder
houd en de regelmatige aflossing van de annuïteiten (rente 
en aflossing). 

De abnormale tijden, waaronder wij willen verstaan de 
periode vanaf den wereldoorlog, heeft de exploitatie-
mogelijkheid omver gegooid, zoo niet blijvend, dan toch 
voor de duurgebouwde huizen voor langen tijd. Indien de 
huren van de nieuwe, in den duren tijd gebouwde woningen 
de exploitatie ten volle hadden moeten dekken zouden deze 
(de huren dan) zoo hoog opgeloopen zijn, dat er van rede
lijk verhuren zeker geen sprake geweest zou zijn. Onder 
redelijk verhuren verstaan wij verhuren aan passende ge
zinnen en verbieden van inwoning of onderverhuren. Het 
komt ons voor, dat op de genoemde woningen een tekort 
is van gemiddeld ƒ 3,— per week. Dit beteekent voor zoo
ver wij het kunnen beoordeelen een tekort van 50 tot 
afdalend 25 pCt. op de huurprijzen. Aangenomen mag 
worden, dat het kloppend maken der exploitatie den be
woners een extra last op zou leggen van 10 pCt. van het 
loon. (Gemiddeld loon gesteld op ƒ 30.— per week). Dat 
dit de grenzen voor de ledenbewoners te buiten gaat staat 
o.i. wel vast. Er zou een belangrijke opschuiving moeten 
plaats vinden waardoor het sociale nut voor een groot 
deel, zoo niet geheel, verloren gaat. 
Geleidelijk zal de exploitatie-balans om kunnen slaan. 
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betaling over een vrij lang tijdsverloop te verdeelen, dan 
zou inderdaad veel van onze bezwaren zijn ondervangen. 

Algemeene Woningbouwvereeniging. Huurproblemen. 

Doch dan blijft ons tweede bezwaar, dat der hooge huren, 
nog bestaan. Bij onze onderhandelingen met het gemeente
bestuur omtrent de mogelijkheid van het overnemen van 
een blok woningen, te bouwen achter het Stadion, bleek, 
dat de gemiddelde huur voor dubbele perceelen. met 6 of 
8 bewoners op een trap, niet minder dan ƒ 7,03 bedroeg. 
Dat wil dus zeggen, dat de huren zich zullen bewegen van 
pl.m. ƒ 6.— tot pl.m. ƒ 8,— per week. En nu wijst onze 
ervaring uit, dat zoodra de huur boven de ƒ 7,— uitgaat, 
het aantal inschrijvingen miniem, zelfs in enkele gevallen 
nihil is. Dat zich voor woningen met een huur boven 
ƒ 9 J — geen leden aanmelden en zij moeten worden ver
huurd aan niet-leden, achten wij alleszins begrijpelijk. Doch 
dat een Wontng, bestaande uit huiskamer, drie slaap
kamers en keuken, huur ƒ 7,60 in het blok „Amstelveen-
scheweg", bijna drie maanden en een dergelijke woning 
aan de Smaragdstraat met een huur van ƒ 7,40 eenige 
weken te huur heeft gestaan, ja, dat zelfs voor 2 vrije 
bovenwoningen in het blok „Amstelveenscheweg", met 
een huur van ƒ 8,30, geen enkel lid zich heeft aangemeld 
zijn verschijnselen die ons bestuur er op wijzen tusschen 
welke grenzen de huur van een arbeiderswoning zich kan 
bewegen. 

Daar staat tegenover, dat het onder de tegenwoordige 
verhoudingen beslist onmogelijk is arbeiderswoningen be
neden een gemiddelde huurprijs van ƒ 7,— te bouwen. 

Architect A. Schadée. — 1 Augustus 1927 heeft de heer 
A. Schadée, Architect, afd. Chef bij de Gemeentewerken 
van 's-Gravenhage, na een verband-van-36 jaren, den Ge
meentedienst verlaten. 
Groot was het aantal werken, dat in het hierboven ge
noemd tijdsverloop onder hoofdleiding van den heer 
Schadée tot stand kwam. Tot de voornaamste werken be-
hooren o.a. 80 scholen, 1 slachthuis, 1 electriciteitsfabriek, 
1 ziekenhuis, verschillende badhuizen en gebouwen voor de 
diensten van brandweer, politie, reiniging, telefoon en tram, 
voeg hierbij een 200-tal verbouwingen, groot en klein en 

Bij de losse plaat. 

In de perceelen Oude Molstraat 7 en 9 te den Haag 
worden bijna 125 jaren de zaken (Handels- en Boek-
drukkerij) gedreven der firma H. P. de Swart & Zoon, 
Uitgevers o.a. van het Vademecum der Bouwvakken. 
Niet alleen is de Firma een respectabel aantal jaren oud, 
ook de gebouwen waarin werkplaatsen, magazijnen en kan
toren zijn ondergebracht zijn minstens twee eeuwen gele
den gesticht. In den loop der jaren zijn meerdere verbou
wingen tot stand gebracht, voornamelijk zijn de werk
plaatsen verbeterd, gewijzigd en meegegaan met den tijd. 
De machines en persen zijn in die 125 jaren geheel ver-

B I J Z O N D E R H E D E N : 

Eigen Haard. 

Aantal leden 3350. Woningen 1509. 
Boekwaarde ƒ 7.373.000,—. 
Per woning gemiddeld ƒ 4886,—. 
Onderhoudskosten ƒ 61.600,—. 
Per woning gemiddeld ƒ 41,—. 

Aantal leden 6495. Woningen 2068. 
Aanschaffingswaarde ƒ 11.603.000. 
Boekwaarde ƒ 11.153.000,—. 
Per woning gemiddeld ƒ 5393,—. 
Onderhoudskosten ƒ 77.000,—. 
Per woning gemiddeld ƒ 37,̂ — ruim. 

Algemeene Woningbouwvereeniging. 

Is het te veel om van millioenen-zaken te spreken? 
Het werkterrein der woningbouwvereenigingen is nog 
lang niet volgebouwd, haar werkzaamheden op ander ge
bied nog lang niet beëindigd. Wordt het sociale nut in 
algèmeenen zin wel ingezien het trekt de aandacht dat 
..hulz.enbouwers of -eigenaren" zich in den laatsten tijd 
richten tegen de bouwvereenigingen in casu de gemeenten 
die per saldo borg zijn voor de vereenigingen. En tevens 
richt het Rijk zich tegen de gemeenten inzake het nakomen 
of beter gezegd het niet of tenauwernood nakomen der 
voorwaarden. 
Zoo kruisen allerlei belangen de wegen der woningbouw
vereenigingen en is met dit al de toestand hiervoor ver 
van gunstig. 

men zal beseffen, dat de werkkring van den heer Schadée 
er eene was van zeer grooten omvang; eene werkkring, die 
naast groote werkkracht eene groote technische kennis en 
zeer veel studie vorderde. 
Het heengaan van den heer Schadée zal voorzeker dan 
ook als een groot verlies voor den Gemeentedienst worden 
gevoeld, te meer, daar hij naast groote werkkracht, eene 
groote mate van bescheidenheid bezat en als mensch wist 
te steunen en raad te geven, wanneer steun of raad ge
vraagd werden. p 

vangen en vermeerderd met de modernste uitvindingen 
van hedendaagsche techniek. De heeren de Swart hebben 
in hun bedrijf steeds een open oog en oor gehad voor 
technische verbeteringen, om alles hecht en sterk, licht en 
luchtig te doen zijn. Hiervoor waren de zwaarste offers 
niet te groot. Nu het niet alledaagsche jubileum der Firma 
nadert, nu straks de firma de Swart 6 Zoon ruim een 
eeuw in de Oude Molstraat is gevestigd, werd overwogen 
het kantoor en het uiterlijk aanzien der gebouwen te ver 
beteren en te verfraaien. 

Ondergeteekende werd verzocht advies uit te brengen en 
in losse lijnen de restauratie aan te geven. Door de firma 
A. J. Briedé & Zoon te den Haag werd de verbouwing 

Personalia* 

Een goedgeslaagde Verjongingskuur. 
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S,^, ^T^ ^ t 0 t a l l e r t e v r edenheid, terwijl het 
drukkersbednjf in vollen gang bleef, binnen inkek 
maanden opgeleverd. cnKeie 

W a t het interieur betreft diene het volgende. Een scheeve 
binnenmuur werd gecamoufleerd, oude deuren en ko.imen 
die in meer- of minder verzakten toestand verkeerden op
geruimd, betimmeringen van onncodige hoeken en gaten 
werden gesloopt en het geheele voorhuis werd omgebouwd 

h&Mv V e i i S p r e i d V a n U i t t W e e wandlampen en een trap-

alas In f " d a n t a a r n ' ^ ^ ^ * S t ^ ™ - ^ l e u r ^ glas m lood zijn uitgevoerd 

a D a e anT r 9 e V e l ^f ^ gi00tSte m ^ a m o r P h O S e onder
dan kan " " e ^ ^ d e n b e s t a ^ e n toestand, 
dan kan men niet ontkennen of het was een rammelend 
geheel, vies bepleisterd en slecht in de verf, vol b a r s t e 
en scheuren, de kozijnen en ramen scheefg zakt, r a m S 

OUDE GEVEL. 

tot ruime kantoorlokalen met ontvanghall voor het publiek 
Ue toegang naar de drukkerij liep voorheen vanaf het 
kantoor door verschillende ondergeschikte lokaliteiten 
thans is een directe verbinding van kantoor tot werkplaat
sen tot stand gebracht. 

De hall is lambriseeringshoogte betegeld, eenvoudige qlas 
m ood paneelen zijn in deuren en ramen geplaatst, de 
verfwerken der nieuwe en gerestaureerde betimmeringen 
zijn m grijs en groen stemmig uitgevoerd. Gedempt kunst

met- of zonder roeverdeeling. een druipende qootliist 
kortom net den sloop nog waard. Een geheele nieuwe 
gevel bouwen was, gezien het ondoorbroken bedrijf dat 
er achter steeds in vollen gang is, ondoenlijk. Na rijp be
raad en grondig onderzoek was het resultaat, dat de goot-
ijst werd gericht, kozijnen, ramen en dorpels waar noodiq 

te lood geplaatst, vernieuwd of gerepareerd. Het oude 
pleisterwerk werd afgebikt, scheuren werden gedicht en 
opgespied en het geheele metselwerk beraapt met slappe' 
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cementmortel. De grootste ongerechtigheden waren nu 
uitgevlakt. Op dezen hechten nieuwen ondergrond werd 
een onderpui opgetrokken van zwart geglaceerde tegels 
ter hoogte van twee meter, daarboven werd tot de onder
dorpels der lichtkozijnen der eerste verdieping een beklee
ding aangebracht van ijzerkleurige, z.g. grestegels. Als af
dekking werd een zware zwarte granito band getrokken. 
De neggen der kozijnen werden mede betegeld en met 

kleine, ronde hoeken afgewerkt. Boven de ramen der 
benedenverdieping is over de geheele breedte van den 
gevel de firmanaam in vergulde letters aangebracht, ge
flankeerd door het Nederlandsche en Mecklenburgsche 
wapen. De bovengevel, geheel afgescheiden van de onder
pui, is in mooie grijze kleur grofkorrelig afgewerkt, z.g. 
kunstgraniet. 

De oude geverfde buitendeuren zijn door een stel blanke 
Moulmainteakhouten deuren vervangen afgehangen aan 
kogelscharnieren en voorzien van Lipssloten. De boven
ramen der kantoorlokalen zijn met glas in lood bezet. Het 
buitenverfwerk is in grijs en groen uitgevoerd. 
De losse plaat, die bij deze aflevering behoort doet de ver
jongingskuur goed uitkomen. Met betrekkelijk lage kosten, 
heel wat minder dan den prijs van een geheel nieuwen 

gevel, is dit werk tot stand gebracht. De firma Briedé 6 
Zoon is ten volle in staat dergelijk precieus restauratie
werk op goede en deskundige wijze uit te voeren. Al
vorens de firma de Swart & Zoon tot een nieuwe restaura
tie van den gevel dient over te gaan, zal zij wel haar twee 
eeuwen feest gevierd hebben. 

D A A F KOENS. 

NIEUWE GEVEL, 
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Een nadere beschouwing over Wegen en Verkeer* 

In het Meinummer van dit blad namen wij een zeer alge
meen gehouden beschouwing over Wegen op 
Wij hebben de zekerheid.' dat voor deze beschouwing 
ruime belangstelling bestaat en meenen dan ook een tweede 
en tevens laatste behandeling te moeten geven 
Gaan wij hierbij terug naar de steden en wel bij voorkeur 
de oude steden. Wij zien hierbij, dat deze steden, meestal 
binnen wallen of vestingen gelegen zijn (geweest) en om 
zoo te zeggen in keurslijven gewrongen zijn. Het gevolg 
hiervan is nauwe straten en stegen zelfs steegjes 
Is dit wel de hoofdoorzaak van tal van verkeersmoeilijk
heden, anderzijds heeft in veel gevallen de ver vooruit
ziende blik ten eenenmale ontbroken. 
Met de snelle uitbreiding der bevolking en dus der steden 
is het met te verwonderen, dat vele plaatsen de ontstane 
verkeersmoeilijkheden niet anders kunnen ondervangen 
dan door slooping of doorbreking en eventueel demping 
Ue buitenwijken kunnen over het algemeen ruimer opgevat 
en uitgevoerd worden. Dit is dan ook meestal wel het 
geval. 

Terloops wordt even opgemerkt, dat men in Amerika b v 
m New-York met andere moeilijkheden heeft te kampen' 
Is hier de stratenaanleg op zich zelf al royaal genoeg, men 
begaat hier de betrekkelijke kortzichtigheid door in de city 
m de wolkenkrabbers een zoodanig aantal menschen te 
concentreeren, dat men hier op de spitsuren voor moeiliik-
heden is komen te staan, die bijna niet te overwinnen zijn 
Mei n voor dat b.v. in het gebouw „The equitable buil-
ding overdag 13.000 menschen leven en werken en dat 
deze tusschen 5 en 6 uur worden losgelaten 
Soortgelijke concentraties zijn hier te lande voorloopig nog 
met te vreezen. Dit neemt niet weg. dat in de groote ste
den op spitsuren opstoppingen in het verkeer kunnen ont
staan die naar onze begrippen nog al van belang zijn Wij 
zien daarbij, dat de trams door hun rails niet bevorderlijk 
zijn voor een vlot verkeer1). Het doet dan ook eigen
aardig aan dat juist in het centrum de trams bij voorkeur 
gebruikt worden terwijl de communicatie naar de buiten-
atgelegen wijken door autobussen wordt onderbroken Een 
omgekeerde verhouding was o.i. logischer ook met het 
oog op de bestratingen. Mogelijk wijzigt zich het verkeer 
geleidelijk in dezen zin. 
Het is nog niet zoo lang geleden, dat wij een onderhoud 
hadden met iemand, die naar Nederland kwam na achter
eenvolgens door Amerika, door Noorwegen, Zweden en 
Uuitschland te zijn gereisd hier te lande verbaasd stond 
over het (in verhouding) groot aantal actieve wielrijders 
m de steden. 

De Nederlander, die gewend is per fiets naar zijn werk 
te gaan, kan hier nog maar niet van af stappen. De asphalt-
wegen lokken het fietsen uit, al zal iedere wielrijder o i 
direct toegeven, dat het genoegen van dezen dagelijkschen 
tietstocht door stopborden enz. maar zeer denkbeeldig is 
Verwachten wij eenerzijds, dat de trams uit de binnenstad 
verdwijnen zullen, anderzijds verwachten wij. dat de wiel
rijders binnen afzienbaren tijd uit de city geweerd zullen 
worden. 

) Nemen wij verder in aanmerking de gelukkig zeldzame gevallen 

bii V ^ T * T^ V a n e e n 9 c d e d t e v a n h e ' ^ t en kijken wij hoe 
W] slecht weer de trams hopeloos vol zijn reeds kort hij het begin
punt dan vinden wij een tram geen ideaal verkeersmiddel 

Op het oogenblik wordt dit laatste nog als een onbillijk-
heid aangevoeld. Blijft het verkeer per auto of autobus 
toenemen als hier en elders het geval is, dan zal dit gaan 
ten koste van de fiets. 
Fietsen van uit de groote steden naar buiten is over het 
algemeen ook al geen onverdeeld genoegen meer De 
wegen zijn gemeenlijk te smal, de fietspaden eveneens of 
te gering in aantal. 
Hoewel wij zelf gaarne fietsen, hebben wij op de groote 
verkeerswegen het gevoel gekregen van terzijde gejaagd 
te worden door de voorbij snorrende auto's. Denk niet 
dat wij de regels van het verkeer niet erkennen of willen 
negeeren. Integendeel. 
Het fietsen, hoe mooi op zich zelf is o.i. alleen nog ten 
volle te genieten diep in de provincie. Is het wonder dat 
wij hierbij denken aan de Veluwe of b.v. Gelderschen 
Achterhoek? 
W a t te zeggen van den eenzamen en steeds zeldzamer 
wordenden wandelaar? Zocht deze uit den aard der zaak 
al den buitenkant, hij moet met weemoed in zijn hart 
ervaren, dat hij. beginnende van uit de stad. steeds dieper 
de vrije natuur in moet trekken en steeds meer verboden 
wandelingen of afgesloten terreinen ontmoet. Dit treft te 
meer, omdat juist de meMvandelaars hier de oorzaak van 
zijn. 

Is het verkeer heden ten dage al gevaarlijk genoeg door 
zijn snelheid, het valt niet te ontkennen, dat de verkeers
middelen veel, te veel, gevaarlijke klippen ontmoeten en 
aldus op rekening van het tegenwoordige verkeer worden 
geboekt talrijke gevallen, die feitelijk slechts indirect aan 
het verkeer op zich zelf te wijten zijn. 
Wij denken hierbij aan de gevaarlijke wegkruisingen de 
meest onlogische bochten of hellingen. Met een gevoel'van 
oprechte waardeering denken wij aan het nuttige werk dat 
de K. N. A. C. en de A. N. W . B. in deze richting reeds 
deden en nog doen. 

Iedereen kent de waarschuwingsborden en is op de hoogte 
van de talrijke, meestal met succes bekroonde, pogingen 
om bijv. gevaarlijke bochten weg te nemen of te ver
minderen. 

Opgemerkt wordt, dat spiegels hierbij zeer nuttig werk 
kunnen doen. 

Een nieuw en ontzettend gevaar is in de laatste jaren op
getreden in den vorm van de talrijke onbewaakte over
wegen der spoorwegen. Men moet het gevaar van deze 
overwegen niet wegredeneeren of trachten te verkleinen. 
Het is o.i. een blijvend, geducht gevaar. Slechts een cyni
cus zal o.i. vol kunnen houden, dat het menschdom zich 
hier zonder meer heeft aan te passen. Het verwondert, dat 
de techniek nog niet zoover gevorderd is. dat een of 
andere oplossing gevonden is waarbij het gevaar tot een 
minimum beperkt wordt. 

Zoo wij al een voorspelling zouden kunnen doen dan is 
het wel deze, dat de noodzakelijke waarschuwing gevon
den zal worden in een combinatie van geluid- en licht
signaal. Overdag zal het noodig zijn, dat de trein zijn komst 
zeer luid aankondigt terwijl 's avonds tevens een licht
signaal noodig zal zijn. De technicus die hiervoor een be
vredigende oplossing ontdekt zal zich de dankbaarheid der 
natie verwerven. 

Wan t met uitzondering van enkele gevallen is het niet 
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waarschijnlijk, dat de directie der spoorwegen op haar 
schreden terugkeert. 
Zijn de gevaren op den weg al in voldoende mate aan
wezig zij worden in veel gevallen verhoogd door gevaren 
die de wegen of het wegdek aankleven. 
Wij bedoelen slecht onderhouden wegen, kuilen en gaten 
in de wegen alsmede gladheid der wegen. Gladheid kan 
ontstaan door sneeuw of vorst maar bij de asphaltwegen 
bovendien door regen. 
Er zijn n.l. asphaltwegen die reeds bij regenval gevaar
lijk glad worden. Is dit in enkele gevallen over het geheele 
wegdek het geval, in de bochten bestaat het z.g. slipgevaar 
dan zeker in niet geringe mate. 
Verder zijn er in ons land diverse wegen welke op een 
zoodanige manier door het verkeer worden belast, dat de 
overbelasting hier het groote gevaar is. Een berucht voor
beeld is hiervan de Muiderstraatweg. De wegindeehng is 
hier ongeveer als volgt: 
Langs een Vaart een grasberm, dan een fietspad, dan een 
keiweg, en daarnaast het tramspoor van de Gooische 
Stoomtram. Het tramspoor ligt in het losse zand. De kei
weg, op diverse plekken klinkerweg, is zoo smal, dat twee 
auto's elkaar ternauwernood kunnen passeeren. Meermalen 
zagen wij auto's over het rijwielpad uithalen en is mede 
door de afwatering aldus een uitholling of zoo men wil 
een opstaande kant aan den weg gemaakt, die het gevaar 
o.i. aanmerkelijk verhoogt. Het verkeer wordt eenige 
keeren op nauwe bruggen samengeperst terwijl het rijwiel
pad, zooals dat bij enkelvoudige paden het geval is, eenige 
keeren over den weg wisselt. Als de langvoorgenomen 
plannen tot verbetering van dezen weg eens uitgevoerd 
zijn (de plannen zijn door het Ministerie van Oorlog 
tegengehouden) zullen wij ons wederom per fiets over 
dezen weg naar het Gooi begeven. 
Spreken wij over het Gooi dan moeten wij gaarne be
kennen, dat er nog mooie wegen voor wandelaar of fietser 
aanwezig zijn. 
De motorrijders of automobilisten bekommeren zich, behou
dens eenige grondige uitzonderingen, o.i. in hoofdzaak 
alleen om het eindpunt van hun tocht, zoodat deze over 
mooie wegen een eenigszins andere meening hebben dan 
wandelaar of fietser (renners behooren o.i. bij de cate
gorie motorrijders en automobilisten). 
Eenvoudig maar kernachtig hoorden wij de min of meer 
ongemotiveerde haast der motorrijders en automobilisten 
eens aldus bestempelen: „zij behoeven nergens op tijd te 
zijn maar hebben niettemin steeds groote haast op de 
manier van een rentenier die niets te doen heeft en het toch 
altijd druk heeft". 
Onderschrijven wij eenigszins de juistheid hiervan, wij 
willen de automobilisten gaarne een ongestoorde rit 
gunnen. Geen scharrelende wielrijders over den weg, geen 
tollen, geen gesloten bruggen en geen boerenwagens die 
niet willen uitwijken. 
Bij alle beschouwingen repten wij nog slechts enkele keeren 
over de rijwielpaden. Welk een nuttig werk verricht wordt 
door het aanleggen van deze paden wordt alom erkend. 
Evenzeer als het rijwielpad voor de wielrijders is (en in 
dat geval de rijweg niet voor de fietsers) evenzeer moeten 
de rijwielpaden met door de wandelaars in beslag genomen 
worden. Zoo dit laatste al gebeurt wij zouden er geen 
bezwaar tegen hebben als bij passeeren de wandelaars 
blijk gaven op verkeerde bodem te loopen. Helaas hebben 
wij meermalen moeten constateeren, dat dit gaenszins in
gezien wordt. 

Zoo wij ons niet sterk vergissen kleeft aan rijwielpaden 
ook soms dit bezwaar, dat het gebruik niet in alle provin
cies uniform is geregeld. 
Wij hebben hiermede een samenvatting van weg en ver
keer gegeven, die mogelijk al geen aanspraak kan maken 
op volledigheid, maar door velen onzer lezers onderschre
ven zal worden. 
Geven wij ten slotte een opsomming van ons bekende 
wegen die om een of andere reden de aandacht trekken 
of verdienen. 

Drukke wegen: (in willekeurige volgorde). 

Ie. De reeds genoemde Muiderstraatweg. 
2e'. De Nassaukade—Stadhouderskade te Amsterdam. 
3e. De weg Rijswijk—den Haag. 
4e. De weg Loosduinen—den Haag. 
5e. De weg Haarlem—Amsterdam. 
6e. De straatweg om Fort de Bilt bij Utrecht. 

De weg Haarlem—Amsterdam wordt geleidelijk van 
asphaltdekken voorzien. Een zeer groote verbetering is het 
afzonderlijk liggende rijwielpad. 
De straatweg om Fort de Bilt geeft aanleiding tot talrijke 

klachten. 
Tot soortgelijke klachten geven meer wegen in ons land 
aanleiding. 
De geachte lezers vullen maar aan. 

Slechte wegen. 

De steenslagwegen zooals wij die vorig jaar aantroffen 
in den Haarlemmcrmeerpolder. Hetzelfde bezwaar gold 
den weg Broek in Waterland—Edam. Evenmin hadden 
wij eenige bewondering voor den weg Amstelveen—Aals
meer. De geachte lezers vullen maar aan met talrijke soort
gelijke landwegen die tegen het autoverkeer niet bestand 
blijken. 

Mooie en goede wegen: 

Den Haag—Wassenaar. Verder troffen wij ten vorigen 
jare prachtige klinkerwegen aan bij Ruurlo, Vorden, 
Holten, Hengelo, enz. 
In Apeldoorn ontmoetten wij prachtige asphaltwegen. Vele 
gemeenten in ons land zullen gaarne getuigen, dat ook zij 
mooie asphaltwegen bezitten. 
Deze zijn ook in Amsterdam zeer zeker aanwezig. Verder 
de geachte lezers enz. 

Gevaarlijke wegen: 

Als zoodanig willen wij alle of althans bijna alle onbe
waakte spoorwegovergangen aanmerken. Een zeer ge
vaarlijken weg vonden wij destijds de helling met bocht de 
Grebbe bij Wageningen. 
De geachte lezers vullen aan of vragen inlichtingen bij de 

A. N. W . B. 

Wij besluiten onze beschouwingen met een opwekking aan 
onze lezers om ieder naar eigen vermogen mede te werken 
tot het verkrijgen van goed geordend verkeer over goede 
wegen. 
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Schoolbouw der N e d Hervormde Gemeente te VGravenhage. 
Architect G. Nijhoff, aldaar. 

Het is nog maar een goede 25 jaren geleden, dat Rijswijk 
van Den Haag gescheiden lag door een 3 kilometers 
breede band van malsche weiden. Rustig droomde er het 
vee op het groene tapijt, nu en dan zacht opgeschrikt door 
de boemelende stoomtram Den Haag—Delft. Vanaf het 
Viaduct, de Laak, Witsenburg en verder tot Delft liep 
een smalle straatweg, door hooge eikeboomen beschaduwd, 
een weg in dien tijd voldoende om het toenmalige paarden-
verkeer op te nemen. Naast den berm was een verlaagd 
pad aanwezig voor voetgangers. Deze weg was voor 
Hagenaars een geliefde wandeling, heen over Rijswijk 
terug over Voorburg of naar de Naald. In dien tijd 
bloeiden de thee- en speeltuinen het Molentje, Oversteen, 
Witsenburg, het Plankje, Wykerbrug, enz. Dit waren 

dat de geheele aanleg ruim is en dat overal licht en lucht 
toe kan treden. Er zijn vooral veel Gemeentewoningen 
gebouwd. De Architectuur is eenvoudig en draagt geen 
apart cachet, zooals b.v. in Amsterdam in de nieuwere 
wijken. De eentoonigheid der straten van een kwart eeuw 
geleden is echter verre gebleven. Het meerendeel zijn 
woningen van 2 of 3 verdiepingen hoog. Enkele fabrieken, 
scholen en kerken zijn in deze wijk gesticht en een der 
meest naar voren tredende bouwwerken is de schoolbouw 
der Ned. Hervormde Gemeente aan de Draaistraat aldaar. 
Het ontwerp is van de hand van den Haagschen Architect 
G. Nyhoff, die met deze schepping getoond heeft het 
karakter „school" te beheerschen. 
Genoemde Architect kreeg van het Schoolbestuur de 

Gevel aan de Draaistraat te 's-Gravenha 
Architect G. Nljhoff. 

vooral op warme zomernamiddagen en avonden de groote 
trekpleisters voor het Haagsche publiek. 
Alras breidde de Hofstedelijke expansie zich ook in de 
richting Rijswijk uit, de verkeersdemon eischte breedere 
banen, vooral voor de benzinetractie. Het zoo landelijke 
Rijswijk is thans, hoewel nog zelfstandige Gemeente, een 
groote voorstad van Den Haag. De smalle klinkerweg 
met de minime brugjes heeft plaats gemaakt voor een 
breede boulevard. Speciale wegbanen zijn voor het snel
verkeer gereserveerd, de vroegere rust is nu verre te 
zoeken. W a a r eenmaal de dotterbloemen en madeliefjes 
vrij in het veld kleurden, zijn nu de kunstmatige vloeren 
van gebakken steen en betontegels gelegd, een spinneweb 
van straten is ontstaan. De huizenreeksen zijn bij tien
tallen te voorschijn getooverd, in korten tijd is Rijswijk 
vloeiend in Den Haag overgegaan. Het is daar een flinke 
stad op zich zelve, doorsneden door een hoofdverkeers-
ader, de moderne Rijswijkscheweg. Het spreekt vanzelf. 

opdracht een plan te maken op een terrein aan de Draai
straat voor een bijzondere L. O. school bestaande uit 
14 klassen, een lokaal voor handenarbeid, gymnastiek
lokaal, kamer voor het schoolhoofd, verschillende ruimten 
voor leermiddelen, fietsenbergplaats, centrale verwar-
mingskelder met brandstoffenruimte, zoomede een con
ciërgewoning. 
Wanneer men de situatie beziet, kan men opmerken, dat 
het terrein door haar hoekigen vorm voor schoolbouw 
ongunstig was. 
De Architect is bij zijn ontwerp goed geslaagd, vooral de 
plaats der conciërgewoning boven het gymnastieklokaal 
is goed gevonden. Alle leslokalen zijn rustig gelegen, die 
aan de straatzijde hebben zijlicht, zoodat direct straat-
rumoer vermeden wordt. 
De school biedt ruimte voor 672 leerlingen, rekenende op 
48 kinderen per lokaal, dus is het een school met z.g, 
parallelklasscn. 
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Gang met trappenhuis begane grond tot Ie verdieping 

In dit gedeelte van Den Haag is boven het staal een 
veenlaag aanwezig, die zoo diep zit, dat een heifundeerino 
noodig blijkt van 5 meter lange palen. In het geheel 
werden 710 palen ingeheid. Met inbegrip van het maken 
dezer tijdroovende fundatie heeft de geheele bouw 14 
maanden geduurd. Men behoeft slechts de interieurfoto's 
te zien en men merkt dat, een voor kinderen zoo noodige 
gezellige lichte toon, aanwezig is. De vroegere donkere 
gangen zijn hier onbekend, een gemakkelijke trap klimt 
naar boven, hygiënische afwerking vindt men overal, zelfs 
de kapstokhaken met de bovenstaande figuurtjes werken 
mede tot veredeling en vervroolijking der kindergeest 
De vloeren en wanden der gangen, de privaatruimten de 
trapbalustraden zijn allen bekleed met tegels, de vloeren 
met dubbel hardgebakken tegels in porfier. De kleur der 
middenvelden is lichtgeel, de randen zijn zwart. De wanden 
zijn van porfiertegels van lichtgele kleur. De bovenrand 
en plinttegels zijn dofzwart. De timmerwerken in de 
lokalen zijn in frissche kleuren geschilderd. Ieder lokaal 
heeft zijn eigen tinten. De gebruikte kleuren zijn: oranje 
blauw, geel met groen, de kleuren van het gymnastiek
lokaal zijn kobaltblauw met scharlakenrood. 
De hoofdleiding van den bouw berustte tevens bij den 
ontwerper, den Architect G. Nyhoff. De bouw werd uit
gevoerd door den Aannemer C. Videier te Bergen op 
•^oom, de aannemingssom bedroeg inclusief het gewapend 
ƒ T o M - / H 6 " 8 0 0 ' ~ ' d e c o n d e r 9 e w 0 n i n g kostte 
Het gewapend betonwerk, bestaande uit vloeren, balken. 

trappen en lateien werd vervaardigd door de Koninklijke 
Rotterdamsche Betonijzer Maatschappij voorheen van 
Waning & Co. voor een bedrag van ƒ 18.000, . 
De schoolmeubelen werden gemaakt volgens het ontwerp 
van den Architect door de firma Rothuizen te Heelsum 
voor een bedrag van ƒ 13.154, . 
De gevels van deze Prinses Julianaschool zijn gemetseld 
in 2 kleuren, van bonten steen en platvol gevoegd. De 
gevels zijn van voorname moderne Architectuur, wel
overwogen in verhoudingen. De twee groote gevelvlakken 
zijn door de lange hooge spleten met de sterk schaduw 
gevende uitgemetselde siersteenen hun anders noodlottige 
eentoonigheid kwijt. 

Wanneer wij een moderne school bezichtigen benijden wij 
de jeugd, die in een dergelijke omgeving hun eerste onder
richt ontvangen. Niet alleen toonen onze woonwijken 
vooruitgang; fabrieken, kerken, scholen, schouwburgen 
enz. verbeteren met den dag. De moderne Architectuur 
toovert ons weelde voor het oog, zij werkt in de eerste 
plaats voor onze sociale vooruitgang. Het dagelijks 
verblijf der jeugd in een licht, ruim en kleurenschoon 
gebouw zal niet nalaten eenen gunstigen invloed uit te 
oefenen op hun gevoelsleven. Het zal hen reeds vroeg de 
aandacht doen vestigen op harmonie, schoonheid en 
eenvoud. 

Het is ons een genoegen hier eenige reproducties op te 
nemen van dit mooie werk van den Architect G. Nyhoff. 

D. K. 

lm. 

erdiepihg. 



188 

De Zegelwet 1917 op diverse punten getoetst aan de practijk 

en wel speciaal aan die van het Aannemersbedrijf 

door Practikus» 

Iedereen, die in den handel is, weet wel, dat op elke 
kwitantie boven ƒ 10,— een zegel moet van 10 cent. 
Echter zijn er diverse vrijstellingen, zoodat het al weer 
niet opgaat, dat op elke kwitantie boven ƒ 10,— een zegel 
moet. Als wij spreken van zegel, wordt bedoeld of een plak-
zegel, of een droog zegel of een nat zegel. In geen geval 
is hier sprake van een postzegel, hetgeen niet wegneemt, 
dat in noodgevallen wel eens een postzegel gebruikt is in 
de plaats van een plakzegel. Ook is wel eens vergeten een 
zegel te gebruiken. Beschouwen wij dit echter als over
macht. Het is in het aannemersbedrijf b.v., een be
drijf dat overal werkt, en waar niet altijd een zegel bij de 
hand is, wel eens gebeurd, dat een kwitantie niet behoor
lijk gezegeld is geworden. Of deze gevallen naar behooren 
vervolgd en gestraft zijn is ons niet bekend! 
Is een plakzegel over het algemeen wel bekend, in het 
Koninklijk besluit van 4 April 1917, S. no. 273, is het plak
zegel geheel omschreven en aannemende, dat het u interes
seert zij medegedeeld, dat op acht regels veertien malen 
voorkomen de woorden: „Nederlandsch plakzegel". 
Een droog zegel of beter een droge stempel wordt als volgt 
omschreven: „een stempel waarmede machinaal een indruk 
in het papier droog wordt geschroefd op een rond oranje
kleurig vlak". 

Een stempel, welke in blauwen inkt wordt afgedrukt wordt 
aangeduid als natte stempel of zooals wij hiervoor reeds 
zegden: nat zegel. 
Van bijzondere beteekenis is wel, dat stempeling met den 
drogen stempel alleen plaats heeft aan het Algemeen Zegel
kantoor en aan de kantoren van het buitengewoon zegel te 
Amsterdam, te 's-Gravenhage en te Rotterdam. W i e dus, 
elders wonend, erg gesteld is op den drogen stempel kan 
er een uitstapje van maken. Echter kan het aldus te zegelen 
papier ook opgezonden worden door tusschenkomst van 
het zegelkantoor ter plaatse. 
Het bekende stempel: „te zegelen" wordt in het algemeen 
in de provincieplaatsen op de stukken geplaatst. Het zegel
stempel zelf wordt in de provinciale hoofdplaatsen er op 
geplaatst. 
W a t het plakzegel betreft zij nog opgemerkt, dat ondertee-
kening met inktpotlood gelijk staat met inkt. 

Het veelvuldig gebruik van ijzeren damplanken heeft de 
constructie in het leven geroepen van heiblokken welke 
speciaal geschikt zijn voor die planken en ook veelal 
dienen om ze uit te trekken. 
Onder die heiblokken is de Mac. Hierman Terry een der 
meest bekende. La Technique des Travaux geeft eenige 
beschouwingen daaromtrent, waaraan wij het volgende 
ontleenen. 
Het toestel is reeds zóó bekend, dat een gedetailleerde be
schrijving hier wel achterwege kan blijven. Wij zullen er 
slechts even aan herinneren dat de zuiger van het blok 
niet alleen door zijn eigen gewicht naar beneden gedreven 

De handteekening gaat in het algemeen over het zegel, de 
dagteekening er op. 

Wordt de vraag gesteld: wat is zegelrecht, dan is het ant
woord: Een belasting die geheven wordt van de in de 
zegelwet genoemde stukken. (Art. 1). 
De zegelwet staat bekend als de zegelwet 1917. De wet is 
in werking getreden 1 Juni 1917. 
Hoe moeilijk het is een wet onfeilbaar in elkaar te zetten 
blijkt wel uit de diverse wijzigingen nadien aangebracht. 
Bovendien was in de wet zelf nog sprake van zegel van 5 
cent hetgeen 10 cent is geworden. 
Het zegelrecht of beter de belasting kan op verschillende 
manieren worden voldaan: (art. 2) . 

Ie. door gebruik van gezegeld papier (h) of van plakzegels 
vanwege het Rijk (a) uitgegeven. 

2e. door gebruik van buitengewoon (c) gezegeld papier (b) 
of door betaling van het verschuldigde recht aan 's Rijks 
ambtenaar (d). 

Wij lichten dit als volgt toe: 

a. Het Rijk is het Rijk in Europa dus zonder de koloniën. 

b. Onder papier wordt tevens perkament verstaan alsmede 
iedere andere stof waarop de aan zegelrecht onderworpen 
stukken zijn gesteld. 

c. onder buitengewoon gezegeld papier wordt verstaan 
papier dat op verzoek van belanghebbenden van Rijkswege 
gestempeld is. (Wij denken hierbij aan contracten en 
contractteekeningen). 

d. 's Rijks ambtenaar is de ontvanger van de registratie 
of van het zegel. 

Het volledig beheerschen van wetten is geen eenvoudige 
zaak. De zegelwet maakt hierop geenszins een uitzonde
ring. Als wij dus in volgende nummers van ons blad de 
zegelwet toetsen aan de practijk, dan zijn wij niet volledig, 
gooien de ballast bij het puin en zullen ter opluistering 
eenige bijzondere bepalingen inlasschen en het geheel u 
voorzetten in diverse gangen, die wij zoo smakelijk moge
lijk hopen op te dienen. 

i wordt, doch daarbij tevens den invloed van den lucht- of 
: stoomdruk krijgt. 
1 Het gewicht van den zuiger is betrekkelijk klein ten op

zichte van het totaal gewicht van het blok. De reden 
: hiervan is in het volgende feit te zoeken: Wanneer de 
5 zuiger bij het neergaan door den stoomdruk wordt neer-
» gedreven, dan oefent die druk natuurlijk op het deksel 

van den cylinder een reactie uit welke bijv. bij een der 
bloktypen 1500 kg bedraagt (bij 6 atm.). 

r Die reactie moet door het gewicht van het blok zelf ten 
c minste uitgebalanceerd worden, zoodat men bijv. een 
i cylindergewicht van 1900 kg heeft. 

Dubbelwerkend Tril-Heiblok+ 
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Diezelfde opwaartsche kracht werkt op het cylinder 
lichaam bij het einde van het omhoog gaan van den zuiger 
voor het ontsnappen van den stoom. De schrijver geeft 
dan de karakteristieken van een blok van 2350 kg, welke 
225 slagen per minuut geeft. 
De schrijver zet dan een heiformule uiteen: 
M = gewicht van den zuiger = 364 kg. 
S = oppervlakte van den zuiger waarop de stoom drukt 
= 360 cm2. 
d = doorsnede = 24,2 cm. 
P = gemiddelde stoomdruk 4,25 kg/cm2. 
E = arbeid per slag. 

E — dm + dSp (1). 
De kleine zuigerslag heeft als gevolg, dat men gemakke
lijk een groot aantal slagen van het blok per minuut kan 
bereiken (175 met blok no. 6) hetgeen natuurlijk het 
zakken der planken in de hand werkt door het practisch 
uitschakelen der inertie. 
Stellen wij E, = = effectieven arbeid per slag, een arbeid 
welke gedeeltelijk tot het samendrukken van den paal en 
gedeeltelijk van den indringingsarbeid gebruikt wordt. 
f = gewicht van den paal met helm. 
e = nuttig effect van het heiblok. 
Men neemt aan: 

Ei — E x Üï+F (2) 

J> cS 

In de praktijk heeft men: 
e2 = 0.50 voor ijzeren palen. 

0,40 voor betonpalen. 
0,30 voor houten palen, 

indien de arbeid verricht wordt door een stalen zuiger 
welke op een stalen paalmuts terecht komt. 
Bij een vrijvallend blok moet men dikwijls zijn toevlucht 
nemen tot een houten paalmuts waardoor e soms van 0 25 
tot 0 valt, waardoor de nuttige heiarbeid zeer benadeeld 
wordt. 
Stellen wij: 
S = het zakken per slag in mm. 

= tijdelijke elasticiteitscoëfficiënt van den paal gegeven 
in mm per M. paallengte. 
R = bodemweerstand in tonnen. 
L = paallengte. 

dan krijgen wij: 

R (S + ^ ) (3) 

Men neemt slechts de helft van de waarde van C omdat 
de elashsche samendrukking van den paal zoowel den 
arb^d van het blok als dien van de paalreactie hindert 
De vergelijking (3) laat zich schrijven: 

_ E, 
R 

S + ^ 
(4) 

Haalt men de waarde van E uit (2) en (1) dan heeft men: 

R = d(M + 5p) v M + Pe-' /[K 
» T . TV (5) î M + P 

De volgende benaderingsformule wordt veel in de Ver 
eenigde Staten toegepast: 

M 
(6) 

R 4 : d(M+iP) x 

5 / x M + 3P 
De formule (6) eischt een zekerheidscoëfficiënt 6 voor de 
palen en damplanken in ijzer terwijl de formule (5) welke 
meer volledig is, vermits ze rekening houdt met de tijdelijke 
deformatie van den paal en van zijne samenstelling, slechts 
eene 3—4-voudige zekerheid eischt. 
Empirisch gesproken kan men den stuit berekenen door 
als eenheid den duur van het heien te nemen, bijv. 2 cm 
per minuut bij hooge snelheid. De coëfficiënt C der for
mule (3) werd in de practijk verkregen na vele proeven 
met diverse paalsoorten, die proeven werden gedaan met 
een gemiddelden druk van 70 kg per cm2 paal doorsnede 
hij gemiddelde heisnelheid of 100 kg per cm2 bij groote 
snelheid. 
Men vond aldus de volgende waarden: 

Paaltype. 

IJzeren damwand . . . 
Beton 
Hout 

Elasticiteitscoëfficiënt C in mm per 
m1 paallengte. 

Gemidd. snelheid. Groote snelheid 

16 
50 
80 

40 
80 

128 

Internationale 
door v» 

Met dezen eenigszins vreemden titel verscheen begin dezes 1 
jaars bij de N. V. Uitg. Mij. „de Tijdstroom", te Huis 
ter Heide, een nieuw zeer royaal uitgevoerd maandschrift. 
Het is van algemeene strekking onder hoofdredactie van 
Arthur Müller-Lehning en drie andere redacteuren, die elk 
een deel verzorgen; de architectuur is voor rekening van 
den bekenden stads-architect van Rotterdam, J. J, P. Oud. 
De medewerkers zijn er, vooral voor de bouwkunst uit 
alle hoofdsteden van Europa; zelfs New-York is genoemd. 
Het verschijnt in vier talen: Nederlandsch, Duitsch 
rransch en Engelsch. 

Een viertal nrs. liggen voor ons, waaruit blijkt, dat de 
bouwkunst een voornaam deel beschoren is. waarom wij 
dan ook een bespreking wenschelijk achten. Het is echter 
de bouwkunst van de toekomst, die hierin voorgestaan en 

Revue i 10t 

d. W. 

gepropageerd wordt. De naam van zijn redacteur deed dit 
reeds vermoeden. 

No. 1 brengt ons daarover niet veel meer dan een inleiding 
van arch. Oud, een ontwerp van van Ravesteijn. voor een 
kantoorgebouw en een art. van den ultra-modernen schil
der Piet Mondriaan over het wezen van de moderne stad 
Een art. van den Rus Kandinsky over synthetische kunst 
is zeer interessant voor wie goed Duitsch verstaat. 
No. 2 opent met een art. van Mart Stam over M-kunst, 
waarin hij de zucht naar monumentaal bouwen fel hekelt 
en niet meer van onzen tijd beschouwt. Ziehier den aanhef 
van zijn art.: 
,.De moer is hoekig, niet rond - - w e weten waarom. 
De badkuip is glad - - w e weten waarom. 
De deur is 2 m hoog - - we weten waarom. 
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Steenen worden gezaagd, gehakt, geslepen, gepolijst; daar
na opgestapeld nu eens in een rechthoek, dan in een zes
hoek, in een acht- of tienhoek, soms 1 meter dan weer 20 
meter hoog, maar niemand weet waarom". 
Arch. Oud schrijft over huisvrouwen en architecten, hij 
roept de eersten op om de laatsten in toom te houden en 
om alleen practische woningen te bouwen. Hij schrijft o.m.: 
,,Er is geen enkel argument aan te voeren, waarom men 
van het bouwen niet ook het grootst mogelijke rendement 
zou mogen vergen. Architectuur dient te baseeren op het 
leven in zijn natuurlijk mogelijke vorm, om dit tegelijker
tijd op te voeren tot een niveau, waarop zelfs het banale 
geestelijk zijn rechtvaardiging vindt. Alleen dat bouwen 
heeft een toekomst, dat zich behalve esthetisch ook ethisch 
te handhaven weet: dat niet parasiteert op de samenleving, 
doch deze in haar ethisch volmaakt mogelijken vorm mee
maakt". Hierop volgen in het Duitsch de eischen van de 
beroeps-organisatie der huisvrouwen te Stuttgart en een 
ontwerp-teekening van een in aanbouw zijnde arbeiders
woninggroep van den schrijver zelf. 

v. Hussar geeft een inleiding tot een verhandeling over 
de reclame als beeldende kunst, waarvoor ook architecten 
hun krachten aanwenden! 
Met een vijftal punten over Stedenbouw, welke als daar
voor richtgevend werden aangenomen in een vergadering 
van ,,Opbouw", opent no. 3. 
C. van Eesteren schrijft over het Rokinvraagstuk te 
Amsterdam en geeft met een drietal teekeningen te kennen 
hoe hij dat vraagstuk wenscht te zien opgelost. 
M. Stam behandelt hetzelfde vraagstuk ietwat uitvoeriger 
en neemt de Dam er bij. Ook hij geeft daarvoor drie tee
keningen waarop ook een hoogbaan, voor de tram, is ge
projecteerd. 
Van G. Rietveld volgt dan een geïllustreerd art. over 
Nut, Constructie: (Schoonheid: kunst), waarin hij een 
aanhanger blijkt te zijn van de rechte lijn en de rechte hoek 
benevens de opvatting, dat het nut en de constructie den 

vorm moeten bepalen. Daarop volgt een in 't Fransch ge 
steld art. van G. van Tongerloo uit Menton, over Principe 
d'Unité met een paar teekeningen en foto's waarvan de 
laatste cubistische samenstellingen te zien geven. 
Arch. Victor Bourgeois uit Brussel geeft in no. 4 een in 
't Fransch gesteld art. over l'Effort moderne en Belgique 
waarvan de samenvatting luidt als volgt: „Sinds 1919 
wordt de nieuwe geest in België op moedige en talentvolk 
wijze tot uiting gebracht door verschillende groepen en 
revuen der avantgarde. In de eerste plaats dient de 
moderne architectuur der tuinsteden genoemd, maar daar
naast tevens de literatuur en de schilderkunst. De moderne 
muziek staat niet op gelijke hoogte en de film heeft niets 
gepresteerd". Twee foto's naar eigen woonhuisontwerpen 
gaan hierbij. 

Hierop volgen twee foto's van een door S. van Ravesteijn 
zeer eenvoudig radiotoestel. 
Van eenigszins revolutionnaire strekking blijkt het daarop 
volgende program van de architectenkern „de 8" te 
Amsterdam, waarin o.a. gezegd wordt: „het is niet uit
gesloten schoon te bouwen, maar het ware beter voors
hands leelijk te bouwen en doelmatig, dan parade-architec
tuur op te trekken voor slechte plattegronden". In een bij
gaande beschouwing treffen wij dezen regel aan: „Als 
gepleisterde graven zijn ons deze steden waarin een waar
achtig leven onmogelijk is". 
Van C. van Eesteren volgen dan vier teekeningen van 
een kubistisch ontwerp van een woonhuis aan de rivier. 
Ten slotte twee Duitsche artikelen, een van Segal, Mein 
weg der Malerei, met eenige afb. Het andere is van Ernst 
Kalai over Malerei und Photographic, met een aantal 
foto's ter verklaring. Zij blijken zeer interessant maar ver 
doorgedreven in de nieuwste richting. De overige inhoud 
der afl. is gewijd aan wijsbegeerte, politiek, opvoeding, enz. 
Alles met elkaar zeer lezenswaard. 
Het tijdschrift is echter alleen geschikt voor hen die over 
talenkennis beschikken. 

Errata* 

In aflevering No. 5, Mei 1927, moet wegens een zetfout 
de formule voorkomende op den ondersten regel van blz. 
98 zijn: 

Q = Z x C X r 2 X W x Va. 

Doorsfroomingsvermogen van Buizen, door PI. van den Berg. 

In aflevering No. 6, Juni 1927, leest men op blz. 131, 
6e regel van onder, Ie kolom: 
hoogte van 32 m boven de tegenwoordigen zeespiegel 

Dit moet iets hooger zijn, n.l. 100 maal zoo hoog. 
Gelieve te verbeteren: 3200 meter. 

De Taal der Steenen, door B. v. Brucken Fock. 

In aflevering No. 7, Juli 1927, leest men op blz. 
onderste regel, 1ste kolom: 

159, 

M, 
Dit moet zijn 

M; 

3EI, 2FJ. 
Onder het artikel behoort nog: „Wordt vervolgd". 

De berekening van eenige stijve raamconstructies met behulp van 
de algemeehe vergelijking van Clapeyron, door J. van Dalen. 

Hoofd Red. 

Boekbespreking* 
Nederlandsche Bouwmeesters. Een reeks 

studies onder leiding van W . Retera W z n . 
P. Kramer door W . Retera W z n . 
Van Munsters Uitg. Mij., Amsterdam. 

V/ie architect Retera is, hebben we geschetst 
in het Januarinummer van het Vademecum 
1927. Ook de door hem geleide reeks studiën 

zijn door de vroegere bespreking reeds bekend. 
Het thans verschenen 2e deeltje is gewijd aan 
een architect met een wereldnaam. Piet 
Kramer. Het is een kostelijk boekje van 40 
bladz. met 26 fraaie afbeeldingen afzonderlijk. 
Het moet een genot zijn om deze reeks boekjes 
in zijn bezit te hebben, niet alleen omdat ze 
ons nader vertrouwd maken met het leven en 

werken van onze voornaamste bouwmeesters, 
maar ook omdat ze ons de ontwikkeling van 
de bouwkunst van alle kanten laten zien en 
beter doen begrijpen. 
W e hebben reeds eerder gezegd, dat architect 
Retera een aangenaam en vlot schrijver is; 
lezen we dit 2e deeltje door, dan worden wc 
in die meening nog meer versterkt. Niet alleen 
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Dressoir. Ontwerp van Arch. f. Kramer 

Uit Nederlandsche Bouwmeesters van \V. Rctera W n . 
f 

Am^rrlr.™ \ / ii , , ^ Ontwerp van Arch. P. Kramer. 
Amsterdam. Volkswoningbouw aan het Tellegenplein. 

Uit Nederlandsche Bouwmeesters van W. Retera Wzn. 
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sen vlot schrijver, maar ook iemand die het 
innerlijke in de kunst weet te begrijpen en de 
oorzaken van vormgeving, enz. weet te 
achterhalen. 
De schrijver begint met de beteekenis aan te 
stippen van de Grieksche en Gotische kunst 
en haar Invloed op die van heden: 
„Het is of in deze tijden van innerlijke span
ningen, van nieuwe onrust en nieuwe begeerten 
spleten in de harde massa van onverschilligheid 
zijn ontstaan, waardoor de sterke karakters 
zich kunnen loswerkcn. In de moderne bouw
kunst zien we èn Helleenschen, èn den 
Gotischen geest alom vaardig worden. Duide
lijk, al te duidelijk zien we de scheiding 
scherper getrokken, het aesthetische genot, de 
gave schoonheid, de rust aan de eene zijde, de 
krampachtige heftigheid, de demonische schoon
heid, de onrust aan de andere zijde. De 
moderne bouwkunst toont haar twee aange
zichten met een verbluffende vrijmoedigheid. 
Zal het niet voor den lateren onderzoeker Iets 
raadselachtigs schijnen hoe de twee richtingen 
zich tegelijkertijd en zoo zuiver vlak naast 
elkaar konden uitspreken, met slechts weinig 
sporen van onderlinge beïnvloeding?" 
De beteekenis schetsende van den durf der 
jonge kunstenaars en de wijziging der con-
structievormen,, heeft de schrijver al dadelijk 
gelegenheid om te beginnen met het voornaam
ste werk van architect Kramer, „de Bijenkorf" 
in den Haag, waarvan hij de persoonlijke 
kenteekenen aantoont in het ontwijken van 
lijstvormen, enz. 
„Bij het werk van Kramer blijkt bovendien de 
neiging om rechte hoeken en verstekken zooveel 
mogelijk te vermijden: overal jtnoet de blik 
kunnen glijden langs soepele rondingen, langs 
vloeiende krommen. Men mag het gevoelige 
oog niet dwingen zich met militaire marschen 
te vermoeien, en vooral niet met een links en 
een rechts uit de flank. Een verstek Is een te 
nuchtere uitvinding, een vinding van de schaaf. 
Iemand die zijn werk streelt veegt behoedzaam 
de scherpe kanten weg en juist zoo, dat het 
vlak niet in zijn waardigheid wordt aangetast". 
„Kramer Is de Bergson (moderne wijsgeer) van 
de moderne bouwkunst. Bergson geeft van de 
Intuïtie de begrippen. Kramer de beelden". 
„Deze architect is in Amsterdam geboren 
(1881) en hij heeft verder in Amsterdam ge
leefd en gewerkt". 

Hij bezocht bijna geen scholen maar vormde 
zich in de harde school van de praktijk. Hij 
werkte samen met van der Meij en de Klerk 
aan het Scheepvaarthuls te Amsterdam, maar 
ging daarna weer zijn eigen weg. 
De schrijver schetst zijn arbeid voor de woning
bouw en vooral voor de bruggenbouw, wat 
meer ingenieurs- dan architectenwerk is. Hierbij 
wordt gewezen op zijn macht over het ijzer 
als materiaal, dat hij desnoods zelf smeedt als 
de smid er geen kans toe ziet. 
Zoo gaat schrijver voort de beteekenis van 
Kramer voor de bouwkunst van heden te 
teekenen, waarbij hij elk werk bespreekt, zelfs 
de meubelen en de Interieurs, die toch een 
geheel eigen karakter dragen. En daarnaast 
zien we telkens een foto die de tekst aanvuld. 
Daarom behoeven we nog niet met alles te 
dwepen. Een puibetimmering voor Robbert 
Kalff en Co. te Amsterdam draagt onze be
wondering niet weg, maar een pulbetimmering 
is nooit volledig zoolang daarachter en daar
boven veel van het oude blijft bestaan. Even
min boeit ons een gevel van een boerderij, al 
zal een ander die wel weer verdedigen. 
Maar dat doet niets af aan de verdienste en 
de beteekenis van architect Kramer en nog 

minder aan die van het boekje, dat zeer voor
treffelijk is. Het is boeiend van het begin tot 
het einde en wat meer is: het verrijkt onze 
kennis niet weinig. Dat is het geld er voor 
wel waard. 

v. d. W. 

Het uitvoeren van Gebouwen, Handboek voor 
het uitvoeren van bouwkundige constructies, 
alsmede voor de kennis van werktuigen en 
gereedschappen, die hierbij gebruikt worden, 
door C. W. J. Schorteldoek, Architect, Assis
tent in de Architectuur aan de Technische 
Hoogeschool te Delft. Met een voorwoord van 
Prof. Ir. J. G. Wattjes. 
Verkrijgbaar bij den Boekhandel en bij de N.V. 
Uitgevers Maatschappij „Kosmos", Singel No. 
24 te Amsterdam, ingebonden ad f 9.50. 

Door hoogere arbeidsloonen en kostprijzen der 
bouwmaterialen zijn de bouwsommen na 1914 
aanzienlijk gestegen. Op belde factoren, loonen 
en kostprijzen valt veelal niet te bezuinigen. 
De eenigste post, die belangrijke besparing bij 
bouwen kan geven. Is de eigenlijke uitvoering 
van het werk. Geschiedde vroeger het bouwen 
volgens overlevering en gangbare sleuren, de 
scherpe concurrentiestrijd maakte het noodig 
zoo economisch mogelijk te werken en mecha
niseering van arbeid is daarbij een eerste ver-
eischte. Bij aanbesteding van- werken ontstaat 
een dikwijls groot verschil -tusschen de uiter
sten, doordat de laagste inschrijver • een beter 
persoonlijk Inzicht toont in de uitvoering of 
doordat zijn hulpbronnen meer geperfectioneerd 
zijn dan van de hoogere concurrenten. 
Nog altijd gaat een belangrijk gedeelte der 
bouwsom verloren aan transportkosten. Het 
menschelijk vernuft heeft ook in die richting 
mechanische beweging gezocht en gevonden. 
De kleinste werken worden thans reeds met 
behulp van zoo weinig mogelijk menschelijke 
arbeidskrachten tot stand gebracht, in de toe
komst zal nog veel meer dan nu het geval is 
het z.g. domme werk door mechanische handen 
worden verricht en het gebruik van vooral 
electrische energie zal sterk toenemen. 
Wij zijn nog in de overgangsperiode tusschen 
hand- en machinewerk. Dit komt heel duidelijk 
naar voren in het boek van den heer 
Schorteldoek. 

Naast de beschrijving der eenvoudigste uit
voeringsmethoden en gereedschappen, die onze 
voorvaderen reeds kenden, worden de modern
ste werkwijzen en machines besproken. Het Is 
noodig dat dit boek verschenen Is, immers in 
onzen haastigen tijd met zijn veelvuldige moge
lijkheden, is het niet doenlijk alles door onder
vinding te leeren. Vroeger, bij eenvoudiger 
uitvoering, was de praktijk ons voldoende en 
bracht ons wel de noodige ervaring bij. Thans 
dienen wij niet alleen ons eigen werk practisch 
te kennen, doch ook de beginselen der ver
schillende nevenvakken en is het zaak een 
goede practlsche handleiding te kunnen raad
plegen. 
De heer Schorteldoek is met zijn werk goed 
geslaagd. Er is de laatste jaren een reeks 
Nederlandsche boeken verschenen over con
structie en architectuur, doch de eigenlijke 
bouwwijze werd slechts even aangestipt of in 
het geheel genegeerd. Juist daarom is een werk, 
dat alleen de uitvoering van het bouwen be
schrijft, welkom. De jongeren, de studeerenden 
zullen zonder uitzondering of zij practicus of 

theoreticus zijn, dit boek gaarne ter hand 
nemen, het zal hen een ruime blik en inzicht 
geven en respect doen krijgen voor de alzijdig
heid van het vak. Ook ouderen, vanaf Archi
tect, Ingenieur, tot eenvoudig Handwerker, 
zullen zich na lezing verheugen In het bezit 
van dit bij uitstek practlsche werk. Wij bevelen 
het ten zeerste aan. De eenigste opmerking, die 
wij willen maken, is, dat een namenregister 
achter den tekst het geheel nog meer waarde 
zou geven en het naslaan zou vergemakkelijken. 
Het voert ons te ver de gegeven stof geheel 
te bespreken. Wij willen volstaan met de titels 
te noemen der 25 Hoofdstukken, die het meer 
dan 400 pagina's dikke boek telt. 528 afbeel
dingen zijn tusschen den tejkst opgenomen, 
gedeeltelijk naar teekening, gedeeltelijk naar 
foto's vervaardigd. 
De inhoud is als volgt: 

Een woord vooraf door Prof. Ir. J. G. Wattjes. 
Voorbericht van den schrijver. 
Inhoudsoverzicht. 
Inleiding. 
Hoofdstuk I. Het maken van fundee-

rlngsputten en sleuven. 
,, II. Werktuigen voor het ver

wijderen van water uit den 
fundeeringsput. 

III. Hefwerktuigen in gebruik 
bij het aannemersbedrijf. 

„ IV. Heiwerken. 
V. Het uitvoeren van metsel

werk. 
„ VI. Stellingen en steigers. 

VII. De uitvoeting van beton
en gewapend betoncon-
structles. 

VIII. Het uitvoeren van stuca-
doorswerken. 

„ IX. Voegwerken. 
X. Mortels. 

XI. Metselaars- en stucadoors-
gereedschappen. 

XII. Het aftimmeren. 
„ XIII. Gereedschappen voor den 

timmerman. 
XIV. Machinale houtbewerking. 

„ XV. Gereedschappen voor den 
smid en den gas- en water
fitter. 

„ XVI. Het aanbrengen van een 
hulsrioleerlng en de daarbij 
gebruikt wordende gereed
schappen. 

XVII. Loodgieters- en zinkwer-
kersgereedsenappen. 

XVIII. Het bewerken en stellen 
van natuursteen. 

„ XIX. Het uitslaan en stellen van 
kapspanten. 

„ XX. Meest voorkomende dak
bedekkingen. 

XXI. Het huisschilderen. 
„ XXII. Schildersgercedschappen. 
„ XXIII. Vervaardigen van glas In 

lood. 
„ XXIV. Pasmaken en inzetten van 

glasruiten. 
„ XXV. Het uitvoeren van behang-

werk. 
D. K. 
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De berekening van eenige stijve raamconstructies met behulp van de 
algemeene vergelijking van Clapeyron, 

door J» van Dalen. 

(Vervolg.) 

Portaal op twee scharnieren, met ongelijke stijllengten, 
fijn de stijlen van het raamwerk niet beide van dezelfde 
lengte dan zullen ze in den regel ook niet hetzelfde profiel 

moment I,. de bovenregel BC een lengte 1 en een traao-
heidsmoment I2 en de stijl CD een lengte h2 en een tra^g-
heidsmoment P. (h, zij ) h2). Op den bovenregel zij een 
last P geplaatst op een afstand a vanaf het punt B en een 
afstand b vanaf het punt C. De uitwendige krachten die 
op het raamwerk aangrijpen zijn de kracht P en de hori
zontale en vertikale scharniemreacties HA, H D , VA en Vn 
Omtrent de richting waarin de scharnierreacties werken 'is 
voorloopig niets bekend en zal uit de berekening moeten 
volgen. 

Uit ^ H : : o volgt: 
Hn = H A - I - of H D = H 

In hguur 8a hebben we de stijlen van het belaste raam
werk weer een wenteling van 90° doen ondergaan. Voor 
de momenten boven de steunpunten A, B en C geeft de 
formule van Clapeyron: 

M, 

hebben en derhalve verschillend traagheidsmoment bezit
ten. In het in figuur 8 geteekende portaal op twee schar
nieren hebben de stijl AB een lengte h, en een traagheids-

h, 
II 

-I- 2M 

6E 

of, daa 

B l lt ~' h 
1 Pb(12_b2 

L + I j . l 

aar 

2MB 
Hi 

II 

hi 1 

MA( YB en YC 

1 
V + M < T : + i.., 

o zijn, 

-b2) 
+ 6 E . ^ = 

hi 
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W. U. V. H A = 

P a b l d + b ) h , + ( l + a)h 
21-,(kihl

2 + hj2 + hih.^ + h./ 4- k-.h./) 

H D ^ - H A 

en na vermenigvuldiging van beide leden met hj.: 

LB' 
h . ^ h . n 

2MR^_ + ^ H-M^^- i -
ha^Paba+yh! - f 6 E . / A = o .(i) 

I, I 2 / c I2 h'} A 

Evenzoo hebben we voor de momenten boven de steunpun
ten B, C en D de betrekking: 

^ • L 4 - 2 ^ - 1 - I3 

M D 
I 9 . I 

en daar M D , / B en yc = o zijn, 

1 ™ , / l h2\ P a ( l 2 - a 2 ) 
1,1 

+ 6 E . ^ = o 
h2 

of, na vermenigvuldiging van beide leden met h2: 

MB .M+2Me(W + y) + ' ^ + 6E.?D = o , j , 

Tellen we de overeenkomstige leden der vergelijkingen (i) 
en (j) samen en bedenken we daarbij dat /£> = — YK> 
dan krijgen we: 

M, 
2ht

2 ^ 2^14- h j 
I2 

B\X 
2h2

2 , 2h .H-h , l 
{h I, 

+ 
Pabjd + b)!!) -f- (1 + a)!!;! = o 

I , . l 
Zooals men uit figuur 8 onmiddellijk kan aflezen, is 

M B = H A . h , 

en M c = — H D . h2 = H A . h j . 

Substitueeren we deze waarden voor M B e n M c in de 
laatstgevonden vergelijking dan komt er: 

u u /2h1
2 , 2 h i H 4 H l \ , H , /2h2

2 v 2 h 2 l + h i l \ 
HA • H I T " I T - / ' HA • h iVX ' f I, 

Fabja + b)hi -t- (1 -f- a)h2S _ 
L . l 

= 0 

, „ /2h,3 2hl
2l + 2hih2l + 2h2

2i , 2h2
3\ _ 

of i i ( — -^r— — + - j - ; — ^ - i , 

Pabjq + b)hi + (1 + a)h2j 
I . .1 

en na vermenigvuldiging van beide leden met I2lr 

I, .h . l->h.i 
2HAl2(^pji. h!2 + ht2 + hth, + h,2 + ^ . h^) 

- Pabjd + Wh, + (H-a)h.J 

- k! Stellen we hierin 
I i . l 

I2 • h2 

I 3 . l 
= k. 

dan vinden we: 

2 H A . l ^ h , 2 -f h j 2 + hihj + h, 2 + k2h2
2) = 

— Pabjd + b)^ + (1 + a) hjl 

M B H A . hi en derhalve negatief. 

M, H A . hg en dus eveneens negatief. 

H A en H D moeten respectievelijk in Me en M c negatieve 
momenten opwekken. Ze hebben dus de richting als door 
pijlen in fig. 8 is aangegeven.. 
Uit -S'V = o volgt: 

VA + VD + P = o 

of VA == P - V D-
Bepalen we de som der momenten van alle uitwendige 
krachten ten opzichte van het scharnierpunt A dan volgt 
uit 2 'M = o: 

Pa - H o d i j - h j ) + V D . l == o 

W. U. V. VD = P 4 - t - H D . ^ . 

VA = - P - VD = 

of VA = 

H 
h . - h a 

D 

b H ht —ha 
P . T - H D . p - . 

V A en V Q zijn beide tegengesteld gericht aan de kracht 
P. Het moment in den bovenregel onder den last P 

Mp = V A x a — H A • h, 
waarin V A en H A m e t hunne absolute waarden moeten 
worden genomen. 

F\G.S-

r 
v A 

£ 

A i 

1 

-H-

J 

£ 

H, 
D 

FIG>.8S 

H, 

In de figuren 8b en 8c geven we resp. de diagrammen 
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der momenten en der dwarskrachten, 
waarvan we vertrouwen, dat ze zonder 
meer aan den lezer wel duidelijk zullen 
zijn. 

W//////%/////////, 

Ingeklemde portalen. 

Gelijkmatig belaste bovenregel. 

De hiervoren behandelde gevallen hadden alle betrekking 
op portalen die aan beide zijden scharnierend waren be
vestigd. Deze portalen waren eenvoudig statisch onbepaald 
Immers traden daarbij vier onbekende grootheden op n 1 
de vier scharnierreacties, en daar de voorwaarden' van 
evenwicht ^ H == o, ^ V == o en ZM. -. -. ons slechts 
drie betrekkingen tusschen deze grootheden aan de hand 
deden, kwamen we voor het bepalen van deze groot
heden één gegeven tekort, welk gegeven de Clapeyronsche 
tormule ons opleverde. Worden de beide stijlen van het 
raamwerk ingeklemd, dan treedt bij elk der inklemmingen 
behalve de horizontale en vertikale reactie, ook nog een 
onbekend inklemmingsmoment op, waardoor we met zes 
onbekende grootheden te doen krijgen; d.i. dus drie meer 
dan de evenwichtsvoorwaarden ons opleveren. Deze raam
werken zijn derhalve drievoudig statisch onbepaald. Ook 
deze raamwerken kunnen met de Clapeyronsche formule 
tot oplossing worden gebracht. 

W e kiezen daarvoor als eerste geval een raamwerk met 
even lange stijlen en gelijkmatig belaste bovenregel. De 
belasting zij q gewichtseenheden per eenheid van lengte 
De bovenregel hebbe een lengte 1 en een traagheidsmoment 
U. elk der stijlen een lengte h en een traagheidsmoment Ix 

3 

A 

2 

-1 

k FIG. 9 tv 
Op het raamwerk werken de belasting q, de horizontale 
en vertikale inklemmingsreacties H A , HD, VA en VD en de 
mklemmingsmomenten M A en Mn. 

Uit ^ H ;= o volgt: 

en uit ^,'V 
D 

o: 
H A + H D = o of H A = - H 
ql + VA -+- V D = o. 

Daar uit de symmetrie volgt dat V A gelijk moet zijn aan 
V D i s : 

V A = V D = - V.ql. 
Beide reacties zijn omhoog gericht, hetwelk volgt uit het 
negatieve teeken. 
In fig. 9a hebben we de stijlen van het raamwerk weer in 
het verlengde van den bovenregel gebracht. Het inklem
mingsmoment bij A denken we ons nu een oogenblik niet 
veroorzaakt door inklemming maar door een zeer kleine 

e 
FIG.9* 

balk, ter lengte m, aan welks uiteinde M een kracht werkt 
die m het punt A een moment opwekt van dezelfde grootte 
als het inklemmingsmoment M A Het traagheidsmoment 
van he( balkje MA zij I. 
Voor de momenten boven de steunpunten M, A en B geeft 
de Clapeyronsche formule: 

M m 
M 

m •;' + 2MA(f + y + M B . h 

6E 

h 
'SM — rx / A — T'B 

£= o . m h 

Laten we nu de lengte m van het balkdeeltje MA tot nul 
naderen en bedenken we dat / M = M en ye — o, dan 
kunnen we voor bovenstaande vergelijking schrijven: 

2M. 
' 1 , 

M, h 6F ^ - (k) 

Denken we ons het inklemmingsmoment M D eveneens 
veroorzaakt door een kracht werkende op het uiteinde N 
van een zeer klein balkje DN met een lengte n en een 
traagheidsmoment I, dan hebben we voor de momenten 
boven de steunpunten C, D en N: 

• Mc.I!L + 2 M D ( £ + ; - ) + M N . 2 + 

6E rc rv ^D —^N 
n 

Laten we de lengte n van het balkdeeltje D N tot nul nade
ren en bedenken we dat yD = ^ en yc = o, dan kunnen 
we voor deze vergelijking schrijven: 

M . . 2 M D . ^ - 6 E . ^ == o. (1) Il - * % - 6 E - h 
Tellen we de overeenkomstige leden van de vergelijkingen 
(k) en (1) bij elkaar op en bedenken we daarbij dat rk — 
— /jD dan komt er: 

2 M A ^ + M B h + M c , T ^ + 2 M D . > = o . 

Ingevolge de symmetrie is M A = M D en Mg = M c zoodat 
we voor bovenstaande vergelijking kunnen schrijven: 

4 M A . ^ + 2 M B . ^ = O 
H li 

w. u. v. M B = - 2 M A -

Voor de momenten boven de steunpunten A, B en C 
geeft de formule van Clapeyron: 

(h . n . . . i M 
h 

2 M B l l i , -t- + M. 
I 

qP 
41, 

6E 'YK — /B /B — Y, 
(m) 

en voor die boven de steunpunten B, C en D: 

h \ . . . h ql M, 
' L 

6E 

2M( 

VB 

^ + I 
•YC r. 

M D - Ï ; 4L + 
YD 

(n) 1 h 
Tellen we de overeenkomstige leden van de vergelijkin 
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gen (m) en (n) bij elkaar op en nemen we daarbij in acht 
dat rs en yc = o zijn en yA = — rD. dan hebben we: 

M A 
h 

' I l 
M 

21 HM' M, 

en daar M A = = M D en M B = Mc , 

h L . /2h ^ 31\ ql^ 
' 2I2 

.ql^ 

2h 

2M f + 2 M B ^ -H g j = 

of M i 

I,h 

l ib 

lil 
M 

2I,h 

1,1 
+ 3 Hl! 

4 ' 

Stellen we ^ = k en nemen we M B = — 2 M A , hetwelk 
l i l 

we boven hebben gevonden dan komt er 

M A . k - 2MA{2k + 3) = -
ql2 

of _ MA(3k 6 ) - - T 

ql2 
en M A i + 12(k + 2)-

Me = - 2M A = - ^ l A — "" 6^k + 2)' 
Zooals uit fig. 9 onmiddellijk is af te lezen, is 

M B ^ M A + H A . h, zoodat 

M B — M A ql2 

" A — ' h " 4h(k + 2)' 

Daar M B negatief is moet ook M A + H A . h negatief zijn 
en daar M A positief is moet dus de reactie H A in het punt 
B een negatief moment opwekken, zoodat H A werkt in de 
richting als in de figuur is aangegeven. 
H D = — H A en werkt dus in tegengestelde richting. 

In de figuren 9b en 9c zijn respectievelijk de bij het be
lastinggeval behoorende mömenteïifiguur en dwarskrach
ten figuur geteekend. 

Enkele last tegen een der stijlen. 

T 

J. 

A AU 

H 

V 
J 

-77/V77. 

IG.IO 

Tot slot beschouwen we het geval dat in figuur 10 is ge
teekend, waar we het ingeklemde portaal van het vorige 
vraagstuk hebben belast met een tegen den stijl AB wer
kenden last P op een afstand a vanaf den bovenregel en 
een afstand h vanaf de inklemming. 
Als uitwendige krachten die op het raamwerk werken 
treden hier op de kracht P, de horizontale en vertikale in-
klemmingsreacties H A , H D , V A en V D en de inklemmings-
momenten M A en M D -
Evenals in het vorige vraagstuk denken we ons ook hier 
de inklemmingsmomenten M A en M D veroorzaakt door 
krachten welke werken op de uiteinden M en N van 2 
balkjes MA en DN met een lengte m en n en een traag-
heidsmoment I, op de wijze als in figuur 10a is aangegeven. 
Voor de momenten boven de steunpunten M. A en B 
A, B en C B, C en D en C, D en N geeft de Clapeyron-
sche formule achtereenvolgens: 

„ , /m h \ A/r h Pa(h2 — a2) 
• 2 M A . ( T + ï ; ) + M B . r i + ^ + 

/ / M — ^A ^A — ^ 

M M . j 

6E 
m 

M, 
h 

1, 

M, 

M, 

6E 

]. 

'h 

6E 

h 

Ii 

6E 

2 M R r + r + 
I, I2 

>A — ^B 

h 

-t- 2M 

M e i 

^ B -

Pb(h2 -

Iih 

b2) 

^ = 0. 

^B 

1 
CVl2 

re 

M, 
Ii 

^D 

1 

•o(t-
n \ I T n 

J + MN. j + 
XD yO — ^N 

= o. h n 
Laten we nu m en n tot nul naderen en bedenken we dat 

/ M = yA, ru '= rD en M M , M N , rB en yc :-- o zijn, 

dan kunnen we voor de vier bovenstaande vergelijkingen 
schrijven: 

2 M A 

M A 

h 

' I , 

h 

"li 

M, 

2M 

!I. 
P a ( h

T
2 - a 2 ) - - 6 E . ^ ^ o . 

^ h h 

BVi 1 
A/r 1 P b ( h 2 - b 2 ) 

tu y A — ~ 6E . -r- = o. 
n 

(P) 
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l*-u h-hïJ+M0-l + 6E-K = o. (q) 

en 
^i h (r) 

Tellen we achtereenvolgens de overeenkomstige leden van 

en6 S O I' 1* i ^ ^ ^ j - ^ * elkaar op" 
/D — — /A aan krijgen we: 

h • - h h P a O ^ - ^ ) 
2 M A . - - f M B . I ^ 4 - M c ^ + 2 M D h + 

en M A . M f2h 31 
Il I2 

M D h ^ P b l h ^ - b ^ ) 

Ii ^ h 

< - f) + 
= o 

I.h 

sThrrvIn 1 ^ V e r 9 e I i j ' k i n 9 e n w e - achtereenvolgens kunnen 

2(MA -}- MD) + (MB 4 - Mc) z= _ P a b ( h + a) 
h2 

en (MA + MD) + (MB -f- M ) ^2 4- ^ " l = _ pab(h + b) 
c V W h2 

Steil Lh 
len we weer ^ = k, dan hebben we: 

2(MA + MD) + (MB + Mc) = - - P a b ( h + a) 
h2 

en (MA 4 MD) + (MB + Mc) ( ^ - ± 1 ) — _ Pab(h4-b) 

Lossen we (MA + MD) en (MB + Mc) uit deze beide 
beide vergelijkingen op dan vinden we: 

MA + MD = - P b ! ( k ^ + P b 3 2 k ^ ) (A) 

en M B -I- M c = 

h 2 ( k + 2 ) h(kH-2) 

P b 3 . k Pb2k 

•^ + 2) ""E(k + 2) (B) 

lellen we achtereenvolgens de overeenkomstige leden van 
de vergelijkingen (o) en (p) en (q) e n ( r) bij elkaar op. 
dan vinden we: ^ 

S M ^ + M ^ + D + M . . . 
Pab ( / t 

- j - ^ - i(h + a) + (h -h b)| = 

3h 

2 

3Pab 
I, 

- MB.^Mc(f + S) + 3 M D . ^ = Q , 
Trekken we de overeenkomstige leden van de laatste dezer 
beide vergelijkingen af van die der eerste, dan komt er: 

3(MA-MD)f + ( M B - M C ) ^ H - I ) = _ 3Pab 
I, 

_ 3 p a b 
h 

'h 
of 3(MA - MD) + (MB - Mc) (3 +hi 

\ Ijh 

of 3(MA - MD) + (MB - Mc) ( ^ ^ l i ) = _ 3PLb
 (c) 

Bezien we nu fig. 10 dan is uit deze 
hguur onmiddellijk af te lezen dat: 

M c = M B -f VA . 1 

• \ en M D - M A + V A . 1 + Pb 
8 J zoodat M A - M D = _ VA . 1 _ Pb 

en M B - M c = _ VA . I. 

Substitueeren we deze waarden van 

( M A • • MD) en (MB _ Mc) in ver-
gelijking (C) dan hebben we: 

- 3VA . 1 _ 3Pb - VA . 1 

waaruit volgt: 

VA = _ 

3 k 4 - l 

3Pb2 k 
hl ' 6 k - M ' 

3Pab 
h 

MA - M D = . . v A l - Pb 
SPb2 k 

h 'öiT+T - P b of M A — M D = + 

en daar volgens (A) 

MA + MD = - ^ k + i + pb2(2k + 3) D u 
D h2 k + 2 + -h(k + 2 r - P b 

v̂ S:::optellin9 en aftrekkin9 uit d™h^ ^ 
h 

M A = _ 
Pb2 \2h 3 + 2 k - ^ ( k + l) 

en M D = • 

2h b k + 2' 6 k H - I 

Pb2 (3 + 2 k - ^ ( k + l) 

MB - Mc = - VA . 1 = + ^ ^ J L _ 
h "ók + l 

en daar volgens (B) 

MB -f- M =™ . J i _ p b 2 k 
h2 ^ + 2 - i r - k + 2 

200 volgt door optelling en aftrekking uit deze beide ver-
gelijkingen: 

MR = + Pb_2 j 3k 
2h jók •+-1 

en M r = _ Pb2 ( 3k 
2h 6 k 4 - l 

k + 2 

k + 2 ) 
Uit de figuur kan rechtstreeks worden afgelezen dat het 
moment 

M B = M A -f- H A . h - P . (h _ b) 

zoodat H M B - M A + P ( h - b ) 
A h 

Substitueeren we hierin de voor M B en M A gevonden waar-
den dan vinden we 

H D = P H 

sn V D = - VA . 

Het moment ter plaatse van den last, Mp = M A + H A . b. 
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De lezer overtuige zich, dat de reacties en inklemmings-
momenten werken volgens de. richtingen als in figuur 10 
aangegeven. 
In de figuren 10b en 10c geven we ten slotte nog de bij 
dit belastinggeval behoorende momenten figuur en dwars
krachten figuur. 

£ KH 

< - * -

H: -770.707. FIG-IO' 

C 

H; 

% 

D 
-wm 

Het momeitf M B kan een negatieve waarde verkrijgen als 

a > 1 / ï h en k > ^ s - 1 ' een geval dat zich practisch 
3(2a — h) 

nimmer zal voordoen, waarom we in de momentenfiguur 
het moment M B dan ook positief hebben aangenomen. 

Onze Rament 

door B» von Bruckcn Fock* 

Elk huis bestaat uit muren, waarin ramen, en een dak. In 
de steden treedt dit laatste minder op den voorgrond — en 
is zelfs vaak geheel onzichtbaar — zoodat men kan zeggen, 

Afbeelding 1. 

Gevel met te groote raamoppervlakten. 
Doordat deze met een netwerk van hout zijn overspannen en overal 
dezelfde eenheid Is doorgevoerd in de ruitjes, is nochtans een bevre
digend geheel verkregen. Op de benedenste verdieping is deze harmonie 
verstoord door inzetting van veel te groote ruiten, die den indruk maken 

van gaten in den muur. 

dat de architectuur-compositie eener woning grootendeels 
wordt beheerscht door de verhouding tusschen muurvlak 
en lichtopening. 
Deze verhouding was in vroegere tijden uitstekend. 
In de eerste plaats waren de ramen tot de 18e eeuw, ten^ 
gevolge van de duurte van het glas, betrekkelijk klein, zoo
dat nimmer de vensterkozijnen als brutale gaten in den 
muur de harmonie der architectuur verstoorden. Boven
dien hadden onze voorvaderen geen behoefte aan veel 
licht omdat zij niet veel lazen. Het kasteel van Schoon
hoven had in 1369 nog slechts één kamer met een kruis
raam, welke kamer door den rentmeester van den bewoner, 
graaf Guy van Blois, ter onderscheiding van andere ver
trekken, de „lichte kamer" genoemd werd! Nog in 1410 
werd er bij een vernieuwing van het stadhuis te Hildesheim 
zeer op vensters beknibbeld en besloot men eindelijk slechts 
voor enkele ramen glas, voor andere linnen te gebruiken! 
Linnen bleef met perkament, papier en soms ook mica, nog 
lang gezocht. Eén enkele stof zoo algemeen voor de ven
sters gebruikt als later het glas, bestond vóór de 16e 
eeuw niet. In de 17e eeuw nog hadden zeer vele kruis
ramen slechts in het bovenste gedeelte glas; het onderste 
deel was afgesloten door luiken. 
Het zou hier de plaats zijn uitvoerig uit te wijden over de 
groote decoratieve waarde en de heerlijke lichteffecten van 
de middeleeuwsche en oud-Hollandsche ramen, die uiterst 
gewichtige voorwaarden voor de schoonheid van een ven
ster gehéél vervulden. W e zouden uitvoerig kunnen ver
halen hoe intiem en gezellig zoo'n kamer uit vroeger 
eeuwen er uit zag. W e vinden zulks aangeduid op Dürer's 
bekende plaat van den H. Hieronymus, hoe het zonlicht, 
invallend door de kruisramen, voorzien van druipglas. 
blanke schijfjes teekent op de breede vensterwanden van 
het betimmerde vertrekje, waarbinnen het gouden warme 
licht tot meditatie en studie schijnt te nooden. W e zouden 
ook kunnen schetsen de groote aesthetische waarde van 
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Afbeelding 2. 

Karakterlooze ramen. 

Afbeelding 3. 

Onrustige raamverdeelingen. 

'1Wm 
ES£ B 

i 
E 0 

•H 
H 

^ 

•E 
3 3 

Afbeelding 4. 

Rustige raamverdeelingen 
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Ril» 
^^M 



200 

de hechte statigheid der van rijk smeedwerk voorziene 
luiken, waarmede de benedenhelft van het raam tot aan 
het kalf gewoonlijk werd gesloten. W e zouden dan echter 
niet uitkomen met de ruimte en ons te veel op historisch 
gebied begeven; we wilden alleen aantoonen, dat onze 
voorvaderen zorg aan het raam besteedden; het venster 
was het uitgansgpunt voor de geveldecoratie (ontlastings-
bogen met sluitsteenen, waterlijsten, togen met mozaik-
vulling enz.) en was een van de voornaamste factoren die 
de schoonheid van een gevel beheerschte. Een feit van be
lang was ook, dat de ramen tot pl.m. 1700 steeds onder
verdeeld waren door houten of steenen kruizen en glas in 
lood; na 1700 tot omstreeks 1800 door een verdeeling in 
roeden. Deze verdeelingen maakten van het gat-in-den
muur een samenstel van bescheidener oppervlakten, welke 
in hun kleinheid goed harmonieerden met het geheel en 
aldus zelfs bij vrij groote lichtopeningen het evenwicht 
herstelden tusschen muur en opening. 
Het feit, dat de toenmalige glasindustrie geen grootere 
ruiten kon vervaardigen was, mede in verband met den 
hoogen prijs van het glas, een der voornaamste oorzaken 
van de goede verhoudingen der „antieke huizen". Dit is 
onmiddellijk te bewijzen en helaas hebben we deze bewijzen 
in alle onze oud-Hollandsche steden voor het grijpen: 
breek uit een 17e eeuwsch trapgeveltje de kruisramen met 
luiken en glas in lood of roetjes weg en vervang een en 
ander door hoogere en breedere kozijnen met spiegel-
ruiten. Gevloden is de harmonie, weg is de schoonheid! 
Men is er nu eenmaal in de 19e eeuw in geslaagd om glas 
van aanzienlijk grootere afmetingen te maken, terwijl thans 
in de 20e eeuw glas kan worden gefabriceerd van nage
noeg onbeperkte oppervlakte en de bouwkundigen hebben 
deze ruiten aan de door hen ontworpen huizen toegepast 
zonder zich te bekreunen om de ongelukkige uitwerking 
die deze aanwending had op de aesthetiek der gebouwen. 
De lichtopeningen in den muur, voorheen met een har
monisch netwerk van hout of lood overspannen en aldus 
één samenhangend stijlvol geheel met de massa vormend 
kwamen nu uit in haar volle naaktheid. De vriendelijke, 
intieme verdeeling had plaats gemaakt voor één groote 
glimmende glasmassa, voor een gapend zwart gat-in-den
muur, door zijn grootte in volslagen disharmonie met de 
bescheiden afmetingen der kleine burgerhuisjes zooals zij 
toch gewoonlijk in ons land gebouwd worden. 
Een eerste vereischte voor een goed gebouw is: een goede 
verhouding tusschen muurwand en lichtopening. De muur 
moet overheerschen; het huis toch moet voor het oog den 
indruk geven van geslotenheid, dat men daarin rustig en 
veilig is, beschut tegen weer en wind en het rumoer der 
buitenwereld. Aan dit grondbeginsel voldeden de oude 
huizen en voornamelijk daarom waren zij zoo mooi. Vele 
der nieuwe huizen zijn alleen reeds minder fraai omdat zij 
aan deze vooropgezette conditie niet voldoen. De alge-
meene indruk kan aldus worden samengevat: overheer-
schend groote gaten, gedicht door glas, in smalle strookjes 
muurwerk, die in ongunstige verhouding tot elkander staan, 
zoodat de hoofdvorm leelijk is. Dat zoodanig huis van 
slechte proporties niet mooi wordt door het aanbrengen 
van allerlei ornamenten in den vorm van cementen banden, 
gekleurde tegeltjes, balcons, pinakels enz. spreekt van zelf. 
De architecten meenden, dat, waar de moderne glasindus
trie groote ruiten kon vervaardigen, deze ook zoo groot 
mogelijk moesten worden toegepast. Immers, moet men 
niet profiteeren van de „wonderen der moderne techniek?" 

Afbeelding 6. 

Rhytmische raamgroepeering en verdeeling. 

Gaan niet comfort en practisch nut vóór schoonheids-
overwegingen? 
Maar als men de zaak goed beschouwt, dan moet men 
toch erkennen, dat het comfort enz. der buitensporig 
groote glasvlakten zeer twijfelachtig is! Nietwaar, tenzij 
een woning op zeer grooten afstand van den weg of van 
de straat is gelegen, is het onmogelijk gezellig achter zoon 
raam te zitten, omdat men te veel is blootgesteld aan de on
bescheiden blikken der voorbijgangers. Men zit letterlijk; 
in een glazen huisje! In de practijk verschuilt men zich dan 
ook achter eenige lage gordijnen en tuurt dus toch door 
zeer kleine gaatjes, honderdmaal kleiner en meer hinderlijk 
voor de oogen dan de kleinste ruitjes! 
Dat een behoorlijke raamverdeeling een beletsel zou zijn 
voor toetreding van voldoende licht, is natuurlijk onwaar. 
Wanneer men maar niet te veel gordijnen voor de glazen 
hangt, kan ieder zich ervan overtuigen welk een enorme 
hoeveelheid licht door een betrekkelijk geringe raamopper-
vlakte valt. 
Zoo buitensporig veel licht in de vertrekken te hebben, is 
bovendien niet eens zoo prettig! Het geeft aan de kamers 
iets ongezelligs, nuchters, onbevredigends wanneer het 
meedoogenlooze daglicht, zoo fel de meubels striemt. En 
dan de angst der huismoeders voor het licht, dat haai 
tapijten en behangsels doet verschieten! 
Inderdaad, wanneer men de monumentale stijlvolle ramen 
van voorheen, die den gevel zoo teekenend karakteriseer
den en die zoo'n buitengewone stemming gaven aan het 
interieur, vergelijkt met de nuchtere karakterlooze ramen 
van thans, dan valt die vergelijking sterk in het nadeel van 
laatstgenoemde uit! Prof. W . Vogelsang drukte dit eens 
aardig uit in een kernachtige zinsnede in een zijner penne-
vruchten in Architectura: „Brise-bises en marquises, jalou-
zieën en stores, gordijnen en vitrages etc. zijn de schitte
rende lappen waar men het droeve lijk van ons tegenwoor
dig raam sollend mee opsmukt". 
Een behoorlijke raamverdeeling, zooals onze voorvaderen 
die toepasten, is ontegenzeggelijk een factor van beteeke-
nis zoowel voor het uitwendige als het inwendige van het 
huis. Zij verleent aan den gevel rust, aan de vertrekken 
een groote intimiteit van gezellige afgeslotenheid. Van 
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Afbeelding 7. 

Eigenlijk heeft deze gevel 
te veel glas. Door de 
rhytmische raamverdeeling, 
waarin telkens dezelfde 
eenheid wordt herhaald, is 
niettemin een goed geheel 

verkregen. 

welk een enorme aesthetische be-
teekenis de raamverdeeling en 
-verhouding is, moge blijken uit 
het feit, dat de in de 19e eeuw in 
oude stijlen gebouwde huizen 
meestal een onbevredigenden in
druk maken, uitsluitend doordat 
de toenmalige bouwkundigen ge
woonlijk schroomden de bij de ge
bouwen historisch en aesthetisch 
behoorende raamverdeeling aan 
te brengen. M. a. w. inplaats van 
kruisramen en glas-in-lood ge
bruikten zij „moderne" vensters. 
Gevolg: een mislukking. 
Dat een twintigtal jaren geleden 
vele moderne architecten weder 
naar het goede oude voorbeeld 
zijn teruggekeerd, pleit voor hun 
smaak. In den loop der 20e eeiwv 
zijn heel wat woningen, voor
namelijk landhuizen, gebouwd, 
waar een behoorlijke raamverdee
ling door stijlen, glas in 'cod of 
roeden een gelukkige toepassing 
heeft gevonden en heeft bijgedra
gen tot het scheppen van nieuwe 
schoonheid. 

Mogen wij in dit verband her
inneren aan een uitspraak van dr. 
P. J. H. Cuijpers: „Navolging 

is, staat altijd verre boven het van iets ouds dat mooi 
nieuwe dat leelijk is". 
Zijn er onder de menschen - - e n dus ook onder architec
ten - - niet betrekkelijk weinig genieën? Immers ja! Het 
overgroote deel is dus op navolging aangewezen, en waar
om zou men zoo bevreesd zijn zich te laten inspireeren door 
het beproefd goede oude van den tijd vóór de afschaffing 
der gilden? De gildemeesters hadden in den eenvoud 
hunner overgeleverde bouwkundige voorschriften zulk een 
goede basis, dat zij warempel geen leelijke gebouwen 
konden maken. Alles had zijn vaste maat die de practijk 
had bewezen, goed te zijn. Een venster b.v. was altijd een 
plat vlak in verticalen stand, een glasruit was wiskundig 
zuiver. 1 : K 2 . Die angst van heden voor de navolging 
van het oude is wel een der hoofdoorzaken van de leelijk-
heid van vele der nieuwe gebouwen. De timmerman van 
voorheen hield zich eenvoudig aan de hem gemeenzame 
hoofdvormen, plaatste daarin zijn kozijnen, dekte deze af 
met van andere gevels nagebootste ontlastingsbogen, en 
leverde aldus de trapgeveltjes die wij thans als „Kunst
werken" betitelen en die inderdaad, vergeleken bij de wan
producten die thans vaak worden gebouwd, op dien naam 
aanspraak kunnen maken, doch feitelijk met „kunst", d.w.z. 
ontroering, niets uitstaande hebben. Nogmaals: neemt men 
uit deze trapgevels de oude ramen weg en vervangt men 
deze door grootere glasvlakten - - wèg is dan de schoon
heid! 

Resumeerende, bedoelen wij met het bovenstaande te be-
toogen, dat er gewoonlijk te veel glas is aan onze huizen, 
zoodat het evenwichtige, het harmonische ,de indruk van 
geslotenheid, te loor gaat, zonder dat zulks door prac-
üsche eischen wordt gemotiveerd. Dat ten dezen de voor-

buitefkijr11 m e n i 9 e b 0 U W V e r - d - - g te ver gaan, staat 
Ook de raamvorm laat meestal veel te wenschen. Een oud-
Hollandsch kruisraam, zelfs een 18e eeuwsch schuifraam 
vormt een harmonisch geheel. Men vindt er r V - e . - een 
telkens herhaalde menigvuldigheid die het oog rustig aan 
doet. Dat rhytme i n d e o u d e g e v e ] s ^ o o k ^ J * -

belang! Let er op. en ge zult zien hoe de ouden gewoon 
waren overal dezelfde eenheid zooveel mogelijk te her
halen en toe te passen. De hierbij gevoegde illustraties 
mogen dit verduidelijken. En wanneer eens grootere glas! 
oppervlakken noodig werden geoordeeld, dan brak de aan
gebrachte verdeeling in kruis en roeden of raamstijlen het 
te veel op gelukkige wijze. De oud-Grieksche gebouwen 
ontleenden ook voor een niet gering gedeelte hun rust en 
schoonheid aan een uiterst regelmatige herhaling van vol
komen gelijke detailmotieven. 

Hoe is het tegenwoordig met onze ramen, het belangrijkste 
element in de gevelcompositie, zooals wij boven betoog
den? Dat er veel te veel glas is, merkten wij reeds op. Er 
is een tijd geweest dat hoegenaamd geen verdeeling werd 
toegepast. Het raam vertoonde zich toen aan het oog als 
een gat-in-den-muur zonder meer. Leelijk, maar daarmede 
uit. Later kwam men weer terug tot verdeelingen: on 
revient toujours etc! Doch die verdeelingen hadden niets 
gemeen met de weldoende, rustige verdeeling die in den 
„goeden ouden tijd" werden gemaakt! Toen werd overal 
dezelfde verdeeling doorgevoerd zoowel boven als onder 
het kalf, boven en onder den wisseldorpel. Van dit goede 
beginsel weken de vrije 19e en 20e eeuwers af Het is 
haast onbegrijpelijk (zoozeer ligt de conclusie voor de 
hand) dat zij niet inzagen dat b.v. een verticale ruitverdee-
hng boven den wisseldorpel en een horizontale beneden 
een onharmonisch geheel moet geven. En toch is het een 
feit! En dat op de verschillende verdiepingen ook een ver
schillend soort ramen werd geprojecteerd, was een fout 
waaraan de „oudjes" zich mede zelden schuldig maakten 
Met 1s toch klaar als de dag, dat de eenheid, de rust het 
rhytme, kortom de schoonheid, op die manier verloren 
gaan! 

Van der Kloot Meyburg wijst er in zijn prijzenswaardig 
boek „Bouwkunst in de Stad en op het Land" op, dat een 
breed kozijn uit aesthetisch oogpunt zoozeer aanbeveling 
verdient. De ouden maakten dan ook breed kozijnhout 
Maar hoe schraal en spichtig doen de meeste „moderne-
ramen, gewoonlijk nog van mager ijzer, in ongelijke 
helften verdeeld! Wij vragen ons af hoe het mogelijk is 
dat het gevoel voor rust en rythme blijkbaar zóó zijn ver
doezeld, dat „men" niet inziet dat „men" hier op den 
slechten weg is, en dat alleen eenvoud en rust de factoren 
kunnen zijn, waaruit waarachtige schoonheid kan worden 
opgebouwd. En tegenwoordig wordt a tort et a travers een 
raamverdeeling met gewoonlijk zeer langgerekte horizon
tale ruiten toegepast, juist door die langgerektheid weinig 
fraai. Geeft ook het feit, dat men in den tijd dat nog 
intuïtief gevoel voor schoonheid bestond, een venster altijd 
een plat vlak in verticalen stand was, niet te denken? En 
zou het geen aanwijzing zijn om het de laatste jaren zoo
zeer ingeburgerd „horizontalisme" ietwat getemperd te 
verheerlijken? 
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Invoering in het gebied der Electrotechniek voor Bouwkundigent 

door Ir* Jacques Kosscnt w« i. 

Overzicht: Het ontstaan der electricifeitsker uit de natuur
verschijnselen. Statische electriciteit en enkele 
harer voornaamste toepassingen. 

Overal ontdekken wij, waar wij den blik ook heenrichten, de 
toepassingen der — tot een machtigen factor in het heden-
daagsche industriëele leven uitgegroeide — praktische 
Electdciteitsleer: niet ten onrechte spreekt men van de 
eeuw der — bijna onbeperkte - - ontwikkeling der toege
paste electrotechniek. resp. van de hoogst merkwaardige en 
verbluffend snelle metamorphose: „van natuurverschijnsel 
tot bedrijfskracht". 
De overal gebouwde electrische centrales, de kilometers
lange onder- en bovengrondsche kabelnetten — welke de 
electrische energie naai de meest verwijderde uithoeken 
transporteeren, dit zijn factoren, welke ook voor den Bouw
kundige boekdeelen spreken en hem aantoonen, welk een 
groote economische waarde de toepassingen der electrici
teit. ook voor zijn werkingsfeer moet bezitten. 
De tijdsomstandigheden gebieden als het ware. de meest 
economische bedrij f skracht, voor een bepaalde toepassings
mogelijkheid, aan te wenden; en wij zien dit ook werkelijk 
plaats vinden, als wij een bouwwerk van eenige beteekenis 
nader betrachten en tot de ontdekking komen, dat ook daar 
de, de electriciteit toevoerende, kabel meestentijds niet 
ontbreekt. 
Om echter een toepassing dezer moderne bedrij f skracht 
juist te kunnen beoordeelen, is het noodzakelijk, een critisch 
oordeel te kunnen vellen over de eigenschappen, werking en 
toepassing der verschillende stroomsoorten. 
W a a r het echter onmogelijk is een goed gebouw zonder 
hechte fundamenten op te trekken, evenzoo goed zou het 
zonder waarde zijn, voor onzen geest, het grootsche ge
bouw der electriciteit op te richten, zonder eerst, voor een 
intensieve behandeling van de fundamenteele wetten der 
electrotechniek, te zorgen. 
Wij zullen dus, evenals de ontwikkelingsgang der electro
techniek, beginnen met die natuurverschijnselen, welke door 
hunne toevallige ontdekking, geleid hebben tot het ontstaan 
van de, voor kleine en middelgroote bedrijven — alsmede 
voor een eng-plaatselijk begrensde toepassing — bijna on
ontbeerlijk geworden, electrische drijfkracht. 

Allereerst zullen wij ons dus bezighouden, met die groep 
van natuurverschijnselen, welke in vele opzichten tot de 
meest merkwaardige behooren, n.m. de electrische werkin
gen in de natuur. 
Alhoewel men, duizenden jaren lang, niets anders van de 
electriciteit kende, dan deze uiterst nietige werkingen, — 
het verschijnsel van den bliksem buiten beschouwing ge
laten •— zijn het toch deze simpele oorzaken geweest, 
welke voerden tot het groote gevolg: „den verrassend snel
len ontwikkelingsgang der electriciteitsleer". Den krachtig-
sten stoot, aan het electro-physisch onderzoek, gaf eerst het 
echtpaar Galvani in 1789, door de toevallige ontdekking 
van het samentrekken van een paar kikvorschpooten, in de 
onmiddellijke nabijheid van een geladen electriseer-
machine! Eerst in het jaar 1840, werden door den genialen 
Michael Faraday (die van boekbinder! een der meest be
kende natuuronderzoekers geworden is) systematische 

onderzoekingen gedaan, welke den grondslag voor onze 
hedendaagsche kennis, gelegd hebben. Noemen wij ook nog, 
de te vroeg overleden Heinrich Hertz, wiens ontdekkingen 
ons in staat stelden, een door proeven gestaafd inzicht te 
verkrijgen, in het wezen van die, tot dien tijd (— 20 jaar 
geleden) volkomen geheimzinnige verschijnselen. 
Toch is het gemakkelijk aan te toonen, waardoor een zoo 
uitgebreide groep van natuurverschijnselen, zoo lang „ver
borgen" kon blijven. Is reeds bij het onderzoek van b.v. 
„warmteverschijnselen", de onvolmaaktheid van onze zin
tuigen, een zoo hinderlijke factor, dat wij ons van hulp 
werktuigen ter versterking onzer waarneming, moeten be
dienen, ten opzichte van de electrische verschijnselen, ver
keerde men in denzelfden toestand, als een blinde ten op
zichte van het licht! 

Tot de enkele, toenmaals bekende verschijnselen, behoor
den o.m. de „richtkracht" van de magneetnaald en de aan
trekkende kracht van gewreven barnsteen („electron" ge
noemd, vandaar, zooals men aanneemt, de naam „electrici
teit") en deze eenvoudige feiten, die men in de oudheid en 
de middeleeuwen bezat, zijn de ontwikkelende factoren ge
weest voor een wetenschap, welke bijna de geheele wereld 
beheerscht. 
Deze feiten nu zullen de bouwsteenen zijn, waarmede wij 
het trotsche gebouw der electriciteitsïeei zullen optrekken; 
doch wij zullen deze niet geheel in historische volgorde 
samenvoegen, waar de gen. wetenschap in de periode van 
hare ontwikkeling, maar al te vaak dwaalwegen insloeg, 
waaraan de bijgeloovigheid van die dagen niet geheel en 
als onschuldig was! 

De statische electriciteit. 

In meerdere of mindere mate met het meer bekende mag
netisme verwant, noemden wij reeds in het bovenstaande, 
de aantrekkende kracht van barnsteen {een soort versteen
de hars) op zeer lichte voorwerpen als: papiersnippers, 
vlierpitballetjes, metaalvijlsel enz. Dit verschijnsel, naar 
zijn ontstaan: wrijvingselectriciteit genoemd, wordt in de 
electriciteitsleer aangeduid met statische electriciteit, d.w.z. 
„electriciteit in rust", dus plaatselijk optredend, in tegen
stelling met de later te behandelen electrische stroomings-
verschijnselen. 
Metalen nu worden in het algemeen niet electrisch gela
den door wrijving, (zooals dit bij glas, eboniet, zwavel, lak 
en zijde, het geval is); deze vertoonen nu de eigenschap, 
dat zij de electriciteit geleiden, wat bij de laatstgenoemde 
categorie van stoffen niet het geval is (denk hierbij eens 
aan hunne statische eigenschap!) Men onderscheidt nu 
a. conductoren of geleiders en b. isolatoren of niet gelei
ders en deze laatste vertoonen bij wrijving (dit ter onder-
scheidsbepaling!) electriciteitsverschijnselen! 
Men ging nu nog eenigszins verder en beschouwde de ge
dragingen van bovengen. gewreven (dus geladen) isola
toren ten opzichte van elkaar; en nu deed zich het merk
waardige verschijnsel voor, dat sommige een afstootende, 
andere weer een aantrekkende werking op elkaar uitoefen
den. Men maakte nu een onderscheid in de opgewekte 
electriciteit door deze laatste, van lichamen, welke elkaar 
aantrokken ongelijksoortig en van de lichamen, welke een 
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afstootende werking uitoefenden, gelijksoortig te noemen 
Men noemde nu b.v. glas positief ( J - ) geladen evenals die 
stof en, welke het glas afstootte en noemde de andere 
stoffen, dus die door het glas werden aangetrokken ne^a-
ttet { —) geladen! Zoo ontstond bij de samenstelling de 
zoogen. „electrostatische spanningreeks'' beginnende met 
„glas en eindigende met het door glas meest sterk aan
getrokken „lak" en vond men de volgorde: ( + ) glas - wol -
zijde — hout — metaal ~ ehoniet — zwavel — lak" (—) 
Op de eigenschap nu, dat twee gelijknamig geladen 
(d.w.z. beide ( + ) of beide ( - ) geladen) lichamen elkaar 
atstooten, construeerde men het instrument in fig 1 afge
beeld, dienende om de aanwezigheid van statische électri-
citeit aan te toonen n.m. de „electroscoop". 
Waar dit instrument ook voor het aantoonen van zeer 
gennge hoeveelheden electriciteit moest dienen, was het 
zaak, de beide plaatjes A & B uit zeer zuiver en goed 
„geleidend materiaal te vervaardigen; men koos hier voor 
goud, zijnde een stof, welke men zoo zuiver als men wil 
kan verkrijgen. Alleen is men gedwongen eenig koper toe 
te voegen, daar anders het goud niet elastisch genoeg zou 
zijn. ö 

Zooals fig. 1 aangeeft, na
deren wij nu de electroscoop 
met een geladen lichaam B; 
de blaadjes zelve, door een 
flesch (waarin zij aange
bracht zijn) niet in geleidend 
verband met de aarde staan
de, zullen nu gelijknamig ge
laden worden en elkaar af-
stooten; de grootte der af
wijking nu zal een maat 
geven voor de sterkte van 
de ,,lading" van D! Hierbij 
is nog op te merken, dat het 
niet noodig is D en C met 
elkaar in aanraking te bren
gen; hoe grooter echter de 
afstand tusschen C en D, 
des te kleiner is de uitwij
king van A 6 B! Coulomb 

Figuur 1. 

Electroscoop (fleschvorm). 

vond hier^ dat de „uitstralende" werking {„inductie" ook 
„in[luentie" genoemd) van een electrisch „geladen" 
lichaam omgekeerd evenredig is aan het quadraat van den 
afstand, waarmede dit lichaam van het te „laden" voor
werp is verwijderd; m.a.w. werd de onderlinge afstand 
tweemaal zoo groot, zoo was de uitwerking een viermaal 
geringere! 

Een merkwaardige overeenkomst is hier aangetoond met 
het licht: immers ook de lichtsterkte is omgekeerd even
redig met het quadraat van haar afstand tot het punt, waar 
het licht wordt waargenomen! Ieder lichaam, zegt de 
moderne theorie, bestaat uit oneindig kleine deeltjes, welke 
men moleculen noemt; deze passen echter niet nauwkeurig 
in elkaar (waardoor een lichaam samendrukbaar is!). Deze 
ruimten nu, tusschen die moleculen, noemt men de „inter-
moleculaire" ruimte en men neemt aan, dat deze gevuld 
is met „den drager van electriciteit en licht", met de midden-
stof, waarmede men de radio-technische wetenschap ver
klaart n.m. met den „ether", het medium tusschen het 
tastbare en het onzichtbare, de schakel waarschijnlijk 
tusschen het tijdelijke en het eeuwige! 
Nu wij dit weten, beschouwen wij eens fig. 2; dit stelt een 
toestel voor, dienende, om de merkwaardige eigenschap 

Figuur 2. 

Conductoren. 

aan te toonen, dat de electriciteit zich alleen verzamelt 
aan de uiteinden van een lichaam. Wij brengen hier
toe den geladen conductor (geleider) C in de nabij
heid van het te laden lichaam A—B; wij zien nu, dat de 
paren, gelijknamig geladen, vlierpithalletjes aan de uiteinden 
het sterkst en in het midden bij M in het geheel geen 
„mtslag vertoonen. De bovengenoemde en hiermede aan
getoonde eigenschap ligt voor de hand; immers de stroom-
deeltjes onderling zullen elkaar afstooten (gelijknamig) 
en zich dus zoo ver mogelijk van elkaar en tusschen de 
moleculen van A—B opstellen; daarom ook zal een holle 
bol dezelfde hoeveelheid electriciteit kunnen bevatten, dan 
een massieve bol! 

Op te merken is nog, dat de door inductie verkregen elec
triciteit van tegengestelde waarde is; bevatte dus C posi
tieve electr. zoo wordt A—B negatief geladen! 
Men kwam nu op de gedachte, daar men voor proef
nemingen grootere hoeveelheden electriciteit noodig had, 
door voortdurende wrijving, electriciteit op te wekken en 
zoo ontstond de algemeen bekende wrijvings electriseer-
machine {zie fig. 3). Deze bestaat uit de glazen schijf G 
de licht, tegen G, aandrukkende kussens F, welke met leder 
overtrokken en met een laagje metaalpoeder bedekt zijn' 
de conductoren C, voor het opvangen der wrijvingselectri-
citeit, en is tevens nog voorzien van een electroskoop E en 
een knop D voor het experimenteeren. De machine werkt 
zoodanig, dat door het ronddraaien van G (door middel van 
het handel H) de geproduceerde electriciteit, door middel 
van de zoogen. „zuigers" of „kammers", op den conduc-

Figuur 3. 

Wrijvings electriseermachine. 
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tor C overstroomt. Zooals wij verder in de figuur opmer
ken zijn de conductoren door middel van glasstaven ge-
isoherd; en de door de wrijving tegen de leeren kussens 
positief geladen glasschijf G, doet nu op de kussens een 
negatieve lading ontstaan en wel, door de hierboven reeds 
genoemde inductie-werking. Daar deze beide soorten elec-
trische energie, elkaar als het ware in hun ontstaan zullen 
tegenwerken, (daar zij elkaar vasthouden), zal er een 
moment optreden, waarbij de maximum-lading van F, door 
de schijf G geïnduceerd, zal zijn bereikt en dus de conduc
tor niet verder geladen zal worden. Om dit te verhinderen, 
wordt nu F in geleidend verband gebracht met de aarde; 

hier door middel van het kettingje K, waardoor de nega
tieve electriciteit wegstroomt. 
Een meer moderne constructie is de „inductie"-electriseer-
machine, in tegenstelling met de vorige oorspronkelijke 
uitvoering, welke beruste op de electriciteitsvorming door 
wrijving. De werking van eerstgenoemde berust echter op 
het z.g. dynamo-beginsel, zoodat wij de behandeling hier
van, bij de werkingsverklaring..van dynamo's en motoren 
zullen invoegen; nu zou deze theorie ons te ver voeren. 
In een volgend hoofdstuk, zullen wij de dynamische- of 
stroomings-electriciteit, aan een nader onderzoek onder-
w e r P e n - (Wordt vervolgd) 

Tuinkunst* 

Van 17 tot 27 September a.s. zal in de zaal van de Haag-
sche Kunstkring, Binnenhof, 's-Gravenhage, een tentoon
stelling worden gehouden op het gebied van Tuinkunst, 
door de leden van den Bond van Nederlandsche Tuin-
kunstenaars en enkele leden van de Haagsche Kunstkring. 
De tentoonstelling zal omvatten inzendingen van Park- en 
Tuinontwerpen, onderdeelen van uitbreidingsplannen, die 
verwant zijn aan Tuinarchitectuur, foto's van uitgevoerde 
werken, tuinplastiek in steen, gebakken aarde, lood enz. 
De Regelingscommissie zijn vele belangrijke inzendingen 
toegezegd, o.a. zal door den Dienst van de Gemeente 
plantsoenen te 's-Gravenhage worden ingericht een eere-
wand voor wijlen den heer P. Westbroek. 
De heer Leonard A. Springer zal o.a. inzenden een serie 
platen en teekeningen van oude tuinen en parken in en 
rondom 's-Gravenhage, die zéér de aandacht waard zijn. 
De aankleeding der zaal geschiedt volgens een ontwerp 
van den Bouwmeester Co Brandes, in strenge lijnen, ten
einde voor inzendingen van Tuinplastiek, tuinvazen en 
dergelijken, een passenden achtergrond te scheppen. Ook 

op dit gebied zullen vele moderne kunstwerken worden 
getoond. 
Het streven van de Tentoonstellingscommissie is, van alle 
bijdragen, zoowel voorwerpen als teekeningen één samen
hangend geheel te maken, dat, ook afgezien van de waarde 
der afzonderlijke inzendingen, het oog aangenaam aandoet. 
De tentoonstelling zal ook eenige avonden geopend zijn. 
Op die avonden worden korte lezingen gehouden met 
lichtbeelden, over verschillende onderdeelen der Tuinkunst. 
De entree bedraagt ƒ 0,25 per persoon. 
Er is een waarborgfonds gevormd, waar nog een klein 
bedrag aan ontbreekt. Belangstellenden die dit waarborg
fonds willen steunen, worden verzocht dit op te geven 
aan den Secretaris-Penningmeester. 
De Regelingscommissie bestaat uit de heeren: Leonard 
A. Springer, Tuin- en Parkarchitect te Haarlem, Co 
Brandes, Bouwmeester te 's-Gravenhage, Th. J. Dinn. 
Tuinarchitect te 's-Gravenhage en Henri Roeters van 
Lennep, Tuin- en Landschapsarchitect, Delistraat 27, 
's-Gravenhage, Secretaris-Penningm., Postgiro No. 14878. 

Bij de Heerenhuizen en het Landhuisje van den Architect D* Smit Jr* 
te Groningen^ 

door D. K. 

Met losse plaat. 

Deze maand drukken wij als losse bijdrage een voorgevel
foto af naar een complex stadshuizen, n.l. 3 boven- en 3 
benedenhuizen en 1 heerenhuis, gelegen aan de Nassau'-
laan te Groningen. Het ontwerp is van den heer D. Smit Jr., 
Architect te Groningen. 
De huizen zijn van het gewone groote stadstype, suite 
met zijkamers, keukens, de benedenhuizen met z.g. uit
bouwen. 
Dit type bouw kan ons niet bekoren. De vrije licht- en 
luchttoetreding in de beneden-achterkamers en keukens 
wordt belemmerd. Wij willen het plan van den Architect 
D. Smit Jr. geen afbreuk doen, de vorm van den bouw
grond, de gestelde eischen der bewoners en de finantieele 
kant zullen wel den doorslag bij de indeeling gegeven 
hebben. Het geheele vrije huis, hoe klein ook, blijve voor 
ieder toch de ideale woning. Met het oog op de dure grond

prijzen en hooge bouwkosten zal dit in de steden wel tot 
de vrome wenschen blijven. Aaneengesloten bouw is voor 
de bewoners onvrij, voor heele huizen gaat het, doch om 
benedenhuizen met tusschen- of uitbouwen te bewonen, 
moet men geboren groote-stadsmensch zijn. Brengt de 
finantieele zijde mede, dat beneden- en bovenhuizen ge
bouwd moeten worden met het oog op de rentabiliteit van 
het bouwkapitaal, dan prefereeren wij het minder gebrui
kelijke type, begane grond en Ie verdieping samen de 
1 ste woning, de 2e en 3e verdieping samen de 2de woning. 
Men kan dan bouwen zonder uitbouwen en met lage ver
diepingen. Een verdiepinghoogte van max. 2,75 M. is voor 
een burgerhuis voldoende. Het drukt niet alleen de bouw
kosten naar beneden, het spaart bij bewonen veel dage-
lijkschen arbeid, n.l. minder trappenklimmen. Het schoon
houden geeft minder zorg, het geeft de kamers, vooral 
bij gekleurde plafonds, een intiem karakter en ten slotte 
kost de verwarming in den winter heel wat minder. Men 
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Ontwerp van D. Smit Jr. 

zal tegenwerpen, dat deze huizen in den zomer benauwd 
zullen zijn. Door eigen ondervinding zeggen wij, niets is 
minder waar. Een woning met hooge verdiepingen en be
lemmerende luchttoetreding door uitbouwen en anderszins 
zijn minder frisch, dan een woning met lage verdiepingen, 
waar de frissche lucht voor en achter vrij kan doorspelen. 
Het maken van uitbouwen heeft nog een ander euvel. De 
muren worden meestal 1 steen dik gemetseld, zonder 
spouw. Als slaapkamers zijn de ruimten veelal te vochtig, 
het hooge percentage rheumatiekers in Nederland is aan 
de uitbouwslaapkamers niet vreemd. Kan men een uitbouw 
niet vermijden, bouwt dan als elke vrijstaande woning 
muren met spouw of llA s t e e n d i k - Goede resultaten ver
krijgt men ook met het metselen van 2 maal J^ steens
muur. In plaats van de spouw metselt men de muren 1 cm 
van elkander. Er vormt zich bij gebruik van prima mortel 
een doorloopende waterdichte afscheiding tusschen de % 
steensmuren. Buiten gebruike men een klinkerkwaliteit, 
binnen kan een zachtere steen toegepast worden. Voor 
versterking verankert men beide muren met bandijzers, b.v. 

i ? 1 - ^ (te/N: A 
Architect te Groningen. 

4 per m2. De resultaten van deze bouwwijze zijn verras
send en goedkoop. Het opbrengen of spuiten met vocht
werende praeparaten wordt vermeden, men heeft droge 
binnenwanden. Ter wille der gevels hebben wij het plan 
overgenomen, als contrast drukken wij het ontwerp van een 
vrijstaand huisje af. Dit is een teekening van denzelfden 
architect D. Smit Jr. Het rieten dak met zijn eigenaardige 
helmvorm beschermt als het ware den inhoud tegen krach
ten van buiten af, het geeft een apart karakter, iets eigens. 
De bewoner van zoo'n huis kan trots zijn op zijn eigen
dom, geen last van buren, slechts lust van strikt eigen om
geving. De vorm van het vrije huis teekent niet alleen den 
bouwmeester, het doet u ook den eigenaar en bewoners 
kennen. Van het land is steeds de trek naar de groote 
steden. Deze geven ontegenzeggelijk veel voordeelen en 
geneuchten; verlichting, watertoevoer, gas, verkeersmidde
len, het is slechts een kleine greep, het ligt alles meer 
onder het bereik der bewoners. Wij vragen ons af, weegt 
dit alles wel op tegen het vrije gezonde wonen in de open 
natuur? Het valt te betwijfelen. 

Een Electriciteitsraad gevraagd* 
door P* de BL 

De electriciteitsvoorziening van ons land, hoewel in menig 
opzicht bevredigend, heeft nog verschillende gebreken, 
welke zoo spoedig mogelijk in het algemeen belang ver
holpen moet worden. De prijspolitiek der electriciteits-
bedrijven, inzonderheid ten opzichte van industrieele onder
nemingen van middelmatigen omvang, staat nog al te zeer 
in het teeken van halen, wat er maar te halen valt. 
De meeste gemeenten, welke de distributie van stroom aan 
zich gebonden hebben, namen deze les maar al te goed 
ter harte en beschouwen de electriciteitsvoorziening als een 
bron van hooge winsten. Daaruit is heel wat wrijving ont
staan tusschen de stroomleverende centrales en de gemeen
ten, maar steeds ten koste van de afnemers. 

Ook uif technisch oogpunt is de toestand niet gezond. De 
willekeurige verdeeling van het land in provinciale bedrij
ven, leidt tot stroomlevering van verren afstand, tot onder 
de rook van een aangrenzende centrale. Samenwerking 
stuit af op de onderlinge naijver der directeuren, die slechts 
eendrachtig zijn in de handhaving van de machtspositie 
hunner vereeniging. 
Dezelfde naijver laat zich gelden met betrekking tot onder
linge koppeling van centralen, waarmede de bedrijfszeker
heid en economie ten zeerste gediend kunnen zijn, maar 
welke tengevolge moet hebben, dat meerdere centrales 
slechts een ondergeschikte rol krijgen te vervullen, zoo niet 
stilgezet worden. Een geheele reeks van Staatscommissies 



207 

heeft zich in den loop der laatste vijftien jaren met deze 
en aanverwante vraagstukken bezig gehouden. 
Maar het merkwaardige feit deed zich voor, dat overeen
stemming minder bereikbaar bleek, naarmate men lanqer 
aan het beraadslagen was. 
In één enkel opzicht heeft tot dusverre toch eenstemmig
heid bestaan, n.I. in den wensch van een centraalcollege 
dat van advies zal dienen in alle aangelegenheden, die op 
de electriciteitsvoorziening van den lande betrekking 
hebben. Als wij het ons wel herinneren, was het de Staats
commissie 1919, onder leiding van oud-Minister Lely 
welke met een zoodanig voorstel het eerst voor den daq 
kwam. Wij verkeerden toen - - hoe lang lijkt het reeds 
geleden — m de opkomst der socialisatiebeweging. Het 
lag geheel in de toenmalige lijn, dat de commissie een 
breed opgezet plan ontwierp, waarbij de opwekking en de 
voortgeleiding van den hooggespannen electriciteit door de 
Provincies, terwijl eindelijk de distributie door de Ge
meenten zou geschieden. Het beheer van het nieuwe Staats
bedrijf moest opgedragen worden aan een Electriciteits
raad, waarvoor de meerderheid te benoemen door de 
Kroon, terwijl voorts in die Raad plaats ware te geven 
aan vertegenwoordigers van de afnemers, alsmede van het 
personeel. Naast zijn beheerstaak, zou de Electriciteits
raad tevens optreden als adviseur der Regeering inzake de 
electriciteitsvoorziening. De volgende Staatscommissie, die 
reeds in 1921 werd benoemd, maar eerst in 1925 haar ver
slag indiende, wilde van dien opzet niet veel weten Maar 
de Electriciteitsraad vond toch genade; in dit opzicht bleek 
de commissie zelfs eenstemmig! 

Echter uitsluitend als een college van advies en onder 
een anderen naam. De Centrale Commissie voor Electri
citeitsvoorziening moest beschouwd worden als een van 
de voornaamste wenschen der Staatscommissie. 
Aan dien wensch is tot dusverre geen gevolg 'ge
geven, hoewel sinds dien van verschillende zijden op ver
wezenlijking is aangedrongen. Het lijdt ook wel geen twijfel 
dat een Electriciteitsraad, samengesteld uit onafhankelijke 
en gezaghebbende personen, de electriciteitsvoorziening in 
goede banen kan voeren en misstanden kan wegnemen 
aüeen r eeds door voorlichting, adviezen en bemiddeling.' 
Het vraagstuk, welke centrales het meest voor uitbreiding 
m aanmerking komen, de voeding van afval-electriciteit in 
het hoogspanningsnet door industrieele grootbedrijven de 
onderlinge koppeling ook met de mijnen in Limburg 'een 

meer un.forme regeling van voorschriften, spanningen en 
tarieven, de stroomdistributie los van de provinciale en ge-
meentelijke besturen, zijn slechts enkele onderwerpen die 
een oplossing vragen. De vereeniging van directeuren van 
blectnciteitsbedrijven en de opeenvolgende Staatscommis
sies hebben reeds belangrijke rapporten over onderwerpen 
van dezen aard gepubliceerd. Maar de verdere uitwerking 
volgens vaste lijnen en een blijvende invloed, gedragen door 
het algemeene vertrouwen laten op zich wachten. Slechts 
een publiek lichaam, dat boven de partijen staat kan deze 
taak vervullen. De instelling van een Electriciteitsraad op 
wettelijken grondslag, al of niet met overname van het 
centraalbureau der vereeniging van directeuren, ligt daar
om voor de hand. Dat inderdaad verbeteringen van be-
teekenis te bereiken zijn, valt eerst af te leiden uit een 
rapport, enkele weken geleden uitgebracht aan de Noord-
Brabantsche Kamer van Koophandel. 

Een commissie met den directeur van de Amsterdamsche 
Electnciteitswerken als adviseur, kwam o.a. tot de con
clusie, dat een verlaging der electriciteitstarieven met 18 
tot 36 pCt. tot voordeel zou strekken, zoowel van de indus
trie in Brabant, als van het Provinciaal Electriciteits-
bedrijf. Indien thans een Electriciteitsraad bestond, zouden 
dergelijke overwegingen en beschouwingen allicht beter 
tot haar recht komen. Maar dan dient ook niet langer 
gewacht te worden. De verhoudingen worden scherper 
kostbare uitbreidingen staan op het programma van bij
kans iedere centrale, vele industrieën worden weerhouden 
van aansluiting of keeren zelfs tot eigen opwekking terug 
Bovendien is de tegenwoordige Minister van Waterstaat 
als het ware aangewezen om dit niet gemakkelijke geval 
tot een goede oplossing te brengen. Als voormalig presi
dent-commissaris van den IJssel-Centrale, is Z. Exc van 
de electriciteitsvoorziening goed op de hoogte, als voor
malig Gedeputeerde eveneens van de Staatsrechtelijke ver
houdingen. Verder staat hij bekend als een scherpzinnig 
man met een zelfstandig oordeel, die zich niet door be
minnelijke belanghebbenden laat beïnvloeden. Ten slotte 
ligt het onderwerp geheel op het neutrale terrein van een 
niet politiek kabinet. 

Het is ons bekend, dat de instelling van een Electriciteits
raad met aanvankelijk uitsluitend adviseerende taak, vrij
wel algemeen toegejuicht zou worden. Daarom meenden 
wij hier ter plaatse nogmaals -de aandacht op dit belang
rijke onderwerp te moeten vestigen. 

De Sociale Verzekering^ 
door W» Joha* 

Niet verzekeringsplichtig naar de bepalingen der Invalidi-
teiswet is ook degene, die bij wijze van uitzondering tegen 
ioon arbeid verricht, wanneer de arbeid van korten duur 
is en deze persoon nog niet in bezit is van een rentekaart 
Art. 32. 

Hoewel het dus de bedoeling is buiten den verzekerings-
phcht te houden de loonarbeid, die het karakter draagt van 
handreiking of die van ongewonen aard en van geringen 
omvang is, moet hier toch in het oog gehouden worden 
dat de Invaliditeitswet in het belang van den arbeider tot 
stand kwam en dat met dit belang, bij de toepassing en de 
uitlegging der wet rekening wordt gehouden. 
Verdere uitzonderingen zijn gemaakt ten aanzien van hen 
die reeds op andere wijze dan door middel van de Invali

diteitswet in het genot zijn gesteld van rechten, zooals de 
Invaliditeitswet die geeft. Op dit motief zijn niet verzeke
ringsplichtig krachtens de Invaliditeitswet zij, aan wie 
door het Rijk pensioen verzekerd is en ook zij, die in dienst 
zijn van een publiekrechtelijk lichaam (provincie, gemeente, 
waterschap, polder), van een spoorwegmaatschappij, of 
van eene onderneming, wanneer hen pensioen verzekerd 
wordt bij invaliditeit en ouderdom en in dit laatste geval, 
indien door de Kroon verklaard is, dat de verordening, 
waarbij de toekenning van dit pensioen is geregeld, en aan 
de wettelijke vereischten voldoet en dat de uitkeering der 
pensioenen voldoende gewaarborgd is. Artt. 35 en 36. 
De arbeider (hieronder is niet alleen te verstaan de hand
arbeider, doch ook de hoofd-arbeider) behoeft zelf niet 
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eens in dienst van het Rijk te zijn; voldoende om de wet 
niet op zich van toepassing te zien verklaard, is, dat het 
Rijk hem pensioen verzekert. Op dezen grond zijn b.v. de 
leerkrachten Ijij het bijzonder onderwijs, indien zij aan
spraak kunneh maken op rijkspensioen niet verzekerings
plichtig en behoeven deze dus geen rentekaart te hebben. 
Eveneens is dit het geval met personen in dienst van een 
publiekrechtelijk lichaam. 
Onder pensioen is ook te rekenen het weduwenpensioen. 
De vrouw van een pensioengerechtigde, die dus na het 
overlijden van haar man op weduwen-pensioen recht heeft, 
is niet verzekeringsplichtig, wanneer zij loonarbeid ver
richt, omdat art. 35 in het algemeen spreekt van pensioen 
en derhalve dit artikel niet alleen van toepassing is op 
eigen pensioen, doch ook op dat der echtgenoote 
(weduwe). 
In deze richting wijst althans de juris-prudentie van den 
Centralen Raad van Beroep, ofschoon aangenomen kan 
worden, dat deze uitleg niet overeenstemt met de bedoe
ling van het wetsartikel. Aannemelijk is, dat de wetgever 
enkele groepen van personen heeft willen uitsluiten, om
dat aangenomen moest worden, dat het doel der wet te 
hunnen aanzien reeds was bereikt. Ten aanzien van deze 
vrouwen gaat de rechtspraak wrel zeer ver. Persoonlijk 
ontleenen zij aan de pensioenwet geen recht op ouderdoms-
noch op invaliditeitsrente, zoodat het niet billijk geacht kan 
worden, dat de redactie der wet in zoodanige vorm ge
steld is, dat de Centrale Raad van Beroep, alleen op het 
feit, dat deze vrouwen recht hebben op weduwenpensioen, 
uit hoofde van de dienstbetrekking hunner echtgenoot, de 
verplichte verzekering op haar niet toepasselijk acht. 
De Centrale Raad van Beroep heeft op 8 Oct. 1925 be
slist ten aanzien van een verzekerde, die was gehuwd met 
een besteller bij den post- en telegraafdienst, op wien van 
toepassing waren de bepalingen der pensioenwet 1922, dat, 
waar deze verzekerde recht had op het in die wet bedoel
de weduwenpensioen en haar dus in den zin van art. 35 
der Invaliditeitswet pensioen door het Rijk verzekerd was. 
voor haar geen premie verschuldigd was krachtens de 
Invaliditeitswet, bij den arbeid welke zij als werkvrouw 
verrichtte; ergo dus geen rentezegels voor haar behoefden 
te worden geplakt. 

Het is een bekend verschijnsel, dat de opvatting van den 
wetgever geenszins behoeft te worden overoen^—en door 
den rechter i.e. den Centraden Raad van Beroep, omdat 
de rechter beslist naar den letter der wet. 
Bij art. 37 der Invaliditeitswet wordt bepaald, dat aan de 
volgende voorwaarden de pensioen-verordening van een 
publiekrechtelijk lichaam moet voldoen, om de in dienst 
zijnde arbeiders van den verzekerinsplicht naar de Invali
diteitswet te kunnen uitsluiten: 

a. voor het aannemen van invaliditeit worden geen 
strengere eischen gesteld dan bij deze wet; 

b. het recht op ouderdomspensioen wordt niet op lateren 
leeftijd verkregen dan volgens deze wet; 

b1. voor het toekennen van weduwe-rente worden geen 
strengere eischen gesteld dan bij deze wet; 

c. het weezenpensioen eindigt niet voor het bereiken van 
den leeftijd van 14 jaar; 

d. de regeling is voor de verzekerden gemiddeld ten 
minste even gunstig als die van deze wet; 

e. voor het geval, dat de dienst verlaten wordt vóórdat 
recht op pensioen voor onbepaalden tijd is verkregen. 

is de uitbetaling verzekerd van eene wiskundige reserve 
door den werkgever te betalen aan de Rijksverzeke-
ringsbank. 

Bij de beoordeeling der toepasselijkheid dezer voorwaarden 
heeft men te bedenken, dat zij, die hunne werkzaamheden 
verrichten ter vervulling van een gedeelte van de taak der 
overheid en niet krachtens een door hen gesloten arbeids
overeenkomst, buiten deze regeling vallen. Zoo zal b.v. 
een onderwijzer (es) bij het openbaar onderwijs die 
overigens voldoet aan de voorwaarden om verzekerings
plichtig te zijn, niet verzekerd zijn. Voor deze onder
wijzer (es) zal niet alleen geen premie verschuldigd zijn. 
doch zal ook bij het verlaten van den dienst, voordat recht 
op pensioen voor onbepaalden tijd is verkregen, geen wis
kundige reserve moeten worden betaald, omdat aange
nomen wordt, dat onderwijzers en onderwijzeressen bij hei 
openbaar onderwijs niet verzekeringsplichtig zijn, ingevolge 
de Invaliditeitswet. daar zij hunne werkzaamheden ver
richten ter vervulling van een gedeelte van de taak der 
overheid. 

Dit standpunt geldt in het algemeen voor overheidsperso
neel, dat belast is met de vervulling van een openbaar 
ambt. 
Bij de beslissing van den Centralen Raad van Beroep van 
2 December 1920, waarbij in geding was de vraag of twee 
ambtenaren eener gemeente in tijdelijken dienst en wel als 
bouwkundig teekenaar respectievelijk als schrijver ter 
Secretarie, beiden niet vallende onder de pensioenwet, ver
zekeringsplichtig waren, ingevolge de Invaliditeitswet, werd 
overwogen: 
dat voor de beantwoording der vraag, of eenig persoon, in 
dienst van een publiekrechtelijk lichaam, als arbeider is te 
beschouwen, niet beslissend is de wijze, waarop de dienst
betrekking is tot stand gekomen, maar de vraag of hij in 
dienst der overheid al dan niet een publiekrechtelijke 
functie vervult en dus de dienstbetrekking al dan niet een 
publiekrechtelijk karakter draagt, waarbij bepaaldelijk is te 
letten op den aard der hem opgedragen werkzaamheden, 
in verband met zijn plaats in het openbaar bestuur. Die be-
betrekkelijke gemeente stelde zich op het standpunt, dat 
deze personen als door de overheid aangesteld of benoemd 
om werkzaam te zijn in een tak van openbaren dienst, ter
wijl hun arbeidsvoorwaarden, door de overheid eenzijdig 
zijn vastgesteld, niet zouden vallen onder het begrip arbeider 
in den zin der Invaliditeitswet (art. 4) en zij derhalve vol
gens de wet niet verzekerd zouden zijn. 
De vraag, of iemand al dan niet een publiekrechtelijke 
functie vervult heeft reeds meerdere malen een punt van 
geschil uitgemaakt en is dus afhankelijk van den aard der 
werkzaamheden. 

Een arbeider, in dienst van een overheidsbedrijf (gas
fabriek, electriciteitsbedrijf, enz.) zal in den regel niet een 
publiekrechtelijke functie bekleeden. Het ontvangen van 
eene benoeming of aanstelling bij een publiekrechtelijls 
lichaam zal er in den regel op kunnen wijzen, dat geen 
civielrechtelijke verhouding bestaat van arbeider tot dit 
publiekrechtelijk lichaam. Bestaat dus een civiel rechtelijke 
verhouding, in dienst van een publiekrechtelijk lichaam, 
dan wordt, wanneer de betrokken arbeider in het pensioen 
fonds is opgenomen geen premie betaald, doch wordt bij 
het verlaten van den dienst zonder recht op pensioen voor 
onbepaalden tijd, de wiskundige reseve berekend. 
Ditzelfde geldt voor: onderwijzend en ander personeel, 
verbonden aan het bijzonder onderwijs; voor het personeel 
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in dienst van een ondernemer van een spoorwegdienst als 
bedoeld bij de wet van 9 April 1875 (art. 38) en voor'dat 
personeel in dienst van ondernemingen, voor wien de voor
waarden voor een pensioen bij invaliditeit en ouderdom 
publiekrechtelijk zijn geregeld, indien door de Kroon ver
klaard is, dat de regeling aan de wettelijke vereischten vol
doet en dat de uitkeering der pensioenen voldoende ge
waarborgd is (art. 39). 

Uitsluitend is die arbeider niet verzekeringsplichtig, op 
wien de regeling van toepassing is. 
Is dus de pensioen-regeling niet op alle arbeiders, in dienst 
der onderneming, van toepassing, b.v. niet op hen, die nog 
geen drie maanden in dienst zijn (art. 40, sub è) , dan heeft 
dit tot gevolg, dat in dezelfde onderneming groepen van 
arbeiders zullen zijn, die wel en die niet verzekerd zullen 
zijn krachtens de Invaliditeitswet. 
De wetgever of het ondernemingsfonds moet verzekeren alle 
arbeiders, die langer dan drie maanden achtereen in dienst 
der onderneming zijn; anders wordt de vereischte ver
klaring tot erkenning van het ondernemingsfonds niet ge
geven. Dit voorschrift heeft ten doel selectie te voor
komen. 

Met een publiekrechtelijke regeling, als voren aangehaald 
is niet bedoeld eene dienstbetrekking tot een publiekrechte
lijk lichaam, waarbij de persoon, die als arbeider, in den zin 
van het Burgerlijk Wetboek, zooals dit is bedoeld in de 
Invaliditeitswet, in dienst van dat lichaam beschouwd moet 
worden, toch niet volgens deze wet verzekeringsplichtig 
zou kunnen worden verklaard, op grond der omstandig
heid, dat hij pensioengerechtigd is; neen, bedoeld is hier, 
dat alleen de pensioenvoorwaarden een publiekrechtelijk 
karakter moeten dragen. Een publiekrechtelijke regeling 
der pensioenvoorwaarden eener willekeurige onderneming 
zal kunnen worden aangenomen daar, waar de regeling 
dier voorwaarden door een publiekrechtelijk lichaam of 
orgaan goedgekeurd is en die regeling dus ook niet kan 
worden gewijzigd dan met goedkeuring van dat publiek
rechtelijk lichaam of orgaan. Dientengevolge zullen de pen
sioenvoorwaarden voor arbeiders, in dienst b.v. van een 
locaalspoor- en van tramwegen, bedoeld in de wet van 
9 Juli 1900, voor arbeiders in dienst der mijnen, enz. enz 
welke voorwaarden krachtens de concessievoorwaarden 
goedgekeurd zijn door de regeering, en op welker wijziging 
weder de goedkeuring der regeering noodig is, publiek
rechtelijk geregeld zijn. 

Niet verzekeringsplichtig is voorts de arbeider in dienst 
van een onderneming, wien door den werkgever of door 
een ondernemingsfonds, welke rechtspersoonlijkreid bezit
ten, pensioen is verzekerd bij invaliditeit of ouderdom in
dien door de Kroon is verklaard (art. 40): 

a. dat door den werkgever of het ondernemingsfonds 
zekerheid is gesteld, die voldoet aan de deswege bij 
algemeenen maatregel van bestuur gestelde eischen 
voor de nakoming van alle geldelijke verplichtingen 
jegens de verzekerden en jegens de Rijksverzekerings-
bank; a 

b. dat bij den werkgever of bij het fonds, bedoeld onder a 
eene regeling bestaat voor pensioen bij invaliditeit en 
ouderdom, welke voldoet aan de vereischten, bij de 
Invaliditeitswet of een daarmede samenhangende alge
meenen maatregel van bestuur gesteld en voorts de be
paling inhoudt, dat alle arbeiders, die langer dan drie 
maanden achtereen in dienst der onderneming zijn, ver
zekerd zijn; 

c dat die regeling voldoende waarborgen bevat ter ver
krijging van billijke beslissingen op verzoeken van ver
zekerden om uitkeering. 

De verklaring hier bedoeld wordt door de Kroon niet 
anders afgegeven dan op verzoek van den werkgever of op 
een gemeenschappelijk verzoek van den werkgever en van 
de beheerders van het ondernemingspensioenfonds. De 
werkgever of de beheerders zijn dan verplfcht aan het Be
stuur der Rijksverzekeringsbank jaarlijks verslag over d^ 
uitvoermg der pensioenregeling uit te brengen, overeen
komstig de, bij den algemeenen maatregel van bestuur van 
den 26en November 1919, Staatsblad 774, bij art. 38 en 
volgende bepalingen, gegeven voorschriften, regelende de 
opgave: van de namen der verzekerden op 1 Januari van 
het verslagjaar, met opgave van geslacht, leeftijd, beroep 
enz. en van de veranderingen, die in den loop van het 
jaar plaatsvonden; van de renteaanvragen en de namen 
der rentetrekkers; van de beleggingen en van de wijze van 
de bepaling der balanswaarde der beleggingen; van de 
belans- en bedrij f srekening, van de bezwaren tegen de be
slissingen van het fonds ingebracht, van de wijze van 
onderzoek, van de gevallen beslissingen en van de vigee-
rende statuten en reglementen; van de voorwaarden, waar
aan de balans en de bedrijfsrekening moeten voldoen 
De verklaring, vorenbedoeld, als af te geven door de 
Kroon, wordt ingetrokken, wanneer, dit door de beheer
ders van het ondernemings fonds wordt verzocht de pen
sioenregeling wordt opgeheven, of eene wijziging daarin 
m werking treedt, zonder door de Kroon te zijn goedge
keurd en wanneer de zekerheid betreffende het uit te 
keeren pensioen niet langer voldoet aan de daaromtrent 
vastgestelde eischen, of in het algemeen de gegeven voor
schriften niet worden nageleefd. 
Wanneer de bedoelde verklaring tot erkenning door de 
Kroon wordt ingetrokken, treedt ten aanzien van de per
sonen, aan wie een pensioen is toegekend, de Rijksverze
keringsbank in de plaats van het ondernemingsfonds 
Overigens worden de verzekerden geacht, gedurende den 
tijd, dat de hier bedoelde pensioenregeling op hen van toe-
toepassing was, volgens de Invaliditeitswet bij de Rijks 
verzekeringsbank verzekerd te zijn geweest. Het onder-
nemings fonds is verplicht de Rijksverzekeringsbank des
wege schadeloos te stellen, met inachtneming van hetgeen 
daaromtrent is bepaald in den algemeenen maatregel van 
bestuur van 28 November 1919, art. 7 en volgende 
De schadeloosstelling bedraagt ten aanzien van verzeker-
den aan wie op het tijdstip, dat de bedoelde verklaring 
wordt ingetrokken, een pensioen is toegekend niet wegens 
tijdelijke invaliditeit of aan wier weduwen en weezen pen
sioen toegekend werd, de met een rentevoet van 4 pCt 
berekende contante waarden dier pensioenen en ten aan
zien der personen, aan wie een pensioen is toegekend 
wegens tijdelijke invaliditeit, een bedrag gelijk aan de rente 
per j-aar. Verder wordt naar een vastgestelde formule een 
schadeloosstelling berekend, ten aanzien van ieder der ver
zekerden. 

De bepalingen om de personen in pensioengerechtigde 
diensten van den verzekeringsplicht der Invaliditeitswet uit 
te sluiten hebben blijkbaar hun ontstaan te danken aan de 
gedachte, dat het doel der wet ten opzichte van deze per
sonen reeds was bereikt. Aangenomen werd, dat in vele 
gevallen het hun door hun werkgever verzekerd pensioen 
voor hen voordeeliger zoude zijn, dan de wet zou kunnen 
bieden. Ten deele zijn die bepalingen het gevolg van den 
aandrang van de voorstanders van risico overdracht om 
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evenals het in de Ongevallenwet is opgenomen het insti
tuut van risico overdracht ook in deze wet te brengen. 
Niet verzekeringsplichtig volgens de Invaliditeitswet 
zullen dan kunnen zijn arbeiders in dienst van een particu
lieren werkgever, evenals de personen, die krachtens de 
bepalingen der pensioenwet pensioen verleend wordt, niet 
verzekerd zijn, waaronder naar art. 3 der wet worden ver
staan allen, die benoemd zijn door het daartoe bevoegd 
gezag van Rijk, provincie, gemeente, waterschap, veenschap 
of veenpolder, in vasten dienst een betrekking bekleeden. 
waaraan een wedde is verbonden uit de inkomsten dier 
lichamen; uitgesloten zijn: 
personen, met wie een arbeidsovereenkomst naai burgerlijk 
recht is gesloten; 
personen, die een betrekking of gelijktijdig twee of meer 
betrekkingen bekleeden, waaraan een wedde van niet meer 
dan ƒ 400.̂ — is verbonden; 
personen in kerkelijke betrekkingen. 
Voorts worden onder de bepalingen van de pensioenwet 
gerekend te vallen (art. 4), o.a. de in deze beschouwing 
van belang, na te noemen groepen: de reeds eerder ge
noemde: 
personen, verbonden aan het bijzonder onderwijs aan 
scholen, welke voldoen aan de wettelijk gestelde eischen; 
de bestuursleden van en de ambtenaren in vasten dienst 
bij gemeentelijke instellingen, benoemd door of vanwege 
het daartoe bevoegd gezag der gemeente en in het genot 
van eene wedde in den zin dezer wet, die uit andere 
dan gemeentelijke inkomsten wordt betaald; 
personen in vasten dienst van een naamlooze vennoot
schap of van een rechtspersoonlijkheid bezittende vereeni-
ging tot het dienen van gemeentelijke of provinciale be
langen, die uitsluitend openbare lichamen tot vennooten 
of leden heeft, of ten aanzien waarvan door de Kroon bij, 
met redenen omkleed besluit, is bepaald, dat zij, ofschoon 
niet uitsluitend openbare lichamen tot vennooten of leden 
hebbend, voor de toepassing van deze wet met een ven
nootschap of vereeniging als eerstbedoeld zal worden ge
lijkgesteld. 
Tusschen den werkgever en het ondernemingsfonds zal in 
den regel een nauw verband bestaan, omdat veelal het 
fonds door den werkgever is opgericht en wordt in-stand 
gehouden mede door den werkgever. Hierin ligt de oor
zaak, dat indien het fonds pensioen verzekert, de werk
gever de regeling moet goedkeuren, vóór toestemming 
verkregen kan worden tot de niet toepasselijk verklaring 
der Invaliditeitswet en zullen beide, dus werkgever en be
heerders van het fonds toepassing van de ontheffende be
palingen, als bedoeld in art. 40 der wet, moeten vragen. 
Verschillende werkgevers kunnen tezamen een fonds op
richten en in dit geval zijn ook de bepalingen van art. 40 
van toepassing. 
Van de bevoegdheid, die de voren aangehaalde bepalingen 
den ondernemers geven om de Invaliditeitswet niet op 
hunne werknemers van toepassing te zien verklaard is door 
eenige groote ondernemers gebruik gemaakt, zoodat ook 
van een aantal particuliere ondernemingen de arbeiders 
niet verzekeringsplichtig zijn krachtens de Invaliditeitswet. 
Het aantal ondernemers is uit den aard der zaak gering, 
omdat de finantiëele verplichtingen zeer zwaar zijn en 
slechts de grootere ondernemers, de finantiëel sterke, daar 
aan kunnen voldoen. De vorm van risico overdracht in 
deze wet is van geheel anderen aard als in de ongevallen-
wettten en is in vergelijking met die wetten zeer beperkt. 
Door de regeling der voorwaarden, waaraan de pensioen

regeling van den ondernemer moet voldoen, is getracht 
de middelen te vinden om te voorkomen, dat de niet ver
plicht verzekerde in geen geval in slechter conditie kome 
dan de verplicht verzekerde en hij niet overgeleverd zij 
aan den willekeur van den ondernemer. 
De arbeider, die in pensioengerechtigden dienst is en voor 
wien de werkgever op grond dier omstandigheden geen 
premie krachtens de Invaliditeitswet behoeft te betalen en 
die, ware hij niet in pensioengerechtigden dienst, verzeke-
keringsplichtig gebleven zoude zijn, is van rechtswege ook 
ontheven om zelf de premie te betalen. Hij kan evenwel 
zelf de premie betalen, zoo hij dit verkiest. Betaalt hij de 
premie, dan worden, indien hij den pensioengerechtigden 
dienst verlaat, zonder een voor onbepaalden tijd toege
kend pensioen, die premiën niet inaanmerking gebracht 
voor de berekening van den wachttijd bij dreigende invali
diteit en de bepaling van het rentebedrag, doch wordt hem 
de waarde van die premiën door de Rijksverzekeringsbank 
terugbetaald. 
Voor den arbeider, die den dienst verlaat zonder een voor 
onbepaalden tijd toegekend pensioen wordt door den werk
gever of door het ondernemingsfonds aan de Rijksver
zekeringsbank voor dien arbeider een bedrag uitgekeerd, 
de zoogenaamde benoodigde wiskundige reserve. Hetzelf
de geldt voor den arbeider, die den dienst verlaat met een 
pensioen, dat later komt te vervallen, in welk geval hij 
vanaf dien vervaldatum geacht wordt den dienst verlaten 
te hebben. 
Ten aanzien van de vaststelling, wijze en tijd van uitkee
ring van het bedrag der wiskundige reserve worden voor
schriften gegeven bij den algemeenen maatregel van be
stuur van 28 November 1919, art. 1 en volgende, zooals 
reeds hiervoor is aangehaald. 
Volgens art. 16 van dit besluit moet de werkgever van 
een bij hem in dienst zijnde verzekerde, bij diens ontslag 
zonder pensioen als vorenbedoeld of van het vervallen van 
een reeds toegekend pensioen van een verzekerde, binnen 
14 dagen kennis geven aan den Raad van Arbeid, binnen 
wiens gebied de werkgever is gevestigd. 
De Raad van Arbeid zendt vervolgens die kennisgeving, 
voorzien van de noodige gegevens aan het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank. Het bestuur der Rijksverzekerings
bank stelt het bedrag van de verschuldigde wiskundige 
reserve vast en deelt dit den werkgever mede, die verplicht 
is dit bedrag binnen 14 dagen aan de Rijksverzekerings
bank te betalen. 
Betaalt de werkgever het bedrag binnen den bepaalden tijd 
niet, dan wordt dit bedrag door het bestuur der Bank met 
de zekerheid, zoo deze gesteld is, verrekend. 
Met betrekking tot den verzekerde, die krachtens vrijwillige 
verbintenis bij de land- of zeemacht dienst deed, vinden 
de bepalingen van dit artikel overeenkomstig toepassing. 
Vervolgens wordt zorg gedragen door het Bestuur der 
Rijksverzekeringsbank voor het opmaken en uitreiken van 
een rentekaart aan den zonder pensioen ontslagen ver
zekerde arbeider, zoo ook van een renteboekje, waarin 
wordt aangeteekend de tijd en de loonklasse, waarin voor 
dien arbeider wordt geacht de wiskundige reserve te zijn 
gestort. Art. 41. 

De betaling van de wiskundige reserve wordt opgeschort, 
indien een arbeider in pensioengerechtigden dienst over
gaat in een anderen pensioengerechtigden dienst en de 
nieuwe werkgever alle geldelijke verplichtingen overneemt 
art. 42. 
Verlaat dus een arbeider den pensioengerechtigden dienst. 



zonder direct ingaand pensioen, dan wordt hij van rechts
wege weder verzekerd krachtens de Invaliditeitswet e„ 
draagt de Rijksverzekeringsbank weder het risico zijner 
verzekering en wordt hem een rentekaart uitgereikt door 
den Raad van Arbeid. 

Deze regelingen danken hun ontstaan aan de bedoeling 
die daarbi, voorzat om den arbeider in pensioengerechtig
den dienst niet in slechter conditie te doen komen dan den 
verplicht verzekerde. In den regel zijn de condities voor 
hen. dze in pensioengerechtigden dienst zijn ruimer, door-
dat de voor hen geldende pensioenregelingen, vooral ook 
door hun eigen pensioenpremie stortingen een hooger pen-

n T ; T™' ̂ ^ ^ arbeider' die V e r P l i c h t - - e k e r d 
is. heeft toch steeds voor op zijn niet verplicht verzeker
de confrater en vooral op hem. die in tijdelijken overheids
dienst is en zelfs niet onder de pensioenwet valt. oTda de 
eerste een voordeel kan ontkenen uit het bezit van de 
rentekaart. dat den ander niet kan worden toegekend. Dit 
voordeel is gelegen m de omstandigheid, dat hij, die een 
rentekaart heeft, door de Rijksverzekeringsbank op voor 

b « v e ^ ^ ^ V a n A r b e i d ' b i j 9 ™ ' v - Neigende 
b V e n d e invaliditeit, op kosten van het Invaliditeitsfonds. 
tot afwending dier invaliditeit, genees- of heelkundige be^ 
handeling kan worden gegeven of hem tot v e r p l e g L I 
een voor hem geschikte inrichting kan doen opnemen 
DU voordeel is niet denkbeeldig. Vele verzekerden worden 
op kosten van het Invaliditeitsfonds operatief behandeU 
H i e r T o e ^ J61713 f ^ / ^ ^ " - ^ h t i n g e n en sanatoria. 
Hiertoe werd over het tijdvak 3 Dec. 1919 t/m 31 Dec 

van ƒ 7^a9!313:2a3n ' I n V a l i d i t e i t s f o n d s 9^oekt de som-

Het Koninklijk besluit van den 20sten Maart 1923 tot 

b e S d 9 Tfn a l 9 e m e e n e n maatregel van bestuur', ah 
bedoeld in art. 4. eerste lid der Land- en Tuinbouw On
gevallenwet is intusschen weder gewijzigd bij: 
Kon. besluit van 22 Februari 1927, Staatsblad 40. uit-

I A [ , « 2 'c 0 0 a l S d l t W O r d t b e P a a l d b ii de wet van 
26 April 1852 Staatsblad 92. houdende regeling, der af 
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Ï Z f l ? J a % a . l 9 e m e e n e m a a t r e 9 e l e n van inwendig bestuur van den Staat. art. 1 bepaalt: 
De algemeene maatregelen van bestuur van den Staat zih, in het g e h e e l e ^ k ^ ^ ^ k J^^ 
afkondiging gedaan. Zij werken terstond, nadat hun af! 
kondiging in alle deelen van het Koninkrijk bekend kan 

Sub 3 Wanneer de algemeene maatregel van bestuur geen 
ander tijdstip vaststelt, wordt de afkondiging gerekend te 
z,n bekend op den tvintigsten dag na dien der dagteeke! 
nmg van het Staatsblad, waarin hij is geplaatst. 

30 Maart S1902P79eSOmd
t
e W e r k 2 a a - h e d - is nu ook sedert 

M Maart 927 verzekermgsplichtig het aanleggen van 
tuinen en plantsoenen, het schoonmaken van slooten. he" 
uitsteken van greppels en de bemesting van het land 
anders dan ten behoeve van een verzekeringsp] chtTae 
onderneming onder voorwaarden als geldende voor de 
reeds eerder genoemde werkzaamheden 
Tegehjk werd het Kon. Besluit van den Hen September 
1921 tot vaststelling van een algemeenen maatregel van 

w e X , d 0 e I . d ? l ^ 4- e e r S t e l i d d e r -g-allen-
7927 Stl' t 9 ^ 2 1 ^ ^ h e t K o n - b e s l u i t v a n 2 2 F ebruari 1927. Staatsblad 39. uitgegeven 10 Maart 1927 
De wijziging betreft art. 1. onderdeel I. II. l i l lila. V. 

verh l e n a ' d e a a n h e f l u i d t n u : werkzaamheden 
verbonden aan... 
^ A '1 VU 0 0 k a l s / e r 2 e ke r ingsp l i ch t i g opgenomen in 
huizen k T 2 1 ^ h 0 U d e n 0 f - P e e r e n van zieken-
voor m f . i r a u 1 9 e n 9 u S t i C h t e n ' S a n a t 0 r i a - 'dichtingen 
aen J t

e d l C O : m e c h a n i s f ^ behandelingen. zweminr ichL 
Jet houden van diergaarden of plantentuinen; 

m onderdeel Vi l la schoonmaken van kerken, gestichten en 
vergaderlokalen van vereenigingen. 
Door deze verandering wordt de verzekeringsplicht uitge
breid tot werkzaamheden, verband houdende met de ver
huur van landerijen enz. tot alle personen in dienst van de 
vorengenoemde inrichtingen, welke geëxploiteerd worden 
zonder dat gezegd kan worden, dat een bedrijf wordt uit
geoefend, dus zonder dat sprake is van het doel om win t 
te maken en wordt in het algemeen de toepassing der we 

o T d e T e t l e t " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ™ ^ 

Het beschilderen van vochtige muren, versch metse l en pleisterwerk 
evenals versch eternit met olieverf mogelijk geworden. 

door D. K> 

Het schilderen van vochtige muren, versch metsel- en 
pleisterwerk, evenals van versch eternit is met olieverf tot 
heden onmogelijk geweest, daar geen olieverf zich met de 
moleculen van vaste lichamen, zooals mortel, beton enz 
verbindt, zoolang deze niet geheel droog zijn. 
Het aanwezig zijn van water of van waterstofoxyde in 
muren en cementbepleisteringen vormt een isoleerend be
letsel bij het drogen of verkoeken van de lijnolie, welke 
daardoor op den muur nimmer kan drogen. De aan de 
lucht blootgestelde laag zal matig drogen, waardoor die 
zijde van de verflaag of lijnolielaag, welke zich direct op den 
muur bevindt, van beide zijden wordt afgesloten van de 
lucht en de zuurstof. 
Er ontstaat een poriëndruk tengevolge van de gestadige 

verdamping der vochtdeelen en een condensatie vormt zich 
tegen de lijnolielaag. Zoodra nu waterstof of H , 0 (water) 

v ' t t n o ^ r " a a n r a k i n 9 k 0 m t m e t ' 0 f i n W e r k - k a n OP vetten of oliën, ontstaat er een verzeeping 
Deze verzeeping wordt nog bespoedigd en verhoogd door 
het aanwezig zijn van vrije kalkdeelen of wel ..liquor kah 
caustici (welke zich tot 70 PCt. KOH laat concentre 
en) welke gretig H 2 0 absorbeeren en in verbinding met 

hjnohe een soort zachte zeep vormen 

Tef J 1 , ^ he t r 4 6 1 9 6 1 1 3 1 ' 6 ' lletWelk ^ he t metselen of 
het bepleisteren kunstmatig in den muur gebracht wordf 
doch ook absorbeerend. zuigwater vanuit den grond brengt 
dezelfde verschijnselen teweeg. Men onderscheidt een zqn 
droge en een natte verzeeping; beide hebben het meer of 
mindere verteren der verflaag tengevolge 
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Doordat de lijnolie-laag niet verhardt op vochtige muren 
en door haar vetgehalte, viscositeit, niet bindt of vast
hecht, is de verflaag niet bestand tegen poriëndruk, welke 
zich in iederen muur of metselwerk ontwikkelt. Het blade
ren der verf op binnenmuren vindt hierin zijn hoofd
oorzaak. De poriëndruk doet zelfs de verf barsten en het 
vocht en zgn. muursalpeter wordt door de ontstane ope 
ningen naar buiten geperst, het zgn. groeien van salpeter, 
een kwaal, welke men overal in ons land, met zijn vochtigen 
en drassigen bodem aantreft. 
Verlangt een goede logica bij vochtwering of bestrijding 
nu niet, dat men ook die muren en dat pleisterwerk, waar 
het vocht aanwezig is, waar muursalpeter groeit, van deze 
kwalen kan bevrijden? Men kan niet altijd een euvel voor
komen, daar men dit meestal niet tijdig genoeg voorziet. 
Reeds eenig.e jaren geleden hebben de proefnemingen van 
een Duitschen scheikundige een zeer belangrijk succes op
geleverd. Door electrochemische bereiding verkreeg men 
een verfsoort, welke uit lijnolie afgeleid was, doch welke in 
plaats van te koeken, ongeveer een uur na het uitstrijken 
een versteeningsproces onderging. Het werd een substan
tie, met de gelijkenis op lakverf, welke zich, direct op voch
tige muren of versche eternit geschilderd, hierop stevig 
vasthechtte, of in tegenstelling van olieverf, niet meer af-
bladerde. Deze verf, genaamd „Frankfurter Wandtrock-
ner" of wel verkort , ,FW-Verf" bezit een zeer hoog weer
standsvermogen tegen poriëndruk, is onverwoestbaar door 
muursalpeter of vocht, isoleert tegen regendoorslag en 
zuigwater, is bestand tegen zuren en alkaliën, en bezit 
bovendien nog het belangrijkste voordeel, dat zij op natte, 
vochtige muren, hetzij nieuwbouw of reparatiewerk, hetzij 
met of zonder salpeter-uitslag geschilderd kan worden. 
Ten slotte is ook het decoratieve uiterlijk van groot belang, 
daar het geen preparaat, doch een verf is. Voor buiten
werk is de ,,FW-verf" eveneens geschikt, echter wordt zij 
hier door een gewone olieverflaag afgedekt. Men kan ze 
afschilderen met iedere andere verf onverschillig of dit 
water-, olie-, dan wel lakverf is. 

Dit is eveneens een factor welke uitsluitend voordeelen be
zit. Denken wij maar eens aan het verschil van afleveren 
van een theatergebouw! Immers deze kan, hetzij verbouwd 
of nieuwbouw, direct geheel afgewerkt worden; niet alleen 
wat den bouw betreft, doch ook wat de beschildering be
treft. Wanneer de ondergrond in ,,F\V-verf" is, kan de 
decorateur in iedere verf en kleur de willekeurigste fresco's 
aanbrengen. 
Sneldrogende lakken zijn gewoonlijk weinig of niet elas
tisch. Ook hierin staat ,,FW-verf" lijnrecht tegenover het 
oude verf-regime. Ondanks een marmerachtige hardheid 
bij een verbazend korte droogtijd, (ook op vochtige 
muren), blijft zij buitengewoon elastisch. Proef ondervind e 
lijk is vastgesteld, dat een stalen veer of metaalzaagje van 
18 cm lengte aan beide zijden met „FAV-verf" beschil
derd, het eene einde in een bankschroef vastgekneld, het 
andere einde heen en weer kan bewogen worden over een 
lengte van 13 cm vanuit de loodlijn naar links en naar 
rechts, zonder dat de verflaag de geringste verschijnselen 
van barsten vertoont. Dit is dus een geheele beweging van 
26 cm op een metaallengte van slechts 18 cm, hetwelk een 
prestatie mag genoemd worden. 
Daarentegen verbazen de proeven op de hardheid, zooveel 
te meer, wanneer men weet, dat ,,FW-verf" op eternit 
zich van dien aard vasthecht, dat men met een metalen 
voorwerp eerder de etemitplaat stuk slaat dan de verflaag. 

Met veel krachtsinspanning kan men met een scherp ge
reedschap een weinig van de verflaag afschrappen, doch 
hetgeen men er afschrapt is dan zuiver poeder. 
Door deze hardheid, welke de verf binnen eenige uren 
na het uitstrijken reeds verkrijgt, is verzeeping volkomen 
uitgesloten en maakt het geen verschil of de verf op versch 
eternit, of wel op kalkmuren geschilderd wordt. 
De bestandheid tegen zuren is eveneens groot. Zoo heeft 
geconcentreerd zoutzuur (HCl.conc), noch 10 pCt. zwavel
zuur ( H 2 S 0 4 ) , zgn. accuzuur, niet den minsten invloed op 
de substantie. Geconcentreerd salpeterzuur (HNO3) laat 
slechts een geelachtig, oneffen brandvlekje na, zonder 
echter de verf verder aan te tasten. 
Nat, doorwaterd hout, van alle zijden tweemaal met , ,FW-
verf" beschilderd, blijft zijn zwaarder gewicht behouden, 
de verf bladert niet af, zelfs niet, wanneer men dit stuk 
hout 2 maanden ten deele in grachtwater stelt, terwijl in 
dit geval toch een waterdruk van beide zijden aanwezig is. 
Voor metalen is de verf eveneens geschikt, daar zij abso
luut roestwerend is tengevolge van hare dichtheid. 
Men kan met „FW-verf" alles beschilderen, daar zij op 
alles, wat vaste lichamen zijn, vasthecht, zooals beton, 
cement, gips, kalk, eternit, steen, glas, papier, metalen, 
enz., enz. 
De Directeur der verkoopcentrale voor Nederland en Kolo
niën der Frankfurter-Wandtrockner-Werke. de heer J. A. 
F. Th. Loock, te Rotterdam, heeft ons welwillend in de 
gelegenheid gesteld de verschillende proefnemingen en 
bewijzen van bovenomschreven eigenschappen der „ F W -
verf" van naderbij te bezien en aan de waarheid te toetsen. 
Wij stonden, eerlijk gezegd, tevoren sceptisch gestemd 
tegenover dit nieuwe materiaal. Er is al zooveel aan 
de markt gebracht, dat heette beslist afdoende vocht- en 
zuurbestendig te zijn, waarbij later bleek, dat het voor het 
doel, waarvoor men het met succes hoopte toe te passen, 
juist niet geschikt was. Wij hadden dan ook niets van deze 
nieuwe verf verwacht. Het blijkt, dat de F .W. geen nieuw 
merksoort is, doch werkelijk een belangrijke technische 
verbetering. Hier is gevonden, ook wat de kostprijs be
treft, een practisch te gebruiken lijnolieverf, die op vocht 
bevattende materialen houdt. Wij zagen o.a. nog de vol
gende aardige proef nemen. Een stevig vel stroobord werd 
zoodanig in water gedompeld, dat het totaal doorweekt 
was. Daarna werd het beschilderd. Nu moest hier de verf 
volgens gewone begrippen niet op houden, doch parelen. 
De verf streek als op droog materiaal uit en na een klein 
half uur, terwijl verharding der verflaag intrad, was deze 
niet meer van het doorweekte papier te verwijderen dan 
na beschadiging der papierhuid. Het geheim der verf is de 
bereiding der lijnolie, die niet koekt doch versteent. 
W a a r vocht geweerd moet worden zal deze verf een eerste 
plaats veroveren, het is een zichzelf verkoopend artikel. 
Vooral bij verbouwingen, waarvan direct de hinderlijke 
sporen uitgewischt moeten worden is de F.W^.-verf een 
onontbeerlijk hulpmiddel. Ziehier het voorbeeld. Vóór 
enkele weken had een restauratie plaats in het W . B. 
Theater te Rotterdam. De stucadoors waren met het pleis
terwerk gereed, dadelijk hierna werd het natte pleister
werk geschilderd, eenige uren later werd een tweede laag 
verf opgebracht en nog denzelfden dag kon de decorateur 
zijn schabionen op de versche muur gebruiken. Voorwaar 
een mooie prestatie. V/ij leven in een tijd, dat wij niet ver
wonderd staan bij het tot stand komen van door ons voor 
altijd onmogelijk gehouden dingen. Wij verwonderen ons 
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niet meer, zelfs wanneer de mensch door zijn vernuft de 
natuur overwint. 

De F W - v e r f werd sinds den korten tijd, dat deze in 
Nederland mgevoerd wordt, toegepast voor schilderwe" 
ken in Cafe-Restaurant „de Kroon" te Haarlem, onder lei-
dmg van den Architect Kramer; in het W . B. Theater te 
Rotterdam onder leiding van den Architect J. van Gelde-

ren; in de Tivoli Schouwburg te Rotterdam; in de Fras-
cat, Schouwburg te Amsterdam en in het R. K. Zieken
huis te Schiedam. Dit laatste werk bedroeg 1800 m2 schil
derwerk uitgevoerd door fa. Gebrs. Dries te Schiedam. 
Het werk der „Tivoli" en „Frascati" schouwburgen werd 
R S i m ^ f i r f f i a G i d d i n 9 & Tuy-burg9Muys te 

Gewapend Betonbrug, 
door D, K. 

• ra sjanoDjïnovEiir* 

•CTan4AÏ „^.^.no'.PomiT-AArmarTy^bt 

Hierboven is een ontwerp gereproduceerd van een ge
wapend betonbrug over de Oude Singel te Schoonhoven. 
Ue constructie is eenvoudig. Op 2 landhoofden van ver-

doo e "> . T m !S df 0 v e r s P a n n i n g ingeklemd gevormd 
doo een 2-tal stalen liggers en 2 gewapend betonbalken. 
De Matsten zijn tevens borstwering. Zij doen dus dubbel 
nut, als draagconstructie en als leuning. Het draagdek is 
trogwulfvormig van gewapend beton aangebracht, waar
over ter bescherming bestratingsmateriaal' op zandbed 

?n\ l u . / U S t e n 0 P h 0 U t e n Paalfundeeringen 
en zijn beschermd door ingeheiden damwand tegen onder-
loopsheid. Als vers.ering onderbreken eenige blokvormen 
de overigens vlakke buiten zijvlakken der draagbalken 
Uoor hoogteverschil in vleugelmuurtjes, draagbalken en 
pijiers is een aardige vorm ontstaan, die èn brug blijft èn 
het gewapend beton als materiaal doet uitkomen 
Het ontwerp is van den Gemeente Architect van Schoon
hoven D. Visser, Architect B. N. A. 

Prijsvraag bebouwing terrein aan de Reinkenstraat te 's-Gravenbage. 
De J u r y van bovengenoemden prijsvraag zond ons toe e 
stel vragen en antwoorden, betrekking hebbende op de 
bebouwing van de terreinen aan de Reinkenstraat en om-
hliy te

K
S:CfaVe*ha9e- Exemplaren van deze lijst zijn te 

bekomen bij den Dienst der Stadsontwikkeling en Volks
huisvesting te 's-Gravenhage. 
De Jury vestigt nadrukkelijk de aandacht op sub 18 van het 
programma, waaraan zij toevoegt, dat de inzendingen on-

opgerold, uiterlijk den 15den October vóór 12 uur 's mid-
dags ranco bezorgd moeten zijn aan het gebouw van den 
Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting (Kamer 
28), van Speijkstraat 75 te 's-Gravenhage en dat inzen
dingen, welke na bovenvermelden datum en na het aan
gegeven uur binnenkomen, onherroepelijk niet meer in 

zulk^bh-v96110111611 2 U l l e n W O r d e n ^ b U i t e n m e d e d i n 9 i n 9 
' e n ' De Hoofdredacteur. 
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De Zegelwet 1917 op diverse punten getoetst aan de practijk 
en wel speciaal aan die van het Aannemersbedrij f t 

door Practikus. 

II. 

De Zegelwet houdt in zeker opzicht nauw verband met da' 
registratiewet. Wij kunnen hierop thans niet ingaan en 
vermelden alleen dat diverse stukken gezegeld en geregis
treerd moeten worden. 
In de vorige beschouwing merkten wij pp, dat de hand-
teekening over het plakzegel geplaatst moet worden. 
Wordt een stuk met plakzegels gebezigd, door meerdere 
personen onderteekend, dan moet alleen hij die het eerst 
zijne handteekening zet het zegel gebruiken. 

Worden twee of meer zegels gebruikt, dan moet de 
handteekening over alle zegels zijn gesteld. 
Onderwerpen wij thans de Algemeene bepalingen van de 
zegelwet aan eene nadere beschouwing. 
Alle stukken, gesteld op gezegeld papier vanwege het Rijk 
uitgegeven, moeten zijn aangevangen aan den voorkant 
naast of onmiddellijk onder den afdruk van den zegel
stempel en regelmatig vervolgd worden. De afdruk van 
den zegelstempel mag zoo min op de voor- als op de keer
zijde door letters of cijfers, noch op eenige wijze onken
baar gemaakt of beschadigd worden (art. 5) . 
Er is papier dat naar de oppervlakte van het papier ge
zegeld moet worden. Is dat niet het geval en heeft men 
een stuk dat niet in zijn geheel op het toegepaste papier 
opgenomen kan worden, dan kan voor het overblijvende 
gedeelte ongezegeld papier gebezigd worden mits het recht 
voor het geheele stuk is voldaan. • 

Dit kan b.v. het geval zijn bij notarieele huuracten. (Art. 
6). In de geheele zegelwet vervullen de notarieele stukken 
een bijzondere rol. Wij laten deze geheel buiten bespreking 
omdat wij aannemen, dat onze lezers in die gevallen op de 
juiste toepassing der wetten en dus ook van de zegelwet 
geheel vertrouwen. 

Keeren wij nog eens naar de plakzegels terug dan zien wij 
(art. 8) dat deze alleen gebruikt worden voor de stukken 
waarvoor zulks uitdrukkelijk is bepaald. Bij overtreding 
wordt het stuk als ongezegeld beschouwd. 
De zegelwet is niet zoo welwillend de gevallen in kort 

bestek op te nemen, zoodat het niet gemakkelijk is precies 
vast te stellen wanneer een plakzegel toelaatbaar is. 
Plakzegel is dan toelaatbaar voor kwitanties enz. (art. 34), 
voor bewijzen van opslag, volgbriefjes en opdrachten (art. 
éOd). voor connossementen, vrachtbrieven enz. (art. 40t) 
diverse verzoekschriften ingevolge art. 41, polissen enz. 
(art. 41), verlenging van z.g. kortpapier (art. 52), wissels. 
orderbriefjes, assignatien enz. (art. 51), bewijzen van huur 
en verhuur (art. 56), zegelrecht van nota's enz. van make
laars en commissionnairs in effecten (art. 75). 
Met kwitanties (art. 34) staan gelijk eenzijdig opgemaakte 
stukken waarbij de ontvangst of overneming van gelden 
wordt erkend of vermeld door of vanwege den schuld-
eischer. Voor depositobewijzen en saldobiljetten, voor 
onderteekende declaration en rekeningen, voor diploma's-
van lidmaatschap van- en toegangsbewijzen voor leden tot 
sociëteiten en vereenigingen zijn ook plakzegels toelaat
baar. Een afschrift der rekening-courant wordt met de op
gaaf van het saldo gelijk gesteld (34e). Onder gelden 
worden mede verstaan vreemde muntspeciën, bankpapier. 
postwissels, cheques en ander handelspapier. 
Halen wij even aan (art. 37) dat geen recht verschuldigd 
is voor bedragen tot en met ƒ 10.̂ — mits hiervan uit de 
stukken blijkt en de sommen niet strekken in mindering of 
tot afdoening van grootere bedragen. 

Uit vorenstaande blijkt reeds, dat b.v. voor inschrijvings
biljetten geen plakzegel toelaatbaar is. Wij maken van de 
gelegenheid gebruik op te merken, dat een formaatzegel 
van 30 cent evenmin toelaatbaar is omdat speciaal is aan
gegeven wat op zegels van 30 cent toelaatbaar is. Wij 
komen hierop later nog terug en constateeren dat inschrij
vingsbiljetten van 30 cent in strijd met de wet zijn en 
daarom dan ook ter zijde gelegd worden, hetgeen wel niet 
dagejijks meer voorkomt maar o.a. te Barneveld nog met 
7 biljetten van het schilderwerk van het slachthuis het 
geval was. 
Inschrijvingen in den vorm van brieven zijn niet aan de 
zegelwet onderhevig. 
W a a r inschrijvingen veelal plaats vinden volgens de A. V. 
wil dit zeggen, dat er behoorlijk gezegelde inschrijvings
biljetten ingezonden moeten worden. 

Uit den Spijkerbak* 

Fandeeringen voor Torenhuizen, — De moei
lijkheden, waarvoor men geplaatst wordt bi) 
het ontwerpen van fundeeringen voor „sky
scrapers" in Europa, zijn volgens ingenieur 
Sichardt (Deutsche Bau, 5 Jun. 1927) hoofd
zakelijk een gevolg van den grondwaterstand. 
Moet een torenhuis zonder kelders op een goe
den, draagkrachtigen bodem worden opgetrok
ken, dan is de verleiding groot, eene fundee
ring op staal te kiezen. Evenwel zijn dan 
steeds ongelijke zettingen met scheurvorming 
gepaard gaande, te vreezen. Om deze reden 
zal men dan toch vaak aan een paalfundeering 
de voorkeur geven. 

Is het grondwater hinderlijk voor den bouw 
van kelders, zooals deze veelal voor centrale 

verwarming noodig zijn, en is overigens de 
grondslag goed, dan is het aangewezen, eène 
tijdelijke grondwaterspiegelverlaging toe te 
passen. De techniek der hiervoor in aanmerking 
komende bronbemaling heeft zich in de laatste 
decenniën sterk ontwikkeld. Speciaal te mid
den van sfadsbebouwingen is het een groot 
voordeel, wanneer men geen waterkeerenden 
damwand behoeft te heien. 
Bij het projecteeren van een hiuten paalfyn-
dcering voor een dergelijk belangrijk;, bouw
werk eischt de voorzichtigheid, dat men ver
dacht zij op eene daling van het grondwater
peil in de toekomst. Soms komt reeds om deze 
reden alleen eene fundeering öp betonplaten in 
aanmerking. In speciale gevallen kan het eco

nomischer zijn, de fundeering op staal op den 
dieper gelegen vasten grondslag te bouwen 
onder de bescherming eener bronbemaling. 
Word t het gebouw zeer hoog en daarmede de 
belasting op den bodem zeer groot, dan kan 
het noodig worden, de fundeering buiten het 
gebouw te verbreeden, terwijl een gewapend 
betonplaat de dracht overbrengt. In elk geval 
is het steeds gewenscht, vooraf een grondig 
onderzoek naar de bodemhoedanigheid in te 
stellen. 

.Het genoemde artikel geeft van de meeste hier 
opgesomde mogelijkheden specifieke voorbeel
den door de Siemens-Bauunion te Berlijn uit
gevoerd. 



Nieuwe groote watevkrachfcentrale in Zwitser-
T r ~ . d e " K r a f t w " k e Oberhaslei 
A O. . worden op het oogenblik de grootste 
ooit in Zwitserland gebouwde waterkracht 
centralen opgericht. 

Het zijn de drie centralen Handeck, Boden en 
Innertklrchen, welke het water in drie achter
eenvolgende trappen uit het Boven-Aargebied 
ontvangen De toevloeiïng van het water wordt 
geregeld door groote stuwdammen, waardoor 
het water op drie verschillende niveaux naar 
de centralen wordt toegevoerd 
Voor de hoogst gelegen en grootste electrische 
centrale n.l. Handeck, is het bouwkundig ge-
deelte thans zoo ver gereed, dat de bestelling 
der machines dezer dagen kan plaats hebben 
De levering der generatoren werd opgedragen 
aan de Maschinenfabrik Ooslihon. 
De generatoren zijn van het verticale type en 
hebben een vermogen van 32000 K . V A con-
i T m n b i j , 5 0 0 o m w e n t e l i n g e n per minuut en 
11000 voltspanning. Zij zijn de grootste een
heden, welke in de naaste toekomst in Zwit
serland opgesteld zullen worden. De omtrek-
snelheid van het poolrad bedraagt bij het nor-
ipale aantal omwentelingen 72 meter per 
seconde en stijgt tot 137 meter per seconde, 
wanneer de turbine „er van door" gaat 
De generatoren zijn 10 meter hoog, het ge
wicht van den motor zonder het turbinerad 
bedraagt 6S ton, het totale gewicht van den 
generator 165 ton. 
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[ belet. Het bouwwerk meet in grondvlak 84 X 
n m en is uitwendig monumentaal behandeld 
Het geraamte is samengesteld uit ijzeren vak
werkconstructie. Sommige kolommen moesten 
zoo zwaar geprofileerd worden, dat het niet 
meer mogelijk was ze met deniek-kranen over-

.efcé: te zetten; zij werden dus overlangs in 
twee helften gesplitst, welke elk afzonderlijk 
werden-gemonteerd en daarna aaneengebouwd. 
In totaal moest rond 22.500 ton constructie-
ijzer verwerkt worden, hetwelk gelijktijdig in 
3 fafcneken m bewerking "was en waarbij des 
nachts doorgemonteerd werd. 
W a t verder de inwendige inrichting betreft 
valt de aanwezigheid te vermelden van 32 lif
ten voor personenvervoer en 2 voor dienst-
doeleinden. 

(Eng. News Ree). 

Steenslagwegen met cementmortel _ I n 

Spanje, Frankrijk en Engeland evenals in den 
^ k e n d e n nieuwen autoweg van Milaan naar 
Come heeft men een nieuwe methode van 
wegverharding toegepast. 

Men heeft n.l. in het gewalste steenslagbed 
dr^ge mortel van edelcement geborsteld die 

^ r t b
c

eSr0eid en i n9 e w a l s t ^rd. De 
üethode heeft het voordeel dat 24 uur na het 

tweede walsen de weg voor het verkeer kan 
worden opengesteld. 

van het meeste belang zijn, is, dat een spouw 
mmstens 6 cm wijd moet zijn, wanneer de 
binnenmuur buiten het bereik van de vocht-
uitstralmg wil blijven, doch ook niet wijder 

T7JA ' " ' I r 9 r 0 0 t e r e b a n d e n precies 
dezefde resultaten geven. Verder was de eind
conclusie van den onderzoeker, dat de isoleer-
wand of liever de binnenspouwmuur, poreus 
goed geschikt voor het opnemen van water en 
niet te dun moet zijn. 

De spouwmuur moet goed bevestigd zijn aan 
den buitenmuur, wanneer deze b.v. van platen 
is gemaakt. 

Als de beste materialen worden aangegeven 
slakkenbeton, drijfsteen, baksteen, kurkplaten 
en dergelijke en dus vooral niet dunner dan 
6 on, opdat ze niet in den zomer geheel nat 
zullen worden. 

Verder was de conclusie, dat opvullen van 
de spouw absoluut ongeschikt is, zooals ook 
trouwens vroeger reeds is aangetoond. Onze 
gebruikelijke bouwwijze van 6 tot 11 cm spouw 
te maken, blijkt ook uit die onderzoekingen de 
juiste te zijn. 

Wanneer men een tent waterdicht wil maken 
vermengt men 60 gram terpentijn en 1 liter ge
kookte olie en strijkt dit op het zeildoek, laat 
üet in de zon drogen en daarna zal de tent 
waterdicht zijn. 

De kunstenaar, wil hij zijn kunst en zijn ziel 
met verbrijzelen, moet eenvoudig een goed 
vakman zijn in zooverre hij een goed kunste
naar is; dat is het, wat de kunst van hem 
verlangt. 

Jacques Manfain. 

w e t fut"' ' N U i n d e n ^ ^ t e n tijd 
weder gebleken is, van hoeveel belang een 
goede bliksemafleider is, ook op hooge metalen 
costructie werken, kan het zijn nut hebben er 
op te wijzen, dat het doometen van de blik
semafleiders dikwijls op een wijze geschiedt 
i e geen goede resultaten geeft. Vooral bij ge
bouwen die op hoogen grond staan en waar 
de afleiders niet aan diep in den grond inge-
heide metmen buizen verbonden zijn, is het 
van het grootste belang te weten, hoe groot 
de weerstand van de aardleiding is 
Urn dezen weerstand te kunnen meten, dient 
de aardecleidmg van de bovengeleiding los
gekoppeld te kunnen worden, zoodat elk dezer 
onderdeelen afzonderlijk doorgemeten wordt. 
Geschiedt dat niet, dan bestaat er zeer groote 
Kans, cat de afgelezen weerstanden absoluut 
tout zijn en dat bij blikseminslag de afleiders 
door te grooten weerstand in de aarde niet 
goed functioneeren en gevaar opleveren, door
dat de ontlading overspringt op andere metaal-
aeelen in huis, zoodat zoowel schade als 
brand ontstaat. 

Het grootste kantoorgebouw. - Kort geleden 
werd _ te New-York, nabij het Grand Central 
Terminal Station, het „Graybar Building" vol
tooid, welk bouwwerk met 123.000 m2 vloer
oppervlak het -grootste kantoorgebouw ter 
wereld is. Dit torenhuis telt 30 verdiepingen-
de constructie werd bemoeilijkt, doordat dwars 
door het gebouw een spoorbaan moest loopen 
waarvan de fundeeringen geheel los van de 
tioofdkolommen moesten blijven, terwijl door 
toepassing van een schokdempende onderlaac, 
voortplanting der trillingeh moest worden 

Hoe wijd moet een spouw ziin? n ~ J 
J g e n i e u r H . B u s t e i n ^ . a T w ^ o S 
zyn interessante proeven genomen met de 

r a t r T " 0 ^ ^ ^ ^ ^ - n een 
natten buitenmuur ten opzichte van een 
pouwmuur of wand, werd door hem van hout 

een wand gemaakt van 2 bij 3 m grootte die 
goed m e t v i ] t d e n v l o e r a a n s J t e n

0
d

t f e
o
 d -

steld kon worden en dan telkens op de zMen 
er van boven goed sluitend tegen den nat te" 
buitenmuur opgesteld kon- worden 
Ue wand werd nu telkens 1 cm verder van 
den muur afgeplaatst, allereerst met I cm 
r20'cm r tVoOe9 e n S ^ 2 - S ^ - ^ 

^ ^ Ü ^ T ^ t - g e w o g e n 
, tw waier aaar m opqenomen 

was en dan weder gedroogd, voordat h i j X -
meuw opgesteld werd. De wand was onge-

mu^r eek ^ ^ ^ ^ t e ^ d - - t f e n 
muur gekeerd was en goed geichilderd aan de 
andere zijde, die naar de kamer gekeerd was 
om te b le t t d a t a a n d.e 2 i j d e

9
w a

e
t
e J d

0 J e
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wand M . 9 e 9 e V e n W e r d H o e *chter de 
wand b,j den muur stond, hoe meer water op
gezogen werd. Bij een verdere reeks proeven 

Z e T l / ^ e S P O U W ' d r o 9 e «ahonieplaatjes 
opgesteld, die zooals bekend is, bij vocht-
opname snel donkerder kleuren. Steeds bleek 
de zijde, die naar den natten muur gekeerd 
was, het donkerste gekleurd en het meest 
door rokken van water. Vervolgens werd be
proefd of de beweging van de lucht ook van 
invloed was op de vochtopaame, waarmede 
bewezen kon worden, of de verdamping van 
het vocht uit den natten muur als een soort 
uitstraling werkte. Hiertoe werd door middel 
van een electrische ventilator, de lucht van 
onderen uit de spouw gezogen en van boven 
weder ingeblazen. 

S! 'nf^ b l e e f V O O r d e Paatjes vrij wel 
hetzelfde. Om echter verkeerde conclusies te 
voorkomen, dient, er op gewezen, dat deze 
luchtbeweging niet dezelfde is als bij- een ae-
ventileerde spouw, waarbij de lucht telkens 
ververscht wordt en dus opgedroogd. 
Het eindresultaat der proeven, die voor ons 

Solomite. . Onder deze vreemde benamina 
wordt een stuk geluidwerend zeer 3 -
w = e geleidend materiaal in den h a n d T 9 

bracht, bestaande uit stroo of riet, dat to^ 
matrassen van 2,80 tot 3.50 m lengte, 1,50 m 

s t a a ^ : ; ' " " / f " — « - d o ^ 
.taaidraad wordt bijeengehouden. Het heeft 
een handeling ondergaan tegen brandgevaa 
Dit materiaal laat zich in verschillende ge 
vallen met voordeel aanwenden. Vooreerst 
voor gewone plafonds, Door de sterke samln 

t e a e T V b Ik SÜJf 9 e r 9 0m' ° ^ » J k tegen de balken gespijkerd, de plaats in e 
nemen van riet en schrooten. Als geluiddem-
pend middel is het vooral van nut ond ' r 
draagvloeren van gewapend beton in onder
en bovenwoningen in flatgebouwen. Men 
preidt het dan op en in de bekistingen in 

formulen mt alvorens met het- betonstorten te 
beginnen^ Het blijft zich dan vast aan het 
versteende beton hechten en wordt evenals 
bij gewone plafonds met kalk en gips afge-
pleisterd. a 

In beiderlei zin laat het zich ook in het lood
rechte en het hellende vlak. toepassen tot be-
kleedmg van muren en scheidingswanden 
tegen gehoorigheid en ter vervanging van dak-
beschot. 

Ook heeft men het op zichzelf tot scheidings
wanden uitgespannen en aan weerszijden be
pleisterd. In eenzelfden trant zijn er geheele 
gebouwen met buitenwanden en al van ae-
maakt. 

De fabriek der N.V. Solomite is te Ooster
hout, het kantoor te Rotterdam, Wijnhaven 42 
Naar wij vernamen zijn in het flatgebouw hoek 
innn96 7 i ' v e r b e r 9 > Tournooiveld, den Haag, 
1000 m- solomite verwerkt. 

In alle fasen dezer verheffing blijft de bouw
kunst in dubbelen zin onzelfstandig, doordat 
zi] m haar opgaaf een gegeven doeleinde 
dient, een inwendigheid, welker vulling van 
elders geschiedt, slechts omhult en in haar uit
voering van de op de wetten der zwaarte be
rustende structieve voorwaarden afhangt. Het 
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doel op zichzelf eischt strenge doordenking, in 
zijn vereeniging met het structief noodzakelijke 
vereischt het exacte kennis. Geen andere kunst 
hangt zoo innig met de wetenschap samen en 
draagt zoo duidelijk het karakter van verstan
delijkheid. De op dezen grondslag door den 
bouwmeester ontworpen vorm van het geheel 
wordt als abstract geometrisch schema door 
den handwerksman mechanisch aan het mate
riaal opgedrongen: het geheel van de kunst
zinnige techniek splitst zich in ontwerp en uit
voering. 

Fr. Th. Vischer. 

'Havenwerken te Buenos-Aices. — Een minis
terieel besluit heeft bepaald, dat de werken 
der haven te Buenos-Aires door de ingenieurs 
van het Rijk overgenomen zullen worden. Die 
werken werden in 1916 aangevangen, doch 
voortdurend om een of andere reden onder
broken. Twintig millioen dollars werden reeds 
uitgegeven en nog 15 millioen zijn noodig om 
de werken tot een goed einde te brengen. 
Het uitbaggeren der 2e en 3e dokken is ge
ëindigd, behalve het opruimen der dammen bij 
den ingang er van. Het 4e dok is voltooid, 
doch evenals voor de beide vorigen wacht men 
steeds op de verdere uitrusting met kranen, 
pakhuizen enz. 

Van alle zijden wordt op de voltooiing aan
gedrongen. Men zal 3}/2 millioen papierpests 
uitgeven voor het aanschaffen van bagger-
materiaal. 
Een deel zal dienen voor het uitdiepen der be
staande vaargeulen, een ander deel dat elec-
trisch gedreven wordt, is bestemd om binnen 
de havens in engere ruimten te werken. 

Betonverharding na zes uren. — Ter gelegen
heid van de jaarvergadering der Deutsche 
Beton Verein publiceerde ingenieur Spindel 
te Innsbrück de resultaten zijner nieuwste 
onderzoekingen op het gebied van edelcement. 
Door volgens een speciaal procédé aan het 
mengwater bepaalde toeslagen toe te voegen, 
gelukte het hem, de verhardingsenergie zoo
danig op te wekken, dat ongekend hooge 
cijfers bereikt werden. 
Spindel verkreeg na 6 uren drukvastheden, 
welke volgens de Oostenrijksche betonvoor-
schriften voor eene verharding van 6 weken 
geëischt worden, terwijl „cimentfondee" bij een
zelfde verhardingsperiode nog niet de minste 
vastheid bezat. 

Na 6 uren Druk- Trek-
verharding. vastheid. vastheid 

1 Edelcement . . 
3 Normaalzand . 

1 Edelcement . . 
3 Grindzand. . . 

368 kg/cm2 

425 kg/cm2 

20 kg/cm2 

38.5 kg/cm2 

Verder werd gevonden, dat men bij verwer
ken van plastisch beton, samengesteld met 
Spindelcement, na 6 uren op eene drukvast-
heid van 250—300 kg/cm2 mag rekenen. We l 
licht is de tijd niet ver meer, dat men bij 
betonwerken niet langer op de verharding zal 
behoeven te wachten. 

Beton u. Eisen, 1927. H. 26.) 

Ventilatie van de Tunnel van Monnay. ,— 
Toen verleden jaar het vreeselijk ongeluk met 
een goederentrein in de tunnel van Monnay 
plaats greep, waarbij verschillende beambten 

het leven lieten, werd besloten, de tunnel 
kunstmatig te ventileeren. De tot nu toe ge
volgde natuurlijke ventilatie had op tragische 
wijze haar onvolkomenheid gedemonstreerd. 
De tunnel ligt tusschen de stations Bourg en 
Bellegarde op een enkelsporig baanvak van 
de verbinding Parijs—Genève. Zij werd in 
1877 gebouwd en is 2551 m .lang. Waarvan 
2465 m op recht spoor en 86 m in een bocht 
van 300 m straal liggen. De grootste helling 
bedraagt 25 0/oo. Het hoogteverschil tusschen 
de beide ingangen is ruim 39 m. Daar slechts 
de treinen, die in de stijgende richting rijden, 
sterker rook ontwikkelen, is de ventilatie 
slechts noodig op den tijd, dat deze treinen 
(9 per dag) rijden. 

Bij den aanleg der ventilatieinrichting moest er 
op gerekend worden, dat wegwerkers in de 
tunnel geen hinder van den luchtstroom zouden 
ondervinden, waarbij de grootste luchtsnelheid 
5 m per sec. niet mocht overschrijden. De tun
nel moest geheel rookvrij zijn, als de trein 
haar heeft verlaten. 
De lucht wordt den in stijgende richting rijden
den trein tegemoet geblazen, waartoe de venti-
lalorinstallatie aan den hooger gelegen noor
delijken ingang is opgesteld. Zij bestaat uit 
2 ventilatoren, aan eiken tunnelwand één. De 
luchtkanalen zijn m gewapend beton uitge
voerd, de uitmondingen in de tunnel echter 
van gietijzer, in verband met de inwerking der 
rookgassen. 

De ventilatoren worden door riemoverbrenging 
aangedreven door rynchrommotoren met 
asynchronen aanloop. De waaier is een 
schroef rad van 2.80 m middellijn. Bij 240 om
wentelingen per minuut en 110 P.K. levert elke 
ventilator 92 m3 lucht per seconde. 
Vóór de indienststelling der inrichting bestond 
het •voorschrift dat alle treinen in stijgende 
richting opgedrukt moesten worden en dat 
personentreinen slechts 75 pCt., goederen
treinen 50 pCt. van de normale locomotief
belasting zwaar mochten zijn. Na de indienst
stelling worden de personentreinen niet meer 
opgedrukt en mogen de goederentreinen tot 
75 pCt. van de locomotiefbelasting zwaar zijn. 

(Revue Générale des Chemins de Bei). 

Blikseminslag in Betonwegen, f Een eigen
aardig geval van blikseminslag vermeldt Engi
neerings News Record, 16—IX. 
Vanaf het punt van inslaan plantte zich in 
een bewapenden betonnen weg de electriciteit 
in 2 richtingen langs de bewapening voort 
over ongeveer 720 ', daarbij over uitzetvoe-
gen heen springend en aldaar het beton ver
nielend. Het schijnt niet de eerste maal te zijn, 
dat zich een dergelijk verschijnsel voordoet. 

Stedenontsiering tengevolge der verkiezingen-
— Aan den Burgemeester van Nijmegen komt 
de eer toe de politieke partijen zoodanig be
ïnvloed te hebben dat er voor de verkiezingen 
niet geplakt of geschreven zou worden. In 
Zwolle mocht alleen op speciale daarvoor ge
bouwde borden geplakt worden. Het strekt 
Amsterdam niet tot eer, dat deze stad, be
roemd om haar schoonheid, door het plakken 
en beschrijven ten behoeve van de gemeente
raadsverkiezingen zoodanig is besmeurd als 
nooit te voren. Het zijn, zoo te zien alle par
tijen, die zich hieraan schuldig gemaakt heb
ben. Het treft sterk in een stad als Amster
dam, waar iedereen voor de schoonheid der 
stad in de bres wil springen, dat hier blijk
baar geen bepalingen bestaan of een vrijwillige 
overeenkomst wordt aangegaan waarbij het 
verwijderen van plakkaten of opschriften, on- | 

middellijk na afloop der verkiezingen, wordt 
verplicht of nagekomen. 
De horizontale opschriften verdwijnen wel 
door den invloed van het weer. Anders staat 
het natuurlijk met plakkaten en verticale op
schriften. Deze gaan er niet zoo gauw af, 
blijven zelfs zitten dagen en maanden na af
loop der verkiezingen. 
Het besmeeren van grachtwallen en b.v. brug-
hoofden moest o.i. strafbaar zijn. Muren enz. 
moesten schoon gemaakt worden, hoe dan ook. 
Het beeld dat Amsterdam tijdens en na de 
verkiezingen bood is dezer stad onwaardig, 

Ongevallen. — Het is op alle gronden te ver-
oordeelen, dat een werknemer vanaf zijn werk, 
zooals dat heet: eens „aanlegt", al is het dan 
ook om zijn geld „gewisseld" te krijgen op 
loondag. Zooals wel algemeen bekend is valt 
het gewone gaan naar en van het werk onder 
de ongevallenwet. Word t dit gaan naar en 
van het werk onderbroken in dezen zin, dat 
de werknemer sterken drank „nuttigt", dan valt 
een ongeval, den werknemer, onder deze om
standigheden overkomen, buiten de ongevallen
wet. In hoofdzaak is deze conclusie gegrond op 
het verhoogde gevaar, dat federdaad ook aan
wezig geacht kan worden. 
Ieder weldenkend mensch zal tegen de ge
noemde conclusie wel geen bezwaar hebben. 

Of dit ook het geval is bij de conclusie waar
bij een werknemer buiten de ongevallenwet 
valt wanneer hij, naar en van het werk gaan
de op een rijdenden wagen tracht te klimmen 
of den wagen weer verlaat is een open vraag. 
Hoe het echter ook zij, het zwaartepunt van 
deze conclusie ligt in het rijden van den 
wagen, zoodat op al deze gronden uitdruk
kelijk gewaarschuwd wordt tegen het klim
men op of afspringen van rijdende wagens. 
In het geval, waardoor deze conclusie is ont
staan was het afspringen van den wagen goed 
afgeloopen, maar werd de werknemer gegre
pen door een voorbijgaanden automobiel en 
wel onmiddellijk na den sprong. Zoo het be
grip „onmiddellijk" ware te vervangen ge
weest door „even" zou de conclusie o.i. zwak
ker staan en zelfs nu vinden wij de conclusie 
niet mooi. 

Het volgen dezer conclusies is een interessant 
werk. Echter wordt het rechtsgevoel niet al
tijd bevredigd. 

In het Mei-nummer van ons blad werd gewag 
gemaakt van het boekje: „Doe het veilig". 
Dit boekje gaf de directie van de Wereld
bibliotheek aanleiding aan al haar werklieden 
zoon boekje ter hand te stellen en dezen uit 
te noodigen op te geven welke verbeteringen 
in de fabriek aangebracht zouden kunnen 
worden. Diverse raadgevingen kwamen in: Wij 
nemen hier van over. 
„In een deur tusschen twee werklokalen een 
ruitje aan te brengen, waardoor wordt voor
komen dat men een slag van de deur krijgt, 
indien tegelijkertijd in het andere lokaal iemand 
de deur wil openen . 
Wij kunnen niet nalaten hierbij de volgende 
ondeugende opmerking te maken, dat men al
dus tegelijkertijd den chef kan zien aankomen, 
hetgeen ook een veiligheidsmaatregel is. 
Het spreekt echter wel vanzelf, dat dit bij de 
werknemers der Wereldbibliotheek geenszins 
voor heeft gezeten. 

Overigens verdient het voorbeeld der Wereld
bibliotheek ruime navolging. 
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Kabelkraanbanen in gebruik bij den Sluisbouw te IJmuiden. 
door J* A. Visser* 

n enkele vorige artikels van dit blad is de betonverwer-
kmg beschreven bij den bouw der schutkolkmuren en het 
binnenhoofd. De bouw van het buitenhoofd, thans in uit
voering, gelijkt zeer veel op dien van het binnenhoofd. 
Zooals bekend, werd bij het binnenhoofd de beton opge
haald m een. giettoren en verder door goten naar de plaats 
van verwerking getransporteerd. Dit gedeelte der beton^ 
verwerking is bij het buitenhoofd op andere wijze opae-
iost In plaats van een giettoren ca . wordt een aantal 
kabelkranen gebezigd, welke den bouwput van Noord naar 
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S P a n n e n ^ W e l k e e e n h o e v e ^ e i d van ruim 
jH.OOO m moeten verwerken. De kranen zijn geleverd 
door de firma Jeannin Cie te Bayonne. 
De bedoeling van dit artikel is, deze kranen nader te be
spreken. 

Waar de cement- en trasloods alsmede de aanvoersporen 
van zand en grind aan de Noordzijde zijn gelegen, is het 
iogjsch, dat de bedieningstorens der kranen ook aan die 
zijde worden opgesteld; de tegenwichttorens bevinden zich 
dus aan de Zuidzijde. 

Elke kabelkraan heeft een theoretisch maximum capaciteit 
van 20 m per uur. W a a r somtijds per uur eèn 60 m' 
beton verwerkt moet kunnen worden, zijn dus 3 kranen 
noodig. Bovendien is een 4e kraan aangeschaft, welke 
hoofdzakehjk djenst doet voor het aanvoeren van wape-
nmgsijzer bekistingen en dergelijke en welke bovendien 

e e n ^ . t 0 n V 7 V 0 7 ^ d i e n S t d o e n ^ ontstentenis van 
een der dne andere kranen. Het komt bovendien wel voor 

dat bij het storten van een heel groot blok alle vier kranen 
tegelijk aan het werk worden gesteld. 
Voor den algemeenen bouw van bedienings- en teqen-
w,chtstorens en enkele afmetingen zie men fig. 1 
Bespreken we achtereenvolgens de bedieningstorens, teqen-
gewichtstorens en het kabelstelsel voor beweging van den 

Bedieningstoren, fig. 1 en 2. Deze is geconstrueerd als 
een op zich zelf staand constructiewerk, hetwelk door 
nuddel van rolwagens (elke toren 4 rolwagens, bevattend 
2 wielen) verrijdbaar is over een railconstructie. Deze rail-
constructie bestaat uit twee railbanen, h. o. h. 10 m Waar 
de achterzijde van den toren verticaal is, doch de voorzijde 
onder heling staat, is de achterrail eenvoudig gesteld op 
horzontaa liggende biels; de voorrail echter staat in de
zelfde richting als de voorzijde van den toren, waardoor 
de voorste biels een hoek maken met het horizontale vlak 
-£ie tig. 1. 

Een niet te ontgaan nadeel is, dat bij nazakking van 
he losse zand onder den voorrail deze behalve verticaal 
ook eenigszins horizontaal zal worden verplaatst. Hierdoor 
wordt de afstand tusschen achter- en voorrail grooter. wat 
in het begin van het werk onder meer aanleiding is ge
weest tot het ontsporen der voorwielen en het breken van 
de voorrails. 

Om de stabiliteit van den toren te verhoogen, is aan de 
achterzijde van den toren een ballastkist aangebracht. 
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T 0 R E L N 3 C H E 1 M A 

Figuur 1. 

Schema torens. 

waarin zand is gestort tot een gewicht van 120 ton. Het 
zwaartepunt van dezen ballast valt 1 m binnen het con-
constructiewexk. van den toren. Toch bedraagt den druk 
op den voorrail nog 104 ton; op den achterrail 54 ton. 
De lieren, dienende voor het verrijden van den last langs 
den lastkabel en het ophalen en zakken van den last zijn 
geplaatst in een bedieningshut op den 3en vefbindingsr 
regel. Op deze lieren komen we later terug. 
In den top van den toren bevinden zich de bevestigings
punten der verschillende kabels. 
W a t betreft den opbouw dezer torens, zij vermeld, dat 
zij ter plaatse van het hart van het bouwwerk zijn gemon
teerd (met het oog op de montage der tegenwichttorens, 
zie verder). De afzonderlijke constructiedeelen zijn op het 
werk vooraf ineen gezet en door middel van een toren
kraan gemonteerd. 

Tegenwichttoren. Uit figuur 1 en 3 ziet men, dat de tegen-
wichttoren niet op zichzelf staat, doch bestaat uit een 
achteroverhellenden mast, welke door middel van den last
kabel in den top verbonden is aan den bedieningstoren. Uit 
figuur 3 blijkt duidelijk, dat elke toren eigenlijk bestaat uit 
twee masten, welke in den top samenkomen en dus zijde
lings tegen omvallen zijn verzekerd. 

Figuur 2. 

Bedieningstorens. 

W a a r echter het gewicht 
van den tegenwichttoren 
slechts ± 20 ton bedraagt 
en in den lastkabel een 
spanning optreedt van 32 
ton, moet de tegenwicht
toren zoodanig worden ver
zwaard, dat het gewicht der 
constructie in den top 
eveneens 32 ton bedraagt. 
Dit wordt teweeggebracht 
door een betonballast ter 
zwaarte van 22 ton, te be
vestigen aan den top van 
den toren. In dezen top 
werkt dus het halve gewicht 
van den toren zelf ( = 10 
ton), vermeerderd met het 
gewicht van de 22 ton 
ballast, te zamen dus 32 

ton. Aan den voet is de tegenwichttoren scharnierbaar; 
de scharnieren zijn ingebouwd in de rolwagens waarmede 
de toren op de rails rust. Hierdoor is het dus mogelijk, dat 
de top van den toren zich verplaatst en aldus de door
buiging van den lastkabel grooter wordt naarmate de 
grootte van den last. Daardoor is het mogelijk, dat de 
spanning in den lastkabel steeds ongeveer gelijk blijft aan 
het gewicht werkende in den top van den toren — dus 
rond 32 ton — en doet het er in dat opzicht weinig toe 
hoe zwaar de last is en waar hij zich bevindt. 
W a a r de helling van den toren 45° is en zij loodrecht 
staan op het railvlak, maakt dus de railconstructie even
eens een hoek van 45° met het horizontale vlak. Aan deze 
zijde is echter de houten biels vervangen door een beton
plaat. Fig. 1 en 4 geven hiervan een beeld. Op fig. 4 is 
duidelijk te zien, dat de onderwagens van den tegenwicht
toren rijden over 2 rails, zulks wegens den grooten druk 
( = 64 ton per toren). Verder ziet men, dat er twee loop
banen aanwezig zijn, welke door gewapend betonbalken 
zijn gekoppeld. Op elke railbaan loopen dus 2 kranen, de 
achterste railbaan verankert uit den aard der constructie 
de voorste. 

De tegenwichttorens zijn alle vier opgebouwd ter plaatse 
van de as van het bouwwerk. Aldaar is vooraf een houten 

Figuur 3. 
Tegenwichttorens. 
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Figuur 4. 

Hljsch- en tegenwichttorens. 

steigerconstructie gemaakt, welke vanaf de railbaan onder 
een hoek van ± 20° opliep. De opbouw had in 't kort 
aldus plaats (zie fig. 4): 

Op de railbanen werden eerst de onderwagens gesteld, 
waarna de verdere montage der masten zonder tegenwicht
constructie plaats had op den hellenden steiger. Dit had 
het voordeel, dat bij het ophijschen der torens deze reeds 
eemge helling hadden, waardoor het lastige begin van het 
hijschen werd ontgaan. Het hijschen geschiedde verder 
door middel van een stel staaldraden met katrollen e.d ., 
welke gespannen waren vanaf den tegenwichttoren over 
den top van een huipbok naar den bedieningstoren. Al
daar was een takel in de draden bevestigd, waarvan het 
halende part werd gevoerd naar een lier, opgesteld op den 
voet van dezen laatsten.. Verder werd een tweede stel 
draden met bijbehooren gespannen van den tegenwicht-
toren over denzelfden bok naar een der zware heimachines 
in den bouwput. Door het aandraaien van de lier op den 
bedieningstoren en de lier van de heiraachine rees de 
tegenwichttoren gestadig, tot hij de vereischte helling van 
45° had beueikt .In dezen stand werden de draden, loopen-
de naar de heimachine, verwijderd, zoodat de tegenwicht
toren alleen door middel van de andere staaldraden aan 
den bedieningstoren bleef verbonden. Vervolgens werd de 
tegenwichtconstructie afgewerkt en werd de draagkabel 
gespannen tusschen beide torens in. De bevestiging hier-

litVELQIN^SCHELMA 

Figuur 5. 

Schema beweging. 

van in de torens blijkt uit fig. 5. De draagkabel wordt 
door het stalen blok A heen gestoken. Het gat dat hiertoe 
is aangebracht, is aan de achterzijde trechtervormig ver
wijd. De draagkabel wordt over het achterste gedeelte uit 
elkaar gesponnen, waarna alle kleine draden, waaruit de 
kabel is samengesteld, worden voorzien van haakjes. Het 
geheel wordt vervolgens in het blok A vastgegoten met 
een mengsel van lood en antimonium (88 pCt. lood en 
12 pCt. antimonium). Deze verbinding geschiedt het eerst 
aan de zijde van den tegenwichttoren, daarna aan de over
zijde, terwijl intusschen reeds de loopkat met hangers op 
den draagkabel is geschoven. 

Het spreekt vanzelf, dat naspannen van den draagkabel 
noodzakelijk is. Dit geschiedt door het aandraaien der 
moeren aan de voorzijde van blok A, zoodat dit dichter 
bij de in de torens bevestigde as B wordt getrokken. 
De samenstelling van den 
kabel blijkt uit fig. 6. De 
diameter is 37 mm, de 
breukbelasting 96 ton. Het 
gewicht bedraagt ± 3 ton. 
De kabel bestaat uit een 
hardstalen buitenbekleeding, 
welke doorloopend vet ge
houden wordt. In het bin
nenste gedeelte bevinden 
zich 64 kleine hardstalen 
draden, welke niet onderling 7 7 ^ A A C | K A R E L . 
tot kleine kabels zijn ver-
eenigd. De hardheid van het Figuur 6. 

materiaal moge blijken uit Doorsnede lastkabel. 
het feit, dat voor het door
zagen van den kabel een vakman 4 uur tijd noodig had 
in welken tijd 8 tweesnedige ijzerzaagjes werden gebruikt. 
Zoodra de lood-antimonium verbinding voldoende is ver
hard (na ± 2 dagen), kan de tijdelijke verbinding der 
torens worden weggenomen. 

Alsdan wordt een aanvang gemaakt met het aanbrengen 
der verschillende hulpkabels, welke de verschillende be
wegingen tot stand brengen. Bij het beschouwen van fig. 
5 zal de werking van den trek- en hijschkabel wel begre
pen worden. Iets nader willen we den dienst der knoopen-
kabels bespreken. In fig. 5 is door een gestippelde lijn de 
stand van den hijschkabel geteekend, wanneer deze ner
gens werd ondersteund. Door het gewicht Van den hijsch
kabel zou deze dus zeer diep doorbuigen, wafineer de loop-
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Hangers. 

kat zich in het midden bevond, waardoor het onmogelijk 
zou worden den ledigen betonbak te doen vieren. Om deze 
reden wordt de hijschkabel op 5 plaatsen ondersteund 
door zgn. hangers. De werking hiervan komt in het kort 
hierop neer (zie fig. 5): 
Gesteld, dat de loopkat zich bevindt bij den bedienings-
toren. De hijschdraad wordt dan ondersteund door de 5 
hangers, welke steunen op den lastkabel ter plaatse van 
de knoopen van den ondersten knoopenkabel. Op de loop-
kat bevinden zich op den achtersten horen de 5 hangers, 
welke behooren bij den bovensten knoopenkabel (zie fig. 
9) . Bij het verrijden van de loopkat naar den tegenwicht-
toren wordt dus eerst hanger V (fig. 5) van den ondersten 
knoopenkabel door den voorsten horen van de loopkat 
opgepikt. Hanger 2, 3, 4 en 5 passeeren den knoop in den 
bovensten kabel wèl, doch hanger 1 kan dezen knoop niet 
passeeren, deze stuit dus achter den knoop en blijft han
gen. Bij het volgend knooppunt wordt hanger IV opge
pikt, hanger V passeert knoop IV, hangers 3, 4 en 5 pas-

ÜOORSH. K M O O P 

Figuur 8. 

Knoopen. 

seeren knoop 2 in den bovenkabel, doch hanger 2 blijft 
achter knoop 2 hangen. Op deze wijze voortgaande worden 
dus alle hangers V tot I van den ondersten kabel op den 
horen gepikt en blijven de hangers 1 t /m. 5 achtereen
volgens achter de knoopen van den bovensten kabel 
hangen. Terugkeerende worden hangers 5 tot 1 opgepikt 
en blijven I t /m. V achter de knoopen hangen. 
Het zal den lezer duidelijk zijn, dat de middellijn der 
knoopen 1 tot 5 en I tot V, evenals de middellijnen der 
openingen in de hangers, achtereenvolgens toenemen (fig. 
7 en 8). 
Het aanbrengen der knoopen geschiedt aldus (zie fig. 8); 
Op de vastgestelde plaats wordt de knoopenkabel open-
gesplitst en wordt een stalen wiggetje C ingesponnen, 
nadat de afzonderlijke deelen A en B ter weerszijden van 
dit punt zijn opgeschoven. Is C aangebracht, dan worden 
A en B over C heen gebracht en wordt B in A vastge
schroefd. Teneinde de knoopenkabel steeds evenwijdig te 
houden aan den lastkabel, ook wanneer deze door het 
lossen van den betonbak plotseling enkele meters omhoog 
zwiept, worden de knoopenkabels achter den bedienings-
toren uitgebalanceerd door een tegenwicht, bestaande uit 
een zandbak met een gewicht van ± 2 ton, hetwelk tus-
schen glij-ijzers verticaal beweegbaar i s 1 ) . 
De beweging van den last langs den kabel komt tot stand 

Figuur 9. 

Loopkat. 

door een electromotor van 45 P.K. (380 Volt, 65 ampère). 
Door middel van een klauwkoppeling kan deze beweging 
op 2 versnellingen ingesteld worden; de grootste versnel
ling geeft een snelheid van 3 m per seconde, de andere 
2 m per seconde. Ook het hijschen en zakken geschiedt 
door denzelfden motor: het hijschen met een maximum 
snelheid van 0,75 m en een minimum van 0,50 m per sec. 
De snelheid van het zakken wordt geregeld door het aan
zetten van een rem. De last bestaat uit IVs m S beton het
geen met loopkat c a . 4 ton uitmaakt. 
Opgemerkt zij, dat, wanneer de last tot de vereischte 
hoogte is opgehaald en hij langs den kabel zal worden 
verreden, de hijschlier buiten werking wordt gesteld. Het 

1) Tijdens het ter perse gaan van dit artikel kwam het enkele malen 
voor, dat bij het plotseling lossen van den betonbak de loopkat zoo 
hoog opzwiepte, dat de bovenste trekdraad er in verward raakte. Om 
dit te voorkomen zijn thans alle loopkatten voorzien van twee dwars-
ultstekende horens welke in het besproken geval de trekdraad op

vangen. 
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is echter ook mogelijk, de hijschlier en treklier gelijktijdiq 
te doen werken, hetgeen echter eenige gffoefendheid van 
den kraanmachinist vordert. In de machinekamer is verder 
een eenvoudige inrichting aanwezig, waarop de machinist 
de plaats van de loopkat en de hoogte van den last een
voudig globaal kan waarnemen, zulks vooral met het ooq 
op het werken bij nacht. Over het algemeen is echter het 
geven van seinen aan den machinist onontbeerlijk 
Ue motoren, welke dienen om de torens over de rails te 

Z 7 t ST- ? ^ b e d i e n i n 9 s t o r e n s opgesteld onder de 
ballastkist; b , de tegenwichtstoren. boven de rolwagens 
Ue motoren hebben een vermogen van 15 P.K Om de 
bewegmg tot stand te brengen is een staaldraad aanwezig 
welke aan b^de einden der railbaan is bevestigd. BH 
eUcen toren xs deze draad vier maal geslagen om den pulley 
van den bewegingsmotor. Bij draaiing van dezen pulley 

s de s f " id b ; W e g i ï 9 '"• 0 m d e S C h 0 k k e n t e — ' o m e n is de staaldraad op de einden van buffers voorzien. 

Berekening van Gewapend Betonconstructies, 
door PL van den Berg, Architect B. N» A<t 

Aan het slot van het vorig artikel over bovenstaand onder
werp, m het Augustus-nummer, werd de behandeling van 
net spanningsdiagram toegezegd. 
Tot goed begrip geven we eerst een nadere verklaring van 
de formule van het buigingsmoment: 

8 • 
Den weerstand, dien een steunpunt biedt aan den druk 
van een belasten balk. stellen we als een naar boven ge
richte kracht voor (reactie). 

Bij een gelijkmatig verdeelde belasting op een balk, die 

aan beide einden vrij is opgelegd, is de reactie R 

Concentreeren we de belasting, die op de halve lengte van 

den balk rust. in het zwaartepunt van dezen last, dan is 

de afstand van den geconcentreerden last uit het steunpunt 

j . Zie fig. 2. 

Figuur 

e - | 2 / -i —f^I 
<f~$L 

Figuur 2. 

^* tfOAo^ai- c /w.2 

iMutroLie Ca. 

t'<"JK.y.j3erc.mt 

Figuur 3. 

Het buigingsmoment is: 

M = A x b of ^ x -
2 4 ' 

Het buigingsmoment bij gelijkmatig verdeelde belasting is 
hieraan gelijk, hetgeen blijkt uit: 

Q y L _ Q x L 
2 X 4 8 " - -

In fig 2 is het buigingsmoment het grootst onder P en P 
en in fig. 1 in het midden van de overspanning. Gewoon-' 
lijk noemt men de plaats, waar het moment het grootst is 
de gevaarlijke doorsnede, omdat daar het meeste gevaar 
voor breken bestaat, indien de balk overbelast wordt De 
trekspanningen in de onderste vezels en de drukspannin-
gen in de bovenste zijn daar het grootst. 
In de laag, waar de trekspanningen in drukspanninqen 
overgaan, treden geen spanningen op, waarom dit de neu
trale laag genoemd wordt. 

Bij een houten en een ijzeren balk ligt de neutrale laag in 
net midden van de hoogte. 

In fig. 1 is een spanningsdiagram in het midden onder 
de last geteekend en in fig. 2 onder de geconcentreerde 
lasten. 

In fig. 3 is het spanningsdiagram op een schaal van 1 cm 
- 10 cm geteekend. wat de hoogte betreft en op een schaal 
van 1 mm == 10 kg wat de spanningen betreffen, die met 
pijltjes zijn aangegeven. 

De resultanten van de spanningen liggen in de zwaarte
punten van de driehoeken, zoodat de afstand tusschen de 
resultanten j H bedraagt. 

De horizontale zijde van den driehoek stelt graphisch de 
toe^ te laten spanning voor. Stellen we deze op 60 kg per 
cm- en de balkhoogte op 30 cm en de balkdikte op 10 cm 
dan ,s de som der trek- of drukspanningen gelijk aan dé 
gemidddde spanning X halve balkhoogte X balkdikte, dus: 
30 X 5 X 10 = . 4500 kg. Dit is tevens de grootte van 
de resultante R. 

De twee resultanten vormen met den arm - H een 

koppel van krachten, waarvan het moment is R X - H = 

4500 X 20 = 90.000 kg/cm. ' 3 

Dit moment, dat in evenwicht is met het uitwendig moment 

2" x 4. noemt men het inwendig moment. Drukken we 

dit in een formule uit, dan verkrijgen we: 

f X t = R x 2 H( 

Q 
2 

R ^ H , 

L 
4 

waaruit volgt: 
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16 x R x H _ 16 x 4500 x 30 __ 2 4 0 0 k 
Q = " 3 x L 3x300 

De balk moet dus met dit gewicht belast worden om een 
spanning in het materiaal van 60 kg per cm2 te veroor
zaken. 
Het weerstandsmoment van dezen balk is: 

W = 
b x h- 10 x 302 

= 1500 cm*. 
6 ~ 6 

Het inwendig moment kan nu ook uitgedrukt worden met: 

M = W x t = 1500 x 60 = 90000 kg/cm. 
M W = 
t 

Spanningsdiagram van een belaste gewapend-betonplaat 
of -balk. 

Bij een gewapend-betonplaat of -balk heeft het spannings
diagram een anderen vorm dan bij hout, omdat het beton 
veel meer druk- dan trekspanning kan opnemen. De vorm 
wordt dan als in fig. 4; doch daar in het beton krimpscheur-
tjes kunnen ontstaan, waardoor de samenhang van het 
beton verbroken wordt, laat men bij de berekening het beton 
in 't geheel geen trekspanning opnemen. Het spannings
diagram verkrijgt dan den vorm volgens fig. 5. 
Onderzoekers kwamen tot de slotsom, dat de schuine zijde 
van den driehoek een weinig uitgebogen moet zijn; maar 
tot vereenvoudiging van de berekening neemt men alge
meen een rechte lijn. 

Jteutrnle Caag 

Figuur 4. Figuur 5. 

De nuttige hoogte h was bij de gewapend-betonplaat in het 
Augustus-nummer h = 10,35 cm. 
Voor het berekenen der hoogte x van den spanningsdrie
hoek in fig. 5 moet men den elasticiteitsmodulus van ijzer 
en beton weten. De Gewapend-Betonvoorschriften geven 
voor betonijzer 2100000 en voor beton 140000 aan, zoodat 
de coëfficiënt n wordt: 

_ 2100000 _ ^ 
n — 140000 

Indien de toe te laten spanningen gegeven zijn, wordt x 
berekend met de formule: 

n x tb X h _ 15 x 50 x 10,35 _ ^ no c t_ 
x - n x tb + ty _ ' 15 x 50H-1200 ' ^ ' ' 

Om het berekenen met deze formule te vermijden, is op 
de laatste regels van de tabel op bladz. 56 van „Gewapend 
beton in de praktijk" de waarden van den coëfficiënt Cx 

aangegeven, waardoor we in ons geval verkrijgen: 

x = Cx X h = 0,3846 x 10,35 = 3,98 cm. 

Voor het berekenen van de ijzerdoorsnede vinden we op 

bladz. 56 de waarde Cy = 0,803. 

De ijzerdoorsnede is: fy = Cy X h == 0,803 X 10,35 = 

8,31 cm. 
De afstand van de resultante van de drukspanningen tot 

2 
de neutrale laag is y = Ö"X. 

Controle berekening. 

Voor het berekenen van de spanningen in bestaande ge-
wapend-betonvloeren, waarvan de nuttige hoogte h en de 
ijzerdoorsnede fy gegeven zijn, kunnen we x niet met 
bovenstaande formule berekenen, omdat tb en tv onbe
kend zijn. De grootte van x wordt dan berekend met de 
formule: 

fy X MSI/ 2 x b x h) T1 
——j - M b U - ' ' n X fy 

Om berekeningen met deze omslachtige formule te ver
mijden, zijn in de tabel op bladz. 59—62 in „Gewapend 

beton in de praktijk" de waarden van - in de coëfficiënten 

C x uitgedrukt. In deze tabel komen tevens de coëfficiënten 
k en s voor, waarmede de spanningen in het ijzer en het 
beton berekend kunnen worden. Deze coëfficiënten klim
men, naar gelang van de waarden van C, op. In ons geval 
is deze: 

. . b ^ h _ 100 X 10.35 fa 1 2 5 ( n a a r b o v e n afgerond) 
*" — fy 8,31 

x = Cx x h = 0,3845 x 10,35 = 3,98 cm. 
De bovenstaande formule, waarmede x berekend wordt, 
is afgeleid uit het traagheidsmoment der doorsnede. Daar 
hier het doel is, binnen de grenzen van elementaire bere
keningen te blijven, zullen we ons onthouden van een ver
klaring daarvan. Om echter eenig begrip van het traag
heidsmoment te geven, zullen we later het traagheids
moment van een homogene doorsnede, zooals van een 
houten balk, behandelen. 

Schuif spanningen in gewapend beton. 

In de Gewapend-Betonvoorschriften wordt de schuifspan-
ning berekend naar de uitwendige afmetingen, omdat dit 
eenvoudiger is dan de nauwkeuriger afleiding uit de hori
zontale inwendige schuifkracht en omdat het de veiligheid 
in elk geval verhoogt. 
De dwars- of de vertikale schuifkracht, die gelijk is aan 
de reactie van het steunpunt wordt met T aangeduid. 
De schuifspanning is in ons geval: 

3 X T 3 x 1200 , ' c . „ 
f — 0 •— = 1,5 ké per cm . 
t8 ~ 2 x H x b ~ 2x12x100 ë y 

Ir. D. Kruyf schreef in een toelichting bij de Gewapend-
Beton-voorschriften van 1912: „Door deze formule vindt 
men een grootere waarde voor de schuifspanning dan uit 
een nauwkeuriger berekening zou volgen. Het verschil is 
echter zeer gering en dientengevolge geeft men aan deze 
formule de voorkeur, te meer, daar hierbij de bepaling van 
de schuifspanning geheel gegrond is op de uitwendige af
metingen der constructie, wat een vereenvoudiging in de 
berekening beteekent". 

Het is van belang dit te weten, wanneer men bij de studie 
stuit op bovengenoemd verschil. 
W e hebben gezien, dat bij een houten balk het inwendig 

2 t T 

koppel is: resultante. X den arm ^ H . 
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Bij gewapend beton is het inwendig koppel: resultante X 
den arm r. 
De resultante noemen we bij gewapend beton D. 
Is, zooals in ons geval, de toe te laten spanning in het 
beton bepaald op 50 kg per cm2 en in het ijzer op 1200 kg 
per cm2, dan vinden we in de tabel op bladz. 56 van 
„Gew. beton in de praktijk" voor het berekenen van r den 
coëfficiënt C r = 0,8718. 
Moeten we echter de spanningen in een bestaande ge
wapend-betonplaat of -balk berekenen (controle bereke
ning), dan vinden we bij de gegeven waarden van C = 
125 (zie boven) op bladz. 59 Cr = 0,87383. 

r = Cr X h = 0,87183 x 10,35 = 9 cm. 

Z = D ^ — = 9 0 0 0 0 

r 9 10000 kè. 

De horizontale schuifkracht van af het steunpunt tot het 
midden is daaraan gelijk. In het midden van de lengte is 
de schuifspanning nul en bij het steunpunt is zij: 

D 1000 
^ L 

x b TSVm - 1 '33 kg p e r cm2' 

dus zooals ir. Kruyf zegt, een gering verschil met de eerste 
uitkomst. 

Volgens de G. B. V. behoeft in ons geval, waar de plaat 

met ingeklemd is, de schuifspanning niet door opgebogen 
staven of beugels opgenomen te worden, omdat zij gerin
ger is dan 5 kg per cm2. De staven kunnen dan gelegd 
worden volgens fig. 6. 

TheoreCiaxJie overapcLnninq'L 

Figuur 6. 

De trekspanning is in het midden van de overspanning 
het grootst, zoodat daar ook de kracht het grootst is, die 
de staven door het beton tracht te trekken. Doordat de 
aanhechting van het beton om het ijzer (adhaesie) over een 
groote lengte werkzaam is (vanaf het midden tot het eind) 
zou de staaf zonder ombuiging niet door het beton trekken. 
Toch buigt men de staaf om en wel daar kort bij het eind 
ook eenige trekspanning optreedt en dan de aanhechting 
maar over een geringe lengte werkzaam is. 
Is de plaat aan de einden ingeklemd, dan moeten volgens 
de G. B. V. de staven opgebogen worden, ook al zijn de 
schuifspanningen gering. 
In een volgend artikel zal een geval behandeld worden, 
waarin de schuifspanning door opgebogen staven moet 
worden opgenomen. 

Invoering in het gebied der Electrotechniek voor Bouwkundigen, 
door Ir* Jacques Kossent w* i* 

Ouerzichi. Ontdekking van den galvanischen stroom. 
— De natuur der electriciteits-strooming. — Ver
schillende soorten van galvanische elementen. 

De zoogenaamde electro-sfatische verschijnselen, waar
mede wij ons in het September-nummer bezig hielden, ver
dienen in zooverre onze aandacht, waar zij als het 'ware 
het fundament vormen, waarop wij in onzen geest, het 
trotsche gebouw der electriciteitsleer zullen optrekken. 
De bouwmaterialen echter - - welke nu als tweede schep-
pings-factor, het aanzienlijkste deel onzer beschouwing 
zullen uitmaken en waaraan wij dan ook inderdaad de 
hooge vlucht, welke de electrotechniek genomen heeft 
moeten toeschrijven — werden geleverd door den genialen 
tralvam en zijne echtgenoote, door de naar hem genoemde 
ontdekking van den Galvanischen stroom. 
Het samentrekken van een dood en kikvorsch in de nabij
heid eener „vonken" gevende electriseer-machine en van 
een tweeden kikvorsch, die toevallig!, door een koperdraad 
met een ijzeren leuning verbonden was — op zich zelf dus 
wel zeer simpele feiten! - - deden den genoemden Hoog
leeraar den grondslag leggen, voor de enorme atmosferi
sche veroveringen, welke wij aan telegraaf, telefoon en 
electrisch licht, moeten toeschrijven. 

De geheimzinnige sfeer, welke de electrische, in de natuur 
tot uiting komende verschijnselen, zoo langen tijd omgaf, 
en welke de moderne wetenschap, door doeltreffende 
synthesen en analytische beschouwingen, voor een groot 
gedeelte in, voor ons, minder verborgen feiten omzette, 
doen ons mede door de Galvanische ontdekking inzien, dat 
het „toeval" ook hier, der wetenschap een leiddraad 'was. 
Want eerst toen werd het mogelijk die simpele verschijn
selen tot krachtige uitingen van den menschelijken geest 
om te tooveren. 

Wij zullen ons hier niet bezighouden met de physiologi-
sche oorzaken der, in de Galvanische proefneming ont
stane spier-trekkingen, doch nagaan, hoe men, op dit sim
pele feit voortbouwende, een tweede groep van electrische 
verschijnselen constateerde n.m. de electro-dynamische 
werkingen, den zoogen. electrischen stroom. 
Galvani zelf was zich nimmer bewust van zijn ver-strek
kende ontdekking, eerst Volta kwam tot de overtuiging, 
dat de samentrekking bij den tweeden (genoemden) kik
vorsch ontstond, door de aanraking van de twee gebruik
te metalen n.m. Aroper en ijzer. 

Door deze ongelijksoortige aanraking vormde zich n.m. een 
hoeveelheid electriciteit, welke echter naar verhouding in 
geringere mate ontstond, dan bij een gelijkwaardige elec
trische wrijvings-lading het geval geweest zou zijn. Dit 
is echter, beschouwd volgens de theorie van den modernen 
moleculairen opbouw, geenszins een verwonderlijk ver
schijnsel. Wij weten immers dat de moleculen, die onein
dig kleine deeltjes, waaruit wij ons een lichaam opge
bouwd denken, geenszins een volkomen massief geheel 
vormen (immers ieder lichaam is in zekeren zin samen
drukbaar! ); er kan dus in geen enkel opzicht een molecu
laire wrijving ontstaan. 

De ether nu als intermoleculair medium, geeft de mole
culen als het ware de kracht, zich in iederen middenstof 
voortbewegende, onderlinge spanningen te doen ontstaan. 
W a a r wij echter uiterlijk een lichaam relatief in rust 
kunnen aantreffen zal het mede duidelijk zijn, dat deze 
spanningen zich in actie- en reactie-werkingen laten split
sen, welke even groot in uiting zijnde, elkander in even
wicht houden. 

Zoodra echter een tweede lichaam in dit, in rust-gedachte, 
binnendringt, moet het moleculair evenwicht verstoord 
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worden en wel meer uiterlijk bemerkbaar, indien nu een 
heterogene samenstelling, - - dus van twee chemisch ver
schillende moleculaire massa's ontstaat. Daardoor treden 
dan de zoogen. electrische verschijnselen op; afgezien echter 
van groote kracht-impulsie's bij die aanraking zal analoog, 
de wrijving met betrekking tot de opgewekte electriciteits-
hoeveelheid, een grootere rol spelen dan de enkele aan
raking; dit, waar wij de eerstgenoemde meer als continueele 
voortzetting der laatstgenoemde werking kunnen be
schouwen. 
Men zou nu allicht tot de conclusie kunnen komen, dat 
men bij electriciteits-processen, door „aanraking" ont
staan, geen krachtige intensiteit zou kunnen verwachten: 
het tegendeel is echter waar. Beschouwen wij slechts de 
enorme snelheids-, dus arbeidsontwikkeling der electrische 
treinen, welke kracht-uitingen wij aan de electrische aan
rakingsverschijnselen te danken hebben. 
Op de eerste plaats zullen wij dus onderzoeken, hoe wij 
de bovengenoemde geringe uitwerking zoodanig kunnen 
versterken, dat wij in staat zijn, de eigenschappen der 
dynamische electriciteit te kunnen nagaan. Direct volgt nu, 
dat indien wij de aanraking meer intensief doen plaats 
vinden, een meer impulsieve werking hiervan het gevolg 
moet zijn. 
Wij kunnen dit b.v. bereiken, door het aanrakingsvlak der 
lichamen, met een moleculair meer beweeglijk lichaam te 
overdekken, waardoor als het ware een vervloeiing der 
moleculaire massa's ontstaaat, m.a.w. wij brengen een vloei
stof tusschen beide lichamen aan. 
Uitgaande van deze overweging, construeerde Volta het 
eerste, praktisch bruikbare galvanische element. Hij ge
bruikte hiertoe een koper- en een zinkschijf, waartusschen 
hij een, in zwavelzuur gedrenkt, viltlapje plaatste; de inter
mediaire vloeistof (hier zwavelzuur als goede geleider 
zorgde dus voor een direct contact der beide element
schijven. Door samenvoeging en met elkaar in geleidend 
verband brengen van een aantal dezer ,.elementen" ont
stond de Zuil van Volta. De koperen sluitdraad, welke de 
beide uiterste elementen verbond, vertoonde, in de nabij
heid van een goudblad-electroscoop gebracht, een elec
trische lading. De opgewekte electriciteit was dus van de 
elementen op den draad overgegaan, dus overgestroomd 
en men sprak nu, in tegenstelling met het bij wrijvings-
electriciteit zich aantoonende (plaatselijk optredende elec-
trisch potentiaal, van een electrischen stroom! 
Het zal echter duidelijk zijn, dat men er spoedig toe over
ging, de vochtige laag te vervangen door een vat met 
zwavelzuur en hierin een koper- en zinkplaat te plaatsen, 
zoodat beide wel met de vloeistof, doch niet in onderlinge 
aanraking kwamen. Deze verbetering van het galvanische 
element werd het eerst door Wollaston toegepast (zie 
fig. 1). Men deed nu een verdere uitbreiding in den geest 
van Volta ontstaan, door de elementen onderling te ver
binden en wel zoo, dat de zinkplaat van het ééne, met de 
koperplaat van het andere element, in geleidend verband 
werd gebracht, waardoor een krachtige galvanische stroom 
ontstond. 

Bij een dergelijke samenstelling — galvanische batterij ge
noemd — bleek nu onmiddellijk, dat, evenals bij de zuil 
van Volta, de electriciteit zich aan de tegenovergestelde 
uiteinden van de batterij ophoopte en wel zoodanig, dat 
de koperplaten steeds positief, de zinkplaten daarentegen 
negatief geladen waren. 
Het proces echter, hetwelk in een zoodanig galvanisch 
element de scheiding der moleculaire electriciteiten ver-

Figuur 1. 

Wollaston-element. 

C = Koperplaat. 
Z = Zinkplaat. 
M = Sluitdraad. 

oorzaakt, zal toch ingewik
kelder moeten zijn, dan wij 
tot nog toe aannamen. 
Immers de koper- en zink
plaat (zie fig. 1) kunnen 
wij op een willekeurigen 
afstand van elkaar plaat
sen zonder dat deze varia
bele opstelling de hoeveel
heid electriciteit (in den 
sluitdraad M zich verza
melend) merkbaar beïn
vloedt; de koper- en zink
plaat komen nu echter ook 
slechts in indirecte aan
raking met elkaar! Bij 
een dergelijke elementen-
opbouw kan men waar
nemen, dat het indompe

len van de zinkplaat (na de koperplaat te hebben aange
bracht) eerst de electriciteits-scheiding teweegbrengt! De 
scheiding zal dus reeds aan het scheidingsvlak der beide 
elementenmetalen plaats vinden; de electriciteit wordt dus 
als het ware aan de oppervlakte van ieder der beide platen 
vastgehouden! 
De genoemde electriciteits-scheiding nu, is een zoogen. 
electto-chemisch proces en ontstaat door een spannings-
verschil der beide platen (welke men resp. positieve-
(koper-) en negatieve (zink-) pool noemt) en waardoor 
de negatief geladen koper-moleculen naar de zinkpool 
worden gevoerd; analoog zal dus in de koper-pool een 
positieve lading achterblijven. 
Dit spannings-verschil nu, hetwelk een moleculaire ver
plaatsing bewerkt, noemt men de electromotorische kracht 
van het element. 
Wij denken ons nu een Wollaston-element, (zie fig. 1) 
waarvan wij de sluitdraad M verwijderen; wij zullen nu 
waarnemen, dat het zink zich langzamerhand in het zwavel
zuur oplost en wel onder vorming van waterstofgas
bellen1) Meet men nu de temperatuur van het zwavel
zuur vóór en na de zink-onderdompeling, dan bemerkt men 
een temperatuur-toename, m.a.w. door de chemische in
werking van zink op zwavelzuur is een hoeveelheid warmte 
ontstaan! Wij brengen vervolgens den sluitdraad weder 
aan en kunnen nu waaremen, dat het zink zich veel 
sneller in het zwavelzuur oplost en de waterstofgas-
vorming hoofdzakelijk aan de positieve-(koper-) pool op
treedt. Vervolgens zal ook blijken, dat de hoeveelheid 
warmte per (opgeloste) gram zink ontwikkeld, een veel 
geringere zal zijn, dan indien de sluitdraad niet was aan
gebracht! Met het feit voor oogen, dat warmte arbeids
vermogen van moleculaire beweging is en de hoeveelheid 
arbeidsvermogen in de natuur een constante waarde bezit, 
zal het duidelijk zijn, dat het schijnbare verlies aan warmte 
moet kunnen worden opgespoordl Dit wordt volkomen 
bevestigd door den toestand waarin nu de sluitdraad ver
keert n.m. deze is electrisch geladen (electroscopisch aan 
te toonen); de chemische ontleding der gebruikte interme
diaire vloeistof, door het moleculaire potentiaal-verschil 

!) Het zwavelzuur is n.m. een scheikundige verbinding van zwavel, 
zuurstof en waterstof (HsSO-i): door de inwerking van het zink wordt 
de waterstof in gasvorm uitgedreven en treedt het zink in zijn plaats; 
hierdoor ontstaat een in het water opgeloste stof, welke uit zwavel, 
zuurstof en zink bestaat en zinkvitriool of zinksulfaat (ZnSOj) ge
noemd wordt. 
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der gebruikte polen ontstaan, heeft dus een electrisehen 
stroom in het leven geroepen. 
Met betrekking tot de chemische werking in het Wollas-
tórc-element, waarbij de, de electriciteit geleidende midden-
stof (zwavelzuur), een geheéle verandering in samenstel
ling onderging, is het hier de plaats, nog eenigszins verder 
op de natuur der electrische strooming in te gaan 
Zooals ons reeds bekend uit het Sept.-nummer, onder
scheiden wij geleiders (conductoren) en niet-geleiders 
(isolatoren); de eerstgenoemden verdeelt men verder nog 
m geleiders der eerste en tweede klasse. Het essentieele 
onderscheid berust hier op de plaatsvindende verschijnse-
len bij stroomdoorgang. 
De geleiders der eerste klasse veranderen hierbij niet van 
samenstelling; die van de tweede klasse echter wel waar
om men deze electrolytische geleiders heeft genoemd De 
natuur dezer electriciteits-geleiding is nu als volgt: 

a. Geleiders der Ie klasse (waaronder men alle metalen 
en ook koolstof rekent); de electriciteits-doorgang ont-
staat door een strooming van vrije, zelfstandige electrici-
tettsatomen, de zoogen. electronen, waarbij de genomen 
weg bestaat uit de reeds genoemde intermoleculaire ruim
ten Deze strooming kunnen wij vergelijken met de door
trede van, onder druk staand water, door poreuze stoffen. 

I Geleiders der 2e klasse (electrolyten); de elctronen ver
binden zich met stoffelijke atomen rep. atoom-groepen tot 
zoogen. ronen en stroomen in een dergelijke samenstelling 
door de electrolytische geleiders; op dezen ionen-vorminq 
komen wij nog nader terug. 

Zooals wij reeds zagen, treedt bij het Wollaston-element 
een gas-vorming op, welk verschijnsel men polarisatie 
noemt en hetwelk in hoofdzaak moet worden toegeschre
ven, aan het plaatsen der beide polen in eenzelfde inter
mediaire vloeistof. 

De ontledingsproducten nu, door de polariseerende werking 
ontstaan, zijn onafscheidelijk aan electrische processen 
verbonden en oefenen een zeer nadeeligen invloed uit op 
de electriciteits-vorming. 
Deze producten n.m. veranderen (zie geleiders 2e klasse) 
den aard der stoffen, welke met de metalen van het ele
ment in aanraking komen, waardoor de werking spoedig 
vermindert en ten slotte geheel ophoudt. 

Deze polarisatie wordt vermeden in de zoogen. constante 
elementen, waarbij de beide metalen door een poreuzen 
wand gescheiden worden, welke wel den weg vrij laat voor 
de electrisch geladen ionen-groepen, maar verhindert 
dat de verschillende vloeistoffen, die de beide metalen om
geven (storende) scheikundige werkingen uitoefenen 
De voornaamsten dezer constante elementen hebhen wij in 
onderstaande tabel verzameld, waaruit men tevens de 
de chemische werking der gebruikte electrolyten kan nar 
gaan en welke wij nu achtereenvolgens nog nader zullen 
beschrijven. 

Figuur 2. 

Element van Daniëll. 

T = Poreuze pot. 
Z = Zinkpool. 
C = Koperpool. 

Het element van Daniëll (fig. 2) bestaat uit een bekerglas 
waarin de poreuze pot T is geplaatst; laatstgenoemde is 
omgeven door een zinkcylinder Z, welke in verdund 
zwavelzuur is gedompeld. 
In de poreuze pot bevindt zich een koperen cylinder C 
welke in een oplossing van kopervitriool is geplaatst 
De electrolytische reactie, gedurende de stroomproductie 
is nu de volgende: zooals de tabel aangeeft, wordt aan de 

TABEL DER ELECTROLYTISCHE REACTIE'S IN CONSTANTE ELEMENTEN 

Uitvinder 

DANIËLL 
(1836) 

GROVE 
(1839) 

BUNSEN 
(1842) 

GRENET 
(1844) 

LECLANCHÉ 
(1868) 

-

Positieve 
pool 

i 

Koper-
cylinder 

Platina 

Kool 

Kool 

Kool + 
Bruinsteen 

Negatieve 
pool 

1 
Zink

cylinder 

Zink 

Zink 

Zink 

Zinkstaaf 

Electrolyt 

Positieve Negatieve 
pool pool 

CuSOf 

HNOs 

HNOs 

H2SO4 

H2SO4 

H2SO, 

H2SO4 + KaCraOï 

NHUCl 

Electrolytische-Reactie 

Negatieve pool Positieve pool 

[ 
H2SO, + Zn = ZnS04 + 2H 

\ 1 
• H2SO.1 + Zn = ZnSOj + 2H 

/ 

CuSO ( + 2H = H2SO4 + Cu 

HNO3 + 2H = HNO2 + H2O 

H2SO4 + Zn + K-CraOT = ZnS04 + KaC^Oo + H2O 

4(NH4C1) + MnOa + Zn = MnC 2 + ZnClo + 4(NH3) + 2(H20) 



226 

Figuur 3. 

Bunsen-element. 

Z = Zink-cylinder. 
K = Koolstaaf. 

positieve pool (C) koper afgescheiden en zwavelzuur ge
vormd volgens de formule: 
1) C u S 0 4 + 2 H H2 S 0 4 + C u 

Kopervitriool -f Waterstof — Zwavelzuur + /Coper 
De „rest" S 0 4 van het kopervitriool verbindt zich met het 
reactie-product van de negatieve pool; 
2) H 2 S 0 4 + Zn Zn S 0 4 + 2 H 

Zwavelzuur -f Zink = Zinksulfaat -f- Waterstof 

é.m. waterstof, zoodat dit chemisch element wordt gebon
den en aldus geen polarisatie kan veroorzaken. Tevens 
zien wij uit formate 2, dat de waterstof uit het zwavel
zuur door inwerking van de zink-pool vrij komt, onder 
vorming van zinksulfaat. 
De oplossing van kopervitriool 
zou dus spoedig worden uit
geput; dit voorkomt men door 
kristallen van dit zout op een 
geperforeerde goot van de 
poreuze pot te plaatsen. Deze 
kristallen dus met het koper
vitriool in aanraking, zorgen 
er nu voor, daX de oplossing 
steeds verzadigd blijft en de 
werking van het element ver
zekerd is. 

Bij het element van Groye be
staat de positieve pool uit 
Platina in sterk salpeterzuur 
geplaatst, terwijl negatieve 
pool en electrolyt dezelfde zijn, als bij het vorige element. 
Het zal nu zonder meer duidelijk zijn, dat hier aan de 
negatieve pool eveneens waterstof onder vorming van 
zinksulfaat vrijkomt. 
Aan de positieve pool vindt echter de volgende reactie 
plaats: 
3) H N 0 3 + 2H H N 0 2 + H 2 0 

Salpeterzuur + Waterstof = onder salpeterzuur + Water 
er vormt zich n.m. het zoogen. onder salpeterzuur, waarbij 
het vrijgekomen zuurstof-atoom (uit het salpeterzuur) zich 

met de waterstof-reactie van 
de negatieve pool verbinden
de, water vormt, waardoor ook 
hier polarisatie vermeden is. 
Dit element nu heeft het be
zwaar van zeer kostbaar te 
zijn en wel door de, als posi
tieve pool gebruikte platina-
cylinder, waardoor Bunsen op 
het denkbeeld kwam, hiervoor 
geperste en uitgegloeide kool 
te gebruiken (zie fig. 3). 
Alhoewel deze beide elemen
ten een, naar verhouding, 
groote electromotorische 
kracht bezitten, ontwikkelen 
zij het zeer vergiftige onder-
salpeterzuur, hetwelk de 
ademhaling bemoeilijkt en 
metalen aantast. 
Grenet, naai een minder scha

delijk electrolyt zoekende, kwam tot de constructie van het 
zoogen. chroomzuur-element [zie fig. 4) . 
Wij zien hier, hoe tusschen twee kool-platen een zink-
plaat is aangebracht, welke aan een koperen stang is ver-

Figuur 4. 

Element van Grenet. 

K == Koolplaten. 
Z = Zinkplaat. 
S = Trekstang. 

bonden, waardoor de negatieve pool uit het electrolyt kan 
getrokken worden en aldus de stroomvorming kan worden 
beëindigd. 
Zoowel positieve als negatieve pool zijn hier in hetzelf
de electrolyt n.m. dubbel-chroomzuur-potas (kalium-
bichromaat) geplaatst; alhoewel dus Grenet hier geen 
poreuzen tusschenwand aanbracht .wordt het polarisatie
verschijnsel ook hier en wel als volgt voorkomen. 
De aan de negatieve pool gevormde waterstof, uit zwavel
zuur en zink (zie formule 2) ontstaan, verbindt zich met 
het, uit het kaliumbichromaat (door inwerking van het 
zwavelzuur) vrijkomende zuurstof-gas tot water, volgens 
de reactie: 

4) H 2 S 0 4 + Zn + K2Cr207 =* Z n S 0 4 + K2 Cr2 0 6 + 

H 2 0 . 

„ . . Kalium-
+ Zink *-, • , , 

bichromaat 

Zwavel- Zink- . Chroomzuur-
sulfaat Kalium 

Water. 

— T 
2/i _r\ 

Figuur 5. 

Element van Ledanché. 

Z == Zinkstaaf. 
K = Koolplaat. 
B = Bruinsteen-platen. 

Ten slotte vermelden wij nog het 
element van Ledanché (fig. 5); 
de negatieve pool (een zinkstaaf) 
is hier, evenals de positieve pool-
gevormd uit kool en bruin-steen 
(mangaandioxyde) — in een 
electrolyt geplaatst, bestaande 
uit een oplossing van salmiak 
(ammonium-chloride). 
Ook hier wordt, evenals bij het 
vorige element, een polarisatie, 
alleen door het resultaat der elec-
trolytische reactie voorkomen en 
wel volgens de formule: 

4) NH4 Cl + Mn 0 2 + Zn = 
Mn C12 + Zn C12 4 4 (NH3) + 
2 ( H 2 0 ) . 

Ammonium 
chloride 

Bruin-
steen 

-l-Zink: 
Mangaan- Zink-
Chloruur Chlor. 

Ammo- Wa-
niak ter. 

4^20' 

f=-
Mn'ZCl ö 4 
Zn'Ce-* 

Resumeerend volgt dus, dat het polarisatieverschijnsel op 
tweeërlei wijze te vermijden is en wel door het gebruik 
van zoodanige polen en electrolyten, dat de vrijkomende 
waterstof, 
Ie. aan de ontledings-rest der sulfaten gebonden wordt en: 
2e. zich met de, door de electrolytische reactie vrijkomen
de zuurstof verbindt en als water wordt afgescheiden. 
Nu zijn er verschillende essentiëele eigenschappen, welke 
het element als zoodanig karakteriseeren en welke wij met 
betrekking tot de bovenomschreven elementen, nog even 
in het kort zullen behandelen, ook in verband met toe-
passings-mogelijkheid. 
Element van Daniell: bij afname van zwakke stroomen, 
vertoonen deze elementen een tamelijk constant blijvende 
electromotorische kracht. 
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Waar echter, de electrolytische werking der koper-
afscheiding (uit het Cu S 0 4 ) ook in de poriën van den 
(poreuzen) tusschenwand plaats vindt, zal (vooral bij ge
forceerde stroom-afname) spoedig de storende werking 
der beide electrolyten (zie Tabel) - - onderling - - optre
den, waarvan polarisatie het gevolg zal zijn. 
Bedrijfstechnisch zal het dus de voorkeur verdienen de 
beide vloeistoffen, zonder tusschenwand aan te brengen-
dit probleem werd door Meidinger opgelost, welke de beide 
electrolyten, naar verhouding van hun soortelijk gewicht 
boven elkaar aanbracht; hij verving het zwavelzuur door 
bitterzout: (Mg S 0 4 - j - 7 H 2 0 ) ) . 
Dit element echter is bij sterk intermitteerende stroom-
afname niet op zijn plaats; daar dan, door langeren tijd 
stroomloos blijven, een diffnndeeren der beide electrolyten 
optreedt en deze laatsten, zich vermengende, een polari
satie in het leven zullen roepen. 
Element van Bunsen; zooals wij reeds opmerkten, ge
schiedt de oxydatie van Waterstof tot water hier ten koste 
van een verdunning van het, als electrolyt gebruikte sal-
peterzuur. Daardoor zal de electrolytische reactie een inten
sief geringere worden resp. de absolute waarde der elec-
tromotorische kracht geleidelijk afnemen. Het best zijn 
deze elementen op hun plaats, waar in sterk intermitteerend 
bedrijf, krachtige stroomen noodig zijn. 
Element van Grenen na het gebruik van dit element moet 

de zinkplaat uit het electrolyt getrokken worden, daar het 
zink zich, ook zonder stroomvorming, hierin oplost. 
Ook dit element is voor intermitteerend gebruik geschikt 
indien niet te sterke stroomen vereischt worden. 
Element van Ledanché- dit behoort tot de zoogen. droge" 
dementen, welke zich daardoor onderscheiden, dat de 
electrolyten hier door poreuze stoffen worden geabsor
beerd, dus intermoleculair-electrolytische polen gevormd 
worden. 

Wij zien echter, dat de nomenclatuur „droge" elementen, 
hier een even gelukkig gekozen benaming is, als het 
woordje „draadloos" bij radio-ontvangtoestellen. 
Bij gebruik van deze elementen zinkt de electromotorische 
kracht direct op het % deel van hare oorspronkelijke 
waarde, om daarna geleidelijk af te nemen; zij eigenen zich 
dan ook het beste voor stroomafname gedurende korten 
tijd, met lange bedrij f s-pauzen. 

Waar de samenstelling door de meeste fabrikanten ge
heim wordt gehouden, zijn wij niet in staat een specifiek 
ove r2icht der gebruikelijke „droge" elementen te geven 
Wij moeten dus volstaan met de algemeene opmerking, 
dat zij in de meeste gevallen bestaan uit een zinken buis 
waarin een koolstaaf, gedrenkt in ferrichloride (Fe C12)! 
welke laatste door een, met chloorammonuim (N H4 Cl) 
verzadigd gips-massa is omgeven. 

(Wordt vervolgd). 

Het Interieur^ 
door W* 

(Met losse plaat). 

Paul Bromberg, van wien het Vademecum in de vorige 
jaargang een paar meubelen te zien gaf, hield geruimen tijd 
geleden enkele voordrachten over het interieur, waarvan 
wij hier de notities uitwerken tot een kort, bondig geheel 
dat ons nog wat meer vertrouwd kan maken tot dit langen 
tijd verwaarloosd onderwerp. 

Allicht steekt er een aanwijzing in voor den architect, den 
aannemer, den timmerman, voor zoover ook zij, b.v. bij het 

Ontwerp Paul Brombe rg- Fabrikant H. Pander ö Zonen, 
Den Haag—Amsterdam—Rotterdam. 

Houtsoort cororaoudel; beslag ivoor; wanden écru shantui 
bekleeding blauw. 

aftimmeren van een woning, vele details verwaarloozen, 
die met weinig kosten zooveel beter konden zijn. 
Interieurkunst betreft niet alleen het meubel en deszelfs 
plaatsing in de ruimte, maar het houdt zich vooral bezig 
met de ruimte en de gepaste vulling daarvan. 
Het zijn vooral de verhoudingen, waarin de voorwerpen 
ten opzichte van elkander geplaatst worden, die een sfeer 
geven aan de ruimte. Wan t het hangt van de meer of 
minder goede indeeling af of een meer of minder behaag
lijk interieur geschapen wordt. De verdeeling der wanden 

mg; 

Ontwerp Paul Bromberg. Fabrikant 'H. Pander & Zonen, 
Den Haag—Amsterdam—Rotterdam. 

Houtsoort coromoudel; beslag ivoor; wanden écru shantung; 
bekleeding blauw. 
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Ontwerp Paul Bromberg. Fabrikant H. Pander & Zonen, 
Den Haag—Amsterdam—Rotterdam. 

Houtsoort noten en zwart kersen; bekleeding groen; wanden beige; 
gordijnen groen; karpet ontwerp Arnold Pijpers. 

vloer en plafond doen verhoudingen ontstaan die met 
elkander in evenwicht moeten zijn. 
Door alle tijden heen hebben de architecten getracht om 
karakter te geven aan de ruimte-indeeling en vulling, door 
bij dit evenwicht nog bovendien te komen tot een typee
rende uitdrukking, — een overtuiging. 
Bij interieurs van Duitsche en Oostenrijksche architecten 
als Behrens, Bruno Tant, Hoffmann, e. a. wordt gewezen 
op het nu eens overheerschende verticalisme, dan op een 
doorgedreven horizontalisme, soms ook op de toepassing 
van beiden als harmonische tegenstelling in een enkele 
ruimte. 
Elke tijd had voor zijn overheerschende vormwil ook zijn 
karakteristieke uitdrukking. Bij de byzantijnsche bouw
meesters was dit het zware rotsachtige karakter, tot uiting 
gekomen in zwaren muurbouw; bij de Gothiekers het 
levendige organische karakter, zich uitsprekende in de 
lijnen van bogen en pijlers; bij de Klassiekers het in zich 
zelf gesloten karakter, waarvan de zelfstandige vormen der 
details getuigen; bij de Barok een bewogen karakter, tot 
uitdrukking gekomen in expressieve lijnen en opgewonden
heid in vormdwang 
Ook in de moderne interieurs zijn diezelfde grondbepalin-
gen, diezelfde kenmerken terug te vinden. Het begin der 
nieuwe periode is te beschouwen als een reactie op het 
verval in de 19e eeuw. 
Waren de Renaissance en de Lodewijkstijlen nog beziel
de kunstuitingen, de Empirestijl was slechts een slaafsche 
navolging van de Romeinen en hield niets anders in dan 
een holle bewondering. Door het Martiale regime hadden 

de krijgswetten de wetten der aesthetica verdrongen en 
omdat de Empirestijl niet in staat was om ook de weelde 
der Romeinen ten toon te spreiden, bleef er slechts een 
surrogaat van over, in zichzelf kil en onbewogen. 
De toepassing van behangselpapieren en de invoering van 
houtbewerkingsmachines vermeerderden het aantal surro
gaten. Dat alles leidde er toe dat die stijl een sentimenteel-
romantisch karakter aannam. De maatschappelijke om
standigheden als concurrentiestrijd en het ontbreken van 
elk collectief gevoel, brengen het verval nog verder. W a t 
had de laatste helft der 19e eeuw voor grootsch; wat anders 
dan gemaskeerde vormen van politieke vrijheid. 
William Morris gaf de schuld van het verval aan de op
komst der machine. Het heeft lang geduurd voor men deze 
stelling verliet en zich aan de machine aanpaste. 
De Fransche revolutie bracht wel een keerpunt na den 
tijd waarin alles verstoffelijkt was, maar geen onmiddellijke 
verandering in de materialistische opvatting, waaruit het 
kapitalisme ontstond. De vrijmaking van het verstijfde 
dogma der kerk had eenerzijds het voordeel, dat daardoor 
vrijheid voor de ontwikkeling van het individualisme moge
lijk werd, anderszins ging het groote gemeenschappelijk ge
voel verloren. De eenheid van den gildentijd had de Gothi-
sche kathedralen tot stand gebracht; het ontbreken van elk 
collectief gevoel bracht de inzinking, het verval in de 19e 
eeuw tot stand. Daarom was de opkomst van het socialisme 
van zooveel waarde, want het was voor het eerst weer een 
collectieve uiting van een geheele maatschappelijke klasse. 
De opkomst van het socialisme deed dan ook op de kunst 
zijn invloed gelden en was tegelijkertijd het begin der 
moderne vormontwikkeling. Er ontstond een hevlgen strijd 
tusschen de industrie, die de behoorlijke sfeer van het hand
werk miste en slechts dorre copieën gaf, en de kunst die 
nieuwe wegen zoeken moest. 

Uit dien strijd ontstonden de nieuwe vormen, omdat men 
niets tolereeren wilde uit den voorafgaanden tijd, die niets 
geestelijks had achtergelaten. Er werd een geweldigen 
arbeid en studie gevergd van de pioniers, die men om hun 
volharding niet genoeg kan waardeeren. 
Meubelkunst en huisinrichting zijn twee begrippen die 
tegenwoordig niet van elkander te scheiden zijn. 

Ontwerp Paul Bromberg. Fabrikant H. Pander & Zonen, 
Den Haag—Amsterdam.—Rotterdam. 

Houtsoort teak met zwart kersen; bekleeding hard blauw; 
tapijt negerbruin. 
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Verlichting in de ronde koof. boven de bespannen wanden. Wanden muisgrijs; gordijnen qroen: bekleeding matgoud; hoekbank groen. 
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Dat kon wel in het verleden toen het meubelstuk zelf de 
persoonlijke uiting van den kunstenaar zelf was. 
Die persoonlijke uiting is tegenwoordig het o n ^ e r p waar
naar het meubelstuk gemaakt wordt. Vandaar dat een ge-
dee te der energie ,welke bij den vroegeren kunstenaar ge
heel en al noodig was voor de vervaardiging van het 
meubel, vrijkomt en de kunstenaar zich gaat bezighouden 
met het geheeJe interieur. 

Langzamerhand ontwikkelde zich de beoefening van het 
interieur dan ook als kunst in verschillende Europeesche 
knden. Van de Hollanders waren het vooral Penaat 
Berlage en de Bazel, die de nieuwe richting uitstekend in
zetten al kon hun eerste werk toch niet blijvend zijn De 
constructieve eerlijkheid was bij hen toen het eenige ideaal 
waarbij de grens der nuttigheid zelfs overschreden werd 
Ue aandoenlijkheid dezer eerlijke spontaniteit kon op den 
duur geen bevrediging geven. Opzichtige doelmatigheid 
brengt geen kunst die ontroerend is. Evenmin is de eerlijk
heid in de opvatting een waarborg voor kunst en schoon
heid. Langzamerhand liet men dan ook de strenge ernst 
van het eerste pogen varen en ging men weer afzien van 
de oude stijlen waaraan men motieven voor den nieuwen 
stijl ontleende. Op de eenvoud van constructie volgde een 
eenvoud van zien. Maar al spoedig ook een niet zich storen 
aan de materie, dat zich vooral uitte in de scheppingen van 
bransche ontwerpers, o.a. Rühlmann en Duset, die in ver
zet kwamen tegen de macht der materie en in hun meubelen 
en interieurs zuiver expressionistisch waren 
Ook bij de Duitschers, o.a. Bruno Taut en Margold werd 
dit streven merkbaar, en ten slotte gaat over alle landen 
diezeitde ontwikkelingslijn. 

Het ornament is alleen dan waar en schoon, wanneer het 
in zijn toepassing een dienende plaats kan innemen welke 
opvatting vooral belichaamd is in het werk van Hildo Krop 
die, ofschoon beeldhouwer, daarin toch niet het ornament 
het overheerschen. Wanneer wij bij de Hollandsche kun
stenaars de stijlontwikkeling nagaan, zien wij bij hen 

' K t" ' ^ ' M 1 1 1 h U n W e r k " k l a s ^ k " zijn en anderen 
„barok . De klassieke kunstenaar is tot de wetenschap ge
komen van zijn eigen aandoeningen. Het waarnemende 
verstand neemt een belangrijke plaats in. „Regen is goed 

Ontwerp Paul Bromberg. Fabrikant H. Pander 6 Zonen, 
Den Haag—Amsterdam—Rotterdam. 

Houtsoort blank kersen met coromoudel; wand korenblauw; gordijnen 
korenblauw; bekleeding zwart paardenhaar. 

Ontwerp Paul Bromberg. Fabrikant H. Pander ö Zonen, 
Den Haag—Amsterdam—Rotterdam. 

• Wandbeschildering Leo Vitter; houtsoort noten met zwart kersen; 
bekleeding grijs-zwart; gordijnen groen. 

voor de planten — voedsel is goed voor de dieren — maar 
schoon kan slechts iets zijn voor de begrijpende menschen". 
(Pitt.) Zoodra een klassiek kunstenaar een opdracht krijgt, 
gaat hij tot bestudeering van alle onderdeelen over. Hij 
zoekt verstandelijk beredeneerde analytische bewuste 
vormenschoonheid. Bij hem is harmonie tusschen zijn eigen 
„ik" en zijn wereldbeeld, zijn voorstelling van het geheele 
leven. Hij heeft een zucht van bovenzinnelijkheid, hij leeft 
zich uit binnen de perken van een organisch bestaan. 
De niet-klassieke kunstenaar heeft dit verlossende gevoel 
niet. Het innerlijke en het wereldbeeld zijn nog onverzoend 
en juist die onverzoenlijke tegenstellingen drijven het ge
val op tot overprikkelde aandoeningen. Hij kan slechts zich 
uitleven door zijn onrust en disharmonie op te zweepen tot 
het punt waarop de verdooving intreedt. Het pathetische 
heerscht om innerlijke wanklanken te overstemmen. Maar 
juist deze overstemde wijdstrekkende gevoelens zijn in staat 
om het verhevene in ons op te roepen. Het is een groot
heid, overweldigend, tot razernij opgevoerd .onbewust, 
ver, ver boven ons zelf uit. 

Tot de klassieken kunnen wij de z.g. Haagsche school 
rekenen, en bij de niet-klassieken de Amsterdamsc^e 
school. 

Een goed interieur moet zijn een rythmisch geordende 
woonruimte waarin men zich behagelijk kan voelen. 
Het ameublement wordt dikwijls te veel met het interieur 
verward, vooral door de bedrijvigheid van meubelmaga-
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zijnen, die niet anders dan ameublementen kunnen leveren 
en dus gedwongen zijn een meubileering te propageeren. 
waarbij de eenheid van het geheel ontstaan moet door de 
eenheid van de meubelen onderling, dus door een op elk 
meubel herhaald motief bij wijze van etiket en als stempel 
van saamhoorigheid. 
Zoo'n ameublement geeft maar een schijnbare, een van 
buiten opgelegde kamerharmonie. Dè echte onderlinge 
band in de meubileering ontstaat pas als er eenheid in de 
ruimteverdeeling is. De gewijzigde verhoudingen van 
levenswijze en-woningruimte na den grooten oorlog hebben 
andere toestanden geschapen en veel naar de goede rich
ting geleid. In dat opzicht hebben slechte tijden toch iets 
goeds voortgebracht. De kleinere woningen dwingen tot 
een zich beperken. Met meer zorg moet de indeeling ge
maakt worden. De omgangsvormen zijn vrijer geworden, 
het stijf-deftige is verdwenen. Bij het ontwerpen van het 
interieur moet de aandacht bepaald worden tot de hoofd
zaak waaraan al het andere ondergeschikt blijft, waardoor 
men komt tot de zoo gewenschte rustige omgeving waarin 
de nerveuze mensch van heden zijn kalmte en krachten 
kan terug vinden. 

De heer Paul Bromberg, architect-interieur, was zoo wel 
willend om ons eenige interieur-foto's af te staan naar zijn 

laatste werk, dat door de fa. H. Pander en Zonen, Den 
Haag, Rotterdam, Amsterdam, werd uitgevoerd. 
Wij hebben dus het genoegen om naast het kenbaar maken 
van zijn gedachten over het interieur als kunst en in ver
houding tot de gewijzigde maatschappelijke toestanden, 
ook zijn eigen werk te laten zien dat wel zeer sterk van 
onzen tijd is. 
Wij hebben hier niet het meubel apart maar als deel van 
de ruimte waar het in bovenstaande schets hoofdzakelijk 
om ging. 
In al hun eenvoud van Ujnen, waarbij nu de gebogen lijn 
domineert, geven zij een indruk van voornaamheid en def
tigheid die frappeert. 
Meubelen, wanden, vloer en plafond vormen hier te zamen 
een geheel dat werkelijk aangenaam aandoet. 
Wanneer wij de meubelen vergelijken met het drietal waar
van het Vademecum de afbeeldingen opnam in zijn Oct.-
no. 1926 dan treft het ons dat de ontwerper al weer eenige 
schreden verder gekomen is tot zijn doel om steeds meer 
en beter te bereiken. 
Het is dus niet te verwonderen, dat zelfs de buitenlandsche 
vakpers woorden van lof voor zijn werk over heeft. 
Wij kunnen voor wat de uitvoering betreft, verwijzen naar 
de onderschriften der foto's, waarin bijzonderheden over 
materialen, enz. worden medegedeeld. 

Het Openbaar Slachthuis te Waalwijk* 

Begin October heeft de opening plaats gehad van het 
Openbare Slachthuis te Waalwijk, waarvan het ontwerp is 
gemaakt door den architect A. E. Cousin te Nijmegen, 
die ons bijgaande teekening alsmede eenige gegevens wel
willend ter publicatie beschikbaar stelde. 

De laagste inschrijver was de heer ]. de Bont, aannemer 
te Nieuwkuyk. 

De slacht-technische installatie en koelinrichtingen zijn 
door de N. V . Grassos Machinefabrieken te 's-Hertogen-
bosch gemaakt en geleverd. 
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CHrecteur van het gemeente Slachthuis wordt de heer 
A. W. A. Bos. thans directeur van den Vleeschkeurinas-
dienst van Waalwijk en omstreken. 
De perspectief-teekening geeft een overzicht in vogel
vlucht over het gebouwencomplex. Voor de duidelijkheid 
is op de teekening de terreinruimte grooter genomen, om 
de gebouwen beter tot hun recht te doen komen 
Het slachthuis is gebouwd aan den spoorweg van s-Her-
togenbosch naar Lage-Zwaluwe, met den hoofdingang aan 
de bt. Antoniusstraat, het is aan drie zijden omringd door 
een muur aan de vierde (de W e g z i j d e , bevinden zich 
verschillende bijgebouwen. 

Rechts van den ingang komt het administratiegebouw o a 
met een loket voor de betalingen der slachtrechten, waar 
tevens de aangifte van de accijnzen kan geschieden. Tevens 
bevindt zich daar een directeurskamer, een laboratorium en 
een spoelruimte. 

Links van den ingang bevindt zich een verkooplokaal (vrii-
bank), een noodslachthal en een darmwasscherij 
Het hoofdgebouw bestaat uit een ruime runderslachthal 
een darmwasscherij, varkensstallen, weegruimte en pens-
stort, een hangruimte met aansluitend voorkoelhuis koel
huis, machinekamer, ketelhuis, hydrofor, wasch- en kleed-
lokaal en W.C.'s. 

Op het plateau, aanvangende met een helling-op en een 
helling-af, met daartusschen zes kolommen staat de weeg
schaal voor groot- en kleinvee. Aan deze waag sluit zich 
de varkensstal aan. De varkens komen hier vandaan, na 
het passeeren van een varkensval, waar ze op een gemak
kelijke wijze worden verdoofd in een steekruimte om te 
verbloeden. Dan glijden zij in een broeikuip en worden 
daarna aan automatische spreiders geslacht. De toestellen 
zijn zoodanig gekozen, dat zelfs een jongen zonder eenige 
hulp een varken kan slachten. 
Op den voorgrond bevindt zich de runderslachthal. Ook 

hier zijn de meest practische toestellen gekozen. Tusschen 
runder- en varkensslachthal in ligt de darmwasscherij. 
Vanuit de beide slachthallen komen de geslachte dieren 

jangs een transportbaan naar de hangruimte, die een ver-
bindingsha vormt tusschen het slachtgedeelte en de ruimte 

koelafdeelmg), waar het vleesch bewaard wordt. Een 
luifel met transportbaan geeft een gemakkelijke gelegen
heid om het vleesch op de wagens te laden. Van uit de 
•hangruimte geeft een deur toegang tot het voorkoelhuis, 
W*ar het vleesch tot ongeveer 6 graden Celsius afgekoeld 
wordt en waar het voorgedtoogd wordt; hierna komt het 
vleesch m de koelcel, waar elke slager over zijn eigen af-
«eeling beschikt. a 

ïn de daarneven gelegen machinekamer zijn opgesteld de 
koelmachines, die voldoende vermogen bezitten om in
dien op de warmste dagen al het vleesch van een drukken 
slachtdag m het koelhuis wordt ingebracht, dit op zulk 
een lage temperatuur te brengen, dat dit minstens drie 
weken in verschen toestand blijft 
Rechts op het terrein bevindt zich een reeks hulpgebouwen 
de stal voor groot vee, de verificatie en de levende keu-
Jing. Verder een ruimte voor het bewaren van afgekeurd 
vleesch, een bergplaats voor huiden en een garage 
Zooals uit bovenstaande beschrijving moge blijken, is er 
een uiterst practische en hygiënische inrichöng ontstaan 
terwijl de perspectiefteekening den lezers een duidelijk 

Sezen f f • J " u" ^ ^ ^ g e s l a a 9 d i s ' o m van dezen technischen bouw toch een smaakvol bouwwerk te 

dTn reefj6 E * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Waalwijk is een inrichting rijker, die gezien mag worden 
en waarmee het voortvarende gemeentebestuur een steen 
heeft b 1 ) g e d r a g e n t o t e e n b e t e r e b e h a r t i g i n g v a n d e ^ ^ 

hygiene en dus tot vermeerdering van een onzer hoogste 
bezittingen, n.l. een goede volksgezondheid. 

De Wettelijke bescherming van den Architectentitel, 
door ]. J» van der Wcij. 

Op het Internationaal Architecten Congres dat op 30 Auo 
te Rotterdam vergaderde - ook in den Haag en Amster
dam werden zittingen gehouden - - werd uitvoerig behan-
de d en door afgevaardigden uit vele landen besproken 
het verlangen om den titel van architect beschermd te zien 
door de wet. zooals die sinds onheugelijke tijden al voor 
den geneesheer van kracht is. 

In de laatste tientallen van jaren hebben de heeren archi
tecten heel veel weten te bereiken in het belang van hun 
stand. De besten onder hen hebben veel roem geoogst en 
voor elkander geen onvoordeelige h o n o r a r i a r e g e W n 
kunnen vaststellen. 

Tevreden zijn ze echter niet. ze willen gaarne den be
haalden wmst gewaarborgd zien en aan hun titel meer 
luster verkenen. Daar is niets tegen te zeggen, want een 
ieder zorgt voor zichzelf en zijn groep. 
Het is nu maar de vraag of deze wenschen en verlangens 
geen gevaren inhouden voor anderen, en we niet den-
zeltden toestand kunnen verwachten die bestond aan het 
emde van het Gildewezen waaraan door de Fransche revo
lutie een einde gemaakt is geworden. Het keurslijf was te 
knellend geworden, de vrijheid van bewegen te miniem. 
Wa t willen de architecten dan, n.l. zij die georganiseerd 
zijn? Njets anders dan hun beroep in veiligheid stellen 

tegenover anderen die zich ten onrechte ook architect 
noemen en als zoodanig optreden. Daar valt ook niets tegen 
te zeggen als er maar weer geen gevaren voor anderen in 
schuilen. 

Nog niet zoo verschrikkelijk lang geleden, toen er nog 
geen speciale scholen voor bouwkunst bestonden en ook 
geen Technische hoogeschool te Delft, kon het gebeuren 
dat een jongeman direct voor architect opgeleid kon 
worden door een plaats te vinden op het bureau van een 
architect en meerdere bekwaamheid te krijgen door nog 
al eens van plaats te veranderen. 

Ook kon het zijn dat iemand op een timmermanswinkel 
kwam als krullejongen, door avondstudie wat mans werd 
m het bouwkundig teekenen. van timmerman opklom tot 
opzichter en later met veel ijver en een beetje geluk tevens 
de rang van architect veroverde. 
Er zijn nu nog wel oudere architecten — ook nog wel 
jongeren — die zoo werden wat zij nu zijn. 
Nog herinneren wij ons wat een oudere architect — wiens 
naam een zeer goeden klank heeft - - ons zeide. toen we 
spraken over een timmerman die opzichter was geworden
d e opzichter van heden is de architect van morgen-
Zoo is het dikwijls gegaan, ook wat aangaat het timmer
mansbaas of aannemer worden. 
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Hiermede willen wij niet beweren, dat het allen groot
meesters geworden zijn, maar toch blijft het een feit, dat 
zonen van onbemiddelde ouders, met een jeugd van hard 
werken en weinig of in 't geheel geen voorbereidend 
onderricht het vaak zeer ver hebben weten te brengen. 
Maar in onzen tijd van democratiseeren en nivelleeren, 
schijnt men het er juist op toe te leggen om zooveel moge
lijk scheidingslijnen te trekken en kasten te kweeken. In het 
oude Egypte was het architectenberoep erfelijk en ging 
het als ambt van vader op zoon over. Nu tracht men er 
onder andere omstandigheden tgch een kaste van te maken. 
Voorheen werd dikwijls een jongen die voorbestemd was 
om tot architect opgeleid te worden, toch eerst eenige 
jaren naar een baas gestuurd om eenige practische oplei
ding te ontvangen, al konden de ouders ook best een andere 
opleiding betalen, want zelf-vormen stond vaak voorop. 
En voor hen wiens ouders niet over de noodige fondsen 
beschikten was dit de eenige weg. 

Nu kunnen zij, wier ouders het dure onderwijs plus pen
sion, enz. kunnen betalen, naar Utrecht gaan of Delft, om 
na meerdere jaren studie met een diploma huiswaarts te 
keeren. Ze zijn opgeleid voor een levensroeping waarvoor 
het diploma hen geschikt verklaart. Of het nu alleen 
genieën zijn is een vraag die wij hier niet wenschen te 
stellen noch te beantwoorden. 
De zonen van minder bemiddelde ouders zullen een tijdje 
naar een ambachtsschool kunnen gaan om daarna als ver
gevorderde leerjongen bij het timmeren te komen. De 
meening over dezen is nogal verschillend; er zijn er die 
deze jongens voortrekken en ook die meenen, dat zij ten 
onrechte zich heel wat verbeelden en dikwijls eigenwijs zijn. 
Zonen van nog minder bemiddelde ouders gaan direct als 
krullejongen in dienst, leeren soms wat meer of minder, 
wat veel afhangt van de baas bij wien ze komen en van 
het werk dat er voorhanden is. Hun schade kunnen ze 
inhalen op avondscholen en wij weten niet welke jongen 
tegen zijn 18e jaar b.v. het meest vooruit is gekomen. Dat 
alles hangt af niet alleen van de lust tot leeren, maar ook 
van de bekwaamheid daartoe en niet minder van het 
milieu waarin ze verkeeren. Vooral van dit laatste wordt 
veel de invloed vergeten. 

Een niet al te drieste jongen die op een bouw niet uit de 
put mee naar boven gaat, maar het telkens treft dat hij 
daarin komt te werken als de derde balklaag al ligt, zal 
heel gemakkelijk met een gevoel van vrees voor klimmen 
behept worden. 
Maar het verschil tusschen de eerste groep jongens en de 
twee andere is er. 
Terwijl de eersten veilig en gemakkelijk en zeker opgeleid 
worden tot architect, zullen de twee anderen het niet veel 
verder kunnen brengen dan tot timmerman; mogelijk is er 
kans om het te brengen tot opzichter, maar dan wordt het 
al wat moeilijk. Wel lazen wij, dat er te Amsterdam een 
avondschool voor architectuur bestaat maar of daar ook 
een diploma na een geslaagd examen wordt uitgereikt, is 
ons niet bekend. 
Wij willen hier niet de vraag stellen of een examen wel 
altijd het heel juiste middel is om iemands bekwaamheid 
af te meten, het is eenmaal als een feit aangenomen, dat dit 
wel zoo moet zijn. 
Een andere vraag is of er onder de oudere achitecten die 
nooit een diploma verkregen of niet B. N. A. achter hun 
titel mogen zetten, geen goede krachten gevonden worden. 
En nog een andere of zij die wel een diploma verkregen 
en ook hun bondstitel, allen genieën zijn. 

Wij meenen beide vragen ontkennend te mogen beant
woorden. 
Met allen eerbied voor het werk van architecten, dat wij 
gaarne prijzen en roemen wanneer het dat verdient, weten 
wij toch dat allen die hun titel verdienden, niet even groot 
zijn; weten wij ook dat velen die hun titel niet met een 
diploma kunnen rechtvaardigen, toch wel goed werk 
kunnen maken, maar evenzeer dat er onder hen vooral zijn 
die nooit een artistieke — is dit wel altijd noodig? — vaak 
zelfs geen behoorlijke teekening maken. 
Om hier een en ander te kunnen bewijzen zouden wij beter 
gedocumenteerd moeten zijn, namen en werken moeten 
kunnen noemen en ook de meening van anderen moeten 
weten, waarvoor wij de medewerking van de lezers van 
het Vademecum zullen inroepen. 
Nogeens, met alle respect voor de bekwaamheden van 
architecten met titels van door het Rijk erkende technische 
scholen en voor de aanvullingstitel van den Bond van 
Ned. Architecten, meenen wij dat het niet aangaat deze 
titels zoodanig door de wet te doen beschermen, dat geen 
andere bouwkundige dien titel mag voeren zonder voor
afgaande universitaire opleiding zooals in Hongarije, of 
dat het dragen daarvan gestraft kan worden met twee jaar 
gevangenisstraf als in Portugal. 
Bescherming van den architecten-titel beteekent dat 
niemand anders dan een architect zich met het werk van 
een architect mag bezighouden. Daartoe behoort ook het 
ontwerp van een deur, een toonbank, een etalagekast waar
voor een timmerman dikwijls zelf een schetsje maakt. Altijd 
even ongelukkig? 
Hoever gaat die bescherming? Mag een opzichter dan b.v. 
geen ontwerp meer maken voor een klein huisje of een pui? 
Heel veel wordt er nog gebouwd zonder architectenhulp, 
b.v. in de eigenbouwerij. Dat zal dan voortaan verboden 
zijn. Men moet bij den architect terecht komen die dan, 
zeker van zijn zaak, ook wel met een doktersrekening voor 
den dag zal komen. 
W a a r blijft de vrijheid, die toch al zoo besnoeid is en 
waarover vaak architecten zelf mopperen? 
Men wenscht de bescherming van den titel zoo gezegd in 
het belang van de architectuur, dus de bouwkunst zelf, en 
om de beunhazerij tegen te gaan. Maar is dit niet een 
doekje voor het bloeden, zooals dat in den volksmond 
heet? 
Voor veiligheid, zekerheid en hygiëne bestaan er Rijks
wetten en gemeenteverordeningen, welke laatste vooral in 
de groote steden dikwijls zeer scherp zijn, vaak te streng 
genoemd worden en dikwijls belemmerend werken. 
Maar meer en meer krijgt elke plaats van beteekenis een 
schoonheidscommissie waarin alleen architecten met een 
erkenden titel zitting hebben en die alles afkeuren, wat 
niet door den beugel kan. 
Is dat alles niet voldoende om kunst en techniek te bescher
men? En zoo niet kan dan een en ander nog niet wat ver
scherpt worden, zonder sommigen of velen uit het bouwvak 
het ontwerpen en leiden van bouwwerken te verbieden om
dat dit slechts voorbehouden is aan hen wier titel wettelijk 
erkend en beschermd is? 
Het architecten beroep is toch wel wat anders dan dat 
van een geneesheer. Dat alleen een geneesheer over onze 
gezondheid waken mag, heeft toch zeker de kwakzalverij 
nog niet uit de wereld geholpen en nog minder het ge
bruik van een aspirintje zonder voorgeschreven recept. En 
is het nu wel zeker, dat een z.g. kwakzalver nooit iemand 
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geneest noch een dokter of arts iemand op moet geven 
zonder een ander woord te gebruiken 
Dan moet een architect met een goede repetatie zich niet 
sterk voelen tegenover een zich zoo noemende, die Z s 
goeds presteeren kan? 
In kunst moet toch wel wat vrijheid blijven en hoe wordt 
er over de kunst gedacht en geoordeeld? De modernen van 

dlnTt tT TTzich f d e prinsen der kunst'maar hoe 

aenKt het volk daarover? 
r.tl T e n d e n 0 n 2 e n W O r d e n d e b o u wer S van de 
Gotbek als grootmeesters beschouwd; toch was er een tijd 

anen^r911 ^ ^ ^ h u n lat™ kunstbroeders L 
allen het eens waren met de Franschen. die hen barbaren 
noemden. W a t is er wisselvalliger dan het oordeel over 
de kunst en de kunst zelf? 

Zien wij niet bij groote kunstenaars, ook bij de architecten 
hoe zij plotseling een weg verlaten om een andere in te 
slaan? W a t is er b.v. terecht gekomen van de eens gehul
digde stelling, dat het geraamte van een bouwwerk steen 

a a n / 0 " ' " ^ ^ ^ ^ ^ ^ m a t e r i a a I s c h u i l mocht 
Bij kunstschilders is de titel niet beschermd; vele meesters 
werden eerst verguisd, later verheerlijkt, zij achten het 
dikwijls een eer het academisch onderricht te kunnen 
smaden en hun eigen weg te gaan; toch is het ons opge
vallen dat een niet-academisch ontwikkeld schilder een 
amateur of een beunhaas, bij zijn leven niet gekend,' later 
pas ontdekt en nu als kunstenaar erkend, toch nog niet als 
gelijke wordt beschouwd, n.l. de Fransche schilder Henri 
Rousseau, die gewoonlijk niet de schilder Rousseau, maar 
de douanier Rousseau genoemd wordt, omdat dit zijn be
trekking was. 

Gebeurt dat ook niet in de bouwkunst? Is de nu geprezen 
en als meester erkende Dr. Berlage nooit eens anders be
oordeeld? Denk aan de geschiedenis der Amsterdamsche 
beurs. 

In Italië is de titel van architect zoodanig beschermd dat 
zonder verplichte opleiding de titel niet mag gevoerd 
worden Zijn de architecten daar nu bekwamer dan in 
Uuitschland waar nog geen wettelijke regeling is maar 
ieder architect van naam prof. schijnt te zijn? 
W a t precies het oordeel is van de Belgen weten wij uit 
het verslag niet, wel dat zij bescherming van moderne 
werken wenschen, zoodanig, dat zelfs een eigenaar daar
aan mets mag veranderen. Dat kan heel goed zijn, maar 
het middel schijnt ons wel wat draconisch. Wie zal onder 
zulke voorwaarden durven laten bouwen? 
Op het Intern. Arch. Congres te Brussel in 1922, waar 
door de Hollanders het voorstel werd gedaan om te ijveren 
voor wettelijke bescherming van den titel, hebben de 
Beigen dat bestreden en onzes inziens terecht . 
De bouwkunst moet een vrije kunst blijven. 
„Dat iemand zijn jarenlange studie aan een technische 
hoogeschool , zoo schreven wij toen in den Bouwgids of 
gelijkwaardige inrichting, bekroond ziet met de toekenning 
van een diploma, dat hem een bijzonder recht geeft om 
als architect op te treden, mag niet afgekeurd worden. 
Maar mag men nu zoover gaan te eischen, dat allen die 
als bouwkundige of architect een roeping meenen te 
kunnen vervullen, te verplichten dat zij daarvoor eerst een 
verplichte universitaire opleiding ontvangen. 
Ongelukkige jongens dan die ouders hebben zonder kapi
taal of onvermogend genoeg zijn om hen zulk een oplei
ding te schenken". 
Al is in België een wetsvoorstel ingediend om te komen tot 

de beschermde titel van architect, toch schijnt, ook van 
architectenzijde, de meening er nog tegen te zijn. 
Huib Hoste, de ook in Nederland welbekende Bruqsche 
architect, schreef daarover in „Het Laatste Nieuws" over
genomen door „den Bouwgids" het volgende, waarin wij 
een verdediging van onze stelling zien: 
„Wij denken ons graag in, zonder het echter te weten, dat 
er een tijd moet geweest zijn, dat een ieder zich alleen 
bezig hield met de zaken, waarvan hij op de hoogte was 
dat men alleen het vak uitoefende dat men kende. Of, ge^ 
zien de menschelijke eigenschappen, een dergelijken' toe
stand lang kan geduurd hebben, weteff>we niet; alleszins 
bleek het op een gegeven oogenblik goed het spreekwoord: 
„Schoenmaker blijf bij uw leest", uit te vinden. Het is 
blijkbaar noodig geworden, zoo noodig dat men verder 
gegaan is. Mag geen zieken genezen die wil: eerst den 
dokterstitel halen; mag geen medicijn klaarmaken, zelfs op 
doktersrecept dan hij die den apothekerstitel dragen mag. 
Om hun vak uit te oefenen moeten de advocaat en de 
notaris door hun examens gekomen zijn, en niemand mag 
nog in een openbare school onderwijzen, indien hij de 
daartoe vereischte diploma's niet bezit. Dit ?lles vinden we 
tiormaal, zooals we normaal vinden, dat eén postbeambte 
en een treinbediende bewijzen moeten aan zekere eischen 
te voldoen alvorens ze voor hun baantje geknipt zijn. Hoe 
'komt het dan dat heel wat menschen gaan roepen, wanneer 
een wetsvoorstel in de Kamers wordt ingediend volgens 
hetwelk een architektendiploma moet tot stand komen? 
Om verschillende redenen; om redenen van verschillenden 
aard. Eerst is er tegenstand van wege hen, die nu archi-
tekt spelen zonder het te zijn, en die na het wet worden 
van het aanhangig voorstel, in hun bedrijf zullen gestoord 
worden. Belangrijker is een ander soort tegenstanders die 

. zeggen: een bouwmeester is niet slechts een man van 
wetenschap, hij moet daarbij ook artist zijn, en er is geen 
wet te maken, waaruit zal blijken wie artist is en wie niet 
Zeer waar: wie architect is in den vollen zin van het woord 
moet wetenschappelijk en artistiek onderlegd zijn hij moet 
verder volop kultuurmensch zijn. en op de hoogte der 
geestelijke stroomingen van zijn tijd. Daarop stellen we de 
vraag: hoeveel „architekten" kunnen we in ons land vin
den, die aan die eischen voldoen? Jammer genoeg moet het 
antwoord luiden: bitter weinig. Zal het verplichte diploma 
dit aantal verminderen? Beslist niet. Enkelen meenen van 
we], steunend op het hierboven aangegeven argument. 
M. i. zijn twee veronderstellingen mogelijk: ofwel stelt de 
wet zeer strenge eischen op artistiek gebied, en dan kan 
alleen aan de artisten het diploma toegekend worden het 
geen wel een verblijdend resultaat zou zijn voor al wie het 
architektenberoep hoog stelt. Ofwel verklaart de wetgever 
dat hij machteloos is op kunstgebied, en worden alleen 
eischen gesteld op gebied van konstruktie. gezondheids
leer, enz. In dit laatste geval zou het architektendiploma 

- of hoe zal men het dan heeten? - - gelijk staan met 
veel andere diploma's. Het diploma van meester in de 
rechten, bewijst dat de houder ervan de rechten enz met 
vrucht bestudeerd heeft, maar zegt geenszins, dat de man 
welsprekend is, dat hij „flair" heeft of menschenkennis 
enz. Het diploma van dokter in de medicijnen laat niet 
vermoeden of de arts een goede diagnostiek kan stellen 
handig is in het verzorgen van zieken, enz. Dit alles moet 
de praktijk leeren, en hij die van al die beroepshoedanig-
heden — al zijn ze door het diploma geenszins bevestigd — 
blijk geeft, kan zeker op bijval rekenen. 
W a t is nu wenschelijk en mogelijk voor de architekten? 
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't Ware beslist mogelijk de architekten een diploma te 
geven waardoor slechts wetenschappelijke kennis erkend 
wordt, zooals men zich ook een diploma kan indenken, dat 
niet slechts deze kennissen doch ook een groote artistieke 
begaafdheid kan bevestigen. Welke dezer oplossingen is 
nu wenschelijk. Hier moeten we onderscheid maken. In
derdaad luidt het eerste artikel van het westvoorstel: 
„Niemand mag den titel van bouwmeester voeren, noch 
het beroep van bouwmeester uitoefenen, indien hij niet 
houder is van een diploma bewijzende dat hij de noodige 
bekwaamheid bezit". Hetgeen, in andere woorden wil 
zeggen, dat niemand nog zonder bouwmeester zal mogen 
bouwen, ofwel dat geen bouwvergunning zal toegestaan 
worden, indien de plannen niet door een gediplomeerden 
bouwmeester onderteekend zijn. W a s dit niet de bedoeling, 
dan is verdere uitwijding in de wet noodzakelijk, zoo niet 
staan we eens te meer blootgesteld aan de wisselvallig
heid der rechtspraak. Maar is dit wel de bedoeling? Meer 
dan iemand betreur ik het dat onze straten en pleinen 
kunnen ontsierd worden door de uitvoering van plannen 
door een of anderen schoenlapper opgpmaakt; toch vraag 
ik me af indien de wetgever hem, die b.v. begeert een 
deur te maken tusschen twee kamers, wil verplichten zich 
daarvoor tot een bouwmeester te wenden? Ik meen het 
niet, al moet het wel zoo zijn indien het ingediende wets
voorstel wet wordt. Er is meer met deze kwestie gemoeid. 
Een enkel woord hierbij over de architectenbueraux. W a a r 
een geneesheer altijd alleen werkt of in moeilijke gevallen 
samen met een collega, is het bekend dat vele architecten 
zelf heel weinig meer doen dan het aangeven van hun 
ideeën, die uitgewerkt worden op hun bureaux, waar soms 
10 en meer teekenaars zitten onder leiding van een chef 
de bureau. Er zijn zelfs architecten van naam, die wel de 
eer genieten van ontwerp, maar alles dankten aan hun 
eerste hulpkrachten, teekenaars die dikwijls knapper zijn 
dan zij zelf. 

Dat is een pubhek geheim. W a a r is hier de verantwoorde
lijkheid van den architect in vergelijking met den genees
heer? 
Het is al onrecht dat niet de maker van een ontwerp daar
van de eer geniet maar wel zijn werkgever, de architect, 
die slechts opdraagt en betaalt. Maar is het dan geen on
recht dat zoo'n onbekende werker nooit zelfstandig op 
mag noch kan treden, omdat hij den titel van architect niet 
voeren mag? 
Nu kunnen zij dat nog wel en het is meer dan eens ge
bleken, dat zijn hun meesters overtroffen. 
Ook in verband met de wet op het auteursrecht, is de 
mogelijkheid niet uitgesloten, dat niet de schepper be
schermd werd, maar wel hij die met een anders werk roem 
oogst, omdat hij die koopen kon door overmacht op den 
persoon. 
Laat men desnoods meerdere titels dan Doctor uitdenken 
om hen te onderscheiden die zulks verdienen, laat de 
bonden vrij in het al of niet aannemen van iemand als lid, 
maar laat ook de beoefening van de bouwkunst vrij. 
Wetten, verordeningen en commissies waken genoeg voor 
alles waar op gelet moet worden. 
Voor de kunst zelf en haar ontwikkeling is wat anders 
noodig dan plicht en dwang, n.l. het volle vrije leven. 

Naschrift. 

Het zal den schrijver zeer aangenaam zijn om langs het 
adres van de Redactie het oordeel van anderen te mogen 
vernemen over het boven behandelde en tevens over: 
het beschermen van het aannemersbedrijf waarover ook 
iets doende is, en 
bescherming van ambachten door beperking van het aan
tal leerlingen, enz. zooals dat bij de Diamantbewerkers 
reeds veel jaren usance is. Wij bewerken dan de ant
woorden in een nieuw artikel. 

Tabellen» 
Soortelijk gewicht van hout. — Onderstaande lijst geeft bij benade
ring het soortelijk gewicht van diverse houtsoorten in verschen en 
lichtdrogen toestand en een derde kolom voor grenswaarden van wind-
droog hout. 

Houtsoort. Versch. 

Houtsoort. Versch. 

Acacia . . . . 
Berken . . . . 
Beuken . . ' . 
Bulletree . . 
Bux . . . . 
Ceder . . . 
Dennen . . . 
Ebben . . . 
Eiken (zomereik) 
Eiken (wintereik) 
Elzen . . . 
Esschen . . . 
Eschdoorn . 
Grenen 
Groenhart . . 
Haagbeuk . . 
Hickony . . . 
Iepen of Olmen 
Jeneverboom 
Kastanje (tamme] 
Kastanje (wilde) 

0,88 
0,95 
1,01 

1,22 
0,82 
1,00 
1,04 
1,11 
1,02 
0,82 
0,80 
0,95 
0,70 

1,09 

0,96 

0,99 

Lucht-
droog. 

Wlnd-
droog. 

0,72 
0,64 
0,75 
1,12 
0,98 
0,57 
0,49 
0,84 
0,86 
0,75 
0,53 
0,50 
0,67 
0,52 
1,20 
0.72 
, -

0,69 
. 

0,66 
( . 

0,58-0,85-
0,51-0,77 
0,60—0,89 

— 
0,99—1,02 
0,40-0,60 
0,37-0,69 
1,18-1,24 
0,69-1,03 
0,53-0,96 
0,42-0,64 
0,57-0,94 
0,61-0,74 
0,31—0,82 

— 
0,62-0,86 
0,77-1,00 
0,56-0,82 
0,35-0,70 

— 
0,52-0,63 

Linden . . . . ; . • 
Lesker 
Mahonie 
Ahorn 
Appelboomen 
Ijzerhout (bruin) . . . 
Ijzerhout (zwart) . . . 
Kerseboomen 
Koningshout 
Meidoom (witte) . . . 
Palmhout 
Pok, Braz. (Jacaranda) . 
Pruimeboomen . . . . 
.Djattiehout . . . . • 
Mambarkluk 
Noten 
Palisander 
Peren . • 
Pitchpine 
Plataan 
Populier 
Purperhout 
Teak (Afrikaansch) . . 
Taxis 
Vuren . . . • • • • 
Wilgen 

0,74 
0,81 
0,80 
0,94 
0,89 
— 
— 

0,96 
— 

1,10 
1,20 
— 

1,02 
0,98 
— 

0,92 
— 

1,02 
0,80 
— 
— 
— 

1,10 
.— 

0,74 
0,85 

Lucht-
droog. 

0,46 
0,59 
0,48 
0,68 
0,73 
1,18 
1,28 
0,65 
1.02 
0,87 
0,97 
0,91 
0,81 
0,66 
1,23 
0,68 
0,91 
0,72 
0,72 
, . 

0,48 
0,94 
0,80 
^̂  

0,48 
0,53 

•Wlnd-
droog. 

0,32—0,60 
0,44—0,85 
0,56-0,87 
0,55-0,82 
0,59—0,86 

— 
— 

0,52-0,78 
— 

0,70-1,04 
0,98—1,01 

— 
1,15-1,21 
0,53-0,79 

— 
0,65-0,71 

— 
0,72-0,73 
0,80-0,83 
0,61-0,68 
0,43-0,60 

— 
0,56—0,80 
0,74-0,94 
0,35-0,60 
0,43-0,63 
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den strekkenden—** ̂  AMamschea 
1 Amst. voet is 0.283 m1! I 
2 
3 
4 
5 
6 M 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 

» „ 0.566 
., „ 0.849 , 
., „ 1.132 , 
„ „ 1.415 , 
.. „ 1.698 , 
,. „ 1.981 , 
.. „ 2.264 , 
„ „ 2.547 , 
.. „ 2.830 „ 
n „ 3.113 „ 
„ „ 3.396 „ 
., „ 3.679 „ 
., „ 3.962 „ 
„ „ 4.245 „ 
., „ 4.528 „ 

, 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

En g. voet is 0.305 
0.610 
0.914 
1.219 
1.524 
1.829 
2.134 
2.438 
2.743 , 
3.048 , 
3.353 , 
3.658 , 
3.962 , 
4.267 , 
4.572 , 
4.877 „ 

1 
2 
3 
4 
5H 
6y2 

m 
8y2 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Amst. 

•> 

voet 

•• 

17 Amst. 
18 • „ 
19 
20 „ 
21 „ 
22 
23 
24 
25 „ ' 
26 „ 
27 
28 „ 
29 
30 „ 
31 „ 
32 
33 
34 
35 „ 

voet is 4.812 m1 

„ „ 5.095 „ 
h „ 5.378 „ 
.. „ 5.661 „ 
„ „ 5.944 „ 
„ „ 6.226 „ 
„ „ 6.509 „ 
,; „ 6.793 „ 
.. „ 7.076 „' 
„ „ 7.359 „ 
„ „ 7.642 „ 
.. „ 7.925 „ 
i, „ 8.208 „ 
.. „ 8.491 -
„ „ 8.774 „ 
„ „ 9.057 „ 
i. „ 9.340 „ 
.. „ 9.623 „ 
.. „ 9.906 „ 

1 I7 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

mg. voet is 5.182 1 
, 5.486 
, 5.791 
, 6.096 
, 6.401 
, 6.706 

7.010 
7.315 , 
7.620 , 
7.925 , 
8.230 , 
8.534 , 
8.839 , 
9.144 , 
9.449 , 
9.754' „ 

10.058 „ 
10.363 „ 
10.668 ,. 

s 18 Amst. voet 
• 19H „ 
, 20H 
, 21H 
. 22H 
, 24 
, 25 
, 26 
, 27 
28 
29 
30 
31 
32 
33^ , 
34H , 
35^ , 
36y2 , 
38 

't 

" 
" 

" ^ 
'• 

"t 

Bouwkunst is de kunst van het op typische 
op karakteristieke wijze opeenstapelen of ver
binden van verschillende grondstoffen, ver
schillende materialen, tot het vormen van 
schoone ruimten ,b.v. een kerkruimte, een 
woonruimte, enz. Het is zeer voor de hand 
liggend, en men zou zoo zeggen bijna vanzelf
sprekend, dat de bouwmeester, de architect, bij 
het bepalen der bouwvormen den aard en de 
^genschappen erkent en tot uitdrukking brengt 
van de materialen, die hij toepast en dat hij 
het als een dwaasheid zal beschouwen, b v 
hout te behandelen alsof het steen was en 
steen alsof het hout ware. En toch is het een 
onmiskenbaar feit, dat bij 90 pet. van al wat 
in onze dagen in stad en land gebouwd wordt, 
de typische eigenschappen der verwerkte 
grondstoffen buiten beschouwing blijven en 
aWus niet tot uitdrukking worden gebracht 
Dit teekent een verval. Want in alle tijdper
ken van het verleden, waarin de bouwkunst 
tot hoogen en sterken bloei kwam, was juist 
het karakteriseeren der bouwstoffen en hun 
werkingen een der hoofdzakelijke doeleinden 
der architectuur. 

B. J. Koldewtg. 

Uit den Spijkerbak. 

prijs van bijv. 5 et, ca. ƒ 0,60 per m» beton 
In Juni 1926 werd te Ghiavenna voor de 
Societa Elllttrlca Interregionale Cisalpina een 
dergelijke machine toegepast voor het beton-
r e e r!n™ a n , e e n waterdr"kleiding, welke tot nu 
toe 4000 m3 beton verzette. 
Verder gebruikte de firma Tesch voor het 
nieuwe operagebouw te Berlijn, een „beton-
geen- van het type G. 6 (10 m» per uur) bij 
i^u m horizontaal transport. 
De 16 m diepe bouwput, alsmede het vorst-
gevaar, maakten andere transportmethoden be
zwaarlijk. Het materiaal wordt als stampbeton 
verwerkt. Het wil ons voorkomen, dat ondanks 
mogelijke verbeteringen, het pneumatische be
ton vervoer wel steeds duur zal zijn.en dus 
beperkt zal moeten blijven tot speciale toe-
passingen. 

Vernieuwen brugdek. ~ Van een lange hou
ten brug moest het brugdek vernieuwd worden 
en wilde men het verkeer zoo min mogelijk 
storen De uitvoerder kwam op de origtaêele 
gedachte om een houten hulpbrug van onge-
veer 10 m lengte met een hellenden oprit aan 
ieder eind op sleden te construeeren en deze 
boven het brugdek te plaatsen. 
Onder de hulpbrug werkten de arbeiders rus
tig door en telkens wanneer een vak gereed 
was, werd de hulpbrug op de sleden verscho-
veft, hetgeen ongeveer 10 minuten duurde, 
waarna het verkeer Weer door kon gaan. 

Pneumatisch Betontransport ~ Over dit on
derwerp hield de heer Fraenkel een voordracht 
voor de 30ste Jaarvergadering van de Deut
sche Beton-Verein. De proeven, om gietbeton 
door buizen te persen, zijn tot nu toe in het 
groot alle mislukt. Men heeft thans een nieuw 
systeem bedacht, waarbij overeenkomstig het 
beginsel van de „cement-gun" de droge grond-
stoffen door slangen worden voortbewogen en 
eerst hij het mondstuk het noodige mengwater 
er aan toegevoegd wordt. De hiervoor be-
noodigde groote snelheid wordt daarbij vernie
tigd, door het materiaal zig-zagsgewijs tegen 
elastische platen te laten botsen, aangezien 
anders het beton uit de bekisting zou weg
spatten of wel zandnesten vormen. 
Deze methode is niet nieuw; reeds jaren gele-
den zagen wij in een Amerikaansch tijdschrift 
geadverteerd: „2 inch stone through 4 Inch 
brose. Volgens een ooggetuige laat evenwel 
de kwaliteit van het aldus verkregen beton wel 
een en ander te wenschen over. 
De tot nu toe hiervoor gebouwde transport-
werktuigen hebben eene capaciteit van 8 10 
en 30 m» per uur; bij 10 m» en 200 m transport 
afstand Is per m" 6 KW aan energie noodio, 
en voor 500 m 12 KW. Bij grootere capaci
teiten daalt dit cijfer. In het laatste geval be
dragen dus de stroomkosten, bij een eenheids- I 

In haar totaal-karakter zal de bouwkunst van 
een bepaalden tijd de welvaart en zelfs de 
welvaart-verdeeling van dien tijd - in de 
meer of mindere soberheid of rijkdom en de 
verdeeling daarvan over de verschillende ge
bouwen — weerspiegelen. 

Prof. Waftjes, 

Verlagen van een betonvloer door het smelten 
van ijs. — In Florida was een dansvloer op 
de tweede verdieping van het Casino, die niet 
overdekt was. Daar men de ruimte voor ver
gaderingen en dergelijke doeleinden geschikt 
wilde maken, werd besloten een dak daarover
heen te bouwen. Aan het einde van den dans-
v oer was een platform dat 85 cm boven den 
vloer lag. Toen het dak gereed was, bleek er 
geen hoogte genoeg aanwezig te zijn om een 
klankbord te plaatsen boven het platform, ter
wijl een week later de zaal reeds in gebruik 
moest genomen worden. Het eenige middel was 
het laten zakken van het platform, daar voor 
het wegsloopen en nieuw maken daarvan geen 
tijd meer was. De ruimte onder het platform 
was echter te klein om daaronder nog vijzels 
te kunnen plaatsen. Hier was goede raad duur, 
tot men op den origlneelen Inval kwam, om de 
steunpunten op de muren te vervangen door 
Wokken Ijs en dit te laten smelten. Deze zon
derlinge methode gelukte volkomen, het Ijs 
*6rd door 4 arbeiders met stokdweilen tel
kens nat gemaakt en In 36 uur was de vloer 
op zijn plaats gesmolten. Het gewicht van de 
beionplaat was 19 ton. 

Als fantasie verschijnt, wijkt werkelijkheid, die 
voorafging; bij haar intrede triumfeert zij over 
dat, waaruit zij ontstond; haar wezen elscht 
voor wat *r-is, een hooger licht en brengt 
dat ook Natuurbewondering zelfs, hoe. beko
rend ook voor 't oogenblik, staat in hare nè-
werking boven het landschap dat voor ons 
iag; toen het de oogen boeide en sprak tot het 
gemoed De fantasie verhief het natuurtafereel-
het beeld ervan, dat wij bewaarden, werd al 
schooner; de plastiek, eerst door de natuur ge
boden veredelde zich daarna In vormen, die 
te denken, niet te aanschouwen zijn; 

Dr. H. J. Lulofs. 

De grootste bioscoop van Europa. - Deze zal 
weldra in Glasgow verrijzen en aan 10.000 
personen plaats bieden. 
Het theater wordt gebouwd zooals vele 
moderne Engelsche cinema's; het parket ligt 
beneden het straat-niveau, zoodat men maar 
enkele treden behoeft te beklimmen om op het 
oalcon te komen. 
Het theater zelf bevat 4000 plaatsen. De 
overige 6000 personen kunnen In de restau
rants en thea-rooms geborgen worden. 

Bevestiging yan rails op bruggen. - In de 
„Bautechnik . 1927. no. 6. komt een korte be
schrijving voor van een nieuwe bevestlgings-
wijze, die het voordeel moet hebben, een ge
makkelijke uitwisseling van oud materiaal 
mogeijk te maken. In plaats van houten 
dwarsliggers worden 2 Ijzers gebruikt, van 
onderen door plaatijzers verbonden en ter 
plaatse van de rails gevuld met houten klossen, 
welke met beugels en bouten worden vast
gezet. Hierop draagt de onderlegplaat van de 
rail. 
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Allereerst wijs ik de meening af, /lat enkele i 
doelmatigheid op zichzelf reeds een goed 
bouwwerk moet voortbrengen. Hoezeer ik de 
doelmatigheid als principieelen eisch beschouw, 
zoo meen ik, dat deze doelmatigheid daartoe 
toch eerst de scheppende kracht behoeft, waar
voor het onverschillig is, of ik haar het aesthe-
tisch gevoel van den ingenieur of den kunst-
zinnigen wil van den architect noem. 

Alexander Popp. 

Moeilijke Puftenlundeering. — In Eng. News 
Ree, 24 Maart 1927, beschrijft G. J. Calder 
in details de uitvoering van de pljlerfundeerin-
gen voor eene nieuwe brug over de Carguiner 
straat, nabij San Francisco. Enkele pijlers 
moesten hun steun vinden op de ruim 40 m 
beneden H. W . gelegen vaste rots, waarop 
een laag van 15 m slappe grond en grof zand 
voorkomt. Een flinke stroomsnelheid (2.10 
m/sec.) met tegengestelden onder- en boven-
stroom bemoeielijkte het werk in hoog e mate. 
Wegens de groote diepte was eene pneuma
tische fundeering onuitvoerbaar. Een ijzeren 
put werd zeer kostbaar, terwijl betonputten 
moeilijkheden opleverden met de stabiliteit bij 
drijvenden aanvoer. Men koos dus zijn toe
vlucht tot dubbelwandige houten putten 12 X 
12 m, welke met beton gevuld werden op de 
bouwplaats. 

Aangezien de paalworm aldaar zoo vigilant 
is. dat houten palen binnen 214 maand totaal 
vernield worden, werd eene bekleeding van 
geteerd vilt, met opgespoten asphalt-creosoot-
emulsie toegepast, welke door eene op dezelf
de wijze bespoten dekbeplating tegen mecha
nische beschadiging beschermd was. In het 
ergste paalwormgebied worden de houten stij
len door betonnen vervangen. De putten, welke 
ruim 33 m hoog waren, werden aan de onder
zijde van een scherpen houten snijrand met 
stalen schoen voorzien. 

De op deze wijze vooraf gemaakte putten 
werden naar de bouwplaats gesleept en daar 
gesteld tusschen een zestal ingeheide geconstru
eerde ijzeren kolommen, welke aan de boven
zijde door een ijzeren vakwerk verbonden 
warenj-. en hun steun tegen den stoomdruk, be
rekend op 325 kg/m2 ontleenden aan zware 
scherpe ankers. 

Het zinken der putten werd, na voldoende 
betonballasten, bewerkstelligd door met grij
pers te baggeren in 4 daarvoor bestemde sym
metrisch gelegen, openingen, 240 m2, daarbij 
gelijktijdig zoowel binnen als buiten, spuitende 
door een langs de putwanden bevestigd, ver
nuftig ontworpen buizensysteem. De buiten
huizen. 24 in getal met %" mondstukken dien
den om de wrijving te verminderen, terwijl de 
16 stuks binnenhuizen met 1" mondstukken 
het zand binnen den put loswoelden. 
Eep drijvend pompstation, gevormd door 3 in 
serie geplaatste 6 " centrifugaalpompen, leverde 
de benoodigde hoeveelheid water, groot 
1,9 l/min. bij 10 atm. druk. Een en ander was 
gebaseerd op den ervaringsregel, dat men per 
3 m snijrand noodig heeft een 1" spuitopening 
met Vs 1 water per minuut. Op deze wijze 
zakte de put gemiddeld 15 cm en maximaal 
40 cm per 8-urigen werkdag. 
Met behulp van pasblokken werd de afstand 
tusschen de geleidepalen geregeld; het gelukte 
de putten met geen grootere horizontale af
wijking dan 15 cm van hun'plaats te doen zin
ken. Nadat een punt de rots raakte, werd het 
proces wat versneld, door in elk baggergat een 
paar patronen dynamiet te laten ontploffen en 
kon men den put behoorlijk in den rotsbodem 
drukken. 

Vervolgens werd met behulp van onder water 
openklappende bakken-rean 1H m 3 inhoud een 
laag beton 1 : 2 : 4 gestort, waarna de putten, 
een week later konden worden leeggepompt 
en met beton 1 : 3 : 6 in den droge gevuld. 
Daarmede was ongel^jfeld een kranig stuk 
ingenieurswerk tot stand gebracht. 

Dat de bouwkunst niet staat of valt met hare 
verfijning en veredelSig door de ornamentale 
kunsten is een gelukkige omstandigheid, waar
door de bouwkunst in haar bestaan als kunst 
onafhankelijk wordt van economische wel
vaart. 

Prof. Wa«/es . 

Pundeeringen op staal, r- Bij op staal ge
fundeerde bouwwerken komt het herhaaldelijk 
voor, dat men de dracht op den bodem over
brengt door steunpunten met ongelijke belas
ting. Het is dan gebruikelijk de grondplaten 
zoodanige afmetingen te geven, dat de druk 
per vlakte-eenheid gelijk blijft. Dr. F. 
Schleicher vestigt in „Beton u. Eisen", 1927. 
H 10, er de aandacht op, dat de te verwach
ten zakkingen bij volbelasting dan niet gelijk 
zullen zijn, aangezien deze functies afhankelijk 
zijn van de grootte van het draagvlak. 
Zijne elastisch-instrope gronddruktheorie geeft 
hieromtrent meerdere gegevens. Het „bed-
dingscijfer", dat in zijne formules voorkomt, 
blijkt omgekeerd evenredig te zijn met den 
wortel van het draagvlak. Uit op grond van 
de genoemde theorie berekende constanten kan 
men de gezochte zakkingen onmiddellijk af
leiden. Echter doet zich dan de vraag voor, 
in hoeverre de natuurlijke bouwgrond zich ge
draagt overeenkomstig de aan de theorie ten 
grondslag liggende hypothesen. 
Dr. Schlicher beschouwt daartoe de belasting-
proeven, gepubliceerd door v. Emperger, W o l -
terbeek, Hörnecke en Badian; over de Ameri-
kaansche literatuur over dit ontwerp heeft hij 
zich blijkbaar weinig bekommerd. Er blijkt 
inderdaad eene bevredigende overeenstemming 
te bestaan tusschen de daarbij gedane waar
nemingen en de uit de genoemde theorie af
geleide wetten. De geciteerde proeven gaan tot 
een belastingvlak van 1 m2 en tot een ge
middelden druk van-6,5 i g / c m 2 en binnen deze 
grenzen is de overeenstemming inderdaad 
goed. De conclusie, welke Dr. S. hieruit licht, 
daf dus waarschijnlijk voor groote draagvlak
ken zijn theorie ook wel zal kloppen, wil ons 
een weinig fantastisch voorkomen en is zonder 
meer niet te aanvaarden. Daarvoor zal het 
noodig zijn, over ervaringsmateriaal van uit
gevoerde bouwwerken te beschikken. 

Er is niets tegen, dat men zich beperkt tot 
de geometrische schoonheid en de doelmatig
heids uitbeelding, zooals de huidige cubisten 
doen. Is een waarachtig kunstenaar aan het 
werk, dan ontstaat tóch schoonheid, waaruit 
dan die waarachtige kunstzinnigheid van den 
ontwerper blijkt en niet omgekeerd. 
Het is principieel venkeerd ,om steeds aesthe-
tische verfijning te eischen. Voor zoover eco
nomische noodzaak es niet toe dwingt, is dit 
extreem van soberheid door de particuliere 
voorkeur van den ontwerper gerechtvaardigd. 
Wanneer men in geen enkel kubistisch gebouw 
schoonheid kan zien, dan getuigt dit van on»' 
volkomen ontwikkeld schoonheidsgevoel, dik
wijls veroorzaakt door vooroordeel. 

Prof. Watijes. 

Langste brug voor gewoon verkeer. —- De vol
tooiing van de Carguiner Straits Bridge over 
San Francisco Bay, welke 8.000.000 dollar ge
kost heeft is een evenement in de historie van 
den Amerikaanschen wegenbouw, daar hij den 
ontbrekenden schakel vormt in een doorgaande 
verbinding van Britsch Columbia tot Mexico. 
Roads and Road Construction van 1 Juni 1927 
geeft over deze brug eenige bijzonderheden. 
De totale lengte is 4482 ft, terwijl de door
vaarthoogte 135 ft bedraagt, voldoende om 
het grootste oorlogsschip door- te laten. De 
brug wordt gedragen door 3 vakwerktorens 
van 325 ft hoogte, die elk 2 armen van 500 ft 
dragen. De tusschengelegen vakken werden 
aan den oever in elkaar gezet en daarna op 
hun plaats gedreven. De rijweg heeft een 
breedte van 30 ft. Het verkeer over de brug 
wordt geschat op 1.000.000 motorrijtuigen per 
jaar. Voor de toegangswegen zijn zeer belang
rijke grondwerken noodig geweest. 

Ondergrondsche spoorweg te Madrid. — Vol
gens een bericht in Le Génie Civil bestond 
eind 1926 de ondergrondsche spoorweg te 
Madrid uit twee hoofdlijnen, een in richting 
Noord-Zuid en één Oost-West met een zij
tak naar het Noordstation. De eerste lijn is 
7.7, de tweede 7,1 km lang. In afwijking met 
het in Spanje gebruikelijke breedspoor is de 
ondergrondsche met normaalspoor aangelegd. 
Er zijn hellingen van 8 pCt. en de kleinste 
straal der bochten is 85 m. De opening van de 
tunnel is 3,55 m breed en 4 m hoog. De baan 
is dus enkel sporig. De perrons zijn 60 m 
lang en 3 tot 4 m breed; dè afstand der 
stations bedraagt ongeveer 500 m. 
De rijtuigen zijn van ijzer en 12,5 m lang en 
2,49 m breed. De 1,40 m breede ingangsdeuren 
worden automatisch gesloten. Ook de koppe
ling is automatisch. De stroom wordt door een 
beugel van de voedingsleiding afgenomen. De 
motorrijtuigen worden aangedreven door vier 
gelijkstroommotoren van 110 PK elk bij 600 V. 

Mogen de internationale vernieuwingspogingen 
in de architectuur zich ook al kenmerken door 
het streven naar vereenvoudiging, klaarheid en 
overzichtelijkheid, strakheid, enz., een belang
rijk percentage hiervan is slechts uiterlijk ge
wild en geforceerd. Bij nadere beschouwing 
blijkt de mentaliteit dikwijls totaal in dishar
monie met de realisatie te zijn, terwijl daar 
tegenover zeer bescheiden uitkomsten en pogin
gen van meer oprechtheid en wezenlijk archi
tectuurbegrip getuigen. 

Theo van Doesburg. 

Zaagselplaten. — Op de Leipziger Bouw-
raesse moeten een paar woningen gemaakt zijn 
van zaagselplaten. 
Deze platen, die als een soort betonplaten 
worden vervaardigd van zaagsel met eenige 
bindmiddelen, moeten een drukvermogen heb
ben van 244 kg/cm2 en zijn bovendien brand
vrij. 
Proeven hebben aangetoond, dat de platen een 
hitte van 800 tot 1100° C. konden weerstaan 
en zelfs vrij goed bestand waren tegen een 
aanval met een zuurstof-acetyleenbrander. 
De platen zijn gemakkelijk te zagen en te spij
keren en worden niet door houtworm aan
getast. 

Proefbelasting van een betonbrug. — De be
proeving tot de breuk van den Stephenson 
Creek stuwmuur in Californië ter wille van 
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de wetenschap heeft in de geheele technische 
wereld de aandacht getrokken. Thans zal een 
betonboogbrug ditzelfde lot moeten ondergaah. 
Ueze brug voor gewoon verkeer over de 
Yadkm Rivier is slechts zes jaar oud. De bouw 
van een nabijgelegen stuwdam maakt, dat het 
waterpeil zooveel zal worden opgestuwd, dat 
de b r^ j eerlang onder water komt te staan 
Aangezien de brug dan toch gesloopt moet 
worden besloot het U. S. Bureau of Public 
Koads, haar eerst ten dienste der wetenschap 
aan eene proefbelasting tot de breuk doorge
voerd, te onderwerpen, teneinde het inzicht in 
de theorie der bogen te vermeerderen. De brug 
is samengesteld uit drie bogen met ongeveer 
44 m tusschenruimte, en een aantal toeleidings-
balkbruggen van 12 m. Elke boog bestaat uit 
twee balken, 1,20 m breed en 1,35 m hoog 
nataj den oorsprong, afnemende tot 0,75 m aan 
den top. 

Het rijdek is door tusschenkomst van stalen 
platen vrijgehouden van de steunkolommen. De 
Pijlers zijn laag en stijf geconstrueerd, zij dra
gen even onder het rivierbed op den vasten 
rotsgrond. 

Het beproevingsprogramma ligt nog niet in 
alle onderdeelen vast, doch- wel is reeds be
kend, dat daarin zullen worden opgenomen 
metingen van den stootcoëfficiënt onder zwaar 
autoverkeer, meting van de elastische en niet 
elastische deformaties tot scheurvorming op
treedt en tot slot de breukproef. 

(Eng. News Ree). 

eene grootere yerkanting is te maken bij over
wegend sneltreinverkeerien eene kleine bij over
wegend verkeer van goederen treinen 

Onaerhoud van sporen in Amerika. - In het 
Bulleiin de I'Associaiion internationale du 
Congres des Chemins de Per. komen de voor
naamste regels voor, die men in Amerika bij 
onderhoud van sporen toepast 
Heel veel verschillen de daar gehuldigde begin
selen met van d e i i e r gevolgde practijk. Bij 
het vernieuwen van dwarsliggers gaat men in-
tusschen principieel anders te werk; terwiil hier 
te lande (en ook in Duitschland b.v. is dit 
gebruikelijk) in geheele vakken alle dwarslig
gers vernieuwd worden, worden in Amerika 
telkens slechts de minder goede exemplaren 
vervangen, zoodat dus de nieuwe dwarsliggers 
steeds tusschen oude komen te liggen. Als 
voordeel van deze methode kan slechts aan
gemerkt worden, dat bij behoorlijke uitvoering 
een spoor gemiddeld beter zal zijn dan het 
slechte spoor bij eerstgenoemde methode, doch 
ook nimmer zoo goed als een bij deze methode 
pas vernieuwd spoor. Verder zal bij de Ame-
nkaansche methode de regelmatigheid van het 
spoor te wenschen moeten overlaten, zoodat 
het meer onderhoud zal eischen, terwijl het 
uoodig is jaarlijks alle dwarsliggers na te zien; 
bii de hier te lande gevolgde werkwijze behoeft 
dit slechts voor de vakken met oudere dwars-
liggers te geschieden. 

De dwarsliggers worden 50 cm hart op hart 
gelegd (dus heel wat dichter dan hier)- zij 
•nogen slechts met tangen worden aangevat 
teneinde beschadiging van het hout te voor-
l-omen, waardoor men meent het ontstaan van 
plaatsen, waar rotting kan worden ingeleid te 
voorkomen. Oude dwarsliggers schijnen soms 
e worden verbrand. Juist doch niet volledig 

is de bepaling, dat bij de spoorverharding de-
snelheid de belangrijkste factor is en niet de 
straal van den boog. Men ziet vaak bogen met 
veel te groote verkanting, ten nadeele van de 
slijtage van de binnenspoorstaaf. Aan het 
voorschrift had evenwel nog moeten toege
voegd moeten worden, dat ook rekening is te 
houden met den aard van het verkeer, dat dus I 

Antennes op huurhuizm. ~ Nu het aantal 
antennes op huizen en daken met den dag toe
neemt, is het niet te verwonderen, dat er in 
dit jaar in Genève op een Internationaal Juri
disch Congres over draadlooze telegrafie een 
soort conclusie is aangenomen, waarbij de 
rechter tusschen verhuurder en bewoner van 
een huis bepalingen inzake het aanbrengen van 
antennes zijn vastgelegd. 

De voornaamste regelen komen hierop neer 
dat de huurder de goedkeuring noodig heeft 
van den eigenaar voor het plaatsen van de 
antenne en alles wat daarbij behoort 
De eigenaar heeft dan het recht om te bepalen 
hoe hij de antenne wil geplaatst zien, mits er 
rekening mede wordt gehouden, dat een goede 
ontvangst mogelijk is. 

Als de eigenaar weigert, moet de huurder het 
recht hebben om den rechter over het geschil 
m dezen een uitspraak te laten doen. De eigè-' 
naar mag geen huurverhooging vragen, om
dat de huurder een antenne geplaatst heeft 
Ue huurder is verplicht om de antenne goed 
te onderhouden en alle schade, die door h -
hebben van de antenne ontstaat, te vergoeden 
en ,s bovendien verplicht, bij het verlaten van 
de woning de installatie te verwijderen en alle 
schade daardoor ontstaan, te herstellen 
Hoewel deze conclusie slechts op een Congres 
aangenomen is, kan het zijn nut hebben met 
sommige punten rekening te houden bij het 
plaatsen van antennes of bij het opmaken van 
huurcontracten. 

stellend werken, dat volgens de nieuwste schat
tingen de houtvoorraad in bebossching uitge
drukt m Canada ongeveer 300 millioen hect
aren is tegen 340 millioen hectaren in Europa. 
Van dezen geweldigen voorraad is nog slechts 
een klein gedeelte in exploitatie. Uit den aard 
der zaak is deze houtvoorraad van zeer uit-
ecnioopende soorten, daar er meer dan 400 
boomsoorten in vertegenwoordigd zijn. De bij
na ondoordringbare oerbosschen hebben soms 
de uitgestrektheid van geheel Frankrijk. 

Ik vind bovendien, dat kleur, dat clair-obscur 
dat perspectief, dat toon, dat teekening, alles 
enhn, ook wel degelijk bepaalde wetten heeft 
die men bestudeeren moet en kan zooals chemie 
en algebra. Dit is lanc} de gemakkelijkste-op
vatting der dingen n i e r e n iemand die zegt-
„O, het moet alles van nature er inzitten" 
maakt er zich makkelijk af. 

Vincent van Gogh. 

Kerken van gewapend beton. — De Fransche 
architecten Gebr. Auguste en Gustave Perret 
hebben in Grenoble een kerk gebouwd, die ge
heel van gewapend beton is geconstrueerd en 
ook als zoodanig in- en uitwendig zichtbaar 
gelaten. 

Het dak bestaat uit zeer dunne flauw gebogen 
tongewelven, de kolommen van omsnoerd be
ton zijn zeer rank en licht, de wanden bijna 
geheel als lichtoppervlakte gemaakt, door een 
vakindeeling van gewapend beton, dat het 
uiterlijk heeft van filigrainwerk. 
De toren is volgens het hetzelfde systeem. 
In Grenoble hebben dezelfde architecten een 
uitzichttoren van gewapend beton gemaakt, die 
eemgszins doet denken aan de Hutab-minarét 
te Delhi. 

Het eigenaardige van deze werken is, dat het 
geheel den indruk maakt van gewapend beton-
werk, doch doet zien, dat met dit materiaal 
ook ranke en sierlijke vormen zijn te verkrij
gen, al is het kerk-interieur dan door het ge
mis aan decoratie voorloopig nog sober te 
noemen. 

Heien van lange betanpalen. ~ Voor een 
ketelhuis met schoorsteenfundeering ten be
hoeve der drinkwaterleiding voor de stad St. 
Louis werd eene merkwaardige fundeering toe
gepast; deze bouwwerken werden n.l. gepro
jecteerd op 22,50 m lange beton-heipalen, 
welke zonder heistelling of leiders in het werk 
zijn gebracht. Voor de muren waS een 
1,50—2,40 m breede sleuf geheid van stalen 

•damwand, waarbinnen de fundeering ca 3 m 
beneden het maaiveld moest komen. In deze 
sleuf moesten de palen vorden geheid in twee 
rijen; de koppen waren 0,30 m in de verbreede 
muurvloer ontworpen. Onder den schoorsteen 
kwamen 76 palen in 3 rijen, terwijl het geheele 
werk 450 palen omvatte. Voor de uitvoering 
gebruikte men een 40 tons stoomkraan, voor
zien van een 26 m langen boom. De palen, 
welke verticaal konden worden opgehangen, 
worden hiermede geheschen en op hun plaats 
gesteld boven het met behulp van een 10 cm 
spuitbuis bij 11 atm. druk voor gespoten gat. 
Door hun eigen gewicht met spuiten zakten de 
palen vervolgens tot ongeveer 4 m boven de 
vaste rots. Dan werd het stoomheiblok van 
den vorigen paal gelicht, en op den onder
handen zijnden paal geplaatst, waarvoor het 
van een om den paalkop passend verlengstuk 
voorzien was. Met gelijktijdig heien en spuiten 
kon men de palen op diepte krijgen. Weliswaar 
geraakte daarbij in de sleuf een mengsel van 
modder en water, doch dit was gSn'.bezwaar, 
aangezien het blok in staat was . ^ ' - o n d e r 
water door te heien. Zelfs werd door' .deze 
werkwijze heel wat groncj9weg gespoeld, weïke 
anders ontgraven had moeten worden. Slechts 
één enkele paalkop werd tijdens^héï werk stuk 
geslagen. De adunemer van het werk legde zijn 
kraanspoor juist in de lengteas van hgtfketel-
huis, waardoor hij aan twee zijden kon werken, 
zonder dat de kraan verreden behoefde te 
worden. 

De houtvoorraad. ~ Daar reeds meermalen 
opmerkingen zijn gemaakt op de geleidelijke 
ontbossching van Europa, zal eenigszins gerust-

Aanlegpier te Vancouver. ~ Een nieuwe aan-
legpier voor de Canadian Pacific Mij. te Van
couver bevat een dubbele rij loodsen met tus
schen gelegen spoorweg aansluiting. Het spoor 
Ügt op een randdam; de loodsen staan boven 
de taluds op gewapend betonpalen van ver
schillende lengten en afmetingen. Teneinde de 
draagkracht dezer palen na te gaan worden 
enkele belastingproeven verricht. Geheid werd 
met een Union stoomheiblok no. 0. De eerste 
proefpaal, 15 X 15" doorsnede, lang 30' werd 
2 7 ' - - 9 " ingeheid, en zakte daarbij in de laatste 
50 slagen 10". Bij 52 ton belasting vertoonde 
deze paal geen zetting Twee proefpalen 17 X 
17" doorsnede, lang 47' werden 15' _ 6 " en 
14' _ 3 " ingeheid en zakten bij de laatste 50 
sagen 1 % " resp. 5" . Bij een belasting op 
eiken paal van 86 ton werd na 5 weken geen 
zetting waargenomen. 

(„Engineering News Record".) 
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Elastische vulstof voor de voegen in weg
dekken. — Stijve wegdekken moeten in langs-
en dwarsrlchting worden onderbroken, om de 
afzonderlijke deelen' gelegenheid te geven onder 
den Invloed van afwisselende temperaturen uit 
te zetten of te krimpen. Bi] betonwegen wordt 
zulk een langsvoeg meestal In de as van den 
weg aangebracht en soms ook dwarsvoegen op 
afstanden van 10 tot 15 m. De voegen worden 
met een of ander geschikt materiaal vol ge
goten. 
Een bouwonderneming In Washington heeft, 
zoo meldt Eng. News Ree, een nle\ïW mengsel 
voor dit doel samengesteld, hetwelk zeer goed 
voldeed. Voor een voeglengte van ongeveer 50 
m worden 2 zak cement, 2 zak asbest, 110 
L zand, 15 L kalkhydraat en 15 L minerale 
olie met elkaar gemengd. De voeg, welke 
tijdens het betonneeren 2 a 3 cm wijd door een 
mal wordt opengehouden, wordt den volgenden 
dag met dit mengsel gevuld. Het gehalte aan 
olie en asbest maakt de massa taal en stelt 
haar in staat mee te geven, evenals dit bij 
hout het geval is. 
Het materiaal Is in den handel onder den naam 
„mikro-asbest" verkrijgbaar. 

Béton-Centrale. — „Ingineering" no. 3199, 
geeft een korte beschrijving van de Baton-
hljdro-electrische centrale nabij Grenoble, welke 
een grooter verval gebruikt dan welke andere 
Fransche centrale ook, n.l. 1050 m (zooals 
men weet werkt de Zwltsersche Fully-centrale 
met ruim 1600 m). Het artikel beschrijft voor
namelijk de constructie van de bulsleidingen 
(540 mm doorsnede, 14 tot 26 mm dik, 1626,60 
m lang) en van de ruim één kilometer lange 
toeleldlngstunnel bovenstrooms, alsmede van 
het bijna geheel in de rotsen uitgehouwen 
centrale-gebouw. 
De machinekamer omvat twee turbogeneratoren 
van 5300 P.K. ieder, één uitgevoerd door 
Escher Wijss (2,60 m doorsnede, 500 omw. p. 
min.; doorsnede straalpijp 225 mm bij 55 mm 
aan den uitlaat) en de andere door Neyzet— 
Beyller (375 omw. p. min.; 3436 mm doorsnede 
en straalpijpafmetingen als bij de voorgaande). 
De belde generatoren hebben een vermogen 
van 250 K.V.A., 3000/4350 V., ,50 pes. 
De stroom wordt zoowel gebruikt voor de ge
deeltelijke voeding van het stadsnet van Gre
noble, als (bij veel water) voor een ijzergieterij 
te Llvet, in de omstreken. 

Nieuw waterpasinstrument. — Een Ameri-
kaansche firma heeft een waterpasinstrument 
geconstrueerd, waarbij de kijker niet rust op 
een voetstuk met stelschroeven, maar waarbij 
aan den kijker een soort hefarm In het midden 
aangebracht is, die door zijn eigen gewicht 
loodrecht naar beneden gaat hangen en daar
door den kijker waterpas stelt. 
Ter nadere preciseering Is dan nog ten over
vloede een stelschroef door de richtlijnen aan
gebracht. 
Het toestel Is bedoeld om vlug te werken voor 
voorlooplge opnamen. 

Houtwormbestrijding. — Een Duitsdie chemi
sche fabriek brengt een kleurloos middel In 
den handel, dat op hout gestreken kan worden, 
voordat het afgewerkt wordt en dan niet alleen 
tegen houtworm moet beschermen, doch ook 
tevens tegen zwam en vervuren en ook het 
hout minder brandbaar maakt. 

Verf voor ijzerconstructies. — De „Monlteur ; 

de la Peintdre" geeft de volgende formules 
aan voor grijze verf,' bestemd voor Ijzercon
structies: 

I. Roestwerende verf toet zlnkgrljs. 
Zlnkgrljs 1000 gram 
Lijnolie-(rauw of gekookt) . . . 300 „ 
Terpentijn 30 „ 
Mangaatreslnaat 5 „ 
Die verf moet tamelijk dik verwerkt worden. 

II. Roestwerende verf met zinkwlt en lamp-
roet 
De pasta Is samengesteld als volgt: 
Lijnolie 16 deelen 
Lampzwart 6 „ 
Zlnkwltpoeder 39 ,, 
Neergeslagen Ba 504 39 „ 
De aldus verkregen grijze pasta wordt aange
lengd met lijnolie en terpentijn of white spirit. 

III. Roestwerende verf met zinkwlt en grafiet. 
Grafiet . . . K 40 deelen 
Zinkwlt 18 n 
Ba 50, 22 „ 
Lijnolie 1° a 
Aanlengen zooals hierboven. 

IV. Roestwerende verf met Ijzerzwart, dat 
zeer goedkoop Is en even goede uitkomsten 
geeft als zlnkgrljs ai lampzwart. 
Zlnkwltpasta 43 deelen 
IJzerzwartpasta (20 pCt. olie) . . 23 „ 
Lijnolie 16 „ 
Terpentijn of white spirit . . . . 11 „ 
Vloeibaar siccatief 7 „ 

Al die verven zijn onschadelijk. Zij kunnen 
zoowel hinnen als buiten worden gebruikt in 
reservoirs voor drinkwater. Aangebracht In 
twee lagen bij droog weer, zullen zij 5 of 6 
jaar duren. 

Voorstellen tot verbetering der zichtbaarheid 
van straatnaamborden. « In de laatstgehouden 
bijeenkomst van den Raad van Bestuur van 
the Institution of Municipal and County 
Engineers werd besloten, zoo lezen wij In het 
Engelsche weekblad The Surveyor, dat de 
volgende besluiten met betrekking tot het 
bovengenoemde onderwerp bij het Ministerie 
van Vervoerwezen zullen worden Ingediend, 
opdat deze over het igeheele land zullen worden 
aangenomen en dat het London and Home 
Counties Advlsony Committee met het vol
gende zal worden in kennis gesteld. 
De Raad van Bestuur van het Instituut heeft 
de volgende door hem Ingediende voorstellen 
met algemeene stemmen aangenomen: 
1°. Het is wens«helijk, dat de straatnamen 
zooveel mogelijk In het oog loopen. 
2°. Zij moeten voor de verkeersstroomen In 
beide richtingen zichtbaar zijn. 

3°. Zij moeten aan belde zijden van de straat 
worden aangebracht. 
4°. Straatlantaarns moeten, waar mogelijk, 
voor de goede zichtbaarheid van borden 
worden gebruikt, zoodat deze 's nachts worden 
verlicht. 
5°. De letters moeten ten minste 6" (15 cm) 
hoog zijn, in zwart op een witten ondergrond, 
tenzij het Ministerie na onderzoek tot de over
tuiging zou komen, dat andere kleuren zooveel 
beter zouden zijn, dat ze een wijziging zouden 
rechtvaardigen. 

6°. De borden zullen, zoo mogelijk, niet 
hooger dan 10 ft (ong. 3 m) boven den be-
ganen grond worden aangebracht. 

7°. De borden moeten worden geplaatst tegen 
een zwarte omgeving, niet tusschen reclame-
schilderingen of plakkaten. 

8°. De borden zullen niet verder verwijderd 
dan 15 ft (ongev. 4,60 m) uit het beginpunt 
van de straat of van het punt van samenkomst 
van twee straten worden geplaatst. 
9°. De borden moeten op elk punt van 
samenkomst van straten worden geplaatst en 
zoo noodlg ook daartusschen. 
10°. Belangrijke rij- en kruisstraten moeten 
bijzondere verlichte borden hebben. 
11°. Voor het geval de straten algemeene 
namen dragen, moet de naam van het district 
worden toegevoegd. 

12°. Weg-classificatie en richtingsaanwijzin
gen moeten, indien ze zijn aangegeven op of 
geplaatst nabij straatnaamborden, van een 
duidelijk te onderscheiden soort zijn, teneinde 
verwarring te voorkomen. 
13°. In vele gevallen zullen borden moeten 
worden opgericht los van de gebouwen, om aan 
de moderne elschen te kunnen voldoen. 

Ach, laat ons toch eindelijk eens ophouden 
met gepraat over „modern en niet modern". 
Is wat wij hier voor ons zien gezond en levend 
van vorm door natuurlijkheid? Daarom gaat 
het en daarom alleen. Want vast staat, dat alle 
werk, dat niet natuurlijk, dat niet redelijk Is, 
na korten tijd verveelt, omdat het modieus is, 
gevolg van inwilliging eener persoonlijke gril. 
Alleen natuurlijke bouwkunst blijft boelen en 
vermoeit niet, omdat daarin ons" 't persoonlijke 
tegenspreekt, hetzelfde element, dat ligt ver
borgen in de schoonheid van de planten, de 
boomen, de zee ... 

B. ]. Koldewey. 

Asphalt-Geimpregneerde Betonpalen. — De 
Amerlkaansche Pacific havens hebben sterk te 
kampen met aantasting van hun havenwerken. 
Hout is, wegens heftige aantasting door toredo, 
enz. zelfs vrijwel onbruikbaar, maar ook beton-
construcües worden sterk aangegrepen; hierbij 
is niet alleen zeewater schuld, doch ook de 
boven hoog water gelegen deelen ondervinden 
nadeellge Invloeden, waarschijnlijk van de met 
zouten bezwangerde atmosfeer. Een door 
Nicholson gehouden voordracht voor de 
Pacific Coast Association of Port Authorltels, 
waarvan een uittreksel wordt gegeven In Eng. 
News Record, behandelt de maatregelen, welke 
te Los Angelos worden getroffen om beton 
palen te beschermen. Niet behandelde of ge
verfde, 8 jaar oude palen vertoonden daar 
sterke aantasting. Verschillende systemen van 
behandeling werden onderzocht. Met het na
volgende is goede ervaring opgedaan. Het 
beton der palen, menging 1 : 1 ^ : 3 wordt zoo 
Ingebracht, dat de buitenlaag dik 2" wat droger 
verwerkt wordt; het wordt zorgvuldig met 
pneumatische stampers bewerkt. Na minstens 
60 dagen verharding worden de palen gedu
rende 12 uren verwarmd tot 100—180° F. in 
een voorwarmer, zoodat snljwater verdampt. 
Vervolgens worden de palen in een asphalt-
ketel gebracht, waarin eerst 2 uren lang een 
vacuum wordt onderhouden van 23°; daarna 
wordt gedurende 8 uur bij 150 m/19 inch 
asphalt ingeperst van 180° & 250° F. De palen 
koelen daarna geleidelijk af; er heeft zich dan 
een door asphalt doordrenkte laag van 1W 
om de paal gevormd. 
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De Roldeuren voor de Nieuwe Schutsluis te IJmuiden, 
door J, van Dalen. 

Enkele algemeene opmerk 
dei 

ingen omtrent rol- en schuif-

Roldeuren en schuifdeuren zijn in den sluizenbouw deuren 
d.e respecüevelijk rollend of schuivend over den sluTs" 
bo^em worden bewogen, in een richting loodrecht op de 

Wanneer de deur het water keert, sluit ze de doorvaart-
openmg langs drie zijden af n.l. vertikaal t^gen de b ï d e 
slagst,len en horizontaal, in den bodem. t e g L den sfag 
drempel. ö? amy-

?il.tr s I a 9 d r e mPe l te k u n ^ n vormen moet in den 
rlro1f0esrcheul?t.SPOnnin9 ^ ^ ^ ^ ^ — - d e d -
sïgdorpt ^ d e Z e S P O n n i n 9 b e V a t d e -de raans lag of 
Roldeuren zijn voorzien van wielen, welke zich voort
bewegen over in de deursponning aangebrachte rails; 
schmfdeuren hebben hardhouten of stalen sleestukken 
waarmede ze schuiven over in de deursponning aange
brachte natuursteenen of stalen schuifbanen 
1 eneinde de doorvaartopening der sluis vrij te kunnen 
maken moet aan één zijde van elk sluishoofd een kas 
worden gebouwd waarin de deur bij het openen kan 
worden teruggetrokken. 

Het bouwen van deze kassen verhoogt in hooge mate de 
kosten van het sluisgebouw. vooral wanneer, zoo.ls veelal 

gebruikelijk is de riolen voor het vullen en ledigen der 
schutkolk. om de deurkas worden geleid en in de deurkas-
muren moeten worden uitgespaard, waardoor deze vrij 
groote afmetingen verkrijgen. 
Om deze reden zullen dan ook bij kleine sluizen de ge
bruikelijke puntdeuren een goedkoopere oplossing geven 
Tegenover het nadeel van de hoogere kosten van het 
sluisgebouw staat het voordeel dat in elk sluishoofd slechts 
één deur behoeft te worden geplaatst, die het water naar 
beide zijden kan keeren. in tegenstelling met puntdeuren, 
waarvan er. in het gebied van eb en vloed, in elk sluis
hoofd v,er noodig zijn. één stel eb- en een stel vloed-
deuren. 

Ook kan als voordeel van de rol- en schuifdeuren worden 
genoemd, dat ze steeds een zeer goede afsluiting waar
borgen ook dan wanneer de bewegende deelen der deur 
gaan slijten, iets wat bij andere deursystemen niet altoos 
kan worden gezegd. Bij puntdeuren b.v. is een goede 
waterdichte afsluiting, vooral na slijtage aan de draaipun
ten, een punt van voortdurende zorg 
Verder biedt een roldeur, door zijn groote breedte, een 
zeer goede gelegenheid voor het verkeer over de sluis 
waardoor in sommige gevallen een brug kan worden uit
gespaard. 

Het verschil tusschen rol- ea. schuifdeuren ligt alleen in 
de wijze waarop ze over den sluisvloer worden voort
bewogen. In de constructie van beide is overigens geen 
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verschil. Ook kan men, zooals o.a. bij de deuren te IJmui-
den is geschied, de roldeuren van sleestukken voorzien, 
waardoor ze tevens als schuifdeuren kunnen worden ge
bruikt. 
De rol- en schuifdeuren hebben een luchtkist, waarop de 
deur kan drijven en die zoo hoog mogelijk moet worden 
aangebracht, teneinde een zoo groot mogelijke stabiliteit 
bij het vervoer te hebben. Men is echter in de hoogte van 
het bovenvlak van de luchtkist beperkt door den laagst-
voorkomenden waterstand; want wanneer de deur in ge
bruik is moet zich de luchtkist ten allen tijde onder water 
bevinden. W a s dit niet het geval dan zou, wanneer bij een 
lagen waterstand de luchtkist voor een deel boven water 
kwam, deze een gedeelte van zijn drijfvermogen verliezen 
en de druk op de loopwielen of sleestukken met een even 
groot bedrag toenemen Teneinde dus de druk op de loop
wielen of sleestukken constant te doen zijn, moet de lucht
kist tijdens het gebruik van de deur zich steeds geheel 
onder water bevinden. 
Gewoonlijk wordt de luchtkist door waterdichte schotten 
in verschillende afdeelingen verdeeld. Door in een of meer 
van deze afdeelingen meer of minder water toe te laten, 
kan men de deur laten zakken en zooveel druk op de wielen 
of sleestukken geven, als men noodig oordeelt. 
Deze druk varieert natuurlijk-met de grootte van de deur 
en bedraagt bij de thans bestaande deuren 30 tot 80 ton 
bij 6en deurgewicht van 400 tot 1500 ton. 
Een behoorlijk overwicht op de wielen behooren deze 
deuren steeds te hebben, daar ze anders bij deining of 
sterke wind van de wielen zouden worden gelicht. 
Om de deur te doen drijven, moet men het ballastwater 
uit de luchtkist weer verwijderen. Dit kan geschieden 
doof rechtstreeks het water af te pompen en ook door met 
luchtdruk het water uit te persen. Beide methoden vinden 
toepassing. 
Naar gelang van de constructie onderscheidt men de rol-
en schuifdeuren in regeldeuren en stijldeuren. 

Regeldeuren, waarvan b.v. figuur 1 een schetsmatige door
snede geeft, bestaan uit een aantal zwaar geconstrueerde, 
horizontaal liggende vakwerkregels, die over de hoogte 
van de deur zijn verdeeld en op de beide slagstijlen hun 
oplegging vinden. (De onder- en bovenvlakken van de 
luchtkist worden daarbij beide als regels in rekening ge
bracht). 

Deze regels worden op bepaalde 
afstanden door te lood staande 
dwarsverbanden en stijlen onder
ling gekoppeld, waarna tegen het 
aldus gevormde geraamte de 
binnen- en buitenbeplating wor
den aangebracht. 
Wanneer, zooals in vele gevallen, 
de deuren ook dienst moeten doen 
als waterkeering bij de droog-
zetting der sluishoofden, moeten 
ze op den vollen waterdruk 
worden berekend. De onderste 
regels worden in dit geval het 
zwaarste belast en zullen dus ook 
het grootste gewicht hebben, het
welk een gunstigen invloed heeft 

op de stabiele ligging van de deur tijdens het drijven. 
Ook indien de deur niet voor droogzetting der sluishoof
den wordt gebezigd en slechts een kleiner verval zal be-

FIG. 

hoeven te keeren, zullen toch de onderste regels meer voot 
hun rekening krijgen en zwaarder zijn dan de bovenste, 
zoodat ook in dit geval de deur een stabiele ligging zal 
hebben. 
In de meeste gevallen laat men den onderregel van de 
deur tegen den slagdrempel steunen. Het gevolg daarvan 
is, dat de onderregel niet kan doorbuigen. De reactie van 
den slagdrempel zal nu, via het dwarsverband, zoo dit 
voldoende stijf is, de ondergelegen regels ontlasten en de 
bovengelegen regels zwaarder feelasten. Men kan zich 
voorstellen dat een vóór de belasting te lood staand dwars-
raam, dat van onderen tegen den drempel rust, door de 
belasting een weinig gaat kippen en daardoor de hooger 
gelegen regels doet doorbuigen, terwijl de laaggelegen 
regels in hun doorbuiging worden gehinderd. 
Het gevolg hiervan is. dat de bovengelegen regels (weer 
zwaarder moeten worden geconstrueerd en het zwaarte
punt der deur weer naar boven wordt verschoven. Ten
einde dit zoo veel mogelijk te voorkomen moet het dwars
verband zoo slap mogelijk worden geconstrueerd. Alleen 
de einddwarsramen in deze deuren moeten stijf geconstru
eerd worden teneinde de deur voldoende stijfheid te geven 
en tevens om de druk der regels zooveel mogelijk over de 
volle lengte van de slagstijlen te verdeelen. 
Bij de sluisdeuren te IJmuiden heeft men deze ongunstige 
slagdrempelreactie geheel opgeheven door de onderregel 
van de deur een eind boven den slagdrempel te plaat
sen, zoodat de onderregel vrij kan doorbuigen. De ruimte 
tusschen onderregel en slagdrempel wordt daar overspan
nen door een veerende plaat, waarover later meer. 

Stijldeuren, in doorsnede b.v. schetsmatig aangegeven in 
figuur 2, worden gevormd door een aantal vertikaal staan
de vakwerkstijlen, die aan de onderzijde steun vinden 
tegen den slagdrempel en aan de 
bovenzijde tegen een zwaar ge-
construeerden horizontalen ligger. 
Het ligt voor de hand in dit 
geval de luchtkist als horizon
tale ligger te gebruiken. De verti 
cale stijlen worden door horizon
tale langsverbanden en liggers ge
koppeld en tegen het aldus ge
vormde raamwerk de binnen- en 
buitenbeplating bevestigd. 
Het gedeelte boven de luchtkist 
wordt dan gewoonlijk als console 
op de luchtkist geconstrueerd; 
soms ook wordt een bovenregel 

aangebracht, die dan weer door dwarsverbanden en stijlen 
met de luchtkist wordt verbonden. 
Dit systeem is echter minder doelmatig, daar vooral de 
bovenregel zal belast worden en de luchtkist in zijn door
buiging wordt belemmerd door de stijve dwarsverbanden 
en bijgevolg niet ten volle wordt belast, althans minder 
dan den bovenregel. 
Zooals te begrijpen is heeft bij dit type deuren de slag
drempel een zeer groote reactie op te nemen, waartegen 
bizondere voorzieningen moeten worden getroffen. O.a. 
zal een diepe deursponning moeten worden gemaakt om 
een goede oplegging voor de stijlen te kunnen verkrijgen, 
tengevolge waarvan de sluisvloer weer dieper zal moeten 

FIG. 2 



worden gefundeerd. Ook zal men voor een goede ver-
ankenng van den slagdrempel moeten zorg d r L n 
Bi, een der marinedokken te Wilhelmshaven is inderdjd 

w a a r t ' d r ' d af9eSchovefJ - *e stijldeur bezwek n 
waarna deze door een regeldeur is vervangen 
In Frankrijk schijnen stijldeuren echter een uitgebreide toe
passing te vinden. bcureme toe-
Een voordeel van stijldeuren is. dat ze lichter kunnen 
worden geconstrueerd dan regeldeuren. 
U.t hgt wel voor de hand als men bedenkt, dat deze deuren 
eigenJijk o p drie zijden zijn opgelegd, in tegenstelhngTe" 
de regeldeuren. die alleen op de slagstijlen oplegaTno 
vinden en. als gevolg van het slappe dwarsverband' sle'chts 
voor een zeer gering gedeelte hun druk ook op d ^ s k a 
drempel uitoefenen. p 9 

De b e p]a t i n g van rol- en schuifdeuren kan bestaan uit 
vlakke platen of ook uit gebogen, z.g. buckelplaten. Deze 
laatste worden in roodgloeienden toestand, geperst en 
hebben een pijl van % tot % , van de kortste overspan" 
nmg^ Zet men deze buckelplaten met de holle zijde naar 
het hooge water gekeerd dan treden in deze platen alleen 
trekspanningen op en kan men in 't algemeen met een 

i . d a t dan de bolle zijden der platen buiten de deur uit
steken waardoor de kans op beschadiging, dgor aanvaring 
ot anderszins, veel grooter wordt. 

.De lezer bedenke hierbij, dat de beplating aan de laag-
waterzijde der deur het water keert) 
Zet men de platen met de bolle zijde tegen het hooge 
water m. waarbij dus de gebogen plaat als gewelf werkt 
dan zal men in t algemeen de platen moeten verstijven' 
om knikgevaar te voorkomen. Hetzelfde zal men ook 
moeten doen met vlakke platen. 

Vroeger werd voor deze verstijvingen veelal gebruik ge-
maakt van J " . en | J . ijzers; tegenwoordig gebruikt men 
daarvoor meer de in de scheepsbouw gebruikelijke bulb-
iizers L , welke het voordeel hebben, dat ze gemakkelijker 
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zijn te klinken, terwijl de in de verdikking van het bulb
a r optredende krachten, in het lijf van het bulbijzer min
der groote secundaire spanningen doen ontstaan dan de 
overeenkomstige krachten in de j " of U ijzers. Ook Ï 
bi, overeenkomend profielnummer het lijf van een bulb 
^ e r zwaarder dan dat van een J " of 1 1 ijzer 
Om een goede waterdichte afsluiting te verkrijgen worden 
ter plaatse van de slagstijlen en den slagdrempel, op de 
deur houfen aanslaglijsten aangebracht. gewoonJijk beves
tigd tusschen op de deur geklonken hoekijzers. Tusschen 
de beplating en de lijsten moet een laag scheepsvS 
worden aangebracht daar men anders de naad tusschen 
beide moeihjk waterdicht krijgt. 

De aanslaglijsten worden meestal van een harde hout
soort genomen, in verband met de groote drukken die ze 

ZteZt9*n over te bren9en en ook voor ̂ -
In het gebied van den paalworm komen uit den aard der 
zaak de hardhoutsoorten het eerst in aanmerking 
Het in- en uitdrijven der deur in- of uit de deurkas moet 
reeds worden bezien bij het vaststellen van den hoofdvorm 
der deur. Vroeger gaf men daartoe aan de deur in langs-
ot dwarsdoorsnede wel den trapeziumvorm. Bij den trape-
zmmvorm in langsdoorsnede moesten de sluismuren van-
zelf eenzelfde helling hebben als de kopvlakken der deur 
L»e deur weid dan zoover opgedreven, tot ze vrij kwam 
van de sluishoofdmuren en vervolgens gezwenkt. Daar de 
deur daartoe zeer hoog moest worden opgedreven, moest 
de luchtkist laag geplaatst worden met als gevolg een 
labiele ligging van de deur en het aanbrengen van veel 
oaiiast aan de onderzijde. 
Bovengenoemde vormen worden tegenwoordig niet meer 
toegepast Men geeft nu de deuren over alle doorsneden 
den rechthoekigen vorm. 
Het uitdrijven wordt dan mogelijk gemaakt door aan de 
deurkaszijde de vertikale aanslaglijsten één of beide on 
consoles te plaatsen en de bijbehoorende slagstijlen van 

mcüwc ^o-tfjTomD TE /MÜIDEM 
WET IMDP)/VEn VAM DE POLDEZJe IM DE DEZJCl/AO 
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het sluisgebouw iets terug te zetten. Figuur 3 geeft aan 
hoc op deze wijze voor de deuren in de nieuwe sluis te 
IJ muiden de indrijving plaats vindt. De onderlinge afstand 
van de slagstijlen aan de zijde der deurnis bedraagt daar 
7,80 m en aan de deurkaszijde 8,50 m. Ieder der vertikale 
aanslaglijsten aan de deurkaszijde is alzoo 0,35 m naar 
buiten uitgebouwd, waardoor h«t indrijven in de deurkas 
mogelijk wordt. De deur heeft bij het indrijven een mini
mum speling van 0,10 m. 
Het openen en sluiten van rol- en schuifdeuren kan op 
verschillende wijze geschieden en wel: 

Ie. door een soort locomotief of tractor die achter de deur 
in de deurkas wordt geplaatst en door middel van tand-
wielen zich voortbeweegt over twee aan weerszijden van 
de deurkas aangebrachte tandheugels; (hier te lande o.a. 
toegepast bij de roldeuren in het kanaal door Zuid-Beve
land te Hansweert en te Wemeldinge). 
2e. met behulp van Gall'sche kettingen zonder einde; 
3e. met behulp van heugelstangen die rechtstreeks aan de 
deur zijn bevestigd. 

Het bewegen van een roldeur is uit den aard der zaak iets 
gemakkelijker dan van een schuifdeur. De schuifdeuren 

zijn echter iets meer bedrijfzeker wegens het ontbreken van 
bewegende deelen onder water. Bovendien hebben ze het 
voordeel dat, wanneer de luchtkist wordt lekgestooten het 
daardoor ontstane meerdere gewicht zich meer regel
matig over den sluisvloer verdeelt en niet, zooals bij rol
deuren het geval is, alleen op enkele punten door de wielen 
wordt opgenomen. 
Ze hebben echter het nadeel van veel slijtage aan de 
sleestukken. 
W a t de arbeid betreft die noodig is om een schuifdeur 
te bewegen, deze is niet zooveel grooter dan die welke 
noodig is om een roldeur te bewegen, als men oogenschijn
lijk zou denken. 
De grootste weerstand, die in beide gevallen moet worden 
overwonnen is de opstuwing of afzuiging, en daarmede 
gepaard gaande waterverplaatsing, van het water in de 
deurkas, achter de deur. 
Hiermede zullen we de algemeene opmerkingen omtrent 
rol- en schuifdeuren beëindigen. 
In een volgend nummer hopen we, aan de hand van tee-
keningen, een beschrijving te geven van de roldeuren voor 
de nieuwe schutsluis te IJmuiden. 

(Wordt vervolgd). 

Landhuisjet 

Ontwerp van D, Smit Jr^ Architect te Groningen, 
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Dit landhuisje, geschikt voor zomerverblijf of weekend, 
een klein gezin kan er het geheele jaar door mede tevreden 
zijn, is gedacht te staan in een boschrijke omgeving. Bij 
uitvoering dient het rietdak met bizondere zorg behandeld 
te worden. Het plint te metselen van donkere steen, zwart 

gevoegd. Het overige gevelwerk van oranje kleurigen steen, 
geel gevoegd. 
Het kozijnhout kan donkerblauw, het raamhout vermiljoen-
rood geschilderd worden. 
De voordeur met roode paneelen en zwarte omlijsting, de 
luifel in dezelfde kleuren te schilderen. 
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Magazijnbouw. Firma J. J+ Geubels te Groningen. 

Het gebouw volgens hierbij gereproduceerde verkleinde 
teekenmg en foto dient voor berging van glas, porcelein en 

a r c t r t D S Pfn
T

dPaal.heeft alS -ch%-tPeld. dat Z arclutect, D. Snut Jr. te Groningen, geen kolommen als 
nuddenondersteuning toepaste. De vloeren werden in ae-
wapend beton uitgevoerd op dito onderslagbalken, met vrije 
overspanning van muur tot muur in de breedte van den 
bouw. Deze balken en vloeren liggen op. in geheel rondom 
oopende lateien welke aan de binnenzijde der gevels 
11 cm in het 1 ^ steens zwaar metselwerk dragen 
Het op teekening gearceerde metselwerk is gemaakt van 
genuanceerde trasraamklinkers, het overige metselwerk van 
Ie soort rood (oranjekleurige steen). De over de borst
wering loopende dubbele rand is van beton gemaakt en 
daarna zwart geteerd. Deze borstwering dient als water-
dichte afsluiting der gevels. 
Het gebouw is 8 meter breed, 20 meter lang en telt 3 ver-

v ^ X n " . ^ ^ ^ V l 0 e r " b e r e k e n t 0 P e e n - « i g e last 
van 1000 kg per m^. de 2e vloer op 800 kg per m^ en de 
3de vloer op 600 kg per m^. Alle buitendeur- en raam 
kozijnen zijn geschilderd in diep donkergroene kleur het 
raamhout kobaltblauw. De deuromdijsting zwart, paneelen 
kobaltblauw De opschriften op de deuren zijn oranjerood 
gepenseeld. Alle ramen werden gedicht met draadglas. De 
benedentoegangsdeuren zijn schuivend en 4 meter breed 
Deze utiliteitsbouw werd in 5 maanden geheel voltooid 
en ziet er soliede uit. Het karakter, pakhuis, heeft de archi
tect bij zijn ontwerp goed weten te bewaren. 
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Nicaragua en een Nicaragua-Kanaal t 

door Ir» C. P. Vijverberg, ci. 

Nicaragua heeft, wegens haar geografische ligging, 
eeuwen lang de aandacht getrokken van de groote 
mogendheden. Op haar gebied wordt de Midden-Ame-
rikaansche Cordillera onderbroken door een laag gelegen 
gebied, hetwelk zich over de breedte van den Ithmus 
uitstrekt en het bekken vormt van twee groote meren en 
van de San Joan-rivier, de uitloop van de meren in de 
Atlantische Oceaan. Tusschen het Nicaragua-meer, welks 
waterspiegel slechts 110 voet hooger ligt dan het Oceaan
niveau, en de Stille Zuidzee ligt een heuvelachtig terrein, 
dat gemiddeld slechts 25 voet hooger ligt dan het meer en 
op het smalste gedeelte slechts 20 km breed is. In het noor
den staat het Nicaragua-meer in verbinding met het Mana-
gua-meer door middel van een smalle rivier, de Tipitapa, 
terwijl de vlakte van Leon het Managua-meer van den 
Pacific scheidt. In vroegere tijden vond het transport van 
al de goederen van Centraal Amerika naar Spanje over 
den Isthmus plaats van Leon naar Granada en vandaar 
per schip; later was dit de meest gevolgde route om van 
het oosten der Vereenigde Staten uit, Californië te be
reiken. Geen wonder, dat het bekken der meren de aan
dacht trok van allen, die zich interesseerden voor een 
waterweg door de landengte van Midden-Amerika en al 
spoedig door velen als de door de natuur aangewezen 
plaats voor een kanaal tusschen de beide Oceanen werd 
beschouwd. 

Een der eersten die zich met Nicaragua in verbinding 
stelde, teneinde tot uitvoering van zulk een kanaal te ge
raken, was onze Koning Willem I. Deze vorst, welke zoo'n 
juisten kijk had op de behoeften van de scheepvaart in 
eigen land (hij was het die het eerst de aandacht vestig
de op de doorgraving van Holland op zijn smalst en de 
richting van het latere Noordzeekanaal met een potloodlijn 
op de kaart aangaf) zond in 1828 generaal Nerveer naar 
Nicaragua, ter onderhandeling met de regeering van dat 
land over den aanleg van het Nicaragua-kanaal. Een groot 
gedeelte van zijn persoonlijk vermogen stelde de vorst 
beschikbaar voor dien aanleg. De gebeurtenissen van 1830 
leidden ertoe dat de onderhandelingen moesten worden 
afgebroken. Daarna volgden allerlei machinaties met be
trekking tot het verkrijgen van het recht van aanleg van 
het kanaal elkaar op en ontstond er allerlei diplomatieke 
wrijving omtöent de controle over zulk een voor de geheele 
wereld van belang zijnde kanaal, welke niet zonder invloed 
is gebleven op den politieken toestand van Nicaragua zelf in 
de internationale verhoudingen van de Republiek. De oor
zaken van al de onrust, van de vele groote en kleine revo
luties en de wrijving met de groote mogendheden, die er 
vele jaren lang in Nicaragua heerschten en daar heden ten 
dagen nog heerschen, kunnen voor het overgroote deel 
worden toegeschreven aan den strijd om het recht van aan
leg van — en de controle over het zeekanaal. Wan t er is in 
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Nicaragua niet veel toe noodig om den burgerstrijd te doen 
ontbranden: de bewoners, waarvan ongeveer een vferde 
gedeelte leeft in de zes groote steden, zijn elk oogenblik 

tal IV den "^^ neer te l^n en de '-P-s 
tegen elkaar op te nemen om hunne partijbelangen te 
verdelgen of de wenschen van hun „patron" te helpen 
verwezenhjken. De voornaamste politieke partijen zijn de 
ïnTTrV11 ^ Liber

T
aIen' Welke hun ^ ribben in de steden Granada en Leon. In Granada wonen de 

oude Spaansche families, de Creoolsche aristocratie en de 
groote grondbezitters, welke een groote macht en veel in
vloed bez:tten in de stad niet alleen, maar ook over de 
grondgebrmkers in het binnenland. De liberale partij heeft 
haar centrum m Leon, de grootste stad van de Republiek 
met ongeveer 75000 inwoners: zij wordt gelefd door 
de -tellectueelen en de kleine landeigenaren. Na de 

sTj^tstn lT^ Van ^ Midd^-Amerikaansche 
btaten (1821) fe ook Nicaragua onophoudelijk ten prooi 
geweest van de veeten tusschen deze twee pa tijen, waar 
door de eenheid van het land zich niet kon herstellen en 
waardoor vreemde mogendheden de kans kregen om iich 
als heer en meester over de Republiek of een gedeeke 
daarvan te gedragen. Zoo maakte b.v. de oostkust van 
Nicaragua tot 1894 feitelijk een soort van on hankeh k 
gebxed mt onder Britsch protectoraat en was bekend ondtr 
den naam van Mosquito Kingdom". Het was ee7staat e 
bewoond door ndianen en Negers, welke van de vroegs e 
M e n af politieke en commercieele relaties hadden onde ! 
houden met de Engelsche nederzettmgen elders en met 
Jamaxca en toen in het midden der negentiende eeuw de 
k a n l T ' I T d e " " ^ f1 O P d e R i j k h e i d om een 
mer" e^^Sr" ! 1 1 1 6 1 - 1 5 6 1 1 1 1 ^ 9 d e r N i —guaansche 
meren en de San Juan-n^er, werden deze relaties aan-
gegrepen als een motief voor het vestigen van een pro
tectoraat over het oostelijk gedeelte van Nicaragua met 
de stad Greytown. Deze landstreek werd gebracht onder 
Bntsche controle; de Vereenigde Staten L ige rden we 
dit protectoraat te erkennen, doch Engeland sïoorde zTch 
daar met aan, beschouwde de Mosquitokust als een onder 
deel van J a n ^ c a e n g i n g d o o r m e t v a n r e £ -
de u! zxjn bezetting van Mosquito, gebruik te maken 

k a n a a f X o r N6 ^ ^ n ^ ^ ^ ^ e s t i g d , dat een 
kanaal door N^aragua alleen kon geschieden met mede-
werkmg van Engeland en Amerika begon zich te b ^ v e -

L V 0 0 ^ ^ kaTl d 0 0 r d e l a n d e n ^ van Panama. E^ge-
land vatte het plan op alvast de Nicaragua-route te gaan 
exploderen door middel van coaches op het land en 
schepen over de meren: in concurrentie hierm de we d 
door A r i k a o f g r o n d e e ] s m e t A m e r i k a a n s c h * 

naar S Z r r 9 t*™* ^ ^ ^ ^ ™* C°^ naar Panama. Amenka gmg nog verder: onderhandelingen 
tusschen haar en Nicaragua werden geopend met betrek! 
kmg tot het uitsluitend recht van de' Vereenigde Staten 

de RelhV r Van ^ We9 ' S p 0 0 r W e 9 0f wate?weg, door 
de Repubhek, waar tegenover Amerika haar garantie stel
de voor de onafhankelijkheid van Nicaragua' AUenlüL 
zouden gehjke rechten op het gebruik van dien weg W 
gen. De Vereenigde Staten wisten het gedaan te krijgei 
dat een gedeelte van Nicaraguasch kustland aan haar werd 
afgestaan Engeland protesteerde, zond oorlogsschepen 

dol k t d e n 9 t e ' d e POl i t ieke h e m e l ^ r a a k t e b-olkt doch klaarde weer op toen de Britsche souvereiniteit over 

t e o e ^ h T K ^ ^ ' ^ " ^ ^ e n d e E n 9 d s c h e bezwaren 
egen het bouwen van een kanaal door Amerika werden 

losgelaten. Het Clayton-Buliver tractaat kwam in 1850 

he d d f > T t J J ^ b e p a a l d d a t V™ e n k e l e mogend-
he d de mtslu^ende controle over het Nicaragua-kanaal 
zou knagen en dat noch Amerika, noch Engeland o " 
Nicag a u koloniseeren, of daarin heerschappij o 
protectoraat zou uitoefenen. Eerst in 1860 zag echter 
bngeknd van haar protectoraat over de M o s q u i t o - W af 

tifd 1177 I"' dat' indien N i c a r a 9 U a te ^ 9 é r 
dol Z uT ^ O P d i e l a n d s t ^ ^ afstand J d e 
doen ten behoeve van een andere mogendheid, Engeland 
zich het recht voorbehield dit opnieuw te annexeeren 
Al deze machinaties draaiden om het kanaal, maar 
van den aanleg daarvan kwam niets en de animo 
daarvoor scheen verdwenen. Toen echter de Lesseps in 
Panama verscheen ontwaakte het enthousiasme. ..Le grand 
F r a n c i s rapporteerde, dat alle plannen voor het Panama
kanaal gereed waren en dat een kanaal zou worden aan
gelegd, waarop geen enkele mogendheid het uitsluitend 
recht van controle zou hebben. Amerika vreesde nu d ^ z i l 
haar kans op een Amerikaansch zeekanaal zou gaan ver
hezen en opnieuw kwam de eisch van zulk een kanaal 
I t e ^ r ^ r ^ ^ bewerking van Engeland ging 
dit echter met en de Amerikaansche Regeering verzocht 
daarom aan Engeland om van hare verplichtingen, voort
vloeiende uit het Clayton-Buliver tractaat te worden ont-
E n f l ' d T 7 ^ rb e h O U d V a n d i e W e l k e d a - - t " o r Engekand volgden. Lord Grauvelle, de toenmalige Brit-
sche Minister van Buitenlandsche Zaken antwoordde hier
op slechts dat het Amerikaansche voorstel een „Novel was 
in international law". 

Op 1 Februari 1881 werd de eerste spade gestoken voor 
den aanleg van het Panamakanaal: de Lesseps begrootte 
de aanlegkosten van dat kanaal op 25 millioen pond Bij 
zijn beroep op de geldmarkt vroeg hij 12 millioen pond 
doch er werd voor de volle 25 millioen ingeschreven. In 
1888 was reeds 80 millioen pond verwerkt en het werk 
was nog niet half klaar. De Panama-Maatschappij werd 
geluiquideerd en nu was het oogenblik gekomen voor de 
Vereenigde Staten om daarvan te profiteeren. Pogingen 
van Fransche zijde aangewend om voldoend nieuw kapi-
taal te krijgen slaagden niet, ook al omdat Amerika weder
om het Nicaragua-kanaal naar voren bracht. In Amerika 
werd opgericht de Maritime Canal Company of Nicara
gua, die begon met werven te bouwen te Greytown en met 
het aanvoeren van baggermateriaal. Financieelen steun van 
den staat bleef echter uit, omdat het Congres de aanvrage 
daartoe slepende hield: immers was nog altijd het Clayton-
Buliver-tractaat van kracht. Toen kwam de Spaansch-
Amerikaansche oorlog in 1898: het oorlogsschip Oregon 

dat met spoed van de Pacific - naar de Atlantische z 'de 
moest s t h a d l3400 m . . ] e n t e ^ ^ .n s ^ 1 ^ 

4600 mijlen md.en er een kanaal door de landengte was 
geweest. De eisch van zulk een kanaal werd nu in Amerika 
algemeen. In 1910 werd het Clayton-Buliver-tractaat ge! 
annuleerd en daarvoor kwam in de plaats het Hay-Paun-
cefote verdrag tusschen Amerika en Engeland, waarbij-
werd bepaald, dat Amerika een Nicaragua-kanaal zou 
bouwen, dat vrij en open zou zijn voor alle handels- en 
oorlogsschepen van allen naties en dat nooit zal mogen 
worden geblokkeerd. b 

Onder deze omstandigheden was voor Amerika de tijd qe-
komen om voordeelig te gaan onderhandelen met de liqui-
ditateurs der Panama-Maatschappij 
De Franschen hadden 1233 millioen francs aan dat kanaal • 
uitgegeven, terwijl werd berekend, dat voor 600 millioen 
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francs aan werkelijke waarde aanwezig was. De Franschen 
namen ten slotte met een afkoopsom van 8 millioen pond 
genoegen, de Amerikaansche Senaat liet de keus tusschen, 
een Nicaragua-kanaal en het Panamakanaal aan den 
President over: op 28 Juni 1902 teekende Roosevelt de 
wet waarbij werd verklaard, dat Amerika het Panama
kanaal zou afbouwen. 
Alle moeilijkheden op één na, waren nu overwonnen: van 
de republiek Columbia moest nog toestemming verkregen 
worden voor den afstand van een 5 mijlen breede strook 
grond, terweerszijden van het kanaal en van den spoor
weg, welke absoluut Amerikaansch gebied zou zijn. 
Columbia was bereid een 6 mijlen breede strook te reser
veeren, die haar eigendom bleef, maar onder Amerikaansch 
beheer zou komen, tegen betaling van 3 millioen pond. 
De zaak liep weer vast: Amerika eischte het volle bezit 
van die strook en ook Columbia bleef op haar aangenomen 
standpunt staan. De provincie Panama vreesde dat. indien 
de onderhandelingen afsprongen, haar de groote voordee-
len aan zulk een kanaal verbonden, zouden ontgaan en in
geval Columbia ten slotte toch accepteerde, de 3 millioen 
pond wel naar Bogota zouden gaan en zij daar niet veel 
beter van zouden worden. Zij kwam tot de conclusie, dat 
de provincie Panama zelf de beslissing had te nemen en 
dat voor haar Home Rule veel aantrekkelijker was dan de 
afhankelijkheid van Columbia. Er begon zich een beweging 
van afscheiding te vormen onder aanvoering van 
Dr. Amador, die in onderhandeling trachtte te komen met 
den Amerikaanschèn Staats-secretaris Hay. Maar Amerika 
kon natuurlijk niet onderhandelen met een afgevaardigde 
van een provincie: als Panama onafhankelijk was, zouden 
de zaken anders staan! Dr. Amador begreep den wenk; 
op 4 November 1903 brak de revolutie in Panama uit: 2 
dagen te voren lagen er toevallig Amerikaansche oorlogs
schepen voor Colon. Binnen een week nadat de republiek 
Panama was geproclameerd, werd zij als zoodanig erkend 
door de Vereenigde Staten, op denzelfden dag besloot 
Panama de 10 mijls strook af te staan aan Amerika voor 
2 millioen pond. Amerika had nu de vrije hand voor den 
afbouw van het Panama-kanaal, waarvoor door haar 
ruim 100 millioen pond werd besteed en welke in 1914 
was voltooid. Bij den bouw hebbep de Amerikanen veel 
moeilijkheden ondervonden, welke niet of niet genoegzaam 
te voorzien waren: de beruchte ,,slides" of afschuivingen 
in de ,,Culebra-cut" baarden groote zorgen en veroorzaak 
ten tijdelijke kanaalversperringen. Zelfs tegenwoordig is 
de kans op die aardschuivingen nog niet verdwenen. 
Het kanaal is overigens een groot succes geweest: tot aan 
het begin van dit jaar maakten ongeveer 37000 schepen 
er gebruik van en tegenwoordig kan gerekend worden dat 
dagelijks gemiddeld 17 zeeschepen het kanaal passeeren. 
Voor het geval, dat het te eeniger tijd voor Amerika 
noodig mocht blijken haar oorlogsvloot met grooten spoed 
te brengen van den Atlantischen Oceaan naar den Pacific 
of omgekeerd, zou het drukke verkeer van handelsschepen 
ernstig oponthoud kunnen opleveren, terwijl het gevaar 
van aardschuivingen en stremming van de vaart voor het 
kanaal altijd als het zwaard van Damocles boven het hoofd 
blijft hangen. Daarenboven is kortelings gebleken, dat het 
Chagres-basin, waaruit het kanaal gevoed wordt, niet vol
doende zou kunnen compenseeren het waterverlies, dat het 
gevolg is van het herhaaldelijk schutten met de sluizen, 
voor het geval dat enkele droge jaren elkaar onmiddellijk 
zouden opvolgen. Verder zijn de Panama-sluizen te nauw 
voor de moderne Amerikaansche oorlogsschepen. De Unie 

heeft gebouwd en bouwt nog super-dreadnoughts met drie 
of vier boven elkaar gebouwde geschuttorens, welke een 
breedte over het groot-spant hebben van 38 meter. Daar 
de Panama-sluizen een doorvaartwijdte bezitten van 3 3 ^ 
meter is het Panama-kanaal als operatiebasis voor het 
Amerikaansche moderne oorlogseskader vrijwel waarde
loos. Met het oog vooral op de toestanden welke in de 
toekomst in Oost-Azië verwacht kunnen worden biedt 
het tegenwoordige Panamakanaal aan Amerika geen vaar
weg waar langs zij haar oorlogsvloot snel en veilig kan 
verplaatsen. Zij wenscht een betere verbinding tusschen de 
twee Oceanen. Met eene verdieping en verbreeding van 
het Panamakanaal en zijne kunstwerken kan niet volstaan 
worden, vooral met het oog op de onvoldoende capaciteit 
van het Chagres-meer in droge tijden. 
De aanleg van een ruim kanaal tusschen de twee Oc«anen 
heeft op het oogenblik dan ook weer veel belangstelling 
in de Unie en een besluit tot den bouw van het Nicaragua-
kanaal kan binnenkort verwacht worden. 

De onrust welke tegenwoordig in Centraal Amerika en 
in het bizonder in Nicaragua heerscht, houdt nauw ver
band met de controle welke daar door Amerika wordt uit 
geoefend, teneinde hare reeds bestaande belangen aldaar 
te beschermen en deze nog uit te breiden, om tot het on
gestoorde bezit te geraken van een terrein, waarop en 
waarlangs een kanaal gebouwd kan worden en waar de 
gelegenheid gelaten wordt om zulk een kanaal te allen 
tijde rustig te exploiteeren. 
De Amerikaansche belangen in Nicaragua begonnen een 
meer tastbaren vorm aan te nemen, toen in 1911 een over
eenkomst werd aangegaan, waarbij de Vereenigde Staten 
zich garant verklaarden voor de terugbetaling van een 
leening groot 15 millioen dollar, welke Amerikaansche 
bankiers bereid gevonden werden aan Nicaragua te ver
strekken ter consolidatie van hare binnen- en buitenland-
sche schulden. Een en ander was het uitvloeisel van het 
z.g. Danson-agreement, op het laatst van 1910 gesloten 
tusschen Nicaragua, met goedkeuring der politieke leiders, 
en de Vereenigde Staten. Eenigen tijd scheen het toen, dat 
het land onder leiding van den conservatieven president 
Diaz een vreedzamer toekomst tegemoet ging. Lang duur
de echter de illusie niet. Reeds in het midden van 1912 
begonnen de veeten tusschen liberalen en conservatieven 
zulk een scherpen vorm aan te nemen, dat de Vereenigde 
Staten aan president Diaz verzochten een garantie voor 
een behoorlijke bescherming van leven en eigendommen 
der Amerikaansche onderdanen in Nicaragua. Diaz ver
klaarde die garantie niet te kunnen geven en verzocht de 
Unie om voor die bescherming zelf maar te zorgen. Als 
gevolg daarvan landden Amerikaansche Mariniers in 
Corinto en namen de controle over van den spoorweg 
Corinto, Leon, Managua, Granada, welke stond onder het 
beheer van Amerikaansche bankiers, als onderpand voor 
de versterkte leening. Van 1912 af tot in 1925 heeft de 
Nicaraguaansche Regeering zich feitelijk alleen staande 
kunnen houden, met behulp van en gerugsteund door dat 
Amerikaansche garnizoen in het fort van Managua en een 
kruiser te Corento. Zonder dat bleek het niet mogelijk de 
politieke partijen eenigszins in bedwang te houden en een 
tamelijk regelmatig bestuur in Nicaragua uit te oefenen. 
Dank zij de hulp ook van Amerikaansche adviseurs kwam 
er nu wat verbetering in den finantieelen toestand van het 
land. Toen echter in 1914 de Europeesche oorlog uitbrak 
was alle hoop op een spoedige regeling der Nicaraguaan-
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e r d w e n e n : d e h a n d e l stond weldra geheel 
stil. de koffiecultuur waaraan een groot gedeelte der be 
woners 21Jn bestaan dankt er een rijke bron van in W e n 
vormt voor de landeigenaars, kwam in moeiliike o m ^ n ! 
d gheden omdat aan de koffie-verbouwers rL de far-
lijksche voorschotten door buitenlandsche koopers koiden 
worden verleend. Het waren alweer de V e r e e n S e Stoten 

S c t l r terdhUlP Kr"611- Bl7 het ̂  ChZto Cn toctaat werd aan Nicaragua drie millioen dollar betaald 
waartegenover stond, dat aan de Vereenigde Staten het 
uitslmtend recht werd verleend tot het b o u t e n en explo 
^eren van een zeekanaal langs de San Juan-rivier en hét 
Nicaragua-meer of volgens elk andere route door Nica 

ve p T h t he9t ^ ^ ^ u " ̂  *** ^ U ^ W - ^ 
cZ-W u 9 r 0 0 t e ' e n h e t k I e i n e Corn-eiland in de 

baïïtrb 2 e e e n t e n ; l o t t e h e t r e c h t o m e e n - - e ! 
een in de " KT f " ' " ia™ * gebruiken op 
een m de repubhek gelegen plaats, aan de golf van 
Fonseca Als garantie voor de nakoming der aangeglne 
verphchtmgen werd het in 1912 tijdelijk te M a n a g e " 
gekwarüerde Amerikaansche garnizoen tot permanente 
bezettmg verheven, waar het tot in 1925 bleef D e a l e ! 
meene verkiezingen brachten toen echter een liberale 
regeenng aan het bewind, welke door alle Spaansch! 
Amenkaansche republieken werd erkend. Generaal 
Chamorro maakte echter in het begin van 1926 door een 
coup deta t een eind aan het liberaal bewind en bracht 
daardoor de Vereenigde Staten in een moeilijke positTe 
Hoewel hare sympathie uitging naar een c o i s e r L i e v e 
regeenng en Chamorro zich in de gunst der Unie m o c k 
verheugen, konden zij hem moeilijk officieel als PreÏ 

laXscl T n - r ' 3 ' ^V11 1923 met a]le s t a t - - n latijnsch Amerika een verdrag was aangegaan, waarin 
werd bepaald dat geen der contractueerende part jen o o " 
een regeenng zou erkennen welke niet bij algemeene ver ' 
kxezmg aan het bewind was gekomen m L / d o o r geJeld 
de macht m handen had gekregen. Chamorro trad toen 
wehswaar af ten behoeve van den conservatieven Adolfo 
Diaz, doch Mexico wenschte zich bij een dergelSen 
manoeuvre niet neer te leggen. Generaal Sacasa beproef! 

249 

de toen met behulp van het leoer Diar fo ™ • 
deze opstand bood aan de UnieTen w ^ l V g T S e l d 

Zr™T7 ^T113 V a n M a n a 9 u a t e he r s t eLn 'ond^ 
r T k a a r h t old" ^ ^ ^ d e r belangen van de Am ! 
nkaansche onderdanen, werden verder 2000 mariniers 

rptrs 9 cK— ^ ^ ^-^ 
eenen kant verweten der Regeenng van Diaz nog n S 
voldoende steun te hebben verleend, terwijl men aan T n 
a n d e a n kant de imperialistische politiek der Vereenigde 
Staten m N^aragua afkeurt. De zaak wordt nog i n g e ^ 
kelder, doordat Mexico tusschen welk land en de Ver
e n g d e Staten een wrijving bestaat naar aanleiding van 
ohe-concessies - de partij der liberalen kiest en die onder eunt d o o r h 2 e n d e n ^ ] d ^ w e onder 

r t a T n N ^ ^ ' 6 1 1 ' d a t A m e r i k a d e -ns 'ervatieve regee" 
n n g m Nicaragua niet zal laten wegdringen. omdat alfeen 
door die regeenng hare belangen ontzien worden. En d k 
belangen zyn niet gering geworden in den loop der jaren 
^ e t alleen heeft Nicaragua groote finantieele verp i h t ^ 

ztif i r r h h a m e r i k r s c h / o n d e r d a n e n ' — A ^ 
niet m L r f . ' ' ' O P d e n a a n I e 9 v a n e e n ^ekanaa l 
voor de U ^ 6 " 0 t e 9 9 e n 0 f b e t W i S t e n - D a t k a n ^ S voor de Unie onmisbaar geworden en het laat zich aan 
zien dat mdien de rust in Centraal Amerika en in he 
bizonder m Nicaragua niet spoedig hersteld, en aan a l le^ 
e: m a c h m a t i e s ^ . ^ ^ ^ ^ N J ^ 

spoedig een emd komt. een krachtig ingrijpen der UnL 
o n = J d e l i j k is. Wellicht zal een flinke revobtie 1 
Nicaragua en Costarica - - al dan niet geprovoceerd -
noodig z.n. om Amerika in staat te stellen rustig e gaan 

oortbouwen aan hetgeen voor zijn bestaan va'n groote 

heHof'1; ^ K " ^ ^ "• H e t P r 0 b a t e m i d d e I d ^ voo 
het tot stand brengen van het Panamakanaal toegediend 
moest worden. kon ook in Nicaragua wel eens^oTdt 

lea v I T e r N 1 ^ ^ d e n ^ - i j te maken voor a a ^ Jeg van het Nicaragua-kanaal. 

Acoustiek* 
Het Laboratorium voor Technische Physik van de Tech
nische Hoogeschool te München houdt zich o.m. bezig 
met onderzoekingen op het gebied van acoustiek en doe9 

van ^ d tot tyd mededeelingen daarover het licht zien 
In ..Gesundheits-Ingenieur". 1927. no. 9. geeft Dr. Ing 
H_ Heiher een samenvatting van onderzoekingen van ver
schillende vorschers en uit verschillende laboratoria, waar
bij wenken worden gegeven voor het bereiken van goede 
acous t i e k m groote ruimten. Achtereenvolgens worden de 
factoren: permeabiliteit der wanden, echo en interferentie 
nagalm en toonsterkte besproken. «enne. 

Ter vermijding van verliezen der n-klank en binnendrin
gen van geraas moeten de wanden uit hard luchtdicht 
matenaal bestaan en geen onafgesloten openingen bezitten 
Echo treedt op indien teruggekaatste geluidsgolven het 

Sf f' . / l ! ' " r ' 1 6 n a d e d i rec te geluidsgolven treffen, een korter tijdverschil is voor het oor niet meer 
waarneembaar; in dat geval wordt een versterkte toon 
waargenomen Er moet nu naar gestreefd worden, de echo 
zooveel mogelijk te vermijden. Of teruggekaatste golven 
van eemge sterkte optreden kan grafisch of experimenteel 

ae l JS ï 1 ^ i M e n k a n n a m ^ k d e verschillende 
stil d ; i e n , . 0 P ^ r 9 V 0 l 9 e n e n d a a r u i t 0P elk tijd
stip de verdeeJmg van het geluid in de ruimte opteekenen. 

van de fl f ^ t ' ' 9 e b r U i k V a n e e n doorsnedemodel 
van de te onderzoeken ruimte; met behulp van electrische 

a e l u i d t 1 9 e n ' " P ^ a a t S e V a n d e ^idsh™ - - d e n geluidsgolven opgezocht, die op speciale manier kunnen 
worden gefotografeerd. Eenvoudiger is de door Miche" 
bedachte man.er. waarbij het model in water wordt gezet 
en opgewekte golven zich op het wateroppervlak voort
planten. Deze worden cinematografisch vastgelegd. 

beTe. h 9 r i i k S t e
J

f a C t 0 r e n ' d i e e e n goede acoustiek 
beheerschen is voorts de nagalm, d.w.z. de teruggekaatste 
S t . f r U i m t e n 0 9 V U l l e n ' n a d a t d e geluidsbron 
heeft opgehouden te werken. Deze nagalm moet voor 
muziekzalen een bepaalden duur hebben, is deze te kort 
dan klinkt de muziek te koud, bij te langen duur is de in
druk verward. Voor het gesproken woord mag de nagalm 
slechts een geringen duur hebben; rekent men. dat elke 
lettergreep V5 seconde vordert, dan moet de nagalmduur 
daar nog beneden liggen. Heeft men zalen, die voor beide 
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soorten van voordrachten geschikt moeten zijn, dan is het 
gewenscht de zaal voor muziek geschikt te maken; inge
val van gesproken voordrachten kunnen door het aanbren
gen van dempende wandbedekking de teruggekaatste gol
ven zoo verzwakt worden, dat ze niet meer hinderlijk zijn. 
Wordt de nagalm bij half bezette zaal te lang voor muziek, 
dan moet hetzelfde geschieden. 
Sabini heeft experimenteel verband gevonden tusschen 
duur van den nagalm t, volume van de zaal V, oppervlak 
der wanddeelen S en absorptiecoëfficiënt a dezer deelen, 
n.l. welke door andere onderzoekers ten naastenbij bevestigd 

V 
t = 0.164 V- r 

is. De coëfficiënt a is door hem voor verschillende stoffen 
en voorwerpen bepaald; het hier weergegeven artikel somt 
een aantal waarden op. Men kan zoodoende den duur 
van den nagalm berekenen, directe meting is echter even
eens mogelijk. Welke nagalm gewenscht is, blijkt uit ver
gelijking met bestaande, acoustisch voortreffelijke zalen; de 
figuur geeft hiervan het resultaat. 

V 
^ 

/ 
s 

yS ^ 

yS 

y 
^ 
^ 
^ 

f^ 

^ 
^ 
^ s ^ 

^ 

^ 
^ y ^ 

- - ^ 

^ütf 

%m»t 

^ • 

p.t 

SS 

V»,t fgrwta MM JT*. 

De benoodigde toonsterkte hangt samen met de zaal
grootte en de absorptie der wanden. Het is niet gewenscht, 
sterk absorbeerende voorwerpen op te stellen in de buurt 
van de geluidsbron, daar deze de toonsterkte verminderen. 
Bovendien leert de erxaring, dat de klank der instrumenten 
er onder lijdt. Het artikel besluit met een literatuur-over
zicht over het behandelde onderwerp, bestaande uit 25 
nummers. 

IIIdc Nationaal Bouwvcilighcidscongres, 
te Amsterdam op 18 en 19 November 1927, 

De Algemeen Secretaris van het Bouwvelllgheidscongres, dat ge
organiseerd is door het Bestuur van het Velligheidsmuseum, deelt ons 
mede, dat de offideele Programma's spoedig aan ben, die. zich als lid 
van dit Congres opgaven, sjuUen worden gezonden. 
De lijst van sprekers bevat de volgende namen: 
C. J. Ph. Zaalberg, Directeur-Generaal van den Arbeid, over: „Veillg-
heldswetgeving voor het Bouwbedrijf". 
Ir. J. P. Josephus Jitta, Ingenieur bij de Rijkswaterstaat, over: „Het 
bouwen van de schutsluis te IJmuiden". 
A. Lodder Nzn., technisch ambtenaar bij de Arbeidsinspectie, over: 
„De veiligheid op het bouwwerk". 
Prof. ir. R. L. A. Schoemaker, Hoogleeraar aan de Technische Hooge-
school te Delft, over: „Arbeids- en vermoeidheidsbesparende werk
wijzen in het bouwbedrijf". 
J. N. Hendrix, Voorzitter van de Onderlinge Risico-Verecniging voor 
het Aannemersbedrijf, over: „De werkgever, de 
veiligheid op het bouwwerk". 

werknemer, en de 

E. Sinoo, Secr. van de Alg. Nederlandsche Bouwarbeldersbond, over: 
„De werkgever, de werknemer en de veiligheid op het bouwwerk". 
J. A. Kasberg, technisch ambtenaar bij de Arbeidsinspectie, over: 
„Electrische installaties op bouwwerken in verband met het gevaar 
van den electrischen stroom". 
P. M. Lijdsman, Directeur der Middelbaar Technische School te 
Utrecht, over: „Het onderwijs in de veiligheid en de gevaren van het 
bouwbedrijf". 
De Burgemeester van Amsterdam heeft zich bereid verklaard het 
Congres te openen. 
De namen der sprekers, zoowel als de onderwerpen die hier ter sprake 
worden gebracht, geven waarborg, dat dit Congres aan de veiligheid 
in het bouwbedrijf ten goede zal komen. 
Inteekenbiljetten of nadere inlichtingen worden door den Secretaris, 
adres Veiligheidsmuseum, Hobbemastraat 22, Amsterdam (telef 22060) 
gaarne verstrekt. 

ILL*(X School te Wassenaar* 
Ontwerp Architect A» BontenbaU 

De gevels zijn gemetseld van miskleurige klinkers. 
Het dak gedekt met verbeterde Hollandsche pannen. De 
kozijnen zijn groen en de ramen wit geschilderd. De wanden 
der gangen en W.C.'s zijn bezet met vuurklei tegels met 
zwarte afdektegel. 
De vloer is belegd met hard gebakken tegels, om de andere 
wit en zwart. De kleur der lokalen is Oranje en zwart. De 
paneelen der deuren is occume, wat geolied en gevernisd is. 
De fietsenbergplaats is gemaakt van ruwe gerabatte deelen 
op gemetselden voet. Het fries is geschaafd en wit geschil
derd. Het dak is gedekt met ruberoid. De aannemingssom 
bedroeg ± ƒ 40.000,—. Het werk werd in volle tevreden
heid opgeleverd door den heer J. Hermsen, aannemer te 
's-Gravenhage. 
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Poli t iebureau enzJ te Wassenaa r» 
Ontwerp ArchitectBA. BontenbaL 

B E S ST30MD, 

Met losse plaat. 

De gevels zijn opgetrokken van de z.g. gekamde steen. Het 
dak is gedekt met Portmadocleien. De kozijnen zijn groen 
en de ramen gebroken wit geschilderd. De hall is bekleed 
met tegels (magonica) grijs, zwart en bruin. De vloer is 
belegd met hard gebakken tegels (wit en zwart). De kleur 
der hall is paars en der kamers groen, In de slangentoren 
is een constructie gemaakt met katrollen voor het ophan
gen der slangen. In deze toren is de verwarming geplaatst 
voor de brandweergarage welke tevens dienst doet voor 
de verwarming der toren. De aannemingssom bedroeg 
± ƒ 75000,—. Het werk is uitgevoerd door den heer L. 
Vingerling, aannemer te Wassenaar. 

Toen eenigen tijd geleden in de iV. R. Ct. werd geschreven 
over de prijsvraag van de nieuwe Watertoren voor Wasse
naar werd in dat artikel het werk van den architect 
Bontenbal gereleveerd. 
Bij enkele afbeeldingen willen wij hier over de twee voor
naamste werken van genoemden architect, welke in Ge
meente dienst zijn uitgevoerd, wat meer zeggen. 
Het zijn een politiebureau, waaraan verbonden een brand
weergarage en een U. L. O. school. 
Zonder te willen beweren, dat op genoemde gebouwen 
niets zou zijn aan te merken, moet toch worden gezegd, dat 
de architect Bontenbal een, in het algemeen, zeer gelukkige 
hand gehad heeft bij het ontwerpen van deze twee Ge
meente opdrachten. 

Wassenaar verkeert in een overgangsstadium: er zijn wat 

kerkte n ( ^ " " ^ ^ " iS ™ - o o i dorps-

w e ^ r r o r 1 " " * ^ ^ ^ ^ ^ «ver-
Vele daarvan zijn maar matig te noemen, en daarom is het 
des te gelukbger dat de Gemeente met haar eigen bouw 
werken behoorlijk voor den dag komt 

Het Politiebureau was een tamelijk samengestelde on

gave: het moest behalve inspecteurskamer. L c h k a m e r 

agentenkamer en cellen ook twee bovenwoningen beva t 

ter. benevens een garage voor de brandweer en een slangen-

Bovendien werd een geïsoleerd lijkenhuisje gevraagd. 

Het een en ander is met zorg samengesteld en met smaak 
opgelost. Vooral de torenkop met de gerabattedeelen t 
geslaagd en verlevendigt vooraJ vanuit de richting Leiden 
— het dorpsbeeld op gelukkige wijze 

Over de U.L O. school aan de Araweg kan men in 't al
gemeen hetzelfde zeggen. Het plan is goed samengesteld 
de algemeene contour, het sterk sprekende dak, gelukkio' 
Inwend i g zijn de kleuren vroolijk, voor het uifwendige 
hadden wy hever kozijnhout en raamhout in een-tint 
gezien. 

Ook de glimmende tegels, die als waterslagen dienst doen 
onder de raamkozijnen werken niet gunstig. Doch dit zijn 
~ hetzy direct opgemerkt - - bijzaken in het geheel 
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Achter de school is voor eenige weken een fietsenberg-
plaats gezet. 
Deze is nog beter van verhouding dan de school zelve. 
Een weinig öieer verfijning, b.v. niet te zware gootlijsten 
enz. kan het werk van den heer Bontenbal slechts ten goede 
komen. 

Niet verzekeringsplichtig naar de bepalingen der Invali-
diteitswet is voorts de arbeider: 

a. die zelf of wiens echtgenoote aangeslagen is in de ver
mogensbelasting, art. 44. 
Aangenomen werd, dat. wanneer de arbeider of diens niet 
van tafel en bed gescheiden echtgenoote in de vermogens
belasting is aangeslagen deze geen behoefte heeft aan de 
verzekering .krachtens deze wet en deze dan niet aan de 
verzekeringsplicht behoeft te worden onderworpen, omdat 
de financiëele positie van een zoodanigen arbeider van dien 
aard is, dat hij in staat geacht kan worden voor zich zelf 
te zorgen. 
b. die zelf of wiens echtgenoot aangeslagen is in de in
komstenbelasting naar een inkomen van méér dan drie 
duizend gulden, art. 45. 

Cumulatie der aanslagen van echtgenooten vindt dus geen 
toepassing. 
Hierbij is echter rekening te houden met de omstandigheid, 
dat' in het algemeen de inkomsten der gehuwde vrouw 
gelden als inkomsten van haren echtgenoot, behalve bij 
scheiding van tafel en bed en bijgeval de vrouw bij het 
aangaan van haar huwelijk voor zich het beheer harer 
goederen en het vrije genot harer inkomsten heeft be
dongen. 
Verder zullen niet verzekeringsplichtig kunnen zijn de 
arbeiders, die vreemdeling zijn en werkzaam zijn in een 
niet hier te lande gevestigde onderneming, in bepaalde ge
vallen bij algemeenen maatregel van bestuur vast te stellen 
(art. 46), wanneer op grond van met andere staten ge
sloten tractaten, die echter nog niet tot stand gekomen 
zijn, (op de wijze als daarentegen wel zijn gesloten ten 
aanzien der ongevallenverzekering) overeenstemming is 
verkregen omtrent wederkeerigheid in de verzekering. 
In het algemeen maakt de wet geen onderscheid tusschen 
Nederlanders en vreemdelingen. De bedoeling is uitslui
tend die vreemdelingen van den verzekeringsplicht vrij te 
stellen, voor wie vaststaat, dat zij geen belang bij de ver
zekering hebben of die door die vrijstelling niet komen in 
gunstiger positie op de arbeidsmarkt dan de arbeiders, die 
niet vrijgesteld zijn. Het feit kan zich n.l. voordoen, dat de 
arbeider, voor wien geen premie verschuldigd zoude zijn, 
eerder in loondienst genomen wordt dan de arbeider voor 
wien wel premie betaald moet worden, omdat de eerste dan 
goedkooper is. Uit deze overweging is ook gesproten de 
bepaling van art. 47, waarbij niet verzekeringsplichtig 
wordt verklaard, de arbeider, die vreemdeling is, niet 
rijksingezetene is en die in een onderneming van publieke 
vermakelijkheden anderen arbeid verricht dan het bedie
nen der bezoekers. 
Rijksingezetene is hij, die in het Rijk zijn woonplaats heeft 
en haar gedurende de voorafgaande 18 maanden in het 

Doch dat hij als architect voelt en denkt en als architect 
concipieert — en dat kan van lang niet iedereen, die zich 
architect noemt, gezegd worden — bewijzen o.i. de twee 
hierbij gegeven voorbeelden volkomen. 

Dr. Ir. J. H. PLANTINGA. 

Rijk of zijne koloniën of bezittingen in andere wereld-
deelen, heeft gehad. 
De hier bedoelde arbeider, de reizende vreemde artist, e.d. 
zal dus wel verzekeringsplichtig zijn, wanneer zijn verblijf 
in Nederland ca . langer dan 18 maanden heeft geduurd 
en hij overigens aan de gestelde eischen om tot verzeke
ring te kunnen worden toegelaten, voldoet. 
Ook de bepaling van art. 48, dat de arbeider, die vreemde
ling is en buiten het Rijk woont niet verzekeringsplichtig 
is, tenzij hij in een onderneming arbeid verricht of diens 
werkgever binnen het Rijk woont, berust op dezelfde over
weging van gelijkstelling in kosten. 
Niet verzekeringsplichtig is de vreemdeling, die slechts 
korten tijd hier verblijf houdt en bij een vreemdeling in 
dienst is. We l zal hij verzekerd kunnen zijn, wanneer hij 
in dienst treedt bij een hier te lande wonende werkgever 
of bij een hier te lande gevestigde onderneming, wanneer 
hij aan de voorwaarden tot verzekeringsplicht voldoet. 
Door de gemaakte uitzondering wordt voorkomen, dat de 
werkgevers die in Nederland wonen of daar een onder
neming hebben b.v. dicht bij de grens, bij voorkeur ter be
sparing van de Invaliditeitspremie, vreemde arbeiders in 
dienst zouden nemen. Voorkeur tot deze vreemde werklie
den is dus op grond der gelijke toepasselijkheid der Inva-
liditeitswet uitgesloten, omdat dus ook voor deze vreemde 
werklieden rentezegels moeten worden geplakt, wanneer 
daartoe overigens de omstandigheden aanwezig zijn. De 
dikwijls gehoorde tegenwerping van werkgevers, die met 
weerzin voor hun vreemde arbeiders rentezegels plakken 
(vooral was dit het geval voor de Duitsche dienstmeisjes), 
dat deze arbeiders toch niets aan de verzekering hebben, 
is niet juist, want vele dier vreemde arbeiders vestigen 
zich hier blijvend en wanneer zij al terugkeeren naar hun 
land, is het in vele gevallen niet zeker, dat die terugkeer 
blijvend is, doch al keeren zij blijvend terug, ook dan gaan 
de rechten niet verloren. 

De bepalingen, betreffende den vreemden arbeider blijven 
buiten toepassing, indien de arbeider uit hoofde van ande
ren dan den daar bedoelden arbeid verzekeringsplichtig 
is, art. 49. Het is natuurlijk mogelijk, dat de hier bedoel
de vreemde arbeider, buiten den arbeid, die geen verzeke
ringsplicht schept, nog anderen arbeid verricht, die ver
zekeringsplicht eischt. 
De verplicht verzekerde, die ophoudt te voldoen aan de 
voorwaarden voor verzekeringsplicht, blijft verzekerings
plichtig, totdat de verzekering is vervallen. Tot zoolang 
wordt hij als arbeider beschouwd, art. 51. De verplichte 
verzekering vervalt door de verklaring van den verzekerde 
aan den Raad van Arbeid, dat hij de verzekering als ver
vallen beschouwt. 
Deze verklaring kan alleen worden afgelegd door den 
arbeider die sedert 6 maanden niet voldoet aan de voor-

Dc Sociale Verzekering, 
door W* Toha* 
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w a a r d e n voor verzekeringsplicht; die dus opgehouden 
heeft in loondienst arbeid te verrichten, b.v. zelf werk 

( o T d i e T a n T - V ^ ^ ^ ^ ^ ^ t d (of d.e van den echtgenoot) niet verzekeringsplichtig is 

iTvl { l: , ? ) , 0 . f d i e d o o r 2 ^ n indiensttreding bij een 
pubhekrechtehjk lichaam, waardoor h e m door den w e X 

v'erze^e^'bT l i ; i - r e d 9 e k e U r d e V e r 0 r d e n i ^ pensioe^L 
verzekerd bij mvahditeit en ouderdom (art. 36) of die 
doordat hi; in dienst komt van een ondernemer van ten 
spoorwegdienst, als bedoeld bij de wet van 9 April 187? 
tot regeling van den dienst en het gebruik der s p o o l e g e n 
pensioen bij invaliditeit en ouderdom is verzekerd t 
38) of voor wien de voorwaarden VOor een pensioen bii 
invaliditeit en ouderdom publiekrechtelijk rijn geregeld en 
d e regeling door de Kroon is goedgekeurd ( 1 / 3 9 ) of dfe 
bij zijne indiensttreding bij een bepaalden werkgever penJ 
-oen is verzekerd bij invaliditeit en ouderdom l o 'd en 
werkgever of door een ondernemingsfonds, dat rechts
persoonlijkheid bezit, en door dien werkgever of dit ^ 
paalde ondernemingsfonds de noodige zekerheid gesteld 
is. zooals in het vorige artikel is u.teengezet (art. 40) of 
m het algemeen de arbeider, die den leeftijd van 34 aar 
nog niet bereikt heeft, kan de verklaring direct afleggen 
zoodra hi; met meer voldoet aan de voorwaarden voor den 
verzekeringsplicht. 

De arbeider, die ophoudt te voldoen aan de toornaarden 
voor den verzekèringsplicht, uitsluitend omdat zijn loon 
meer dan ƒ 1 2 0 0 . - bedraagt, kan die verklaring ^ af" 

fc J! / T ,00n f m0-~ Per ^ ^d'aagt. 
Wordt hi,, die de verklaring heeft afgelegd, wederom 
verplicht verzekerd, dan herleeft de vroegere'verzekering 

Een eenmaal loopende verzekering duurt dus voort, niet-

S T T K K ^ VOOraa'de" -oor den verzekering plicht 
kunnen hebben opgehouden te bestaan, totdat de eventuee 
door den verzekerde afgelegde vervallen-verklaring is ge 

vin A K P T e d e 9 r 0 n d e n t e b e r U S t e n e n d o o r den Raad van Arbeid is aangenomen. 

S ^ i a T e ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ t e 2 ^ ' 0 u d - dan 34 jaar en werkgever is geworden of een vrij beroep is 
gaan uitoefenen heeft dus eerst de bevoegdheid ze 
maanden nadat hij ophield loonarbeid te verrichten, om de 
verzekering te doen vervallen; voor hem bestaat dan geen 

C t T 1 5 lmeer-.Is hii jori9er dan 34 i - ' d -
kan hij de verzekering direct doen vervallen. De verze-
kering kan echter blijven voortduren, want tot het afleg-
h i r d l r n i r d n'Verklarin9 " hij niet VerP I ich t- doch doet 
n • U n i e t ' d a n o n t s t a a t v o ^ den arbeider wel de ver
plichting zelf de premie te betalen door op zijn renteklart 
de verschuldigde rentezegels te plakken, a r t 1 S . T a n deze 
verplichting wordt thans evenwel niet de hand gehouden 
omdat de Invaliditeitswet nog niet voldoende bij den arbel' 
der bekend is en hij nog niet in het algemeen het groove 
belang inziet, dat het behoud der verzekering v o j h l 

Heeft dus de verzekeringsplicht opgehouden te bestaan 
hetzij omdat geen loonarbeid meer verricht Wordt h e S i 
omda het loon méér dan ƒ 3 0 0 0 , - is geworden en een 
vervallen-verklaring wordt niet afgelegd dan zal "hans 
nog met geëischt worden, dat de verzekerde arbe d r d 
premie persoonlijk betaalt, doch wordt volstaan met hem 
e wijzen op het groote belang, dat er voor hem in ge 
egen is de premie geregeld door te betalen, waarover 

bestaat e^ in . f \ 1 " ^ g e r e c h t i g d e n dienst is. 
bestaat er m het geheel geen reden om een vervallen-ver
klaring af te leggen, of het moet zijn, omdat fcj g e m o e X 
bezwaren tegen de verplichte verzekering heeftf a T 4! 
Ie hd der wet bepaalt toch. dat deze arbeider van rechts 
wege o ^ e . e n is van de verplichting de premie te betakn 
Ook is de arbeidster, die een huishouding te verzorgen 
heeft met tot premiebetaling verplicht o'ver een wede 
waarin z*, door welke oorzaak ook niet heeft gewerlrt 
tegen lo f a ] s onderneemster, art. 196. Voor de W 

rottir^ ^ dUS ** ™ ^ ^ ^ 
De termijn van zes maanden, waarna ouderen dan 34 jaar 
de vervallen-verklaring eerst kunnen afleggen wordt ge-
e^cht om te voorkomen, dat deze verzekerden al te ge
makkelijk deze verzekeringsplicht zullen opheffen, wan
neer zij een korten tijd geen loonarbeid hebben en zij zich 
om welke reden dan ook aan de verzekering willen ont
trekken, want is een verzekering eenmaal vervallen, dan is 
die met weder te herstellen, wanneer niet opnieuw voldaan 
wordt aan de voorwaarden van den verzekeringsplicht. 
Nog dikwijls hoort men, vooral op het platteland, dat de 
werkgever bezwaren heeft tegen het plakken van zegels 
voor zijne arbeiders en dat de werkgever zint op allerlei 
middelen om zich aan het plakken der rentezegels te ont
trekken. Schijncontracten of schijnafspraken tot verkoop 
door de werkgevers aan de arbeiders van de grondstoffen 
en terugkoop door de eersten van de laatsten der ge
maakte producten (hoepels, manden enz.) van de door hen 
geleverde grondstoffen komen geregeld voor en leiden b« 
voortduring tot twistgedingen voor den Raad van Beroep 
daar vele dier schijncontracten of afspraken doorzichtig 
genoeg zijn. zoodat deze niet anders kunnen worden be-
schouwd dan als samengaan van werkgever en arbeider 
om de sociale wetgeving te hunnen opzichte buiten toe
passing te stellen, hiertoe werkt ook mede de verplichte 
arbeidsduur, omdat de arbeider, die per stuk werkt dikwijls 
wel gaarne de verplichte arbeidsduur zou wenschen te 
overschrijden. 

De arbeider handelt hier meermalen uit verkeerd begrepen 
eigenbelang of wel onder den druk van den werkgever. 
Meermalen is het noodig den arbeider tegen zichzelf te 
beschermen. 

Hierbij komt. dat nog vele arbeiders, vooral op het platte 
land ook de verkeerde meening toegedaan zijn. dat het 
voor hen veel gemakkelijker is loonarbeid te krijgen, wan
neer zij den werkgever kunnen zeggen, dat hij voor hen 
geen rentezegels behoeft te plakken. 

Zou dus een arbeider, ouder dan 34 jaar. evenzoo als een 
arbeider, die jonger is dit doen kan. direct bij het ophou
den v a n zijn loonarbeid een vervallen-verkléring kunnen 
afleggen dan bestaat er gewettigde reden om aan te 
nemen, dat vele vervallen-verklaringen zouden worden 
afgdegd. die de betrokkenen later zouden berouwen zoo-
S i 7 , TUWenS , 0 0 k n U a I r e e d s meermalen voorkomt. 
Herstel der verzekering voor dien ouderen arbeider zou 
dan immers niet meer mogelijk zijn. zooals dat wel het 
geval kan zijn voor een jongeren arbeider, die vóór zijn 
35-jar,gen leeftijd opnieuw verzekeringsplichtig wordt 
Evenwel ook voor dezen arbeider, bestaat alleen dan daar
toe de gelegenheid, wanneer hij bij zijn hernieuwde in
diensttreding niet meer dan ƒ 1 2 0 0 . - verdient en overi
gens voldoet aan de gestelde voorwaarden (art. 4) Ver
dient hij meer dan dit bedrag, dan kan ook voor hem de 
verzekering niet heropend worden. Is het bedrag van het 
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loon wisselvallig, dan geldt ter bepaling, of het loon méér 
dan ƒ 1200,— per jaar bedraagt, het gemiddeld inkomen 
over de laatste drie jaren, waarin wisselvallige inkomsten 
zijn genoten. W a s het bedrag van het loon wisselvallig 
over een korter voorafgaand tijdvak dan drie jaren, dan 
geldt als loon het gemiddelde inkomen over dat kortere 
tijdvak. 
Indien niet over het geheele voorafgaande jaar wissel
vallige inkomsten zijn genoten, wordt het bed/^g van het 
loon door den Raad van Arbeid geschat. Deze schatting 
vervalt, zoodra de wisselvallige inkomsten over een vol 
jaar genoten zijn (art. 9) . 
De verplichte verzekering gaat in op den dag, waarop de 
eerste rentekaart aanvangt geldig te zijn (art. 54). 
Indien de verzekeringsplicht van den betrokkene is aan
gevangen vóór het opmaken van de eerste rentekaart dan 
is de Raad van Arbeid bevoegd, de kaart te doen 
aanvangen uiterlijk één jaar voor het opmaken der kaart 
(art. 245). 
Het belang van de verzekerden is dus zich terdege reken
schap te geven van hun handeling, want de verzekering 
te laten vervallen is zeker niet in het belang van den ver
zekerde. Met ernst raad ik allen aan, laat de verzekering 
nooit vervallen, houdt die in stand, want deze verzeke
ring is voor allen, die daaronder vallen, van zeer groot 
belang. 
Ook de verzekerde arbeider, voor wien een bijzondere 
pensioenregeling van kracht geworden is, geef ik ernstig 
in overweging zijn verzekering niet te laten vervallen, ook 
niet al zou de werkgever eenigen druk in die richting 
willen uitoefenen, omdat, wanneer eenmaal een vervallen-
verklaring is afgelegd en door den Raad van Arbeid aan
genomen en de arbeider vervolgens den dienst, zonder 
recht op pensioen verlaat, nadat hij den leeftijd van 34 
jaar heeft overschreden, de werkgever dan geen reserve, 
zooals in het vorig artikel beschreven, voor hem behoeft 
te storten, terwijl hij dit anders wel zou moeten doen. In 
een dergelijk geval zou hij dus ernstig zijn geschaad, want 
dan zouden de voordeelen der bijzondere pensioenrege
ling van zijn werkgever en tevens die der Invaliditeitswet 
voor hem verloren zijn, daar de arbeider, die, wanneer hij 
den leeftijd van 35 jaar bereikt heeft en dan in verzeke-
ringsplichtigen loondienst komt, dus niet meer in de ver
zekering kan worden opgenomen (art. 33). 
De arbeider behoort, wanneer hij den verzekeringsplicht 
wenscht te doen ophouden, het bewijs te leveren, dat hij 
gerechtigd is de vervallenverklaring af te leggen en ge
woonlijk zal dit geen moeilijkheden behoeven op te leveren. 
Indien blijkt, dat hij, die de verklaring aflegt, daartoe ge
rechtigd is, reikt de Raad van Arbeid hem een bewijs uit, 
vermeldende, dat de verzekering met den daarin genoem
den dag, waarop de verklaring werd afgelegd, vervallen is. 
Is de Raad van oordeel, dat hij, die de verklaring aflegde 
daartoe niet gerechtigd is, dan geeft de Raad hem daar
van kennis. 

Met het bewijs wordt aan den betrokkene uitgereikt een 
bevel om binnen acht dagen zijn rentekaart in te leveren 
(art. 56). 
Bij Ministeriëele beschikking van 17 Juni 1919 zijn de 
hierbij te gebruiken formulieren vastgesteld en gepubli
ceerd in de Staatscourant van 30 Juni 1919 no. 144. 
Bij herleving der verzekering wordt aan den verzekerde 
een kennisgeving uitgereikt, dat de vorige verzekering her
leeft en dat hij npg premie kan betalen over den tijd, lig
gende tusschen den dag, waarop de vorige verzekering 

vervallen is en den dag van de hernieuwing der verze
kering. 
Bij algemeenen maatregel van bestuur wordt geregeld, 
onder welke voorwaarden, in welke loonklasse en op 
welke wijze en gedurende welken tijd de verzkerde nog 
premie kan betalen en alles wat verder op die betaling 
betrekking heeft, art. 258. De algemeene maatregel van 
bestuur hier bedoeld is gegeven bij besluit van den Hen 
Augustus 1919 en daarbij wordt bepaald, dat de verzeker
de het recht heeft gedurende een half jaar na de eerste 
premiebetaling terzake van de hernieuwde verzekering, 
om premie bij te betalen over den tijd liggende tusschen 
den dag, waarop de vorige verzekering vervallen is en 
den dag van de hernieuwing der verzekering. Hij bepaalt 
zelf dan de loonklasse, waarin hij premie betaalt af m.a.w. 
hij mag het bedrag der weekpremie zelf vaststellen op 
ƒ 0,25, ƒ 0,30, ƒ 0,40, ƒ 0,50 of ƒ 0,60, echter mag de 
premie niet hooger zijn dan die is vastgesteld voor de 
loonklasse, waartoe hij bij de hernieuwing der verzeke
ring behoort. 

De premiën worden voldaan door betaling in geld aan 
den Raad van Arbeid. De Raad van Arbeid draagt zorg 
voor het plakken van zegels op een of meer daartoe be
stemde rentekaarten en deze Raad handelt verder daar
mede op de wijze, zooals voor de vereffening der kaarten 
regelingen zijn getroffen. 
Bij herleving der verzekering ontstaat dus de toestand 
alsof de verzekerde altijd verzekerd geweest is. De tijd, 
gedurende welke de vervallen-verklaring van kracht was, 
wordt opgeheven, telt dan ook vervolgens voor de rente
berekening mede, en zal, wanneer over dien tijd de premie 
niet aangezuiverd wordt, het bedrag der rente blijven 
drukken. Het is daarom van belang, dat over dien tus-
schentijd de premie wordt bijbetaald, in die klasse waarin 
men is geplaatst. 
Naast de vervallen-verklaring der verzekering kent de 
wet ook de vrijstelling van den verzekeringsplicht. 
Vrijgesteld van den verzekeringsplicht wordt op zijn ver
zoek door den Raad van Arbeid de arbeider, die aantoont, 
dat hij het vooruitzicht heeft om binnen eenige jaren een 
loon van meer dan ƒ 3000.— per jaar te genieten en dat 
loon te blijven genieten en die niet reeds verplicht ver
zekerd is, noch is geweest. 

De vrijstelling wordt verleend voor een termijn van niet 
korter dan 1 en niet langer dan 2 jaar. 
De vrijstelling kan op verzoek van den arbeider telkens 
worden verlengd voor een bij de verlenging te bepalen 
termijn van niet korter dan 1 en niet langer dan 2 jaar, 
behoudens de omstandigheid, dat de geheele duur der vrij
stelling niet méér dan 5 jaar mag bedragen. De vrijstelling 
wordt op verzoek van den arbeider door den Raad van 
Arbeid ingetrokken, art. 52. 

Bij het invoegen van deze bepaling heeft voorgezeten de 
wensch om slechts dien arbeider onder de wet te brengen 
voor wien de verzekering noodig geoordeeld moest worden 
en wiens economische positie dit eischt. Hierom werd de 
loongrens tot toetreding allereerst gesteld op ƒ 1200,̂ —•. 
Het komt evenwel voor, dat meerdere van deze arbeiders, 
wier opleiding van dien aard is, dat zij in de toekomst 
kunnen rekenen op een salaris boven ƒ 3000,—, eerst als 
volontair tegen een laag salaris beginnen om aan den 
gang te komen. Voor deze arbeiders, gewoonlijk hoofd
arbeiders, die bij hunne indiensttreding beginnen op een 
lager salaris dan ƒ 1200,— per jaar en voor wie de wet 
eigenlijk niet zoo zeer noodig werd geacht en wien de 



gelegenheid wordt gegeven, zoo zij dit wenschen. buiten 
de verplichte verzekering te blijven, is deze bepaling alleen 
van belang. Onder deze bepaling kunnen slechts val e" 
die personen, voor wie de verplichte verzekering dus reeds 

valkn , a r e n ' 0 0 9 S t e n S 5 ' W e d e r 20U k o m e n t e -Ï 

f u n n e n t t " ^ u* H ^ b e p a l i n 9 9 e b r u i k z ^ d e n 
kunnen maken om buiten de verzekering te blijven, zullen 
evenwel m den regel niet in hun eigen belang handë n 
wanneer zij vrijstelling vragen, omdat de verzekering op 
zich zelve nooit nadeel, doch wel voordeel brengen kan 
want de werkgever betaalt de premie tot het loon boVen 

werko T 9 ^ b i j v r i i s t d l i n 9 ontheffen zij den 
werkgever van de verplichting tot premie-betaling 
Op vrijstelling kan geen aanspraak maken de arbeider 
wxens verzekering vroeger vervallen is en die later wede; 
opnieuw verzekeringsplichtig is geworden, als gevolg der 
i Z Z t ^ 0 - . ^ ^ — a r d e n tot v e L k e r i n g : 
piichtigheid opmeuw aanwezig bleken te zijn 
De duur der vrijstelling is gesteld op hoogstens 5 jaar om 
een grens te stellen, waarbinnen het gestelde voo uTzich" 
moet zun verwezenlijkt. De bepaling zou anders voo den 
arbexder te schadelijk kunnen zijn. daar de later te ver
krijgen uitkeering dan te veel zou verminderen, omdat de 
b e l e n i n g daarvan verband houdt met d^ betallde 

T o o l e d V a n , A r b e i d d e ™ i ^ l l i n g telkens voor ten 
hoogste 2 jaren verleent en de eenmaal gegeven vrijstel-
Img ook al wijzigen zich voor den arbeider de omslandfo-
heden, doorloopt, tenzij de arbeider verzoekt die v r i T e l 
Img in te trekken, zal dus door den Raad van S d d 
geen meuwe vrijstelling verleend worden, wanneer na 
twee jaren gebleken is. dat het vooruitzicht om m ï r te 
gaan verdienen dan ƒ 3 0 0 0 . - niet langer bes taaf De 
arbeider heeft de verplichting aan te toonen. dat het door 
hem gestelde vooruitzicht bestaat. 

Hij blijft dus buiten de verzekering, zoolang de vrijstel-
hng geldt en wanneer daarmede in aansluiting intreden de 
omstan^gheden, die niet meer toelaten, dat hij al s ver 
Phcht verzekerd arbeider kan worden ingeschrelen 
Wanneer de verzekerde arbeider ophoudt te voldoen aan 
de voorwaarden tot verzekeringsphcht en hij de vervallen-ve k l a n n g a ] b o v e n b e d o e ] d h e e f t a j rvai en 

kenng voor hem toch niet geheel verloren gegaan zooals 

^ e d T r H l ^d119 20U d0en denken- d0?h d™° treedt m de plaats de vrije verzekering, niet te verwarren 
met de vrijwillige ouderdomsverzekering. Het 1 ^ 1 ' T 
premien voor den verzekerde arbeider z ' n gestort T m voo 
hem een t e t kweeken ^ Ui ^rdornoUnlZ 
ditext dat gezocht is naar een oplossing om die ple^L 
voor hem toch nog te kunnen aanwenden, daar n f e t T n ! 
genomen mocht worden, zooals dit bij een ongevallen
verzekering het geval is. dat de betaalde premiën uitslui
tend gelden tot dekking van het risico over den duur der 
verzekering en de wet de verplichting tbt verzekering als 
eisch stelt. Bij de vervallenverklaring zal dus de verzeker
de arbeider eenigszins worden schadeteos gesteld, niet 
door de uitbetaling van een bedrag vormende een deel der 
voor W betaalde premiën. want tot opname van een 
dergelijke bepaling in de wet zouden te veel moeilijkheden 
geschapen worden, terwijl in twijfel mag worden getrok
ken of dat bedrag werkelijk wel zou worden aangewend 
to het doel. waarvoor het was bijeengebracht, in elk ge
val zou de kans groot zijn. dat bij intredende invaliditeit 
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hebben^ 0 1 1 1 ^ V e r Z e k e r d e d a a r v a n 9 e e n ^ ".eer zoude 

£ P
x

d ^ ! t
O V e r W 9 i n g T i s d u s i n d e - e t opgenomen, dat 

tod T n m 0 e t
1 , U n n e n v o o r t d u r e n - Wordt evenwel 

toch de vervallenverklaring afgelegd, dan gebeurt dit dus 
geheel vnjunlhg en worden de nadeden daarvan vrijwïlliq 
aanvaard. Die nadeden liggen in de vervalling der rechten, 
die de verphehte verzekering geeft en welke niet bestaan 
bij de vnj**Werzpkering. De overschrijving in de vrije ver
zekering is bedoeld als aequivalent der voor invaliditei s-
en ouderdomsrente betaalde premiën voor den verzeker
de^ De vrije verzekering zal slechts geringe uitkeeringen 
kunnen geven, wanneer men verder geen premie meer be-
Ïechts u r 1 ' ' T A i n 9 is*izond^ regelden keert 
slechts mt invahditeitsrente bij invaliditeit of ouderdoms
rente op 70-,afigen leeftijd, doch geen wed uwenrente eu 

^ J f T n r e n t , e ' Z 0 0 a l S d i t h e t 9 e v a l i s b ii ^ verplichte 
invalKhteitsverzekermg. Wanneer de verplichte verzeke! 
ring vervallen is. bepaalt het bestuur der Bank. welk be
drag aan vrije premieën ten name van den betrokkene zal 

ralTtf en OP ^ ^ ^ dat b e d r a 9 2al w o r d e n 
geacht te zijn gestort. 
l Ï b e S 9 V a n d a ! , b e d r a 9 e n v a n den dag in het vorige 
id bedoeld, geschiedt naar regelen bij algemeenen maat-

regd van bestuur te stellen. 

w a a r d e ? S ^ ^ T ^ ^ m 0 9 ^ k n a d e n dag. 
waarop het bewijs werd uitgereikt, dat de vervallen-ver-
kiarmg is aangenomen door den Raad van Arbeid. Heeft 
echter de betrokkene op den dag. waarop de verzekering 
is vervallen den leeftijd van 35 jaren nog niet bereto 
dan g e s c hied t de boeking, zoodra de betrokkene denleef-

hi bThe V a a r . h e e f t b e r k t ' 2 i j biijft a c h t e r W e 9 e ' ^ 
zekerd is ^ ^ ^ ^ Wede' ^ k ^ t ver-

l 0 - r l i i d t de betrokkene vóór het bereiken van den leef-
tijd van 36 jaar. dan geschiedt de boeking ten name van 

| e c h t g e n o o t en bij ontstentenis van een'echtgenoot t " 
name van zijn wettige of natuurlijke, wettiglijk erkende 

o "sfTr en.-deKbii d e 2 e Wet m e t W e t t i9 e k-deren gel̂ k 
gestelden, die bij zijn overlijden den leeftijd van 14 jiar 
nog niet hebben bereikt, ieder voor een gelijk JeeT 

De hier bedoelde algemeene maatregel van bestuur is 
vastgesteld bij Kon. Besluit van 28 November 1919 S t a a t -

48 nad r e " ^ ^ H o o i d ^ V ^ 47 tot en met 
v L \ v o ö«Chrif ten omtrent de overboeking op de 
vrije verzekering. b ^ 

" n t f t 3 d t b . e P a a ] d u 3 ^ W e l k e f 0 r m u l e de berekening 
van het bedrag der overboeking moet geschieden, in welke 
formule rekening wordt gehouden met den leeftijd van 

klarino a f r d 0 P ' ! ; S f ^ ^ ^ h ^ d e -rvalienver-
over L 9 I 6 " d e . d U U r ^ i a r e n V a n ^ "Jdvak waar
over de verzekering heeft gdoopen. Het bedrag wordt 
afgerond tot een veelvoud van ƒ 2 . - en wordt geacht te 
zijn gestort op den dag. waarop de vervallen verklaring 
werd afgelegd, indien de verzekerde op dat tijdstip reeds 

dJaai Zal ~u ^ h i j d i e n l e e f t lJd n o 9 niet bereikt, 
dan wordt het bedrag geacht te zijn gestort op den dag 
waarop de verzekerde den leeftijd van 36 jaar bereikt 
heeft. In dit laatste geval wordt het over te boeken bedrag 
vermeerderd met een rente van 4 pCt. per jaar, te rekenen 
vanaf den dag der vervallenverklaring tot dien waarop de 
leeftijd van 36 jaar bereikt is. De 36-jarige leeftijd werd 
hier gesteld volgens het verslag der Commissie van Ver
slag, omdat vóór dien de verplichte verzekering kaa her-
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leven. Mrs. Groeneveld en Stemberg zeggen hieromtrent: 
„De verzekeringsplicht eindigt bij het bereiken van den 
35-jarigen leeftijd", volgens art. 245 kan echter nog een 
jaar na aanvang van den verzekeringsplicht een rentekaart 
worden opgemaakt, zoodat eerst op 36-jarigen leeftijd 
vaststaat, dat een persoon niet langer verzekeringsplichj-. 

tig is. 
Omtrent dit punt kan verschil van meening bestaan, om
dat art. 241 zegt, dat de vereischten voor veRgekerings-
plicht moeten aanwezig zijn op den dag, waarop de eerste 
rentekaart aanvangt geldig te zijn en de eerste rentekaart 
niet opgemaakt wordt, wanneer op den dag der opmaking 
de arbeider den leeftijd van 35 jaar heeft bereikt en niet 
vóór het bereiken van dien leeftijd zich heeft aangemeld 
of aangemeld is en waar nu art. 245 den Raad van Arbeid 
de bevoegdheid geeft, wanneer de verzekeringsplicht eer
der is aangevangen die verzekeringsplicht hoogstens een 
jaar vóór het opmaken der eerste rentekaart te doen aan
vangen, daar bestaat zeker niet de verplichting dit te doen. 
W a a r de verplichting niet bestaat, zal de afgewezene zich 

Het troostelooze overschot van eene woning. Neede 1927. 

De klok aan de wand heeft den tijd geregistreerd door stil te blijven 
staan op 5 minuten voor 4. 

De belangstelling voor het „weer" en in het algemeen 
voor de kraVhten die op en in de aarde heerschen en soms 
duidelijk tot ons spreken, is aanmerkelijk toegenomen ten
gevolge van de stormrampen die in 1925 en 1927 over 
Nederland en wel speciaal over den Gelderschen Achter
hoek en een deel van Overijsel zijn gestreken. 
De strijd tegen het water is voor ons lage-landers beter 
begrijpelijk, al zijn de gevolgen van het hooge water, zoo-
als bij de laatste overstroomingsrampen niet minder erg en 
al heeft het „weer" ook hierin zijn medezeggingsschap. 
De stormrampen hebben de vragen opgeworpen: Is dat 
iets bijzonders, waardoor ontstaan soortgelijke stormen en 
verder welke krachten heerschen rondom ons? ') 
Gaat men op één dezer vragen ook maar even in, daa 
komt men op een terrein zoo rijk aan afwisseling, zoo rijk 
aan bijzonderheden, dat wij meenden onzen lezers voor te 

1) Wij brengen terloops in herinnering een uitspraak, dat de wind
kracht-per-jaar toeneemt evenals de temperatuur, over 100 jaar ge
rekend b.v: afneemt. 

niet kunnen verzetten tegen een weigeren van den Raad. 
Zou evenwel de Raad van Arbeid de verzekering hernieu
wen van een arbeider, die de leeftijd van 35 jaar heeft be
reikt, op grond van de bevoegdheid om de verzekering te 
rekenen als te zijn aangevangen bij de aanwezigheid van 
de vereischten van den verzekeringsplicht binnen één jaar 
vóór het bereiken van dien leeftijd, dan zal al zou later 
gemeend worden, dat de verzekering ten onrechte was 
hersteld wegens het reeds bereikt hebben van den 35-jari-
gen leeftijd op deze overweging die verzekering niet meer 
vernietigd kunnen worden, omdat art. 247 dit niet toe
laat, zooals is beslist door den Centralen Raad van Be
roep in de uitspraak van 26 April 1923 (D no. 29 I no. 9). 
Wanneer de vervalling der verplichte verzekering dus on
herroepelijk is geworden en men komt vervolgens tot 
andere gedachten, en tot het inzicht, dat wettelijke ver
zekering in de gegeven omstandigheden verkieselijk is, dan 
kan men door premie te gaan betalen in zijne vrije verzeke
ring zich nog een welkome rente bij invaliditeit of ouder
dom verzekeren. 

Neede 1927. De ruïne van een flinke woning. 

De kap is naast het huis neergezet. In de keuken is de glazenkast 
ongedeerd. Aan de linkerwand hing een azijnstel alsof er niets ge
beurd was. Het fornuis was gebombardeerd door vallende steenen 

uit den schoorsteen. 

moeten leggen eenige beschouwingen aan deze vragen ge
wijd. Wij meenen zoo volledig mogelijk te moeten zijn. De 
beschouwingen geven antwoord op tallooze vragen en in 
den samenhang van een en ander zal het den lezer gaan als 
iedereen, die zich tracht in te werken in de talrijke proble
men, waarvoor wij menschen komen te staan. Wij allen 
concludeeren deemoedig, dat onze gezichtskring beperkt is. 
dat onze ervaring slechts kort is (een menschenleven is 
kort in verhouding tot de tijden) en dat bovenal ons inzicht 
te kort schiet zoo wij ons zelf de vraag stellen over het 
hoe en waarom? 
Alles, de aarde, de natuur zijn instellingen van hoogere 
orde, de ontwikkelingsgang is van gioote geleidelijkheid 
(al meenen wij soms dat het anders is) en ten slotte het 
heelal, geschapen of niet geschapen, al of niet in verband 
met God of een Godheid gebracht, is onbetwist van de 
allerhoogste orde, waarbij alle menschënwerk (hoe vernuf
tig soms ook) in het niet verzinkt. 
Wij geven onze beschouwingen in 4 gedeelten en wel in 
deze volgorde: 

Waarin en waarop wij leven, 
door de Gr» 
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I. Weer en verschijnselen hiervan. 

II. Nadere bijzonderheden over het weer en zijn verschijn-

III. Physische aardrijkskunde: vomen van het aardopper-

krfchttn ZTri™ ^ ^ d a a r 0 p ^ k o m e n e n de krachten welke daarbij een rol spelen. 

IV. De mensch in het bijzonder de bouwkundige in zijn 
houdmg jegens het weer en de physische aardrijkskunde. 

SeingeWvÏn:hanS ^ ^ h e t ̂  ^ d a t ̂  a l s o n d -

faZPinT T u ^ r ^ " ^ aanleidin" Van d* sto'rn-ramp in den Gelderschen Achterhoek. 

Tornado is de naam van een heftigen wervelwind. Men 
onderschept landtornado's, die veel in het gebied van de 

I f a a n T V^' ^ ^ hij ̂  l u ^tdrukmini m um ont
staan door den warmen Z . wind aan de oostkust én den 
kouden N. wind aan de Westzijde, 't Meest komen fij voo" 
in April en Mei. (Zoeklicht). 

fZirj. W e r ? l s t o r m ' h ^ e e storm enz. in de heete lucht-
streek die ?1ch m uitgebreiden kring rondom een lood-

b e n l l d ^ ^ W e l ^ a S t e V e n S v ° ° ^ - h r i j d t langs een bepaalden weg. (van Dale). 

Tornado: Hevige orkaan in het regenseizoen bij de West-
Indische eilanden, (van Dale). 

Typhon: Heete zeer noodlottige zuidenwind, wervelstorm 
in de L-hineesche Zee. (van Dale). 

Wij geven in de eerste plaats de gangbare definitie's van 
deze m den laatsten tijd druk gebezigde woorden. De om
schrijvingen wijzen er zonder uitzondering op. dat het voor 
Nederland als zeer bijzondere verschijnselen opgevat 
moeten worden. Wij hebben geenszins de illusie aan te 

AZTU T n e n Waf/0m J U i S t t W e e m a a l d e Geldersche 
Ach erhoek is getroffen en kunnen nog veel minder maat-
regelen daartegen voorstellen. 

„Verbluffend is de onbekendheid, zelfs bij dikwijls goed-
ontwikkelde en veelwetende menschen over ..Weer" in den 
wijdsten omvang van het woord". 

Henry Hoek, in zijn boek: „Wetter, Wolke, Wind ' 

Brockhaus 1926. 

E W e e r k u n d e . de meteorologie, is een nog jonge weten-

Het wereldraadsel kunnen wij niet oplossen, niet met be
hulp van het geloof en niet met weten. Waarom pralend 
en met het beschamende gevoel van innerlijke onzekerheid 
den schijn aannemen, dat wij de natuur begrijpen? 
..Weer noemen wij alle verschijnselen, die zich in de lucht-
ruimte (atmospheer) der aarde voordoen. Leven, in welken 
ons bekenden vorm, is zonder lucht ondenkbaar. 
W a t is lucht? Een gasmengsel dat daarnevens een rij van 
vaste bestanddeelen bevat. De voornaamste b e s t a n d d e e l 
zjn stikstof en zuurstof. Deze maken 99 pCt. van de luch" 

watefir n a n d e r e b e s t a n d d e e ] ^ als b.v. koolzuur, waterstor en helium. 

Stikstof en zuurstof komen voor tot op minstens 7 km 
hoogte. De luchtdruk, die beneden 760 mm ̂  bedraagt is 
op_10_km nog maar 217 mm. De lucht, het gas. heeft als 

7 6 0 ? ^ ^ H ^ S t a n d V a n d e n barometer te de Bilt over 58 iaar 
760.9 mm. Hoogst waargenomen stand: 768. laagste stand 7227 S 

alle gassen de neiging zich uit te zetten. Volgens de leer 
der gassen bewegen zich alle deeltjes van een gas doo 
loopend met groote snelheid om en door elkaar en zijn ge
neigd weg te vliegen naar richtingen waar zij geen eqen 
stand ontmoeten. Dat is dus in het vrije wereldruL Z 0 0 

de zw a r t e k r a c h t d e a a n t r e k k l . k ; a c h t - Zoo 

dat de r L r ; .V e r h i n d / r d e n ' -ag aangenomen worden 
dat de luchtdeeltjes in de ruimte weg zouden vliegen om 
1 . ^ t e n ^ o t t e in onmeetbare en ondenkbare v e r l u n n i ^ 

Evenals de aarde zelf, heeft ook de luchtlaag de vorm van 
een bol die aan de polen afgeplat is. 
Het koolzuur vervult een belangrijke rol en wel die van 

irrvaTÏÏrk^11 heeft ^ ^ ^ - verdubt 
' toe9 r laten ZUUr ^ « ^ ^ - 8 graden 

Door onderzoekingen is bewezen, dat het koolzuurgehalte 
der lucht des nachts een beetje grooter iS dan overdag 
Daarom xs het ook een bescherming tegen al te r i ike l iS 
uitstraling en warmteverlies. rijkelijke 

Onze aarde ontvangt warmte en kracht van de zon Een 
deel dezer warmte wordt door de luchtlaag opgeslokt en 
wordt eenvoudig verbruikt, om deze te verwarmen of water 
te verdampen. Zij blijft dan als latente warmte voor Ztell 

otïïX dr"'' VOOrZOOVer Zij d e l u c h t verwarm, ve" 
X d De w / r ^ 0 1 3 3 " 1 9 6 ^ 6 l u c h t s t - o - . verdunning, 
wind. De warmte, die met opgeslokt wordt raakt de aarde 

StTef liclTer^' ^ ^ ^ ^ — P -
De aarde-oppervlakte straalt warmte uit 
Laat de luchtlaag de warmtestralen goed door dan volgt 
krachtige uitstraling en spoedige afkoeling. V a n d a a Ï Ï L 
ongemeen spoedige nachtelijke afkoeling in het hooo 
gebergte met zijn zuivere lucht 9 

kYehVT f ^ff9 V e e l W a r m t e g e n o m e n , dan koelt de aardeoppervlakte maar weinig af. Koolzuur en 
watergehalte werken sterk opslokkend en zijn aldus de 
beschermers der aarde in de lucht. 
Tot op 10 km hoogte is de samenstelling der lucht onae 
veer gelijk. Dat gaat echter niet tot in he' oneindige door 
Het s a a t w e l t d a t d e 2 W a r e g a s s e n ( ^ ster]fer

 d o -

de aarde aangetrokken worden daar boven niet meer te 
vinden zijn Waterdamp rijkt dan ook tot ongeveer 11 km 
en al e Z l c h t b a r e h i j n i n g e n v a n h e t ^ ^ ^ 

g e b o n d e n ^ " ' ^ ^ ^ ^ a a n d e ^ luchtlagin 

Zuurstof rijkt tot rond 100 km. Stikstof tot 120 km. Daar-

v r a l k V 0 9 ChtS W a t e r S t o f 9 a s a a ^ez i g , het lichtste van aile gassen. 

De allergrootste hoogte, die slechts eenmaal door een 
onderzoekingsballon met instrumenten bereikt is, bedraagt 
30 km. Alles wat boven de hoogere luchtlagen aanwezTq 
>s kan slechts worden vermoed. 9 

Een geheele rij van gassen wordt aan de lucht toegevoegd 
b.v. door verrotting in den plantenwereld of b.v. door de 
schoorsteenen van de groote fabrieken. 
Uit de lucht (uit regen en sneeuw) worden waardevolle 
meststoffen gehaald als amoniak, zwavelachtige zuren 
koolwaterstof. b ' 

Bovendien zweven in de lucht ontelbare stofdeeltjes. Zij 
komen voort uit het stof der aarde, uit schoorsteenen en 
b.v. uit vulcanen. 

Alle verontreinigingen zweven tengevolge van hun gewicht 
m de nabijheid van den bodem. Er kunnen in de groote 
steden m een meter lucht wel 500.000 deeltjes zweven 
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De lucht in het hooggebergte is veel zuiverder. De toppen 
zijn zoo goed als stofvrij. 
Bij gelijkblijvende vochtigheid is het aantal stofdeeltjes 
maatgevend voor de wijdte van het vergezicht. 
Bij 400 deeltjes per ruimte-meter kan het menscbelijk oog 
nog 400 km doordringen, bij 5000 deeltjes nog slechts 
25 km. Bij toenemende vochtigheid neemt de doorzichtig
heid snel af, omdat de stofdeeltjes door aanzettende water-
dampen sterk vergrooten. 
De vochtigheid der lucht is oorzaak van alle zichtbare 
weerverschijnselen. 
Toenemende vochtigheid verkleint het vergezicht. Dat gaat 
zoolang op, tot de met water belaste deeltjes zoo zwaar 
worden dat zij zakken omdat de lucht ze niet meer dragen 
kan. 
Vandaar de opvallende helderheid van inzettenden regen 
en anderzijds: wanneer de lucht schoongewasschen en de 
stofdeeltjes op den bodem liggen, dan is de lucht ook weer 
helder en rein. 
Behalve dat de lucht door stof verdonkert is er nog een 
optische verdonkering. Hier zijn twee oorzaken: Het spel 
van op- en neerstijgende luchtlagen is de eene. Wanneer 
warme en koude lucht zich vermengen vertoonen zich ten 
laatste ook verdonkerende slieren. Iedereen kent dat, het 
is- het flakkeren boven den zon bestraalden aardbodem. De 
tweede oorzaak is de spiegeling van het licht aan de lucht
deeltjes zelf. De lucht schijnt belicht, zij licht, zij schittert 
en versluiert het verschiet, licht en lucht schijnen een te zijn. 
Op spiegeling van het licht berust ook de kleur der lucht. 
Gespiegeld licht is des te krachtiger hoe kleiner zijn golf
lengte is. Blauw licht heeft de kortste golven. Het wordt 
alzqo veel sterker gespiegeld dan het roode. Het blauwe 
licht' zal dus overheerschen en de hemel moet blauw zijn. 
Daardoor de blauwe kleur der lucht die op zich zelf kleur
loos is. De spiegeling geldt echter voor de luchtdeeltjes 
zelf. Lichaamdeeltjes die een golflengte der luchtdeeltjes 
meervoudig overtreffen, spiegelen naar de gewone regels 
der spiegeling en geven b.v. wit licht ook wit terug. 
Des te meer verontreingingen van allerlei aard, stof en 
waterdruppels enz., des te meer zal wit overheerschen. Een 
matte witachtige hemel is weer het gevolg van stof of van 
beginnende vochtige vertroebeling en dus tevens een aan
kondiging van komenden regen. Een diepblauwe lucht is 
een reine lucht. 

Daarom belgrijpen wij ook waarom de hemel boven ballon-
vaarders of bergbeklimmers op groote hoogte bijna zwart 
is. Op die hoogte is minder lucht voorhanden, zijn minder 
luchtdeeltjes waaraan het licht gespiegeld wordt. Boven de 
hoogste bergen daar licht de lucht niet meer. 
De samenstelling van de lucht in overal gelijke deeltjes 
geldt slechts voor droge lucht. De lucht is echter nergens 
op aarde droog. 
Steeds bevat zij water in dampvorm of watergas. Stellen 
wij het gewicht van droge lucht op 1, dan is het gewicht 
van watergas 0,625. Watergas is dus veel lichter dan droge 
lucht. Dus vochtige lucht is lichter dan droge lucht. 
Verdunning der lucht bevordert de mogelijkheid der op
name van water, zoodat aldus dunne lucht veel sterker 
uitdroogt en de verdamping bevordert. De verdampende 
kracht der lucht groeit buitengewoon met hare verdun
ning, met de hoogte waarnaar wij opstijgen. Zij wordt zoo 
groot, dat voor den mensch (die eigenlijk een watergevuld 
vat is) de mogelijkheid niet meer bestaat, het vochtigheids-
verlies aan te vullen. De bergbeklimmers der-Mount Everest 
hadden de grootste moeilijkheden in hun strijd tegen den 

kwellenden dorst en de onaangename, het bloed verdik
kende verdamping l ) . Bij toenemende hoogte zakt de lucht
druk veel langzamer dan de dampkring. Bij rond 6000 
meter is de druk der lucht op de helft, die van de water-
damp tot negentiende gedaald. 
Is de lucht met waterdamp verzadigd en wordt het kouder 
zoo moet het water zich vloeibaar afscheiden. Dat water 
houdt zich aan vaste deeltjes vast en dauw of neerslag 
valt neer. 
Bij den gemiddelden luchtdruk van 760 mm kan een meter 
lucht bij o graden 5 gram waterdamp opnemen, bij 10 
graden 17 gram en bij 30 graden reeds 30 gram. Hier is 
uit af te leiden welke ongehoorde hoeveelheden water door 
de dagelijksche zonverwarming, aan de zeeën door ver
damping worden onttrokken. (De zeeën bedekken ± 7/10 
der aarde). De watermassa's worden door de winden naar 
andere oorden gebracht, echter niet zonder dat tegelijk ook 
groote warmtevermengingen mee bewogen worden. De ver
damping is een arbeidsprestatie der zonnekracht, de op
gewekte kracht is latent gebonden in de damp en wanneer 
deze zich tot neerslag verdicht komt deze warmte weer 
vrij. De vochtige, van de zee komende luchtstroomen 
werken daarom meervoudig op ons in. Soms, vooral in den 
winter zijn zij verwarmend door geleiding en straling en 
brengen de gebonden warmte, die ons bij regen en sneeuw-
vorming ten goede komt. W i e heeft nooit opgemerkt, dat 
een inzettende sneeuwval de koude breekt? 
De vochtigheid werkt aldus in verschillende richtingen: 
zonder vochtigheid geen neerslag, alzoo geen bevruchting 
der aardbodem, zonder vochtigheid der lucht geen zuive
ring der lucht van onreinheden in vasten vorm, zonder 
vochtigheid een buitengewoon geringe warmteuitwisseling, 
zonder vochtigheid een veel sterker uitstralen der aard
warmte, zonder vochtigheid een schier doodelijke invloed 
der chemische werking der zonnestralen, die door water
damp buitengewoon teruggehouden wordt. 
Lucht is een veelzijdige benaming en omvat b.v. de gassen 
die de wereld omhullen, het weer, zwakke wind en dat
gene wat wij noodig hebben om te kunnen ademhalen, om 
te leven. 

Wind is bewogen lucht, maar niet alle bewogen lucht is 
wind. De kracht, die de wind opwekt, vinden wij in den 
druk der lucht, zoodra deze luchtdruk op verschillende 
plaatsen van verschillenden aard is. Druk is een kracht 
zonder richting, hij werkt naar alle kanten gelijkmatig uit, 
hij wordt slechts naar zijn grootte bepaald en niet door 
zijne richting. De druk der lucht nu, is een functie van 
zijn zwaarte, is afhankelijk van de aantrekkingskracht, van 
de zwaartekracht. De luchtzuil drukt op 1 cm2 naar alle 
zijden men een gewicht van 1 kg. Hoe hooger wij ons van 
het aardemiddelpunt verwijderen, naar boven gaan, des te 
geringer is de druk der lucht. Echter is de druk naar alle 
zijden gelijkmatig. De druk is alzoo op verschillende plaat
sen, hoogten, verschillend en toch ontstaat geen wind. 
Een kracht treedt eerst dan op als de druk in verhouding 
tot de aantrekkingskracht verandert, als een hoogere plaats 
meer druk aanwijst dan haar in de genoemde verhouding 
toekomt, of wanneer plaatsen die gelijke afstand hebben. 

'l) Bi] het behalen van het hoogterecord voor vliegmachines door den 
Amerlkaanschen Captain Gray 41000 voet (13 km) zijn moeilijkheden 
opgetreden die als volgt samengevat kunnen worden: (Lage luchtdruk 
is geen bezwaar). Gebrek aan zuurstof. Dit wordt opgeheven door 
het meenemen van samengedrukte zuurstof, die door maskers wordt 
ingeademd. De derde factor, de kou, is te overwinnen door goed 
isoleerende kleeding en electrische verwarming. 
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die dus op gelijken druk liggen, verschillend luchtgewicht 
aanwijzen. Slechts dan komt een drukverva] tot stand De 
aantrekkingskracht treedt steeds dergelijke onregelmatig^ 
heden tegemoet door verschuiving der massa's. Dat voert 
m ons geval tot een verschuivende lucht, tot een vloeien 
van lucht, tot uchtstroom of winden. Drukverschillen zijn 
dus aansprakelijk voor het ontstaan van winden. Onge
lijkmatige verwarming kan evenzoo werken. Warm oas 
dijt uit, wordt lichter, d.w.z. dezelfde ruimte-eenheid gas 
wordt met minder kracht aangetrokken. De luchtzuil drukt 
dus met minder gewicht, heeft minder druk dan een na-
bunge die niet verwarmd is. Aldus ontstaat een druk-
overschot of een drukverval jegens de verwarmde massa. 
Wind is het gevolg van drukverschillen bij naburige lucht 
De sterkte van den wind is afhankelijk van de grootte van 
dit verschil of van de drukvervallen of van de graadligging 
der lijnen van gelijken druk. Het verloop der druklijnen is 
ook beslissend voor de richting van den wind. Dat de oor
spronkelijke richting tengevolge van een reeks van bij
komende omstandigheden verandert is een tweede zaak 
Ue oorzaak van een intredende ongelijkheid van den di-uk 

IV-TAT
 a l t i j d d e Z O n ' 0n^kmatige verwarming is 

altijd de bron van ongelijke zwaarte en daardoor1, zooals 
reeds gezegd, van ongelijken druk 1 ) . 
Evenzoo gelijke bestraling bij ongelijke warmtecapaciteit 
veroorzaakt uitzetting en lichter worden. Nachtelijke uit
straling geeft verkoeling en daarmee samentrekken en 
zwaarder worden. Valt in het eene geval de druk, in het 
andere geva stijgt de luchtdruk. De lucht wordt voor het 
grootste deel van den bodem uit verwarmd. De aard van 
den ondergrond is derhalve van bijzonder belang voor al 
deze verhoudingen Daar de toestand der lucht nimmer op 
twee plaatsen dezelfde is en daar wij weten dat de aard 
bodem aan een oneindige verandering onderworpen is, zoo
wel plaatselijk als naar den tijd, zoo moet de druk der lucht 
zich wel ononderbroken veranderen en is daarmee even-
eens de ononderbroken ontstaansoorzaak van den wind 
aangetoond. 

„Weer" is een functie van den wind, zoodat wij begrijpen 
dat weer eeuwigwisselend is. Er is geen dag geli k aan de^ 
anderen, zelfs geen uur gelijk aan het andere 
Waaien en winden doet het dus met een enkele uitzonde-
nng altijd en overal, zij het ook in verschillende sterkten. 
De lucht vloeit daarbij van gebieden van hoogen druk 
naar gebieden van lagen druk of met andere w o o r d e n ^ 
zoekt gebieden met te weinig lucht aan te vullen. Een ver-
warmde luchtzuil verheft zich (zuil niet al te letterlijk op 
te vatten) van onderen ontstaat een gat waarin de zwaar 
dere lucht toestroomt. Boven wordt de lucht boven den 
doorsneestand geheven en vloeit naar buiten af in eeuwigen 
k ngloop, die in het groot inderdaad tusschen de warme 
luch en van den evenaar en de koude der polen plaats 
vindt e „ d in het klein, ook plaatselijk en met'begrensden 
duur altijd weer en weer opnieuw optreedt. 
Het ware eigenlijk te veronderstellen, dat de zwaardere 
ucht eenvoudig in rechte richting in het gebied der lich

tere lucht overging. Dit is echter niet het geval en het is 
eenvoudig te verklaren waarom. 

De aarde draait om haar as en dat dwingt de winden in een 
andere richting. De draaiende beweging is gelijk aan d e 
Z i , ^ We9loopfnde w a t e r ^ een badkuip. Hoe komt die 
afwijking van den wind tot stand? Een punt op den 
evenaar wordt door de draaiing der aarde met een snel" 

^ Ongelijke bestraling geeft ongelijke vemarming. 

heid van 465 m per seconde verplaatst in de richting van 
west n a a r o o s t gen p U n t o p d e n 3 0 s t e n b r e e c I t e » r a a c l 

ech er nog maar 403 m per seconde. Komt nu een lucht
deel tengevolge van drukverschil, van den evenaar naar 
VZ ^ S t e n b T

r e e d t e 9 r a a d . ^ n is er een snelheidsoverschot 
van 62 m. Nemen wij even aan, dat het aan den evenaar 

Z t^Z w f h e e ? V a n 3 0 m i n noo^elijke richting, 
dan heeft het volgens den regel van het parallelogram de 
krachten een snelheid van 9 meter per seconde Aange
nomen, dat geen botsing of wrijving die snelheid tegen
werkt. Het vliegt echter niet naar het Noorden op den 
pool aan en niet naar het oosten in de richting der aard-
draaung, maar het vliegt ongeveer oostnoordoost. Er 
waait cUn een zuidwestenwind, wat ten naaste bij op het 
noordelijk halfrond ook regel is. Omgekeerd wordt het 
deel dat zich naar den evenaar beweegt naar het westen 
afgeleid en komt als noord-oostenwind aan. Door de aard-
draaiing wordt de wind afgeleid en wel op het noordelijk 
halfrond naar rechts, in den zin zijner beweging en op het 
zuidelijk halfrond naar links. 

De wind stroomt in een spiraalbaan naar de lage druk-
gebieden en ontvloeit de hoogdrukgebieden evenzoo. Bij 
eenig nadenken is het begrijpelijk, dat op het noordelijk 
hal rond de wmd tegenovergesteld aan de wijzers van éen 
horloge om het laagdrukgebied moet vloeien. 
?"..!ƒ .20

1
0
f op te vatten, dat als een waarnemer op het noor

delijk halfrond de wind in den rug heeft, dan ligt de lagere 
luchtdruk links voor. 

W a t zich in de allergrootste gebieden afspeelt tusschen 
pool en evenaar, dus tusschen gebieden met weinig en veel 
zonbestraling, dat herhaalt zich in kleineren kring tusschen 
land en zee, tusschen sneeuwbedekte bergen en dalen, 
tusschen landstreken met en zonder wolken en in het aller
kleinste tusschen iederen plas en een nabijgelegen zand-
vlakte. 

De pool-tropenwind heeten passaten, de land-zeewinden 
zijn de moessons. Bovendien zijn er nog de berg-dalwinden 
en diverse kleinere plaatselijk optredende stroomingen die 
echter alle aan den regel van het gevolg van ongelijk
matige afkoeling gebonden zijn. 

B.v. de berg-dalwinden: Overdag verwarmen zich door 
instraling de wanden der breedere dalen en de bodem eener 
vlakte sterker dan de gletscherbedekte bergen,' de lucht zet 
zich sterk uit en er ontstaat een verval bergwaarts, dus 
Waait de wind in de richting der bergen. Door uitstraling 
en afkoeling keert 's nachts de zaak om en er waait een 
wmd naar het dal en de vlakte in. Dat moet zich zoo lang 
afspelen als niet een grooter storing optreedt. Die storing 
is een vaste voorbode dat het weer omslaat. 
Het is zeer goed te verstaan, dat de wind door alle tijden 
een zeer voorname rol heeft gespeeld in het menschelijke 
leven. In talrijke uitdrukkingen wordt de werking van den 
wind vastgelegd. 

Elke taal heeft haar mooie uitdrukkingen op den wind be
trekking hebbend. B.v. in het Duitsch, bij windstilte: Die 
Winde halten Rat". Alsof zij overleggen wat zij zullen 
gaan doen. 

Wij zullen ons hiermede niet verder bezig houden. 
Het menschdom is in hooge mate afhankelijk van den wind 
van zijn grillen, van zijn kracht, van zijn sterkte. 
De indeeling van de winden, welke indeeling gebaseerd is 
op de sterkte hiervan, is in 1805 door den Engelschen 
Admiraal Beaufort opgesteld en doet nog steeds dienst. 
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De schaal luidt als volgt: 

0 volkomen windstilte. Dat beteekent 0 meter/seconde of 
0 km/uur. 

1 flauw, de rook stijgt nog recht omhoog, I j ^ meter/ 
seconde of 5 km/uur. 

2 licht, voor het gevoel even waarneembaar, 3 meter/ 
seconde of 11 km/uur. 

3 zwak, beweegt de bladeren der meeste boomen, 5 meter/ 
seconde of 18 km/uur. 

4 matig, beweegt kleine twijgen, maakt een rimpel, 7 meter/ 
seconde of 25 km/uur. 

5 frisch, beweegt ook grootere twijgen, 9 meter/seconde 
of 32 km/uur. 

6 sterk, wordt om de huizen enz. hoorbaar en beweegt 
takken, 11 meter/seconde of 40 km/uur. 

7 stijf, beweegt zwakke boomen, werpt op stilstaand water 
overstortende golven, 13 meter/seconde of 47 km/uur. 

8 stormachtig, beweegt grootere boomen, bemoeilijkt het 
zien, 15 meter/seconde of 55 km/uur. 

9 storm, rukt dakpannen enz. van hun plaats, 18 meter/ 
seconde of 65 km/uur. 

10 volle storm, werpt boomen om, 21 meter/seconde of 
75 km/uur. 

11 zware storm, verstorende werking van verschillenden 
aard, 30 meter/seconde of 110 km/uur. 

12 orkaan, algemeene verwoesting, 50 meter/seconde of 
180 km/uur en meer. 

Stormen zijn volgens hun natuur ook slechts winden, zelfs 
zeer sterke, veroorzaakt door een steile stijging der druk-
lijnen, door een zeer sterk drukverval. Meestal zijn ze met 
laagdrukgebieden verbonden. Wij zagen reeds dat de wind 
altijd in spiraalvorm om zulke gebieden waait. Is nu de 
laagdtuk (depressie) zeer sterk, maar van kleine uitzet
ting, dan ontstaat een wervelwind. En wij spreken van 
wervelwinden (stormen) of windhoozen (cyclonen, tor
nado's, waterhozen, typhonen of orkanen). Zie aanhef. 
De windsnelheid van zulke wervels moet niet verward 
worden met de snelheid van haar voortgang, van haar 
verplaatsing. • Terwijl windsterkten van boven 200 km/uur 
optreden, beweegt zich de wervel maar slechts zelden boven 
60 km/uur, ja hij kan zelfs stilstaan. De storm, de wervel
storm, als alle winden, verliest geleidelijk aan snelheid ten
gevolge van de wrijvingstegenstand, die hij in het bijzon
der aan den bodem ontmoet. Dat verklaart ons ook, waar
om de westkunsten van Europa zoo dikwijls door heftige 
winden getroffen worden. De winden ondervinden zeer 
weinig tegenstand. De winden nemen landwaarts snel in 
kracht af. 

Onze kusten staan daarom als stormachtig bekend. 
Welke snelheid de wind over het algemeen bereiken kan 
laat zich niet zeggen. Windsterkten van 60 m/seconde zijn 
vastgesteld. 
Bij grootere snelheid plegen alle windmeetgereedschappen 
te breken. 

Föhn, Iedereen heeft wel eens gehoord van de Föhn, al 
zal niet iedereen dezo wind aan den lijve hebben gevoeld, 
In Zwitserland kent men de Föhn beter. Het is de warme, 
droge, van de bergen komende zuidenwind. Nog niet zoo 
lang geleden meende men, dat het de heete zuidenwind 

van de Sahara was, die over de middellandsche zee naar 
Zwitserland waait. De Föhn is een bergvalwind, die door 
druk en inwendige wrijving zich verwarmt, die alzoo veel 
water vrijmaakt (in omgekeerden vorm van wolkenvorming 
in opstijgende stroomen) en aldus ook droog en met den 
warmen hemel verbonden is. Dezelfde lucht kan in Zwit
serland op diverse plaatsen van 0 graden stijgen tot 10 en 
zelfs 18 graden. Het is van algemeene bekendheid dat men 
aan de Föhn gewennen moet. Alleen leggen wij in ver
band met de Föhn nog vast, dat de bergen en uit den 
aard der zaak de Alpen in Zwitserland de scheidings
muren van het weer zijn. 

Hoog- en laagdruk. 
De tegenstelling van wervels en laagdruk is de hoogdruk. 
De laagdruk is de brenger van het weer in zichtbaren 
vorm, omdat hij de beweeglijke verschijning is. Hoogdruk 
is in veel gevallen de onzelfstandige scheiding van twee 
laagdrukgebieden en is dus geen zelfstandig gebeuren. 
Er zijn verscheiden soorten van wervels. De kleine die 
plaatselijk ontstaan zijn aan den zomer verbonden en 
kunnen alle richtingen hebben. De groote en uit het zuiden 
en westen tot ons komende wervels, die voor de lucht-
kringloop op de aarde van de grootste beteekenis zijn, 
maken ons: weer. 
De plaatselijke wervel brengt ons het warmte-onweer. 
Meestal zijn deze wervels aansprakelijk voor den vernie-
lenden hagelslag. Of men van kleine of wel van groote 
van den oceaan komende spreekt, altijd is verwarmde en 
opstijgende lucht hier de oorzaak van. De groote wervel
winden zijn naar hun aard gelijk aan de kleine straat
wervelwinden, de straatjongens onder de winden. 
Wij zien door het stof hoe de lucht van onderen snel toe-
stroomt, sneller op den voorkant dan op den achterkant, 
hoe zij opstijgt en boven zich uitbreidt en verliest. Volgen 
meerdere van zulke kleine windhoozen dan is het duidelijk, 
dat tusschen hen opstijgende lucht liggen moet, lucht die 
naar boven drukt. Het kan niet anders zijn, dan dat deze 
hoogdruk tusschen de twee stoftrechters behoort en met 
deze meetrekt en haar snelheid heeft. In dit geval behoo-
ren hoog- en laagdruk bij elkaar. 

Geheel gelijk is het met de groote oceaan laagdrukwervels, 
die dikwijls dagen en wekenlang over Europa trekken. 
De wervel gaat in de richting van het grootste drukverval, 
zooals water het grootste verval nastroomt. Aan de rug-
zijde zijn de winden zwakker en is het koeler. Van het 
warmteverschil en daarmede ook van de sterkte der op
stijgende winden is de snelheid van den wervel zelf, zijn 
voortschrijden, afhankelijk. En daar de groote wervels van 
ons weer, in de laatste instantie uitwisselingen van de 
warme lucht in de streken van den evenaar met de koude 
van de polen zijn, is het te begrijpen, dat het weer 's win
ters meer wisselt dan 's zomers. Het komt omdat 's win
ters de poollanden minder warmte toegevoerd krijgen. 
's Winters wisselt het weer ongeveer om de drie dagen. 
De laagdrukwervels wandelen, trekken. Dat is zoo te ver
staan, dat niet de geheele lucht in den wervel wandelt, 
de toestand, die de oorzaak van den wervel is wandelt. 
Hetzelfde verschijnsel ziet men bij den golfslag. De golven 
zelf wandelen niet, de beweginsgtoestanden der lucht, niet 
de luchtmassa zelf beweegt zich. 
Wel echter beweegt zich de lucht die als cycloon om een 
minimum rondwentelt, bij deze voorttrekkende beweging 
brengt de cycloon met zich, uit de plaatsen van haar her' 
komst, de daar heerschende warmte en de daar met de 
lucht gemengde waterdamp. 
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Aan de voorzijde van de groote Eüropeesche wervels komt 
de lucht uit het zuiden en zuidwesten. Aan de rugziide valt 
koude droge lucht in. Het gevolg is duidelijk: Vooraan 
vai de luchtdruk, stijgt de warmte, de vochtigheid, treden 
wolken op en verdichten zich tot neerslag, aan de achter
zijde stijgt de druk, neemt het watergehalte der lucht af 
de wolken ontspannen zich en het klaart op. 
De oorzaak der gebeurtenissen is juist anders dan de 
meeste menschen het zich voorstellen. Niet omdat het weer
glas zakt wordt het warmer, komt er wind en brengt deze 
wolken en regen, maar: omdat verwarming intreedt beaint 
het te waaien, daarom stijgt de lucht en daarom vormen 
zich wolken en het gevolg van deze verwarming en het 
s i;gen der lucht is het zakken van den druk in het weer
glas. 

De verhoudingen staan anders wanneer een wervel uit het 
zuiden of uit het noorden tot ons komt. In het algemeen 
waaien de winden van oorden van hoogen druk naar de 
lage toe Trekt aldus een wervel noordelijk aan ons voor-
bij, zoo krijgen wij in het algemeen luchtstroomen van zuid-
naar noord, het wordt dus. vooral in den winter, warmer 
en vochtiger. 

Het zal dus neerslag geven. En omgekeerd in de lang 
met zeldzame gevallen, dat een druk zuidelijk van ons een 
baan zoekt, dan brengt ons dat in den winter kou en 
droogte (vriezend weer) en in den zomer afkoeling bii 
warm weer. 

De windrichting moet in geen enkel opzicht met de trek
richting van den druk verward worden 
Trekt een wervel noordelijk aan ons voorbij, dan hebben 
wij zuidelijke tot westelijke winden en de gansche storing 
trekt scbjnbaar met den wind mee. In het ge^al dat wH 
noordelijk staan hebben wij oostelijken wind en de bewe
ging van den wervel loopt (schijnbaar) tegen den wind. 
Noch het een noch het ander is waar daar een laagdruk-

wervel een voortschrijdend gebeuren is van denzelfden 
aard op verschillende plaatsen, een zich voortplantende 
storingshaard, die achtereenvolgens verschillende plaatsen 
trert. r 

Nu begrijpen wij ook waarom een wervel kan blijven staan 
Met trekken van den wervel is wel zijn gewone eigenschap 
maar niet een noodzakelijke voorwaarde. 
Terwijl de winden om de laagdrukgebieden loopen in de 
tegenovergestelde richting van de wijzers van een horloge 
moet de windrichting bij een voorbijtrekken van een storing 
m het noorden, met de wijzers van het horloge mee draaien 
Daarom de gewone windrichtingen: oost; een laagdruk 
nadert: zuidoost en zuid: heeft ons bereikt: zuid en zuid
west: is ons voorbij getrokken: west, noordwest en noord 
tot oost enz. enz. 

Wij leven, zooals gezegd, op den grond van de luchtzee 
Wij worden slechts getroffen door de uitgezette onderste 
deelen Als men aldus wil weten hoe de wind waarschijn
lijk in de naaste uren zal veranderen dan kijke men naar 
den trek der wolken. De bovenste wind overheerscht 
De laagte van den laagdruk bepaalt de sterkte van den 
wind. Hoogdruk is nauw verwant aan mooi weer Heeft 
een hoogdrukgebied zich eenmaal vastgezet dan staat dit 
als een muur. Dit was in den zomer van 1911 maanden 
lang het geval. In den winter van 1924/25 wekenlang. 

De aantrekkelijkheid van het weer ligt in zijn onbesten
digheid en onberekenbaarheid, in de bonte mengeling van 
zijn verschijningsvormen. De Atlantische oceaan is de wiea 
van het weer. 

Door zorgvuldige waarneming en aanteekening is er eenige 
nchthjn in de laag- en hoogdrukgebieden en haar perioden, 
e r zijn echter talrijke afwijkingen. 

(Wordt vervolgd). 

Wijziging Haagsche Bouw- en Woonverordening, 
door D+ IC 

De Haagsche Bouw- en Woonverordening is zoodanig ge
wijzigd dat maatregelen genomen worden tegen afsluiting 
van geluid, vocht, koude en warmte. 
Deze uitbreiding der verordening is toe te juichen. Bij het 
bouwen in het algemeen zijn isolatie, ventilatie, verwarming 
en vochtwering (ook condensatie) voorname factoren, akn 
welke problemen meermalen te weinig aandacht geschon-
ken wordt. 

De vloeren zijn de scheidingen tusschen twee ruimten 
waarop het meeste geluid binnenshuis zijn oorsprong vindt' 
dus dienen bij de samenstelling hiervan betere voorzienin
gen getroffen te worden voor geluiddemping dan bij de 
verticale scheidingen, de bouw- en binnenmuren 
Het aanbrengen van gestucadoorde plafonds, los van de 
balklagen en vloeren is van ouds een goede constructie en 
de toepassing hiervan is een billijke eisch bij het maken 
der scheiding van twee woningen. 

Geheel rustig wonen is bij deze constructie echter uitge
sloten. Ook de naastwonende buren moeten geïsoleerd 
wonen Gebleken is, dat bij verschillende bouwblokken de 
bespeelde piano, de radio of b.v. het leegloopen van een 

spoelreservoir, drie huizen ver en verder wordt waarge
nomen. Dit hinderlijke geluid dringt niet door de muren 
heen doch wordt voortgeplant door de houten vloeren en 
balklagen. Hout geleidt het geluid beter dan de lucht 
legenwoordig blijven veel houten vloeren onbedekt b v 
geschilderde of gebeitste vloeren in slaapkamers, parket
en nftvloeren in v»oonkamers. De oplegeinden der balk
lagen rusten in de muren veelal tegen elkander en worden 
soms met hout gekoppeld. Hierdoorheen vindt het geluid 
een weg van huis tot huis. Wil dus de wijziging der 
Haagsche Bouw- en Woonverordening een succes worden 
en de geluiddemping tusschen beneden-, boven- en zijburen 
volmaakt zijn, dan moet een isoleerend materiaal aange
bracht worden tusschen de balklaag en den houten vloer 
Een ander middel kan zijn de balken geheel vrij van 
elkander of geïsoleerd in de muren te leggen. Voor kop
peling bezigt men ijzer. 

Daar de toelichting der verordening-wijziging alleen doelt 
op het aanbrengen van plafonds tegen z.g. plafondhangers, 
dienen belanghebbenden ook aan de niet geïsoleerde 
houten balken en vloeren hun aandacht te wijden. 
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Tentoonstelling H- B+ O*, Amsterdam* 

Zaterdag 5 November werd in het Stedelijk Museum een 
bouwkunst tentoonstelling geopend, welke tot en met 
20 November a.s. gratis te bezichtigen is. 
Het is werk gemaakt en bijeengebracht door leden van de 
Club van gediplomeerden H. B. O. 
Het Eere-Comité bestaat uit de heeren Dr. H. P. Berlage. 
C. W . H. Baard. W . Kromhout, Ir. A. R. Hulsooft-, prof. 
R! N. Roland Holst, Mr. H. K. Westendorp en Jan de 
Meyer. 
Arch. Roobol, die in zijn welkomstwoord de aandacht voor 
het werk der jongeren vroeg, wees er op, dat de Club 
in geen enkel opzicht buiten het verband van de B. N. A. 
wenschte te treden en vroeg verder de officiëele erkenning 
van het diploma H. B. O. 
Arch. Kromhout, die het openingswoord uitsprak, her
innerde er aan, hoe juist twintig jaren geleden in de 
boezem van Architectura et Amicitia een strooming ont
stond, die ontevredenheid met enkele toestanden tot 
oorzaak had. Spreker zelf had alle redenen daartoe en 
verdere wenschen in een voordracht samen gevat, waarin 
o.m. gevraagd werd een bouwkundig onderricht, dat 
ongeveer gelijk stond met dat van Delft, omdat velen niet 
in staat waren de hooge kosten daarvan te betalen. 
Deze actie werd gevolgd door een vernieuwing van het 
Bestuur en de benoeming van een commissie van dertien. 
Met veel inspanning kwam er in 1908 tot stand een school-
voor voortgezet Hooger Bouwkunst Onderwijs, waarvan 
spreker de leiding had en medewerking van arch, de Jongh 
en vooral prof. Derkinderen, die de stichting hielp aan een 
leslokaal in de Rijksacademie. 

Spreker gaf daarna een kort overzicht van de ontwikkeling 
der school, waarbij hij vele namen van de eerste docenten 
noemde. Ondanks vele veranderingen is de school in wezen 
hetzelfde gebleven en wat de toekomst ook moge brengen 
spreker hoopte, dat zij daarin nog veel nuttig werk mocht 
verrichten. Daarna noodigde hij uit tot het bezichtigen 
van het werk der oud-leerlingen, die allen reeds hun weg 
hadden gevonden, maar zich in een Club verecnigd 
hadden. Daarna verspreiden zich de talrijke aanwezigen, 
die aan de uitnoodiging gehoor hadden gegeven, in de 
vier zalen, welker wanden bezet waren met vele perspectief-
teekeningen, waarbij vele in kleuren, plattegronden, foto's, 
enz., waarvan o.m. de ontwerpers waren de architecten 
Wiéssner, v. d. Vorst, Brouwer, Greiner - - wiens werk 
wij meermalen gezien hebben - - van Zanten, Hooft, van 
Laren, Roobol, Feltkamp, Jantzen en Dekker. 
Onder het tentoongestelde waren ontwerpen voor het 
Volkenbondspaleis en een brug te Kopenhagen. 
Verder enkele maquetten van Honekamp en Greiner. 
Ook het interieur was tamelijk goed vertegenwoordigd, 
zelfs door een inzending in natura. 

In elk opzicht is het de moeite waard om een bezoek aan 
de tentoonstelling te brengen. 

Ter gelegenheid dezer tentoonstelling hield Ir. Jan Gratama 
op Woensdagavond 9 November een lezing over de ont
wikkeling van de moderne architectuur in Nederland — 
waarvan de inhoud voor onze lezers wel niet vreemd zal 
zijn. 

De bouwmeester, eerste verrichter van den 
materieelen menschelijken arbeid, heeft voor
namelijk te doen met de wijze waarop die ge
dachte zich uitspreekt in den vorm. 
Daar deze het meest stoffelijk, de laatste con-
cretie is, en tegelijk het hoogste bevat, zal hij 
de geheele werdingsreeks moeten doordringen 
om het ware wezen van zijn werk te vatten. 
Hij werkt in zijn eerste geestelijke schepping in 
een materiaal van hooge orde en heilige be-
tcekenis, nauwelijks onder menschelijk bereik; 
zijn taak is de bovenzinnelijke orde aan die 
scheppingssfeer eigen, zuiver in zijn aardsche 

Uit den Spijkerbak* 

werk te weerkaatsen, gelijk de natuurvormen 
de afgescheiden krachten naar hun aard be
lichamen. 

K. P. C. de Bazel. 

Voor het kunstwerk is kunstinzicht noodzake
lijk; van den leerling evenwel verwacht men 
niet in de eerste plaats „kunstwerk" maar het 
„kunnen". Kunnen berust op formeele waarde 
en juist het formeele is niet de sterkste zijde 
van de moderne kunst. 
Het streven naar zuiverheid en constructieve 

bouw, dat dat aan het kubismen in het alge
meen (ook in de bouwkunst) — los van alle 
rechthoekigheid in laatste instantie — ten 
grondslag lag, heeft men verkracht door er 
een nieuwe ornamentiek uit te distilleeren 
zonder te bedenken, dat het goochelen met en 
het smaakvol toepassen van kwadraten en hun 
aanhang even erg en in den grond onwaar is 
als het decoreeren met bloemen, vruchten, enz. 
Eerst als de architectuur tot dit inzicht ge
komen is zal er waaniijk reden tot juichen zijn. 

J. ƒ. T. Oud. 

Berekening van Bouwconstructies door Prof. 
J. G. Wattjes B. I. 
Van het eerste deel verscheen het derde stuk 
Eenvoudige Constructies. De prijs bedraagt 
f 3,50, apart verkrijgbaar in den boekhandel 
en bij de Uitgevers-Maatschappij Kosmos te 
Amsterdam. 

Dit derde stuk heeft 80 pagina's, gedrukt met 
duidelijke letter op mooi papier, tusschen den 
tekst voorzien van een groot aantal formules, 
figuren en tabellen. 
De inhoud behandelt het laatste gedeelte van 
het Zesde Hoofdstuk o.a. Samengestelde door
sneden, Practische toepassingen en samenge
stelde kolommen met diagonaalstrippen. 

Boekbespreking» 

Het Zevende Hoofdstuk omvat Voet- en kop-
constructies en fundamenten van ijzeren ko
lommen. 
De verschillende onderdeelen van dit Hoofd
stuk zijn verdeeld in Voet- en kopconstructies 
van gegoten ijzeren kolommen; Voet- en kop
constructies voor getrokken of geconstrueerd 
ijzeren kolommen; Voetconstructies en funda
menten van excentrisch belaste kolommen; 
Practische toepassingen. 
In het Achtste Hoofdstuk worden uitgewerkte 
voorbeelden van berekening en constructie van 
kolommen gegeven. 
Ten eerste, Een berekening van de kolom van 
een perronoverkapping op een rij kolommen. 
Vervolgens een traliewerkkolom. 

Het negende Hoofdstuk is gewijd aan de Vak
werkliggers en Vakwerkspanten. 
In dit stuk worden beschreven, het algemeen 
beginsel der vakwerken; bepaling der staaf-
krachten volgens de methode van Cremona en 
Vakwerkspanten. 

Bij de aankondiging van het tweede stuk 
hebben wij reeds geschreven, dat de stof dui
delijk met uitgewerkte voorbeelden is gegeven. 
Wij treden maar in herhaling, wanneer wij U 
dit werk voor studie aanbevelen. Zoover wij 
nu reeds na het verschijnen van het derde stuk 
kunnen constateeren, wordt de Nederlandsche 
technische literatuur door dit werk van Prof. J. 
G. Wattjes een waardevol boek rijker. 

D. K. 
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raarop wij leven, door de Gr. — Boekbespreking 

Middel-
, Architect. — 

Visser, 

Figuur 11. 

De eerste deur, door vier sleepbooten getrokken, vóór de haven van IJmuiden. 

De Roldeuren voor de Nieuwe Schutsluis te IJmuiden, 
door J* van Dalen, 

Met losse plaat. 

(Vervolg.) 

Het ontwerp en de constructie. 

De dagwijdte der sluis is 50 m. Het hart van de oplegging 
der deur aan de niszijde, ligt 0,80 m uit den voorkant van 
den muur en aan de deurkaszijde 2 m, daar zich aan deze 
zijde de sponning bevindt voor den afsluitcaisson der 
deurkas. De deur heeft dus een breedte te overspannen 
van 52,80 m. De buitenwerksche lengte bedraagt 53,50 m. 

De dikte van de deur tusschen de beplatingen is 7,30 m; 
gemeten op de onderaanslaglijsten en de vertikale aanslag-
lijsten aan de niszijde is de dikte 7,70 m en op de vertikale 
aanslaglijsten aan de deurkaszijde 8,40 m. De deur heeft 
dus tusschen de slagstijlen een speling van 0,10 m (zie 
fig. 3, vorig nummer). 
De slagdrempel der sluis ligt met den bovenkant op 15 m 
—N.A.P.; het hart van de oplegging der deur aan de 
onderzijde ligt 0,20 m lager. Het brugdek op de deur ligt 
met den bovenkant op 5 m + N.A.P. De totale hoogte 
van de deur, van den onderkant der na te noemen dok-
kièlen tot bovenkant brugdek, bedraagt 20,35 m. 
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het terugbuigen van 

geworden1)- Gedurende het vullen of ledigen van de 
schutkolk zal dus in de deurkas een waterstand ontstaan, 
die gelegen is tusschen het hooge en het lage water. Daar 
het water in de deur correspondeert met het water in de 
deurkas, krijgt men dan een toestand 
als is aangegeven in figuur 4. Be
denkt men nu, dat de beplating aan 
de laagwaterzijde der deur het wiater 
keert, dan zal de veerende plaat aan 
de hoogwaterzijde, tengevolge van 
de in de deur aanwezige lagere 
waterstand, door het hooge water 
naar binnen worden gedrukt, waar
door deze plaat, als zijnde aan één 
zijde ingeklemd, zeer ongunstig 
wordt belast. 

W a a r noodig, zijn dan ook aan de 
binnenzijde van de deur, tegen den 
onderregel steunen aangebracht, die 
de plaat beletten. 
De onderregel der deuren ligt met het hart op 14,10 m 
- N.A.P., de tusschenregel op 10,145 m — N.A.P.; het 

luchtkistondervlak op 6.20 m — N.A.P.; het luchtkist-
bovenvlak op 2,50 m — - N.A.P.; de bovenregel op 0,695 m 
-f N.A.P. en de loopdekregel op 4,69 m + N.A.P., een 
en ander wanneer de deur op haar rolwagens is geplaatst2). 
Het gedeelte der deur boven den bovenregel moet als con
sole op den bovenregel worden opgevat; de loopdekregel 
is er n.l. niet op berekend den waterdruk op te nemen. 
De onderregel, de tusschenregel en de bovenregel zijn vak
werkliggers van het z.g. K-systeem. 
Deze vorm is gekozen, omdat een secundair verband 
noodig was voor het opnemen van den directen waterdruk 
tegen de randen der regels, hetgeen bij dezen vorm op 
eenvoudige wijze wordt verkregen. Tevens worden bij dit 
systeem de vertikalen en diagonalen in het midden ge
steund, waardoor de kniklengte, juist in de richting van 
hun kleinste traagheidsmoment, tot op de helft wordt 
verminderd. 
De luchtkist is door zeven dwarsschotten en een langs-
schot in het midden, een z.g. koningsschot, verdeeld in 
16. nagenoeg evengroote, waterdichte vakken. De dwars
schotten loopen door en het langsschot is bij elk der 
dwarsschotten onderbroken. In elk vak zijn, op onderlin-
qcn afstand van 2,20 m, nog twee niet waterdichte ver-
s'tijvingsdwarsschotten geplaatst, waarin een groot aantal 
ronde openingen zijn gespaard (spant No. 12, algemeen 
plan, geeft het aanzicht van een waterdicht dwarsschot en 
spant No. 5 dat van een niet waterdicht dwarsschot te 
zien). Twee instijgschachten, geplaatst boven de op één 
na buitenste compartimenten, geven toegang tot het inwen
dige van de luchtkist, wanneer de deur in bedrijf is en dus 
het bovenvlak van de luchtkist vrijwel doorloopend onder 
water is. In het bovenvlak en in de langs- en dwarsschot
ten zijn mangaten aangebracht. De luchtkist is zoo hoog 
mogelijk aangebracht, teneinde zoo groot mogelijke stabi
liteit bij het drijven te verkrijgen; het bovenvlak der kist 
correspondeert met den laagstvoorkomenden waterstand. 
Wordt een der compartimenten lek gestooten, dan kan 
het symmetrisch daartegenover liggend vak worden gevuld 

Voor het ontwerpen der deuren was te rekenen met: 

een hoogste buitenwatèrStand van 3,70 m + N . A . P . 
een laagste „ „ 2,50 m — N.A.P. 
een hoogste kanaalwaterstand van 0,20 m + N . A . P . 

en een laagste „ ,- 0.80 m — N.A.P. 

De grootste buitenwaterstand kan gelijktijdig met den 
laagsten kanaalwaterstand optreden en de hoogste kanaal
waterstand met den laagsten buitenwaterstand. De nor
male vervallen zijn echter zelden grooter dan 1,50 m. 
Mochten later groote reparaties aan den sluisvloer noodig 
zijn, die niet met behulp van een duiker kunnen worden 
verricht, dan ligt het in de bedoeling den sluisvloer droog 
te zetten met een grooten gewapend-beton caisson, waar
van het ontwerp in portefeuille gereed ligt, en die niet 
eerder wordt gemaakt dan de behoefte daaraan noodig 
zal blijken. In verband hiermede behoeven de deuren, 
zooals algemeen gebruikelijk is, geen dienst te doen voor 
het droogleggen van den sluisvloer, en is dus het grootste 
door de deuren te keeren verval 4,50 m. 
Daar dit verval slechts zeer zelden, en dan nog zeer tijde
lijk, voorkomt, is bij de berekening in het ijzer toegelaten 
een trekspanning van 1400 kg/cm2. 
De klinkbouten hebben voor waterdicht werk een afstand 
van viermaal en voor niet-waterdicht werk een afstand van 
zevenmaal de boutmiddellijn. 
De deuren zijn als regeldeuren geconstrueerd. Zooals 
reeds in het vorige nummer werd opgemerkt, hebben ze, 
in tegenstelling met bestaande deuren, de eigenaardigheid, 
dat de onderregel geen steun vindt tegen den slagdrempel 
maar ongeveer een meter hooger is geplaatst. De ruimte 
tusschen onderregel en slagdrempel wordt nu overspannen 
door een veerende plaat, aan de onderzijde waarvan de 
onderaanslaglijst is bevestigd. Deze plaat is nabij de uit
einden der deur stijf bevestigd. De voordeelen hiervan zijn. 
dat de onderregel nu vrij kan doorbuigen en geen voor de 
belasting der bovenregels ongunstige slagdrempelreactie 
kan optreden, waarop reeds kortelijks in het vorig num
mer werd gewezen. Een tweede voordeel is, dat de belas
ting van den slagdrempel zuiver bekend is en zeer gering. 
Als gevolg daarvan kon het graniet van den slagdrempel 
vrijwel bovenaan worden belast, waardoor op de diepte 
van de deursponning, en daarmede tevens op de fundee-
ringdiepte van den sluisvloer, kon worden bespaard. 
Tegenover deze belangrijke voordeelen staan echter ook 
eenige nadeelen. In de eerste plaats, dat de deur, wanneer 
ze moet worden gedokt, niet op de veerende plaat kan 
rusten. Dit bezwaar is opgeheven door nabij de uiteinden 
en in het midden der deur z.g. „dokkièlen" te bouwen. 
Dit zijn plaatselijke verstijvingen, die een ruimte-vakwerk-
constructie vormen, waaronder groenharthouten balken 
zijn aangebracht, waarop de deur tijdens het dokken kan 
rusten. Tevens kan de deur, wanneer ze als schuifdeur 
wordt gebruikt, daarop schuiven. Een tweede bezwaar is, 
dat de deur door de slappe plaat niet over de geheele 
lengte in de deursponning wordt geleid, maar alleen nabij 
de stijve uiteinden. Het aanslaghout daar ter plaatse zal 
dan sterk aan slijtage onderhevig zijn. Dit bezwaar is 
ondervangen door over de eerste meters vanaf de uit
einden de aanslaglijsten van groenharthout te nemen. 
Verder is er nog een bezwaar, dat verband houdt met de 
constructie van het binnensluishoofd. De riolen van dit 
sluishoofd loopen namelijk door de deurkas heen en deze 
is daardoor dus eigenlijk een onderdeel van de riolen 

1) Men zie voor de constructie van dit sluishoofd figuur 52, voor
komende op pagina 3 van het 1ste nummer van dezen jaargang. 

-) Bi] de beschrijving van de constructie der deur raadplege de lezer 
tevens de bij dit nummer gevoegde losse plaat, waarop een algemeen 
plan der deur Is gegeven'. 
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en de deur nog worden uitgedreven om gedokt te worden 
Worden twee vakken aan denzelfden kant van het konings-
schot lek gestooten, dan moeten, om de deur te lood te 
doen drijven, de twee symmetrisch daartegenover gelegen 
vakken worden gevuld. In dit geval zal bij het vervoer der 
deur van de hulp van een drijvenden bok gebruik moeten 
worden gemaakt. 

Om redenen, reeds in het vorige nummer vermeld, zijn de 
einddwarsverbanden zwaar en de tusschendwarsverbanden 
(21e spant No. 12) licht geconstrueerd. Op het eindver-
band aan de niszijde is, ter plaatse van den bovenregel 
aan de buitenzijde een horizontale stootbalk aangebracht 
om het kop vlak van de deur voor aanvaring te beschermen 
wanneer deze in de deurkas is teruggetrokken 
Behalve voor de luchtkist, bestaat de beplating der deuren 
hoofdzakelijk uit buckelplaten, ter dikte van 6 tot 10 mm 
die alle een breedte hebben van 2,20 m. Ze vinden steun 
tegen vertikale stijlen die tusschen de regels zijn aange
bracht en tegen de dwarsverbanden en zijn met de holle 
rijde naar het hooge water gekeerd. Ze krijgen dus in de 
normale belastinggevallen alleen trekspanningen op te 
nemen. De buiken der platen steken derhalve buiten de 
deur uit. Om ze voor aanvaring te beschermen zijn ter 
plaatse van het luchtkistdek, horizontale stootbalken aan
gebracht. Teneinde de deuren een grootere stijfheid te 
geven, zijn voor de eindvelden naast de buckelplaten vlakke 
platen gebezigd. 

De beplatingen van de luchtkist en ook alle andere vlakke 
beplatingen, zijn met bulb-ijzers verstijfd. De veerende 
platen hebben een dikte van 9 mm en zijn ter plaatse van 
de lasschen electrisch gelascht om plaatselijke verstijvina 
te voorkomen. 

De binnenbeplating die het zeewater keert, is opgetrokken 
to t^ .90 m + N . A . P , de buitenbeplating reikt tot 1 m + 

Op de beplatingen zijn de aanslaglijsten aangebracht met 
behulp van op de beplating geklonken hoekijzers De 
onderaanslagen zijn van gecreosoteerd dennenhout 
behalve, zooals reeds gemeld, de beide uiterste meters 
Deze zijn, evenals de vertikale aanslagen, van groenhart-
hout genomen. De vertikale aanslaglijsten vinden steun 
tegen de eindverbanden. Ter plaatse van de luchtkist zijn 
deze verbanden niet aanwezig, waarom in de luchtkist 
achter de aanslaglijsten nog aparte plaatsteunen zijn aan-
gebracht De druk op de aanslaglijst wordt zoodoende niet 
door de luchtkist-beplating, maar door het kopvlak van de 
luchtkist en de plaatsteun opgenomen. ^ 
Zooals reeds in het vorig nummer werd vermeld, zijn de 
aanslaglijsten aan de deurkaszijde op consoles geplaatst; 
dit m verband met het uitdrijven der deur. Tusschen de 
beplating en de aanslaglijsten is een reep scheepsvilt gelegd 
cuJc 3 mm. 0 

Wanneer de deur als roldeur dienst doet. rust ze geheel 
los op twee rolwagens, die, hart op hart, 35,20 m uit elkaar 
staan. Een geleiding onder aan de deur en gegoten stalen 
zoekers op de rolwagens zorgen, dat deze op de juiste 
plaats onder de deur komen. ^ 

De deur steunt op de rolwagens door middel van stalen 
ro en van 32 cm middellijn, die in dwarsrichting kunnen 
rollen en ia hellende zadels rusten1) . De hellingen der 
zade s zijn 1 : 7. Daar de speling der deur tusschen de 
aanslagen 10 cm bedraagt, kan ze naar een van belde 
zijden 5 cm uitwijken. De rollen leggen dan horizontaal een 

) Zie het detail op het algemeen plan. 

weg af van 2,5 cm en de deur stijgt daarbij 'V ; == 3 5 mm 
De deur zal dus, nadat ze het water heeft gekeerd door 
haar eigen gewicht weer in den middenstand terugrollen 
en is zoodoende, gedurende het openen en sluiten, vrij van 
de aanslagen. 

De dwarsrollen zijn twee aan twee gekoppeld. Elke rol-
wagen heeft 8 wielen die twee aan twee als balans aan 
de roiwagen zijn bevestigd. 
Stijgt dus, tengevolge van oneffenheden in de baan een 
der wielen a cm, dan stijgt de deur slechts V4 a cm' Elk 
stel wielen is voorzien van baanruimers. De rolwagens zijn 
slechts berekend op een maximaal deurgewicht van 320 ton 
Bi, het dokken moeten ze dan ook zijn verwijderd en rust 
de deur op de dokkielen. 

Teneinde de deur te kunnen laten zinken zijn in de bodems 
van de vier op een na buitenste compartimenten afsluiters 
geplaatst, waardoor waterballast kan worden ingelaten De 
bedieningsstangen dezer afsluiters gaan door het luchtkist
dek heen. Afsluiters in de beide buitenste tusschendwars-
wanden maken het mogelijk de vier buitenste vakken te 
vullen. De acht midder- rkken hebben hun waterinlaat 
aan de bovenzijde in het luchtkistdek. Ook de vier buiten
ste vakken hebben, behalve de reeds genoemde, nog een 
inlaat aan de bovenzijde. 

Het verwijderen van de waterballast geschiedt door mid
del van samengeperste lucht, waarvoor aan de bovenzijde 
der deur in langsrichting een horizontale persbuis is aan
gebracht, met een zijtak naar elk compartiment. In elk der 
zijtakken is een afsluiter geplaatst, zoodat elk vak naar 
behoefte afzonderlijk kan worden drooggeblazen. Een 
veiligheidsventiel in de hoofdpersbuis zorgt, dat de druk 
in de luchtkistkamers niet te groot kan worden. Alle 
afsluiters, zoowel van de lucht- als waterbuizen, kunnen 
vanaf de loopbrug worden bediend. 

De deuren hebben een loopbrug van 4 m breedte; de 
breedte tusschen de leuningen is ongeveer 3 m; het buiten 
de leuningen gelegen gedeelte doet dienst als bedienings-
brug voor de afsluiters. Daar de buitenbeplating lager en 
lichter is dan de binnenbeplating, is aan de buitenzijde der 
deur vaste ballast noodig. Om deze te kunnen verminde
ren is de loopbrug aan de buitenzijde der deur geplaatst 
De deuren zullen worden bewogen door middel van twee 
heugelstangen, die aan de achterzijde van de deur aan
grijpen aan twee vertikale pennen, die op de hoogte van 
4 m + N . A . P . in het vlak der beplatingen zijn bevestigd, 
(zie aanzicht Kanaalzijde met beplating, kaszijde). Schoren 
m het vlak der beplatingen brengen de door de heugel
stangen opgewekte trekkrachten naar de luchtkist over en 
een schorend verband onder de luchtkist zorgt voor over
brenging van deze kracht naar de dokkielen of rolwagens. 
Het totale ijzergewicht van één deur is 1184 ton. Daarbij 
komen nog 20,2 m3 groenharthout. 14,7 ms eikenhout en 
3,7 m3 dennenhout. 

^Srfnn t a l n a 9 e l S d a t P e r d e U r iS v e r w e r k t ' bedraagt rond 

Om de deur zuiver te lood te doen drijven zou nog 6,5 ton 
vaste ballast noodig zijn, doch deze zal niet worden aan
gebracht, daar zij slechts juist is voor bepaalde hoeveel
heden lekwater in de luchtkistvakken. Is deze hoeveelheid 
b.v. in sommige vakken anders, dan zou de ballast toch 
niet deugen. 

De deuren zijn ontworpen in samenwerking met de tech
nische bureaux van de Nederlandsche Scheepsbouw Maat
schappij en van Werkspoor, beide te Amsterdam. Bij het 
uitwerken van het ontwerp is gebruik gemaakt van het-
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Figuur 5. 

Het monteeren van de luchtkist. 
De dwarsschotten zijn gesteld en het luchtkistvlak is bijna gereed. 

geen een studiereis naar verschillende groote sluizen in 
Duitschland heeft geleerd. (Rapporten en mededeelingen 
van den Rijkswaterstaat, No. 20). 
De werkteekeningen werden vervaardigd op het technisch 
bureau van den fabrikant der deuren, Burgerhout's 
Machinefabriek en Scheepswerf te Rotterdam, waarbij op 
vele punten de details nog werden verbeterd. 

De bouw der deuren. 

De drie deuren zijn in November 1924 aanbesteed en voor 
een bedrag van ƒ 965.000,— opgedragen aan de reeds 
bovengenoemde firma. Daarbij was inbegrepen het maken 

van den afsluitcaisson der deurkassen, waarvan door 
schrijver dezes in het Juli-nummer van dit blad een beschrij
ving is gegeven, zoodat elke deur ± ƒ 300.000,— kost. 
In de aannemingssom is begrepen het vervoer der deuren 
naar IJmuiden en het dokken in de deurkas van het bin-
nensluishoofd. 
De deuren werden plat liggend op een helling gebouwd. 
De eerste plaat van de eerste deur werd 11 Maart 1926 
op de helling gelegd. Vóór dien datum was reeds veel 
ijzer voorbewerkt en waren de dwarsschotten van de lucht-
kisten van alle drie deuren gereed gemaakt. Deze schotten 
zijn alle in een mal pas gemaakt, zoodat ze bij de montage 
maar van den stapel konden worden afgehaald. 
Begonnen werd met het bouwen van een geraamte van 
de schotten en zijwanden van de luchtkist (figuur 5). Het 
luchtkistvlak en luchtkistdek werden plat liggend er naast 
gebouwd en vervolgens tegen het geraamte aangekanteld 

Figuur 6. 

Het luchtkistdek wordt tegen het reeds gereed zijnde gedeelte van de 
luchtkist aangehaald. 

Figuur 7. 

De tusschenregel wordt omhoog geheschen. 

(fig. 6). Deze vlakken werden vóór het kantelen tijdelijk 
verstijfd. Daarna werden de bovenregel en tusschenregel 
eveneens vlak gebouwd en gelijktijdig daarmede aan de 
luchtkist de aansluitende dwarsverbanden. Nadat deze 
regels waren voltooid, werden ze gekanteld en aan de 
inmiddels gereed gekomen dwarsverbanden bevestigd 
(fï$. 7). Op dezelfde wijze is ook de onderregel gebouwd 
en gekanteld, nadat aan dezen regel eerst de veerende 
platen en dokkielen waren bevestigd. Vervolgens zijn de 
overige deelen der deur ter plaatse aangebouwd. Figuur 8 
geeft nog een foto van de 1ste deur op de helling, kort 
voor de voltooiiing. 
Nadat de deur voltooid was, is de luchtkist, onder een 
over-druk van 0,8 atm. op luchtdichtheid beproefd. De 
weinige ondichtheden die gevonden werden, werden alsnog 
afgedicht. 
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Fifluur 8. 

De deur bijna voltooid op de helling. 

De beplating buiten de luchtkist werd op waterdichtheid 
beproefd met een waterstraal van 1,5 tot 2 atm 
Na deze beproevingen werd al het ijzerwerk met den 
zandstraal roestvrij gespoten en vervolgens geverfd met 
.Mtol , een in den scheepsbouw veel gebruikt verf-
preparaat, dat in drie lagen is opgebracht. Tot dusver 
kwamen twee deuren gereed en werden naar IJmuiden 

vervoerd. Ook de derde deur nadert haar voltooiing en 
zal denkelijk nog dit jaar gereed komen. 

Het te water laten en transport van de eerste roldeur naar 
Ijmmden. 

Wanneer de deur vertikaal drijft, heeft ze een diepgang 
van 12,50 m. zoodat het uitgesloten was haar vertikaal 
te vervoeren. Het was echter niet mogelijk de deur op 
haar luchtkist alléén plat te doen drijven; ze zou bij het te 
water laten onmiddellijk den vertikalen stand innemen Om 
het vervoer in plat drijvenden toestand mogelijk te maken 

Figuur 9. 

Plaatsing van de pontons onder de deur. 
Rechts de houten bekisting voor de te water-l"ating. 

Figuur 10. 

Ligging van de deur tijdens het vervoer. 

zijn tusschen de dokkielen en de beplatingen en onder den 
onderregel twee pontons tijdelijk bevestigd, elk met een 
waterverplaatsing van 100 m3 (fig. 9). 
Daardoor werd de diepgang tot ± 6,35 m beperkt. Voor 
het te water laten aan de werf, was dit echter nog te 
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m 
Figuur 12. 

Het kantelen der deur. Een sleepboot pompt water in de pontons. 

veel, te meer daar gedurende het afloopen van de helling 
de diepgang tijdelijk nog grooter zou worden. (Vóór de 
helling stond ± 6 m water). 
Om de deur tijdens het te water laten nog meer opdrijving 
te geven, is toen de ruimte, gelegen tusschen den onder-
regel en den bovenregel, geheel omkist met een tijdelijke 
houten bekisting van ± 3 m hoogte, die aan de voor- en 
achterzijde geleidelijk werd verhoogd tot 4,50 m in verband 
met opstuwing en indompeling tijdens den afloop. Deze 
bekisting is zeer duidelijk te zien op de foto, figuur 9. De 
deur zou in dezen toestand slechts een diepgang hebben 
van ± 2,70 m. 
Voor het afloopen van de helling waren, ter plaatse van 
de beide luchtkistregels, twee afloopbanen gebouwd onder 
een helling van 1 : 16, waarover de deur te water zou 
glijden. 
Zaterdagmiddag 1 uur van den 29 Januari 1927 werd de 
deur te water gelaten. De afloop verliep zooals te voren 
was voorzien. 
Na het te water laten bleek de houten bekisting lek te 
zijn, waarom de deur direkt naar diep water op de rivier 
werd versleept, waar ze voorloopig aan een paar boeien 
werd gemeerd, 
's Maandags d.a.v. werd de deur in het gemeentedok IV 

Figuur 13. 

De deur tijdens de kanteling. 

Figuur 14. 

De deur tijdens de kanteling. 

gedokt. De houten bekisting werd er hier afgehaald en de 
hier en daar beschadigde verflaag bijgewerkt. 
De luchtkist en de pontons bleken de waterproef goed te 
hebben doorstaan, zoodat met vertrouwen de overzeesche 
reis naar IJmuiden kon worden ondernomen. 
Dinsdagmorgen 8 Februari werd het dok verlaten en dreef 
de deur, nu alleen op de luchtkist en de pontons, ongeveer 
met een diepgang als is aangegeven in figuur 10. 
De deur werd nu naar de Waalhaven versleept en daar 
door twee groote sleepbooten van de firma Wijsmuller op 
sleeptouw genomen, terwijl gedurende het vervoer door 
den Nieuwen Waterweg een derde boot achter de deur 
bleef varen voor het besturen. 
De weerstand van de deur bleek echter grooter dan oor
spronkelijk was gedacht, zoodat men later op zee kwam 
dan geraamd was. Een vierde sleepboot uit IJmuiden kwam 
nu de sleep versterken. 
In figuur 11 zien we het convooi voor de haven van 
IJmuiden. 
Door goed weer begunstigd werden de koppen der pieren 
gepasseerd en werd met behendige stuurmanskunst de 
deur, zonder iets te beschadigen, in de groote sluis 
geloodst. 
Daar het binnentoeleidingskanaal naar de nieuwe sluis 

Figuur 15. 

De deur na de kanteling. 
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Figuur 16. 

De deur in de doorvaartopening. 

toen ter tijde nog niet overal voldoende diepte bood om 
de deur toegang tot de sluis te verkenen, werd de deur 
tijdelijk gemeerd aan eenige in het binnentoeleidingskanaal 
staande remstoelen. 

Het kantelen en dokken der deuren. 

In het bestek was bepaald, dat de aannemer de deuren 
na aankomst te IJmuiden, in de deurkas van het binnen-
slmsnootd moest dokken. 

Dit geschiedde om na te kunnen gaan of de deuren 
gedurende het vervoer over zee geen schade hadden 
gevaren en om een laatste onderzoek in te stellen naar de 
dichtheid van de luchtkist en de gaafheid van de verflaag. • 
Ook de tijdelijke pontons, waarmede de deur plat drijvende 

Figuur 17. 

De deur wordt in de deurkas gebracht. 

was vervoerd, moesten in de deurkas worden verwijderd 
Nadat in de binnenhaven een geul van voldoende diepte 
gemaakt was om de deur door te laten, werd deze naar 
het binnensluishoofd gebracht. 
Boven den vloer van dit sluishoofd, waar een diepte van 
± H,50 m water aanwezig is, zou n.l. de kanteling van de 
deur plaats hebben van den horizontalen naar den verti-
kalen stand. 

Dit geschiedde door de beide tijdelijke pontons vol water 
te laten loopen. Aan de bovenzijde van deze pontons 
waren daartoe een aantal gaten aangebracht, die tijdens 
het vervoer door deksels waren afgedicht. 
In figuur 12 zien we de 2de deur in den dag van het 
binnenhoofd plat drijvende. (De 1ste deur ziet men op 
den achtergrond vertikaal drijvende). 
De naast de deur liggende sleepboot is bezig water in de 
pontons te pompen. Op het moment dat de gaten van de 
pontons onder water kwamen, werd met pompen opgehou
den en voltrok zich de kanteling verder vanzelf. De figuren 
12, 13, 14 en 15 geven van deze kanteling een overzich
telijk beeld. 

Nadat de deur tot rust was gekomen, werd in enkele 
vakken van de luchtkist een weinig water ingelaten om 
de deur aan alle zijden vertikaal te doen drijven. Dit was 
noodig voor het indrijven. 

Daarna werd, op de wijze als in het eerste gedeelte van 
het artikel reeds is vermeld, de deur in de doorvaart
opening gedreven en tusschen de aanslagstijlen geplaatst, 
figuur 16 geeft een foto van de deur in dezen «tand 
genomen. 

Door het inlaten van water in de luchtkist werd de deur 
vervolgens langzaam tot zinken gebracht. Nadat de lucht
kist onder water was, werd in de vakken aan de deurkas-
zijde eenig extra water ingelaten, waardoor de deur een 
hellenden stand verkreeg, met de bedoeling de deur met 

het achtereind naar bene
den onder de stempelbalken 
van de deurkas te varen. 
Figuur 17 geeft daarvan 
een zeer interessante foto, 
vanuit het achtereind der 
deurkas genomen. Nadat 
op deze wijze de deur een 
eindweegs in de kas was 
gevorderd, werd ook aan 
de achterzijde meer water 
ingelaten en vervolgens 
voorzichtig op de voor haar 
bepaalde plaats op den 
vloer gezet. 

Met behulp van den, 
reeds in het Juli-nummer 
beschreven, afsluitcaisson 
werd nu de deurkas afge
sloten en daarna droog-
gemalen. De deur bleek 
nu met de dokkielen juist 
op de schuifbanen te rus
ten, zooals ook de bedoe
ling was. Hier werd de 
deur opnieuw op lucht
dichtheid beproefd en de 
verflaag, waar noodig, bij
gewerkt. De tijdelijke pon
tons werden nu van de 
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deur los gemaakt. Nadat de deur weer was uitgedreven, 
bleven ze op den deurkasbodem achter. Vervolgens werd 
de deurkas weer drooggezet en het water uit de pontons 
gedeeltelijk verwijderd. 
Met het weder vullen van de deurkas kwamen ze nu mee 
naar boven drijven en werden daar verder leeggemalen om 
vervolgens binnendoor naar Rotterdam te worden vervoerd 
om voor de volgende deur weer dienst te kunnen doen. 
De beide nu reeds geleverde deuren zijn tijdelijk aan de 
bolders van het binnensluishoofd gemeerd en moeten nog 

Prof. W . van der Pluym, die een bekende en erkende 
persoonlijkheid is, houdt dezen winter voor de Amster-
damsche Volks-Universiteit een cursus van tien lessen 
over bovengenoemd onderwerp. Van deze door een groot 
auditorium gevolgde cursus, zullen wij in volgende regelen 
trachten een beknopt doch duidelijk overzicht te geven. 
In zijn inleiding zegt spreker, dat de bouwkunst een bij 
uitstek sociale kunst is, omdat zij voortkomt uit het ver
langen bij den mensch om zijn leven te beschermen tegen 
allerlei nadeelige weersinvloeden en natuurlijke vijanden. 
Het doel van de bouwkunst is op de eerst plaats het for-
meeren of omgrenzen van ruimten. Het is de taak van 
den bouwmeester om hierbij aan de zakelijke kant van 
het bouwen een idieële te verbinden. 
Oud'chdstelijke kunst. Terwijl het openbaar leven in 
Rome tot ongekenden luister steeg, want tijdens de ge
boorte van Christus onder de regeering van keizer 
Augustus bewoog zich de Romeinsche kunst nog in stij-
genden lijn, begon in alle stilte, achter de gesloten muren 
en onder den grond, een nieuwe gedachte, komende uit 
het Oosten, haar moraliteitsleer te verbreiden. Langzaam 
maar gestaag zou Rome en Italië, ja het geheele Oost- en 
West-Romeinsche Rijk de nieuwe leer aanvaarden en nog 
vóór het duizendjarig rijk voleindigd was, zou het Chris
tendom, in zijn land van oorsprong afstervend, de Ger-
maansche volken bereikt hebben. Zoo ook de kunst. 
Voortkomende uit den nazomer van de antieke schoon
heid, zal ze als nieuwe wijn in de oude zakken vloeien, 
om eerst later een eigen schoonheidsideaal te doen ver
wezenlijken. Hierdoor redde zij zich het leven en entte 
zich op den geweldigen stam der klassieken. Beschou
wen we de eerste periode, besloten tusschen het begin 
van het Romeinsche keizerrijk en het Germaansche impe
rium van Karel den Grooten (Ie tot de 8e eeuw) dan 
ken men deze verdeelen in een tijd vóór en een tijd na 
keizer Constantijn den Grooten, die als eerste Christen-
keizer veel voor de ontwikkeling der christelijke bouw
kunst deed (4e eeuw na Christus). 

In het eerste tijdperk zijn het belangrijkst de catacomben 
die een geweldige uitgebreidheid hebben en in Rome het 
voornaamste zijn. (Men vindt er een merkwaardige na
bootsing van te Valkenburg. W . ) 
Dit tijdperk wordt echter niet behandeld om dadelijk aan 
te vangen met het tweede waarin uit architectonisch oog
punt de kerkbouw belangrijk begint te worden. Men 
onderscheidt hierin twee hoofdtypen: 
De langbouw, waarin overwegend de lengte-richting 
domineert (Latijnsche orde), en centraal-bouw waarin 
een middenruimte alles overheerscht. 

van een brugdek met leuningen worden voorzien. Het 
plaatsen van de deuren op de rolwagens zal eerst geschie
den als ook de derde deur is aangekomen. 
W e mogen aan het eind van dit artikel wel hulde brengen 
aan den technischen dienst van den fabrikant der deuren, 
die het ingewikkelde probleem van den bouw en de te 
water lating der deuren op zoo voortreffelijke wijze tot 
uitvoering heeft weten te brengen, alsook aan de gezag
voerders der vaartuigen, die de logge gevaarten zonder 
eenige averij hebben overgebracht. 

In de Latijnsche richting hebben de bouwmeesters zich 
vooral geïnspireerd aan het deftige woonhuis, waarin de 
eerste Christenen vaak hun bijeenkomst hebben gehouden 
en waarvan dan ook het type in de kerkbouw wordt 
teruggevonden. In plan toch zien we achtereenvolgens 
het voorhof (atrium) of boetelingenhuis (narthex), hoofd
en rijbeuken, zangkoor, priesterruimte met bisschops
zetel, dat met lichtbeelden nader wordt aangetoond. 
Klaar en overzichtelijk, gelijk de klassieke tempel, is het 
vroege godshuis der eerste christenen. Uitwendig sober, 
inwendig versierd met schilder- en mozaïekwerken. Ook 
de beurs (basilica) diende tot prototype der Christelijke 
kerken. 
Bij lichtbeelden worden daarna besproken de St. Clemens-
en de St. Pauluskerk te Rome, de San Ambrosio te Milaan 
(waarvan in het Jan.no. een schets van arch. Retera Wzn. 
voorkomt) en de St. Apollinarus te Ravenna, welke plaats 
voor de vroegere kerkbouw het belangrijkst is. 
Byzantijnsche richting. Constantijn de Groote had het 
oude Byzantium (het tegenwoordige Constantinopel) tot 
de tweede hoofdstad des Rijks gemaakt (330) en bij den 
dood van Theodosius werd het wereldrijk in een Wes -
tetsch- en Oostersch Romeinsch Rijk gesplitst. Voor de 
bouwkunst is dit Oosten zeer belangrijk. Hier ontwikkelt 
zich de centraalbouw (koepelsysteem) en reeds vroeg
tijdig geven Rome, Ravenna en Constantinopel daarvan 
voorbeelden in graf- en doopkapellen, benevens kerken. 
Het machtigst is de Aya-Sophia (Heilige wijsheid) te 
Constantinopel gebouwd onder Keizer Justinianus (527— 
565), die na de voltooiing uitriep: „Ik heb koning Salomon 
overtroffen". 
Nog altijd is de Aya Sophia in het moderne Babyion, zoo-
als Constantinopel met recht genoemd kan worden, het 
bewonderingswaardige bouwwerk, waaraan geen kosten 
gespaard zijn, en dat onder de heerschappij der Turken 
zeer weinig heeft geleden. Zij kunnen dus geen barbaren 
genoemd worden. 
Alleen hebben zij de menschfiguren overschilderd die 
volgens de Koran niet toelaatbaar zijn en verder de ruimte 
gevuld met losse meubelen; de opgehangen groote Turk-
sche schilden ontsieren de algemeene indruk. Van buiten 
beschouwd valt de eerste aanblik dezer kerk, nu moskee, 
niet mee door de zware contreforten die de koepel moeten 
steunen en de minaretten die daarboven uitsteken. In
wendig is de ruimte- en hoogtewerking overweldigend. 
De kostbaarste marmersoorten en bronzen versieren het 
geheel. Van de prachtige mozaïkvloeren is door de over
dekking niets te zien. 
Op zichzelf is deze koepelbouw op een vierkanten onder-
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bouw voor vulcanische streken zeer gevaarlijk. Slechts 
een steen behoeft los te laten om het geheel ineen te doen 
storten. 

In de Byzantijnsche richting bereikt de decoratieve kunst 
2i)n hoogtepunt in de marmer- en glasmozaïken. Van de 
concreet realistische schilderkunst der Romeinen is in de 
Byzantijnsche beweging de tendenz naar het abstract-
bovenzinnelijke verlegd. 

Door de trek der Hunnen onder Theodorik de Groote 
naar het Westen, wordt de invloed dezer kunst mede 
overgebracht, waarvan men te Ravenna nog de getuige
nis ziet in de doopkapel en de St. Vitale, waarvan de 
koepels op een achthoekigen onderbouw rusten. 
Het Christendom vervolgt zijn loop over de Alpen L. 
het wereldrijk van Karel de Groote begint een nieuwe 
expansie en weldra zullen de kunstbegrippen van gene 
zijde ook bij de Germaansche volken doordringen 
De bouwwijze van Ravenna werd naar Aken overge
bracht bij den bouw van den dom in versoberden vorm 
waarin men de overeenkomst met Ravenna nog kan 
terugvinden, hoewel de 19e eeuwsche aanplaksels veel 
daarvan aan het oog onttrekken. Inwendig ziet men er 
meer vai^ ook aan de kolommen, die dubbelkapiteelen 
hebben De Karolingische kapel te Nijmegen vertoont 
hetzelfde karakter. 

Na het jaar 1000 begint een algeheele opleving en niet 
het mmst zullen voor de twee eerste eeuwen de groote 
monnikorden voortkomende uit de Benedictijnen: de 
Uuniacenzers en de Cisterciënzers, uit Bourgondië, voor
al de leiding op zich nemen. 

Men heeft sinds het begin der 19e eeuw dit tijdperk van 
1000 tot 1250 den naam van „Romaansch" gegeven hoe
wel de kunst bij de Germanen minstens even zoo 'groot 
was. 

Romaansche kunst. Na Karel den Grooten, die in 814 stierf 
viel het groote rijk uiteen. Veel hadden de volken té 
lijden van de invallen der Noormannen. Nieuwe schuil
plaatsen werden gezocht en gevonden, dat waren de 
kloosters, binnen welks muren wetenschap en kunst naar
stig werden beoefend en hare schatten bewaard. Het jaar 
1000 werd met veel spanning tegemoet gezien, omdat 
men tegen dat tijdstip de dag des oordeels verwachtte 
loen angst en vreeze voorbij was, wijzigde zich weer het 
leven. De geloovigen uiten hunne dankbaarheid door hun 
verknochtheid aan de kerk, die een geweldigen opbloei 
beleefde. 

Het Christendom, dat ook voor het Noorden eene zen
ding te volbrengen had, stelde ook aan het kerkgebouw 
zijn zakelijke eischen. Er wordt meer ruimte verlangd 
voor de priesters en geloovigen, meer en veiliger ruimte 
voor de kerkschatten, meer zekerheid tegen brandgevaar 
grooter aanzien, enz. De bouwmeester heeft aan deze 
eischen te voldoen. Als kunstenaar aanvaarde hij de zake
lijkheid om zijn product tevens hierboven op te voeren en 
tot een kunstdaad te laten uitgroeien. Het groote koor 
de krypt - - ook wel onderkerk genoemd — en voor alles 
het gewelfstelsel, kruisgewelf op vierkant, hangt met dit 
alles samen. 

Zoo ontstaat een nieuwe vormgeving, het Romaansch 
waarvan het karakteristiek zoowel uit- als inwendig reeds 
sterk verschilt met de oud-christelijke kerk. 
In deze kunst ontwikkelt zich vooral ook de bouwbeeld
houwkunst, die in de gothiek haar hoogtepunt zal be
reiken. 

De ontwikkeling dezer kunst wordt nagegaan bij in- en 
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exterieurs van Romaansche kerken in verschillende stre
ken van Frankrijk, o.a. de St. Trophimo te Arles de 
abdijkerk te Veselay, de kerken St. Trinité en St. Etienne 
te Caen, de St. Front te Perigieux en de kathedraal te 
Angouleme. 

Hierbij worden verschillende gewelfconstructies bespro
ken en opgemerkt dat in vakboeken nogal eens de be
grippen graat- en ribgewelf met elkander verward 
worden. 

Tevens dat de naam „romaansch" voor dezen stijl aan
genomen bij de aanvaarding nogal bestreden werd en 
door de Engelschen niet gewild was. Zij hebben daarvoor 
een eigen naam waarin de herinnering wordt levendig 
gehouden aan de Normandiers, die onder Willem den 
Veroveraar, deze kunst naar Engeland overbrachten 
Ue gewaande anonymiteit der middeleeuwsche bouw
meesters, die voor het meerendeel kloosterlingen waren 
wordt sterk overdreven geacht. Het is waar, dat vele 
namen onbekend en vergeten zijn, maar evenzeer, dat in 
sommige kerken wel zes of zeven namen van opvolgende 
bouwmeesters vermeld verden. 

Voor Duitschland wordt de evolutie in den Romaanschen 
kerkbouw nagegaan aan de kerken in de Harz- en Rijn
streek, o.a. te Hildesheim, Worms. Spiers en Keulen. 
Hebben de Romaansche kerken gewoonlijk rechtopgaande 
vierkante torens, in Duitschland vindt men ook ronde 
torens; verder dubbelkorige kerken, kerken dus, die geen 
hoofdingangen hebben en daardoor iets van het monu
mentale inboeten. Dikwijls heeft de plattegrond een klaver-
bladvorm. Opmerkelijk is verder, dat Romaansche kerken 
vaak veel torens hebben. 

Bij het bespreken van de hoofdkerk te Spiers, die in de 
19e eeuw bijna geheel vernieuwd is, vindt spreker gelegen
heid op te merken, hoe alles op een schabloonachtige 
manier gedaan en voortgekomen is uit slechte ateliers die 
ook het inwendige van vele kerken door een zelfde infé
rieure soort beeldhouwwerken ontsieren. Ook in ons land 
weet men daarvan mee te praten. In de laatste jaren is 
daar veel verbetering in gekomen, omdat de liefde voor 
de kunst toenam en het werk van den echten kunstenaar 
meer gewaardeerd wordt. Er wordt minder mechanisch 
gewerkt. 

Een restauratie van beter hoedanigheid onderging de Dom 
van Mainz. onder leiding van Dr. Cuypers. die daarvoor 
den titel van Dombaumeister verwierf. 
Langzamerhand verloor de Romaansche stijl haar strenge 
vormen en kwam tot rijker ontplooiing daarvan. 
De laat-romaansche kerk te Limburg a. d. Lahn, die in 
de 13e eeuw gebouwd werd op een rots, waardoor zij als het 
ware met de natuur een is geworden, is al veel rijker in 
detailleering en de spitsboog is er reeds aanwezig. 
Bij gebrek aan tijd wordt België niet besproken hoewel 
de Romaansche kunst in Doornik zelfs zeer belangrijk is. 
In Nederland zijn de monumenten minder grootsch maar 
niettemin toch typeerend. Baksteen komt hier tusschen 
1000 en 1200 weinig voor en dan nog het meest in 
Groningen, dat voor den Rijks-bouwmeester Peters aan
leiding was om te beweren van wel. In hoofdzaak werd 
voor den bouw natuur- en tufsteen gebruikt, het eerste 
vooral voor de kolommen die het meest te dragen hadden. 
Toch waren er blijkens de archieven in de 13e eeuw reeds! 
volledige steenbakkerijen. Spreker onderscheidt voor 
Nederland vier scholen, n.l. Limburg, Twente, Utrecht en 
Friesland. 

De St. Servaes te Maastricht, wordt met zijn Gotische 
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buurkerk en renaissance-bestuursgebouw eerst als stede
beeld beschouwd. Deze Romaansche kerk uit de Rijnsche 
school, is in later tijd vooral aan den voorgevel schromelijk 
mishandeld en verder met torentjes van blik en suikergoed 
nog meer toegetakeld. 
De Lieve Vrouwekerk te Maastricht heeft een imponeeren-
de geweldige, gesloten fassade. 
Susteren heeft ook een prachtige, sobere kerk. 
Ook St. Odiliënberg heeft een mooi exemplaar. 
Dan verdient nog vermelding de Munster te Roermond, 
die ook door Dr. Cuypers gerestaureerd werd. 
Van vier Romaansche kerken te Utrecht, waar vier kapit
tels waren, zijn er drie gesloopt, waarvan de Mariakerk 
het meest merkwaardigste was. 
Over is nog alleen de St. Pieter, die van buiten door stal
deurarchitectuur weggewerkt is. Het interieur is evenwel 
buitengewoon stemmig. Er is bovendien nog een goed 
onderhouden krypt. De Hollandsche zin voor schoonheid, 
d. i. schoonmaken, zuiverhouden, is oorzaak geweest dat 
alles gewit werd, ook de zandsteenen kolommen, die later 
als zandsteen werden overgeschilderd, zoodat de ware 
natuur onder de nabootsing verborgen zit. Ook van deze 
kerk zijn de muren van tufsteen. 

De verbetering van de Maas t 

door Ir. C. P* Vijverberg^ c* i. 

W a t het z.g. opknappen of schoonmaken betreft, her
innert zich spreker een geval te Workum (Friesland), 
waar de vloer in de Groote kerk, met uitzondering van 
enkele blauwe zerken, door den koster geteerd was. 
In de provincie Groningen, o.a. te Bedum komen enkde 
merkwaardige romaansche kerkjes voor. 
Voor deze kunst in Italië worden o.m. beschouwd de San 
Zeno te Verona, de San Miniato te Florence, de campanile 
(klokketoren) van de San Marco te Venetië en de reeds 
eerder besproken San Ambrosio te Milaan, welke voor het 
land ook weer in vier scholen verdeeld worden. 
De fassade is gewoonlijk zeer simpel, de kolommen worden 
soms door leeuwen gedragen, terwijl de toren altijd vrij 
van de kerk staat. W a a r de krypt toepassing vindt, wordt 
deze in tegenstelling met het Noorden, altijd ruim ge
houden. 
De klokketoren van de San Marco te Venetië, die een 
stad van kleurenschittering is, is waarschijnlijk tengevolge 
van rotting door de fundeering gezakt en ineengestort, 
maar later weer naar de nog bestaande teekeningen her
bouwd. 

(Wordt vervolgd). 
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heid op ongeveer 3150 mVsec gesteld worden. Wanneer 
die maximum afvoer van 3000 resp. 3150 m8/sec worden 
vergeleken met den maximum afvoer bij voorgaande hoog
waterperioden, sedert de geregelde waarnemingen te 
Maastricht zijn begonnen, dan blijkt dat de maximum afvoer 
thans belangrijk grooter is geweest dan in de ruim 100-
jarige waarneiningsperiode is voorgekomen. Vermoedelijk 
moet men voor Maastricht, Roermond en Venlo tot 1740 of 
1643 teruggaan om een hoogeren rivierstand bij open rivier 
te vinden. De daarbij voorgekomen maximum afvoer blijft 
echter ruim 15 procent beneden den afvoer van Januari 
1926 en bij het opmaken van een verbeteringsplan voor de 
rivier, dient te worden nagegaan, waaraan die vergrootte 
afvoer is te wijten teneinde te moeten aannemen dat er al 
of niet gegronde reden bestaat om voor de toekomst op 
een nog grooter afvoer te rekenen. 

Nu is uit een door het Koninklijk Nederlandsch Meteo-
roligsch Instituut ingesteld onderzoek gebleken, dat, wat 
de meteorologische omstandigheden betreft, bij het hoog
water van Januari 1926 een bizonder ongunstige samen
loop ven omstandigheden is voorgekomen, zoodat de be
langrijke overschrijding van den maximum afvoer gedu
rende de laatste 100 jaar, daardoor, zonder dat bepaald 
aan andere oorzaken behoeft te worden gedacht, zou 
kunnen worden verklaard. Bij den reeds zeer ongunstigen 
samenloop van den belangrijken sneeuwval in November 
en December 1925, de plotseling sterke temperatuurs-
stijging na midden December, waardoor veel sneeuw is 
gesmolten en den abnormaal grooten regenval na midden 
December in het geheele stroomgebied van de Maas. 
voegde zich nog de bizondere omstandigheid, dat de zware 
regens van eind van December als het ware met het op
komende hoogwater meeliepen. Bij den zeer belangrijken 
regenval over het geheele stroomgebied kwam dus gelijk-, 
tijdig tot afvoer een belangrijke hoeveelheid gesmolten 
sneeuw, terwijl zich als abnormaliteit nog het geval voor
deed, dat de maximum regenval met het opkomende hoog
water mee rivierafwaarts verliep en de maximum aanvoeren 
der zijrivieren zich dus rivierafwaarts in sterkere mate dan 
anders samenvoegden. Deze ongunstige samenloop van om
standigheden kan wel van dien aard worden beschouwd, dat 
redelijkerwijs niet op een nog ongunstiger samenloop in 
de toekomst behoeft te worden gerekend. Hoewel dus niet 
bepaald aan andere dan meteorologische oorzaken van den 
grooten waterafvoer behoeft te worden gedacht is er toch 
nog een globaal onderzoek ingesteld naar den mogelijken 
invloed van de ontbossching tijdens den oorlog, in de 
eerste plaats omdat dit punt vrij algemeen van invloed 
wordt geacht en in de tweede plaats omdat, wanneer wer
kelijk de invloed van ontbossching van beteekenis zou 
zijn geweest, daarin wellicht aanleiding zou kunnen worden 
gevonden op een spoedige herbebossching aan te dringen. 
Gebleken is echter, dat die ontbossching zeker niet meer 
heeft bedragen dan 33^ pCt. van het stroomgebied van de 
Maas, zoodat bezwaarlijk kan worden aangenomen, dat 
hieraan een belangrijke vermeerdering van den maximum 
afvoer is toe te schrijven: een vermeerdering van een paar 
procent schijnt wel het uiterste dat daarvoor in rekening 
zou kunnen worden gebracht. 

Aangezien bij het hoogwater van Januari 1926 de maxi
mum afvoer belangrijk grooter is geweest dan bij voor
gaande hoogwaterperioden, behoeft het niet te verwonde
ren dat ook belangrijk hooger standen dan vroeger zijn 
voorgekomen. Toch waren er enkele omstandigheden, die 
deden vermoeden, dat de grootere afvoer niet de eenige 

oorzaak van de voor sommige plaatsen zoo belangrijke 
overschrijding van den hoogst voorgekomen waterstand 
is geweest en dat voor een, zij het ook gering, deel de 
verhooging het gevolg is geweest van vermindering van 
het afvoervermogen van de Maas beneden — en vermeer
dering boven Roermond. Uit het dienaangaande ingestel
de onderzoek is gebleken, dat boven Roermond het afvoer
vermogen door de in den loop der jaren uitgevoerde bag-
gerwerken iets is verbeterd, doch dat, beneden Roermond 
tot het punt waar de verlegging van den Maasmond zich 
heeft doen gevoelen, het afvoervermogen verminderd is. 
Bovendien is de bij den brugbouw te Mook en dichting 
van den bovenmond van den Beerschen Overlaat aange
brachte pro f iel verruiming door aanslibbing der uiterwaar
den thans belangrijk afgenomen en is tevens nog een be
perking van het doorstroomingsprofiel bij de normalisee
ring der rivier tot stand gebracht. 

Voorgesteld wordt nu om de verbetering van het afvoer
vermogen der Maas tot stand te brengen door 10 . vergroo
ting van het verhang in het zomerbed door afsnijding van 
bochten en 2°. vergrooting van het doorstroomingsprofiel 
van het zomerbed door inkorting of opriuming van krib
ben, verbreeding en verdieping van het zomerbed gepaard 
met den bouw van een stuw met schutsluis bij Heere
waarden. Op bijgaande situatie zijn aangegeven de voor
gestelde bochtafsnijdingen. Gerekend volgens de as der 
rivier zal tusschen Roermond en Grave de rivier met 
43^ km en tusschen Grave en de Blauwe Sluis met 19,4 km 
worden verkort. Gewerkt zal worden rivieropwaarts^zoo-
dat als het laatste werk van de verbetering zal zijn de in
richting van de kade in den Beerschen Overlaat tot ban
dijk, waarmede dus de Beersche Overlaat gesloten zal zijn. 
De geheele rivierverbetering zal vorderen 15 millioen 
tusschen Roermond en Gennep en 30 millioen tusschen 
Gennep en de Mond der Donge. 

Het hoofddoel van de voorgestelde rivierverbetering is de 
opheffing van den Beerschen Overlaat, door de Maas be
neden dien Overlaat voor den maximum afvoer in te rich
ten, zoodat Noordoostelijk Noord-Brabant van de op on
geregelde tijden terugkeerende overstroomingen wordt be
vrijd. Bovendien zal verkregen worden een verlaging van 
den hoogsten te verwachten rivierstand te Grave tot onge
veer 10,80 -f N.A.P. Wanneer nu de dijken worden in
gericht op den maximum afvoer, zooals die in Januari 1926 
zou zijn voorgekomen bij den bestaanden toestand met 
de werking van den Beerschen Overlaat en zonder dijk
doorbraken, dan kan na de rivierverbetering met ophef
fing van dien Overlaat niet alleen een herhaling van den 
watervloed van 1926 met de daaraan verbonden calamitie-
ten met gerustheid worden afgewacht, doch zal, wegens de 
verlaging van den hoogsten stand boven Megen, het risico 
van de achter de dijken gelegen landen niet onbelangrijk 
zijn verminderd. Van de algemeene verlaging der hooge 
rivierstanden zal nog wel meer voordeel worden onder
vonden, doordat in de zomermaanden de overstrooming 
der uiterwaarden absoluut zal zijn uitgesloten. Verder 
zullen de afwateringen door de Hertogswetering, de Dieze 
en het kanaal 's-Bosch-Drongelen in gunstiger conditie 
komen, hetgeen een eenvoudiger oplossing van het afwate
ringsvraagstuk van Noordoostelijk Noord-Brabant moge
lijk maakt. Ook de scheepvaart op de Maas beneden 
Grave zal door de rivierverbetering belangrijk worden ge
baat: beneden Grave zal de Maas te allen tijde bevaar
baar worden met schepen van 1000 ton. 
Bij de beoordeeling, of thans de tijd gekomen is, om een 
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aanzienlijk bedrag te besteden voor een krachtige verbete
ring van de Maas, zullen niet alleen de ten aanzien van 
den afvoer van hoog opperwater waarneembare voordee-
len in aanmerking moeten worden genomen, doch even
zeer het niet door cijfers aan te geven voordeel van de, 
zoo niet geheele opheffing dan toch belangrijke verminde
ring van het gevaar bij zwaren ijsgang. Berekeningen kun

nen daaromtrent niet worden gemaakt en absolute veilig
heid kan bij ijsgang in rivieren niet worden gegarandeerd. 
Indien echter het ontworpen verbeteringsplan wordt uit • 
gevoerd, waardoor de vele scherpe bochten worden afge
sneden of verflauwd en het doorstroomingsprofiel wordt 
verruimd, zal redelijkerwijze ook in dit opzicht de toe
komst met gerustheid kunnen worden afgewacht. 

L a n d h u i s j e s , 

door A. Bontenbal, Architect» 

Schuurtje, tevens rtjwlelbergplaats. 

Steeds meer is de vraag naar de landhuisjes, welke hier 
zijn afgebeeld. De menschen willen na hun vermoeienden 
werktijd rust hebben in een rustige omgeving. De trein- en 
tram verbinding en, welke den laatsten tijd veelvuldig tot 
standkomen, werken er zeer toe mede, om na den afge-
loopen arbeidstijd de duffe stad te ontvluchten. 
Vroeger lag zulks alleen in het bereik van kapitaalkrach
tige menschen; thans is dit echter anders geworden. 
Ook het moeilijke dienstbodenvraagstuk is een factor, die 

tot den bouw van zoodanige landhuisjes medewerkt. De 
landhuisjes worden steeds meer van alle gemakken voor
zien, zroal.s centrale verwarming, waarvoor men voor deze 
huisjes het beste van het keukenfornuis kan gebruik maken, 
vaste waschtafels, stopcontacten voor stofzuigers, enz. 
Fig. 1 geeft een afbeelding van een klein landhuisje. Fei
telijk bestaat dit uit één kamer, doch in deze kamer is 
een nis ontworpen, welke als eethoek is gedacht. Wan
neer het eten is afgeloopen, kan men deze nis met een 
gordijn onzichtbaar maken. Ook heeft dit het voordeel, dat 
er slechts één kachel behoeft gestookt te worden. Dit 
voordeel komt echter niet in aanmerking, wanneer het huis 
van een centrale verwarming is voorzien. 
Fig. 2 geeft een afbeelding van de eetkamer, welke ge
heel apart is ontworpen. Deze eetkamer staat in directe 
verbinding met de keuken door middel van een dienluik. 
Deze eetkamer kan eenvoudig worden gemeubileerd door 
z.g. oud-Hollandsche stoelen, welke hier zeer op hun 
plaats zijn. De woonkamer kan dan met meer aandacht 
worden behandeld. Men moet vooral oppassen, dat deze 
meubileering rustig en eenvoudig gehouden wordt. 
Gelukkig zijn er thans eenvoudige mooie meubelen te ver
krijgen voor een billijken prijs. Vele meubelarchitecten 
leggen zich toe op het ontwerpen van moderne meubelen 
zooals op verschillende tentoonstellingen is waar te nemen. 
Toch moeten wij bekennen, dat er nog veel menschen 
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Gevels en Plattegronden 
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Figuur 2. 

Gevels en Plattegronden 

zijn. dis zich met hand en tand vasthouden aan het ve, 
onderde type z 9 . k M l e r m e t ,„,„ D

 a » h « J ^ " 

h n . ^ a a h ™ , te n t o n ^ " w ï ^ Ï L ^ f S S 

Gelukkig begmt men dat bezwaar in te zien. doch velen 
za l ik t r r t 1 1 1 6 ' l 0 S m a J r Van d e 2 e 0 ^ e gedachten Toch 
a? tl h r . " m e e n d e r V 0 l 9 e n d e — - e r s een ontwe p 
af te beelden waarin het oude type, z.g. kamersuite zoo 
goed mogelijk is opgelost, «^uue zoo 

Het lilde Nationaal Veiligheidscongres 
(Bouw-Veiligheid)» 

Dit congres, voor de Bouw-veligheid het eerste w . rH f 

hAore:fectrde" - , 8 - 1 9 N o v i b T £ ^ 

Vrijdagochtend 9 nnr werden de aanwezi9 e„ het welkom 
loegeroepen door den voorzitter Dr. N. M JosephnTmr 
die da( in het bijzonder nog eens deed lof d j h 
van Amsterdam Hij tooide ^ c t t e T t e ^ ^ ^ T d e 1 

eroote opkomst hoewel hij gaarne meer werkge^rs had 

nnVTTr* a a n t a l b e d r i i f s ° n g ^ a l l e n was reden ae-
noeg om dzt Congres te beleggen en daarop maatregelen 
te beramen tegen dit onheil. " t regejen 

Het was de burgemeester, de heer W . de Vluot oon „ * 
genoegen, dat dit Congres te A m s t e r d t werd g e h o u Z 
Door de heen 2..n er .n ^ h bf u

e™-
denmgen gemaakt, maar van veiligheidsvoorschrift^ wa 
daarvan nimmer sprake. t u r n e n was 

T e ' l l e a T d l t / 3 1 1 ^ 1 1 ^ Z i j n ™°W^. burgemeester 
weet h ï h o f T 6 6 e e n

1
a a n v a n g 9 ^ a a k t is. Ui?ervaring 

Sop^htt bi™6 T^11 " OP het ^bied van ve% 9 
neid op het bouwwerk nog een volkomen anarchie heerscht 
Gezond verstand en helder inzicht alsmede samenwerking 

tusschen werkgevers en -nemers zijn noodig om dezen 
toestand te verbeteren. 

Van zijn kant gaarne aan dit doel medewerkend, verklaart 
hij het Congres geopend. vcriuaarc 

Na deze rede was het woord aan den heer C. T Ph Zaal 

t e r o - S T ? ; 6 1 1 " 3 3 1 ^ d e n A r b e i d ' m e t h ^ 'ondet werp. VeUghetds-wetgeving voor het honwbedrijf. Hij 
noemde z ĵn onderwerp verschrikkelijk droog en weinS 
sympatbek. Als de aannemers, opzichters en a M e s 
voelden zooals hij. zou de toestand al veel beter z l De 
zorg voor de veiligheid wordt helaas maar al te ze r ver! 
waarloosd. Juist zij, die bij de veiligheid het meeste be-
lang hebben, doen er het minste voor' Dat zij steeds weer 

sluiten'Ts T 1 ' / 6 geVa™ d i e h e n d a g * omringen sluiten, is inleider een raadsel. 

De vele voor veiligheid goedbedoelde propaganda is niet 
m staat gebleken hieraan veel te veranderen. Het zal dan 

AZ.T.19 'T 0 m d W a n 9 t o e t e P a s s e n - Z o n d e r voort-
du end toezicht op de zorgeloozen zal geen grootere 
veihgheid worden bereikt. ««jotere 

Of dit toezicht moet geschieden door rijks- of gemeente 
ambtenaren is niet van principieel belang. Maar waar he 
n.et mogelijk is, dat alle gemeenten even goede z o J a a n di 

r e t h e r R r k h 6 8 ^ 2 " , - ^ T e l^ens9zijn zeSaam ' -moet het Ki,k hierin wel voorgaan 

z i c ^ S r h ' 6 1 ? 6 d!fnSten d i e d a 9 e l i j k s m e t d e bouwwerken 
nen d. I ? n ' ^ ^ het Riikstoezicht krachtig steu" 
nen door het opsporen en mededeelen van tekortkom%en-



het verdient tevens aanbeveling die gemeentelijke diensten 
bevoegdheid te geven tot dwingend optreden, waar onmid
dellijk gevaar mocht blijken. 
Strafbaarstelling van de arbeiders mag niet leiden tot ver
zwakking van de aansprakelijkheid van den werkgever en 
het opzichthoudend personeel. 
Inleider kwam daarna tot de volgende conclusies: 

1. De onvoldoende zorg voor de veiligheid op bouw
werken is meer dan van onkunde, het gevolg van zorge
loosheid van werkgevers, opzichters en arbeiders. 

2. Tegen die schuldige nalatigheid helpen propaganda en 
voorlichting door geschriften of prenten of op cursussen 
niet afdoende. Hier is dwang helaas onmisbaar. 

3. De handhaving van de daartoe noodige wettelijke 
veiligheidsvoorschriften is alleen dan verzekerd, wanneer 
speciale ambtenaren de zorg voor de uitvoering tot hoofd
taak hebben. 

4. Om dezelfde redenen, waarom de wettelijke arbeiders 
bescherming Rijkszaak is, behoort ook voor de veiligheids-
wetgeving op de bouwwerken door den Staat gezorgd te 
worden. 

5. De gemeentelijke diensten, die dagelijks met in uit
voering zijnde bouwwerken, uit anderen hoofde bemoei
ingen hebben, kunnen het Rijkstoezicht krachtig steunen 
door het opsporen en meedeelen van tekortkomingen; het 
verdient tevens aanbeveling die gemeentelijke diensten 
bevoegdheden te geven tot dwingend optreden, waar on
middellijk gevaar dreigt. 

6. Strafbaarstelling van de arbeiders voor het niet in 
achtnemen van veiligheidsmaatregelen, mag niet leiden tot 
verzwakking van de aansprakelijkheid van den werkgever 
en het opzichthoudend personeel. 

Na een pauze van tien minuten kreeg het woord ing. J. P. 
Josephus Jitta, ingenieur bij den Rijkswaterstaat, over het 
bouwen van de schutsluis bij IJmuiden. (Het Vad. v. d. 
Bouwv. heeft in voorg. nrs. veel interessant nieuws over dit 
werk medegedeeld). 
Over het algemeen wordt er meer gedacht en gesproken 
over huisbouw dan b.v. groote waterbouwkundige werken 
zooals dat te IJmuiden. 
Aan de hand van een aantal lichtbeelden deelde spr. ver
schillende bijzonderheden over dit werk mede, alsook over 
datgene, wat in het belang van de veiligheid gedaan wordt 
en nog getracht wordt te doen. 
Bij een werk van zulk een grooten omvang waarin men 
nog geen voldoende ervaring heeft, zijn uiteraard de kansen 
op ongevallen zeer groot. Vele ongevallen ontstaan vooral 
door vallende voorwerpen. Over het algemeen waren de 
ernstige ongevallen niet veelvuldig, toch werd in 1926 nog 
36 pCt. van het totale arbeidsloon wegens ongevallen uit
gekeerd. Van 180 arbeiders kregen 100 letsel. 
De hierop volgende conclusies waren: 

1. Aan het bouwen van een werk als de nieuwe Schut
sluis te IJmuiden, zijn, wat betreft de veiligheid der arbei
ders, gevaren verbonden welke bij de huidige ontwikkeling 
der techniek moeilijk zijn op te lossen, zonder ingrijpende 
veranderingen te brengen aan de hiertoe meest geschikte 
werkwijze en zonder den bouwtijd te verlengen en de 
bouwkosten aanzienlijk te verhoogen. 

2. Alleen het verbieden van bepaalde handelingen van 
arbeiders op bouwwerken in het belang van de veiligheid 
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is niet afdoende: zoo eenigzins mogelijk moeten deze 
handelingen tevens practisch onmogelijk worden gemaakt 

3. Netheid en orde op een bouwwerk verhoogen de veilig
heid, terwijl zij de door den aannemer te maken kosten 
verlagen. 

4. Een arbeider, die bemerkt, dat ergens op het bouw
werk de veiligheid niet voldoende verzekerd is en die de 
fout niet herstelt of verzuimt daarvan melding te maken 
aan den aannemer, begaat een nalatigheid tegenover zijn 
mede-arbeiders. 

5. Het is gewenscht dat de veiligheids-wetgeving voor
ziet in de mogelijkheid den aannemer van bouwwerken in 
bepaalde gevallen te verplichten aan een of meer arbeiders 
uitsluitend op te dragen het verrichten van werkzaam
heden in het belang van de veiligheid. 

6. De samenwerking tusschen Arbeids-inspectie en ,,Di-
recties'Van bouwwerken als bedoeld in § 481 der A.V. 
(Algem. voorschr. v. d. uitvoering en het onderhoud van 
werken onder beheer van het Departement v. Waterstaat) 
is gewenscht; eischen voor een bepaald bouwwerk door 
het Districtshoofd der Arbeids-inspectie gesteld op grond 
van art. 7 der Veiligheidswet moeten worden beschouwd 
als te vallen onder § 461 der A. V., en het waken voor de 
nakoming daarvan behoort derhalve tevens bij de betrok
ken ..Directie" te berusten. Afschrift van deze eischen, 
benevens van het eventueele beroep op den Minister en 
van diens beslissing, bedoeld in art. 16 der Veiligheidswet, 
zou op grond van het voorgaande aan de „Directie" van 
het betreffend bouwwerk moeten worden gezonden. 

7. Het is gewenscht in het Veiligheidsbesluit op te nemen 
het verbod om spijkers uit gebruikte bekistingshout e.d. te 
laten steken. 

De stellingen van beide inleiders werden daarna aan critiek 
onderworpen. 

De heer Achterbergh (Alg. Bouwv.arb.bond) had het ge
troffen, dat de inleiders niet genoemd hebben de hygiëni
sche maatregelen, die op een bouwwerk kunnen worden ge
nomen. Om de te treffen wettelijke maatregelen tot wer
kelijkheid te maken, lijkt het spr. gewenscht om commis
sies te vormen waarin b.v. zitting hebben: 2 patroons, 2 
arbeiders en 1 arbeidsinspecteur. Verder zouden vele con
troleurs moeten worden benoemd uit arbeiderskringen, die 
het bedrijf kennen en in wie de arbeiders voldoende ver 
trouwen hebben om alle mogelijke inlichtingen te geven. 
De conclusie van den heer Zaalberg, dat ook de arbeider 
strafbaar gesteld moet kunnen worden acht hij als regel 
onjuist en onmogelijk, daar de patroon op het werk het 
gezag heeft en ook de beslissing of veiligheidsmaatregelen 
zullen worden toegepast. Tevens zal het verantwoordelijk 
stellen van patroon, opzichter en arbeider, tot gevolg 
hebben, dat niemand meer verantwoordelijk is en dat bij 
rechtszaken de arbeider de dupe wordt. 
Hij wijst verder op de groote nalatigheid der werkgevers 
en deelt mede dat deze b.v. weigeren bouwcontroleurs op 
de werken toe te laten. 

De heer Lansink Jr. (Landelijk Fed. Bouwv.arb. bond) be
streed in het bijzonder de stelling van den heer Zaalberg, 
dat ook de arbeiders verantwoordelijk moeten zijn. Dit is 
alleen gerechtvaardigd wanneer de arbeiders ook volle 
medezeggingschap krijgen. De arbeider die thans opmerkin
gen maakt over noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, wordt 
ontslagen en krijgt geen werk meer omdat hij een „lastige 
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^ei^rt^^rsrt:e trom veiligheidsmaatregelen te nemen 0Cht 2IJn 

De heer Sinoo (secr. Bouwv.arb bond) fcrW.- A • 

a^vcrj, om veiligheidsmaatregelen te troffen ^ J . 
daar hoooere kn^on „;,. , . , J " tretten, omdat 

uuogere Kosten uit voortvloe en. De straften Uu ~ 
tredingen zijn doorgaans zoo gerina dat Vu A ^ *' 
afgeschrokken worden 9 lj d a a r d o o r ™et 

Rijkstoezfcht. 9 e n , K M e ° " M ^ e hij vooral 

De heep Heyoing, hootdino. W . t e r a a a i h..l, 
9 e » e r k . , d a t „e . w e * t e I j L i d e ' T o ^ L ^ " 0 0 " 0 p -

afgevaardigd. ' ° a " ' ^ ' " " S " » hadden 

De heer Zaalberg, repliceereade. verklaarde i,, „ . , 

De heer J. Jitta merkt op dat de tn*,** 4 . TT 

b e s t e l c L l e v T a g d 3 ^ ^ ̂ ^ " ^ ^ d - ^ ^ 

Tusschen de besprekinge door had de voorzitter rl . b 
begroet van den heer de Gronf al= (

V o o r z i t t e r de komst 
den Minister van Onderwas v e r t e 9 ^ o o r d i g e r van 

Het Congres wordt 's middaos te 7 „™ , 

voorzitterschap van ing. M E.9H Tjaden ^ ^ " ^ 0 n d e r 

Allereerst was het woord aan den heer A T „AJ 

£ czii : r ? f - " ï - - rde v^. 
we.oh;Lt8;eL;eLavarteCLms rde°-Spt-

gebraik vaa kewnge" ' ™<«kome„ worden door he< 

w o r d e ï e e 8 ^ " S S " 5 ^ « f » - » « hes.eed 

-Uoge .kr rd i r rdeZt r I iS—' 
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worden Ook trapgaten moeten veilia ziin Om va u . eene in hef - , „ J „ , l uy ZI;n- ^ m van het 

is-doT h«astnoe t *" ' - - - 3eb„r 
hagen nTeï w k!n T s , e i 9 " P a l « "«Sen de kone-
""ycu niet JOS kunnen schieten Aan „,, i •• i-r, 
voorzichtigheid betracht w o r d ^ Ten s W e J f™ ^ 
orde op de bouwwerken z°jn 0 t t e m 0 e t " V O O r a l 

Spreker stelt de volgende, onbestreden, conclusies: 

l Het hoofd der onderneming behoort te ^m.r, A . 

r strrrvaTXsv:n4nte r - F ' ™ " 

, s^igt- ̂ - - ^ r h « st
op teaiSt S'XrL^r 
hrtraTX n̂r̂ iérvf: é r - j 
te worden verwijderd. ' b o u w w « k 
L l S ' d f ^ ^ e n a n d e r e h u l P w e r k e n behooren door be-
paaide daarvoor aangewezen mef- Won , u • 
arbeiders te «^.w» y e w e z e i i . met den arbeid vertrouwde 
arpeiders te worden gemaakt, veranderd en hersteld 

ra»enstel„ng van s.eigers e / ' a n ^ r t t e l e l 6 e T t 
ireffen van de noodige veiligheidsmaatregelen 

te hooge'trab:: ' r " 6 " / ' Veil,9he,d "" te '«'"««'k 

r s h^r^ntzxirh^ti t 
en met 5 voornoemde moet worden voldaan. 

Hierna hield Prof. Ing. R. L. A. Schoemaker. een zeer oe 
leerd en snel afgewikkeld betoog over- Arbelds e* T 

Om zijn stellingen reeds op het Congres in toepassino 
te brengen, wenschte hij zich niet van Lhtbeelden ' e T e 

in he?L M ° e ! l l l k
£

e r d a n l n de fabrieksnijverhe d valt d't 

: ih iLTatddui t . e bereiken'omdat h ^ *™ ̂ t 
Er kan echter zeer veel bereikt worden door toepassino 

S^-rkeS:—-troHI 
arbeid te sparen en vermoeidheid te voorkomen 
Ue eer van de nieuwe methodes welke hier' „*„ J 
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Waar metselwerk ongeveer 17 pCt. en timmerwerk 
43 pCt. van de bouwkosten vragen, is het noodig deze 
kosten zooveel mogelijk te verminderen. Het werk van 
schilders kan door toepassing van nieuwe methodes onge
veer zes maal goedkooper worden. 
De gemeenschap heeft er belang bij, dat de productie
kosten verminderen. De koopkracht zal er door vermeer
deren en het is tenslotte de arbeider natuurlijk ook de 
werkgever — die er het meeste voordeel van trekt, alleen 
al door vermindering der werkloosheid met plus minus 
20 percent. 
W a a r ook hier overhaasting schaden kan moet men lang
zamerhand komen tot een wetenschappelijke bedrijfsleiding. 
Bij het debat is de heer Sinoo van meening, dat bij invoering 
van deze methodes het menschelijk organisme absoluut ver
nield moet worden. 
In Duitschland hebben de arbeiders daarmee al een droe
vige ondervinding opgedaan. 
De heer Andriessen geeft te kennen, dat zonder de in
voering van deze wetenschappelijke methodes van de 
arbeidsprestatie al het onmogelijke geëischt wordt. Hij 
vreest, dat, wanneer de geestelijk en lichamelijk sterkste 
arbeider als norm gekozen zal worden - - wat te verwfach-
ten is — dit zeer nadeeligen invloed zal hebben op de 
levensverhoudingen van de arbeiders. 
De inleider antwoordt, dat, wanneer de werktuigen te 
zwaar zijn om er behoorlijk mee te kunnen werken, deze 
nog niet aan den eisch voldoen; ten tweeden, dat er geen 
kwestie is van uitbuiten van den arbeider, dat voor norm 
in alles het middelmatige geldt en door niets de vreugde 
in den arbeid behoeft te verminderen. 

De voorzitter sluit de vergadering met een aansporing aan 
werkgever en werknemer om samen steeds waakzaam te zijn 
en naar de beste oplossing te zoeken. 

De eerste vergadering op den tweeden Congresdag werd 
gepresideerd door den heer Zaalberg, die mededeeling 
deed van een telegram waaruit bleek dat de Minister van 
Arbeid. Handel en Nijverheid door familieomstandigheden 
verhinderd was om het Congres bij te wonen. 

Voor een nog niet geheel gevulde zaal sprak de heer 
J. H. Hendrix, voorz. Onderl. Risicovereeniging, over: 
De werkgever, de werknemer en de veiligheid op het bouw
werk. Spreker had weinig te zeggen om zijn stellingen toe 
te lichten. Veilig zijn is een geruststellende gedachte en 
wfij moeten dan ook alles doen om het gevoel van veilig
heid te kunnen vermeerderen. 
Als men in een bedrijf de gevaren niet kan ontloopen is de 
plicht des te grooter om ze te verminderen. Naar een 
statistiek over het jaar 1926 waren er 130.000 ongevallen 
dat is per werkuur 52 ongevallen. In 1927 is dat cijfer 
alweer hooger. 
Er moet strenger opgetreden worden tegen sleur en achte
loosheid bij den werknemer, er moet gezorgd worden voor 
het spoedig opruimen van het puin en vooral ook van hout 
met uitstekende spijkers. Kleine ongevallen mogen niet ver
waarloosd worden omdat er altijd gevaar voor infectie 
bestaat. 
Vooral bij kleine werken laten steigers en ladders vaak 
veel te wenschen over, zoodat het noodig is ook daaraan 
aandacht te wijden. 
Ofschoon spreker respect heeft voor het optreden der 
bouwinspectie vindt hij de ambtenaren wel eens wat stroef, 

beter zou hij het achten wanneer hun optreden vooral 
raadgevend was. 
Sprekers conclusies waren: 

1. De belangen van werkgever en werknemer, terzake van 
de bevordering van de veiligheid in het bedrijf, gaan 
parrallel. 

2. De belangen van den werkgever eindigen niet met de 
zorg voor het aanwezig zijn van deugdelijk materiaal. Hij 
moet ook trachten bij de werknemers den wil tot mede
werking aan de veiligheid aan te kweeken. 

3. Gezien het tijdelijk karakter van een bouwwerk en 
den invloed van weersgesteldheid is scherp toezicht van 
de zijde van den werkgever, zoowel op het materiaal van 
hulpmiddelen en gereedschappen, als op de samenstelling 
daarvan, dubbel noodig. 

4. Het zelf. of gezamenlijk dragen van het financieel 
risico der wettelijke ongevallenverzekering geeft den werk
gever een prikkel temeer bij de zorg voor de veiligheid 
op het werk. 

5. Naast het ambtelijk toezicht op de naleving der voor
schriften, welke van overheidswege in het belang der vei
ligheid op bouwwerken worden gegeven, is van groote be-
teekenis het toezicht en advies van de zijde der eigen 
organisatie. 

Als tweede spreker trad op de heer E. Sinoo, secr. A. N. B. 
met hetzelfde onderwerp als door den heer Hendrix was 
behandeld. 
Inhoud en bespreking waren echter anders. 
Na lof te hebben gebracht aan het Congres en den heer 
Lodder, vergeleek spr. de ongevallencijfers van Nederland 
met die van Duitschland, die percentsgewijze de helft 
lager zijn. 
Hij heeft dan ook gedurende zijn werkzaamheid in Duitsch
land kunnen gadeslaan hoe daar veel meer voor de veilig
heid gedaan wordt dan hier. 
Hij laakte in felle bewoordingen vele toestanden in steden 
en op het platteland, die geen critiek kunnen doorstaan 
en beter optreden daartegen noodig maken. De Arbeids
inspectie moet met deskundige krachten aangevuld worden. 
W a a r de werkgevers dikwijls onwillig blijken om aan een 
en ander mede te werken, meende hij te moeten aansporen 
tot een krachtdadige actie der vakbonden. Hij was er echter 
van overtuigd dat de arbeiders ook beter bekend moesten 
zijn met alles wat hun veiligheid waarborgt. De verdere 
inhoud van zijn rede wordt weerspiegeld in de volgende 
conclusies: 

1. De hoogst mogelijke graad van veiligheid op de bouw
werken kan slechts dan worden verwacht: 

a. als de voorschriften goed zijn en steeds aangepast 
kunnen worden aan de wijzigingen der techniek, veranderde 
verhoudingen en afmetingen. 

b. als het toezicht deskundig en systematisch wordt uit
geoefend. 

c. als alle betrokken personen (directie, werkgevers en 
werknemers) zoowel individueel als door hun organisaties 
medewerken, om de veiligheid te bevorderen en te ver
zekeren. 

2. Het toezicht op de juiste naleving der voorschriften kan 
het best geschieden, door personen, welke uit het bedrijf 
voorkomen, of (en) mede door hen, die daarin dagelijks 
nog werkzaam zijn. 



lU? n6 / 0 0 r S , C l l r i f t e n e n h e t scherpste ambtelijke toe-
zicht zullen de veiligheid niet voldoende kunnen waarbo . 
gen md^n met het streven 0 m gevaren en ongelukken te 
voorkomen, voortdurend leeft in de gedachten 'van alle b j 
het bouwwerk betrokken personen. ' 

T- Dit moet worden geweten ten A PO-U O,,„ I . 

onverschilligheid, ook aan t ^ X ^ L r d e r e ^ d 
b , andere belangen, welke laatste gewoonlijk van zd 

ontslag9" ^ ^ ^ ^ ^ h ^ S c h t d o - - e e " IZ 

5. Tegen onkunde en onverschilligheid zal propaoanda 

zoowel b.j de werkgevers als bij de werknemers aanwezio 
wordt geacht, zal door samenwerking der o r q a n ^ 2 
moeten worden opgekomen; de vreeS%oor ontskg a 
daardoor dan vanzelf verdwijnen. 9 

6. Voor opvoeding, onderwijs én propaganda behoort 

ge rïïd tof t e " 0 , 1 1 6 1 Y ^ ^ ^ s m u s e u m i worden u . 
IT/ u c l e V e n d i n s t i t u u t ' h e t ^ l k de centrale 
leidmg heeft voor het geheele land. (cursussen voo 
drachten tentoonstellingen, bulletins, enz ). t e r w ^ b H t' 

aient te worden geschonken. 

7. Uitbreiding van het Veiligheidsmuseum tot een instel 

ve^ht d r ' 6 0 1 0 6 1 ' ' " ̂  ^ —^ P l a a t s d "'aak d overheid, de organisaties zullen echter hunnen moreelen 

S d ^ ^ l a T e n ^ " ^ ^ ' ^ ^ o ^ 

8. Tegen sleur en zelfzucht moet worden gewaakt door 
bevordering van een meer democratischen omgang en doo 
samenwerking van architect, uitvoerder en we'kneme.s 

L n ' f " k a n h e t b e S t W o r d e n verkregen, door het 
mstellen. erkennen en bevorderen van het ve trouwens 
mannen-systeem op i e d e r w e r k v a n e e n i b e ^ ^ " 
bovendien door het aanvaarden van e e n ' b o u l e l X i d s -

r Z n i s ^ e T " 9 ^ , " " ^ ^ ^ 9 — o ï d t e s der organisaties, in elke plaats van voldoenden omvang 

iU. Zullen, als wordt voortgeschreden op dezen weo 

w e S l n . n 0 9 r 8 " 9 6 0 n 9 e V a l l e n voorkomen, dan zal een 
welwftll^d werkgever, zich niet bezwaard behoeven te ae 
voelen, terwijl voor den onwilligen of tegenstrevISen een 
strenge bestraf ing gemakkelijker als rechtvaardig S n te 

Sbt^rde^331 ^ ̂  Pr09ramma s^^g 3 oXaL hebben wij de nummering in dit verslag gewijzigd) 

De heer Muller die. aan de sterke verantwoordelijkheid 
der patroons uitdrukking geeft, is tegen het samenrelkn 
van commissies, uit vrees dat deze zaken, die g S n uftstd 
kunnen l.den op den langen baan zullen schuiven 
Mr. Bouman verdedigt de houding der werkgevers teoen 

"direct beTa 9 " : t ^ ^ ^ ^ ^ I Z o l ^ l Z indirecte belangstelling is getoond. 9 

Ten opzichte van stelling 6 vraagt hij of het Veiligheids 
museum nu geen levend instituut is v euigtieids-

^ o t o ^ ^ ^ — s m a n n e n - s y s t e e m abso-

De heer Terwei (Christ-bouwarb.) wijst op de overeen
stemming bi; beide inleiders. Hij vraagt aan den eersten 
of er door aansluiting bij de Onderl. Risicovereen geen 
nadeel voor de verzekering kan ontstaan. Hij gaat n S 
a c c e n t den tweeden inl. over het opwekken "een 

De heer van Essen, arbeidscontroleur. ontkent het stroeve 
optreden van de ambtenaren, noemt de stijging der onge-
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ifZ ïf ^ 9 e V 0 1 9 V a n n i e u w e technische vindingen 

De heer Tjaden is van meening dat de steigers in Am 

e t e ^ S ^ z T a 3 1 1 8 ^ ^ ^ S , e C h t ^ ~ ^ 
waren ^ ^ ^ ^ t 0 t d i t C o n 9 r e s ^ d moeten be-

De heer Keesing. voorz R v A Ho i r 

De heer de Groot spreekt een woord van dank uit aan t w 

de werklieden en acht zonder bevoegdheid niets te b S e n , 

^rof. Dresden constateert dat men zelfs op een Veilia 
heids-congres niet altijd veilig is, m,n rnottnietluenov 
de punten die ons scheiden maar op die welke ons ver 
eemgen. Doe onmidellijk iets en laat op de w t k e n bussen 
d t r e L r ' " ^ ^ ^ ^ ^ ^c^kunn^ 

S u T L d d ^ ™ * a d ^ b iina een uur langer ge
duurd had dan was aangegeven, begon de slotveroadenna 
toch precies op tijd, onder leiding van den alg. v S ^ 

De heer J A. Kasberg. electrotechn. ambt. bij de Arbeids 
mspectie begon met een voordracht met lichtbee den e t e r 

oelT lTUfeS 0P b ° ™ ^ n ^ verbandZeThl't 
gevaar van den electrischen stroom 
v a l l e t d l ^ f " " J'UiSt d a a r o m 2 0 o gevaarlijk omdat onge
vallen daardoor meestal een doodelijk gevolg hebben en niet 
nnnde, omdat bijna ieder ander dan een elektricien meen 
er alles van te weten. meenr 

^ ' i ^ K a S b e r 9 ^ e c h t e r n i e t d e gelukkigste der 
sprekers want nauwelijks aan het begin van zin voor 
dracht, die hij te breed had opgevat, was zijn S d ve 
streken, en moest hij zonder einde eindigen. De voorzitter 
dankte hem echter voor zijn goeden wil In de vergade ing 
had toch zijn volgende conclusies. gaaering 

1- Het gebruik van electriciteit op bouwwerken neemt 

toréT " de t0ePaSSin9 daarVan kan ^ — g^mS 
2. Het gevaar voor het in aanraking komen met den elee 

tnschen stroom dat voor de arbeiders ontstaat, kan opge-

neven worden door: P 9 

a gebruik van deugdelijk en geschikt materiaal voor de 
eJectnsche installatie; 

t e r k e T t 9 7 ^ " ^ d e r ^ ^ inst^ies op bouw
werken te doen uitvoeren door een vakkundige, die vol
komen op de hoogte is met de daaraan te stellen eischen; 
c. de bouwvakarbeiders en uitvoerders eenige kenhis bij 
e brengen met de oorzaken van het onwillekeurig T a a n 

rakmg kunnen komen met den electrischen stroom 
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3. Eenige bekendheid met de eischen, welke aan elec-
trische installaties op bouwwerken te stellen zijn en met 
de veiligheidsmaatregelen waarop in 't bijzonder moet 
worden gelet, kan elke arbeider bij eenige belangstelling 
gemakkelijk verkrijgen. 
4. Alleen door deze kennis zal ook het beschadigen van 
electrische leidingen of toestellen achterwege blijven en 
zal het, zij het door onachtzaamheid, verbreken van aard-
leidingen niet meer voorkomen. Door het gevaar te kennen 
kan men het uit den weg gaan of doen opheffen. 

5. Eenige bekendheid met de reddingsmiddelen, welke 
bij een door electriciteit getroffene kunnen worden toege
past, is voor eiken arbeider noodzakelijk. 

Als laatste spreker trad op de heer P. M. Lijdsman. Dir. 
der Mid. Techn. school te Utrecht, met het onderwerp: 
Het onderwijs in de veiligheid en de gevaren van het 
bouwbedrijf. 
Het risico in het bouwbedrijf is groot, wij allen hebben 
een somber beeld zien ophangen van de ongevallen in het 
bouwbedrijf, die op één na, de hoogste plaats inneemt. 
Dat beeld is even welsprekend als ontstellend, allen van 
hoog tot laag in dit bedrijf werkzaam, zijn voortdurend 
aan velerlei gevaren blootgesteld. 
Door doeltreffende bestrijding van de gevaren welke de 
werkers in het bouwbedrijf bedreigen, worden welvaarts
vermeerdering en lotsverbetering bevorderd en de gemeen
schap in vele opzichten gediend. 
Edoch, pogingen daartoe zullen slechts in geringe mate 
slagen, indien de betrokkenen in deze richting geen speciale 
opvoeding ontvangen. 
Het best kan dit geschieden door hiermede reeds te be
ginnen bij de jeugd en wel in het bijzonder bij de leerlin
gen der technische scholen, niet angstaanjagend noch 
vreeswekkend, bij hen die aangewezen zijn straks hetzij een 
ondergeschikte, hetzij een leidende positie in het bouw
bedrijf in te nemen. 
Echter kan er ook een heilzame invloed uitgaan van de 
vakorganisaties. 
Al deze groepen dient op het hart te worden gedrukt, dat, 
vanaf het eerste oogenblik, dat zij in de praktijk treden, 
niet alleen de gelegenheid zich opent, doch ook de plicht 
aanvangt met alle kracht aan de ongevallenbestrijding mede 
te werken. De eerzucht der a.s. technici moet worden op
gewekt om zich op het gebied der veiligheid in het bouw
bedrijf te onderscheiden, zij moeten ook na het verlaten 
der school in dezen strijd worden betrokken. 
Daarom verdient in het streven der techn. scholen te 
worden opgenomen: onderricht in de gevaren en onge
vallen in het bouwbedrijf en de wijze waarop zij kunnen 
worden bestreden en voorkomen; het verschaffen van in
zicht in het wezen der veiligheidsmaatregelen en voor
schriften gegeven door de verschillende sociale wetten. 

De heer E. Kluvers had zich de moeite getroost eene lezing voor te 
bereiden over genoemd onderwerp voor leden en genoodigden van de 
Burgerpatroonsverg. i. h. Timmerbedrijf., „De Eenheid" te Amsterdam. 
De lezing had een niet talrijk gehoor, hetgeen de inleider betreurde, 
maar voor den heer K. geen ontmoediging bleek te zijn. Het ligt geens
zins in de bedoeling de lezing op den voet te volgen. Het onderwerp is 
den getrouwen lezer van het Vademecum trouwens bekend. Geconsta
teerd mag worden dat door eene welwillende samenwerking van de 
Directie v. h. werk. Het Vademecum, de Lichtbeeldenvereeniging met 
als schakel den heer Kluvers een serie zeer interressante lichtbeelden is 

Veilig leeren denken moet hoofdzaak zijn, veilig denken 
en technisch denken het gevolg! 
Het onderwijs moet niet afzonderlijk gegeven worden, met 
als gevolg nieuwe leeraren en nieuwe examens, doch alle 
technisch onderwijs moet er van doortrokken worden. 
Het verdient aanbeveling, dat een door de daartoe aan
gewezen lichamen ingestelde commissie, gegevens omtrent 
actueele en treffende ongevallen verzamelt en deze ver
werkt tot beknopte uiteenzettingen voorzien van toelichting 
in woord en beeld omtrent oorzaken en de wijze waarop 
zij voorkomen hadden kunnen worden. 
Veiligheidsplaten, lichtbeelden en films kunnen door hun 
suggestieve werking beter dan het gesproken woord aan het 
onderwijs goede diensten bewijzen. 
Verder moet van allerlei middelen partij getrokken worden 
om steeds beter het voorgestelde doel te kunnen bereiken. 

Bij het debat wijst de heer Schiphorst op de belangrijk
heid van eerste hulp bij ongelukken en vooral op de kunst
matige ademhaling. 
Hij vraagt den heer Kasberg of hij ook iets kan meedeelen 
over het waarnemen van een toestand van dood- of schijn
doodzijn bij een ongeval door electriciteit. 

De heer Achterbergh is het niet met den heer Lijdsman 
eens waar deze van veiligheidsleer geen speciaal vak 
wenscht, hij is van meening, dat de heer L. zich richt tegen 
de opvatting van ,,de Bouwer ". 

De heer Jongepier wijst er op dat opzichters niet de be
voegdheid hebben om een werk stil te leggen indien dat 
noodig geoordeeld wordt. 

De heer Kasberg, repliceerende, zegt, dat de gestelde vraag 
beter door medici kan beantwoord worden. "Wel weet hij, 
dat in medische kringen zelf daarover nog verschil van 
meening is. Kunstmatige ademhaling is altijd goed; zelfs 
als men meende, dat een slachtoffer dood was, werden dik
wijls na langen tijd nog de levensgeesten opgewekt. 

De heer Lijdsman geeft te kennen, dat hij in geen enkel 
opricht ,,de Bouwer" heeft willen bestrijden noch daarvan 
ook maar iets heeft laten blijken. W a a r echter de meenin
gen verdeeld zijn, kan daaruit toch het goede groeien. 

In een uitvoerig slotwoord waarin hij den nadruk legde 
op de voornaamste conclusies der inleiders, die hij voor 
hunne werkzaamheid dankte, sprak de voorzitter in het 
bijzonder zijn dank uit voor het welslagen van het Congres 
en den goeden geest dien het bezielde. 
Een hartelijk woord van dank richtte hij tenslotte aan de 
Regeering en de ministers, aan den burgemeester, aan de 
voorzitters van het Congres en aan allen die tot het wel
slagen hadden medegewerkt. 

Daarna ging het Congres uiteen. 

ontstaan, welke later, als het grootsche werk eenmaal voltooid is. 
zeer goede diensten zal kunnen bewijzen. Vele foto's uit ons blad vindt 
men onder de lichtbeelden terug. 
Het moet als een kleine tactische fout aangemerkt worden dat diverse 
plaatjes van Franschen tekst voorzien zijn. 
Overigens is eene lezing als deze uit eigen kring en ten behoeve van 
den eigen kring een werk dat navolging moge vinden. 
De eenheid in „De Eenheid" wordt, zooals uit een paar voorafgaande 
plaatjes bleek bevorderd door excursies, naar interressante werken en 
instellingen. Ook dit moge navolging vinden. G. 

Nog eens: De Sluiswerken te IJmuiden. 
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^ a n i B n i Ê c i f i j / C i U ' 

• ammPc 'AB. ^ ^ i m i U L A j 
Ontwerp van een boerderij van D. Visser, Architect B. N. A. 

Ontwerp Boerderij door D* Visser, Architect B* N* A* 

Het hierbij gereproduceerde plan van Architect D. Visser 
voor een boerenhuis met veestal valt op door rustige lijn en 
eenvoudige architectuur. Vooral te plattelande moet bij het 
bouwen gewaakt worden tegen overdreven vormgeving en 
schreeuwende kleuren. Hoe eenvoudiger, des te beter past 
het bouwwerk in de omgevende, altijd evenwichtige, stem
mige natuur. Hygiëne en moderne techniek eischen in het 
boerenbedrijf, bij vroeger vergeleken, groote wijzigingen. 
Al steunt de bouw eener boerderij op overlevering en plaat

selijk gebruik, de inrichting verschilt belangrijk bij een halve 
eeuw geleden. Wie met de moderne eischen der bedrijfs
gebouwen voor akkerbouw en veeteelt in Nederland op de 
hoogte wil zijn, raadplege de bekende platen-atlas met bij -
behoorende beschrijving in 1919 uitgegeven door het 
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, be
werkt door Ir. A. M. Kuijsten, Inspecteur van de Volks
gezondheid, voorheen Rijkslandbouwingenieur en Lector 
aan de Landbouw-Hoogeschool te Wageningen. 

Waarin en waarop wij levent 

door de Gr. 

(Vervolg.) 

Water bestaat uit twee waterstofdeeltjes en één zuurstof
deeltje. (Water = H2 0) . Water is voor ons zeer be
langrijk. Het gewicht van het water wordt als uitgangspunt 
van alle gewichten aangenomen en wordt gelijkgesteld. 
1 dm3 = 1 kg, het water met een temperatuur van 4 gra
den. W a t zou het gevolg zijn als water van b.v. 3, 2 en 1 
graden zwaarder was dan dat van 4 graden. Dan zou het 
koude water op den bodem der zee zinken en deze zou dan 
van onderen af opvriezen, groeien tot reusachtige ijs
blokken, die door geen zonnewarmte zouden dooien. Nu 

zinkt echter het dichtere water van 4 graden op den bodem, 
het koudere zwemt boven en de wateren vriezen van boven 
op. Water geleidt verder de warmte zeer slecht, heeft een 
groot warmteopnanievermogen, dat in de huishouding der 
natuur een beduidende rol speelt. De wateren zijn warmte-
magazijnen en warrateuitwisselaars. Water wordt daarom 
ook voor ons de maatstaf der warmte. Wij zeggen: voor 
verwarming van 1 kg water van 0 op 1 graad C. hebben 
wij noodig 1 warmte-eenheid. Vergelijkenderwijze zij ge
zegd dat 1 kg kwik daartoe slechts 0,033 eenheid noodig 
heeft. Water gebruikt een zeer groote hoeveelheid warmte 
om te smelten en te verdampen. Een eenvoudige proef kan 



ons dat leeren. Een kg ijs en een kg water van 100 or 
bijeengevoegd geven niet ongeveer twee liter water van 50 

TZt ̂  rn 0 r̂  Warmte Wordt v ^ru ik t bij het 
smelten b , het verdampen, warmte komt omgekeerd weer 
vn bi; het verdichten van de damp en bij het bevriezen van 
het water. Dat beteekent. dat een groot deel der aarde 
bewoonbaar is die het anders niet was 
Alle vochtige lucht die van de zee tot ons komt brengt 
ktente warmte met zich. De koude van de Pool komend, 
winden dxe m de hoogte naar de landen aan den evenaa^ 
stroomen mengen zich hier krachtens hun geringe warmte 
met waterdamp, brengen dit als bodemwinden weer naar 
het noorden. Zij voeren met zich gebonden warmte die 
bij het verdichten der verzadigde lucht tot neerslag en bif 
het verstijven van het gevallen water tot ijs vrij komt en 
de gebieden met geringe zonnewarmte ten goede komt 
Is het daarom te veel gezegd, dat water voor warmte-
uitwisseling zorgt? 

De kringloop van het water is voldoende aangetoond zoo
dat ook begrepen wordt, dat al het water wel in zee loopt 
doch er ook weer uitloopt (verdampt). 
Wolken regen, dauw enz. kunnen eerst dan ontstaan, wan
neer de lucht de grootst mogelijke maat aan water in kamp-
v o m bevat en dan nog kouder wordt 
Wolken zijn het aanschouwen steeds waard, zij wisselen 
eeuw^ en vertoonen zich aan ons in ontelbare vormen 
In de wolken zien wij het watergehalte onzer lucht, zicht
baar gemaakt door verdichting (condensatie). 
Het water komt in 3 vormen in de lucht voor. 
1°. gasachtig (onzichtbaar, als waterdamp). 
2°. vloeibaar (droppels). 
3°. vast (sneeuw, hagel enz.). 

Een wolk ontstaat wanneer lucht afkoelt. Ieder adem-

Tn M-dd f P ̂  ' ^ kuOUde V O r m t ' iS e e n w e r k ^ wotTe. 
OoSJ t r 0 P a

C , b e V i n d e n d e vederwolken zich op 
10.000 m hoogte. Sluierwolken op 8500 m. Kleine schaap 
jes grazen op 6500 m. Groote schapen op 4300 m. Stapel
wolken op 3000 m. Lage wolken (nevel) reeds op 500 i 
Vederwolken bestaan uit bevroren water of fijne i j s -kn ï 

Uit de verte van 10.000 m schijnen zij zich haast niet te 
bewegen. Het gaat ermee als met een vliegtuig, dat als een 

s'neTh n ,09/ l ch tbfa r ' 2 i c h ook niet schijnt te bewegend De 
snelheid der vederwolken is echter 100 km/uur 
Slmerwolken, dat zijn wolken, die de bekende zon- en 
maanknngen veroorzaken, zijn voorboden van slecht weer 
De meest gehefde wolken, schaapwolken. Zij zijn echter 
steeds voorboden van slecht weer 

^ r z r ^T611 T 500 meter en StiW* ^ tot yuuu m. Zi; wisselen sterk van vormen 
Kleine enkele stapelwolken op den middag 0f verdwijnende 
wolkentorens op den avond zijn voorboden van goed weer 
De zakwolken vormen zich naar onder 
Onweerswolken zijn stapelwolken die gelijktijdig zeer uit-
gebmd en zeer machtig (dik) zijn. De ele trich'e vïschfl . 
nmgen zijn gevolgen van deze hoedanigheid. ' 

k S S s I T ^ V " fle
u

kleuren- Z'i - i n echter alle 
hen tref ' ' S P i e 9 ^ S l e C h t S d e k I e U r V a n h e t ̂  dat 

Over nevel willen wij alleen aanhalen dat zich oplossende 
nevel zonneschijn brengt. Stijgende nevel brengt regen 

?waemeftiSZr?p
rd7P m e i . v ] r t r e deeItj"eS die in de l u^t zweeft. Zonder damp. die de lucht blauw kleurt, zou een 
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onbarmhartige zwarte hemel zich boven ons spannen, waar-
uit een verzengende zon de huid zou verschrompelen. 

f e r n V 6 ^ ^ v e f ^ e e uitwerking. Aanhoudende 
regen kan een troosteloozen drukkenden invloed op den 
mensch uitoefenen. Het ontberen van regen gedurende vele 

v^ctkC alle da9en ̂  ^ ^ ^ - a J -
Na dagenlange hitte is het ruischen van den regen een 
ge md dat met vreugde begroet wordt. 
Wat is regen? 

Regen noemen wij de uit de lucht op de aarde neervallen-
wolk o n t ^ 0 ' 1 3 3 ' f d 0 0 r V e r d i c h t i n 9 v a n d - P - een 
wolk ontstaan zijn Regen ontstaat evenals de andere soor
ten van neerslag, door afkoeling van lucht boven het ver-

retrUr'- ^fV™ de2e a f k o e l i n9 k e — wij reeds. Menging van koude lucht (wat echter slechts lichte 
regenval geeft), uitstraling (waarvan het gevolg s lech! 
nevel of dauw zijn) en ten slotte uitzetting zonderwamfe 
toevoer. De uitzetting kan slechts in het opstijgen pSa s 

vinden. En deze heeft weer twee oorzaken: plaatselirke 
verwarming en daardoor sterke stijging, of door bodem! 
süjgmg gedwongen opstijging van luchtmassa's (wind) 
Het gevolg van de afkoeling is de vorming van wate^ 
droppel t j e s . E e r s t v a n g e r i n g e g r o o t t e d . e l 

luchtstroomen zwevend houdt. In de nevel is de doorsnede 
van een droppeltje ongeveer 0.01 mm kan echter bij sterke 
en natte nevel stijgen tot 0.1 mm 
In de wolken, die uit niets anders dan nevel bestaan, kan 
de droppelgrootte in uiterste gevallen tot op 7 mm klimmen 
met een gewicht van ongeveer 0.2 gram. Ingevolge de 
zwaartekracht valt de regen naar beneden als de'opdrijven-
de kracht m den luchtstroom niet meer sterk genoeg is den 
regen mee te voeren. De grootte van de regendroppels is 
afhankelijk van de opdrijvende kracht. Droppels van l < cm 
kunnen nog zwevend gehouden worden als de opdrijven
de kracht minstens 7 m/seconde is. Groote droppels be
reiken meestal niet den bodem, zij verscheuren meestal 
reeds na korten val. 

Voor de snelheid van den regenval is de hoogte waaruit 
de regen valt betrekkelijk van belang, daar tengevolge van 
den luchtweerstand de snelheid spoedig gelijkvormig wordt 
Hiervoor is reeds gezegd, dat voor vorming van droppels 

oToormm."0^9 ^ ̂  ^ ^ ^ is s ^ 
Het zijn meest zeer kleine stofjes. Het kunnen ook elec-
tnciteitsdeeltjes zijn Deze vorming is slechts mogelijk 
onder den invloed der ultra violette stralen van het licht 
Verdichting in geheel stofvrije lucht is dus slechts over-
dag mogelijk. 
Hoeveel regen valt er? 
Dit hangt af van de warmte der lucht 
1 r n o T 1

a
7

d i 9 d e
u

l u c h t 9 e e f t biJ I draad afkoeling af: bij 
- 1 0 ° : 0 17 gr., bij + 10° : 0,57 gr., bij 30° : 1,59 gr. 
De opheffing van een 20 gr. warme verzadigde luchtzuil 
van 1 m^ en 1000 m hoogte geeft 4 kg regen of 4 mm neer-
SlclCT. 

De regentoevoer uit een enkele wolk is dus niet onbe
grensd. Het is dan ook een bekend verschijnsel dat een 
sterke regen des te zwakker wordt hoe langer hij aanhoudt. 
De woorden piasregen en wolkbreuk behoeven geen nadere 
verklaring. Aanhoudende regen beteekent dat er steeds 
weer nieuwe wolken worden gevormd 
De sterkste regen brengt ± 5 mm in de minuut van den 
hemel. Het regenwater als verdichte waterdamp is op zich 
zelf zuiver. Er valt echter allerlei stof mee (vuile stofregen) 



286 

roet (zwarte regen), bloemenstof (menigmaal gele regen) 
en bactcrieën (die den rooden z.g. bloedregen veroor
zaken). 
Bovendien voert de regen een groot aantal zouten en zuren 
mee, die steeds in de lucht aanwezig zijn. 
In het bijzonder door de kolenverbranding "ontstane zuur 
en het zout dat door verstoven zeewater tot op ongeloof
lijke afstanden landinwaarts wordt gedragen. Deze bij-
mengingen zijn het die maken dat de regen, dat ook reeds 
een zwak zuur is, bouwwerken en gedenkzuilen uit kalk
steen (marmer) vernielen. 
Anderzijds is regen een waardevol mestmiddel. Verder 
reinigt regen de bladeren enz. van stof, zoodat deze weder 
kunnen ademen. De bergen, die de warme en vochtige 
luchtstroomen opdringen zijn de regenbrekers. In Europa 
met zijn natte westenwinden zijn de regengebieden gelegen 
aan de westelijke kanten van alle bergen gelegen. 
Kleine verhoogingen in het landschap kunnen reeds oor
zaak zijn van regen. Het regent in Europa over het alge
meen bij voorkeur in de koelte van den morgen en ten 
tweede om den warmsten tijd van den dag. 
De oude weerregel zegt dat, als het opklaart dit meestal 
tusschen 9 en 10 gebeurt en dat het weer zich met voor
liefde des middags tegen 2 è 3 uur bepaalt. 
Een veel omstreden vraag is de regelmatige onvastheid 
van den regen over groote tijdruimten, m.a.w. of een rij 
van betrekkelijk natte jaren gevolgd wordt door een rij 
van droge jaren en of hierin een vaste lijn zit. Diverse ge
leerden meenen dat een periode van 33 tot 35 jaar aan te 
wijzen is, terwijl anderen den regenval koppelen aan de 
11-jarige veranderlijkheid der zonnevlekken. 
W a t hiervan waar is kunnen we gevoegelijk in het midden 
laten. 
Vast staat intusschen, dat zonder zon er geen wolken en 
wind zouden zijn en dus evenmin regen. 

Regenbogen. 

Hierop zullen wij niet te diep ingaan, maar ons bepalen 
tot het volgende: 
Meest ziet de waarnemer slechts een deel van den boog 
en slechts dan wanneer de zon aan den horizon staat. Het 
is een halve kring waarvan het middelpunt in het verleng
de der lijn ligt, die de zon met het oog van den waar
nemer verbindt. 
Er zijn meermalen 2 regenbogen en zijn er diverse kleu
ren in. 
De hoofdregenboog ontstaat daardoor dat in ieder drop-
peltje bij de intrede en bij het uittreden de lichtstralen ge
broken en bovendien aan de binnenzijde nog gespiegeld 
worden, terwijl bij den regenboog boven de dubbele bre
king nog een tweede dubbele inwendige spiegeling plaats 
vindt. Voor het oog van den waarnemer komen daarbij 
altijd de stralen in aanmerking die onder zich de gelijke af
stand van de zon en de gelijke afstand van den waarnemer 
hebben. 
Deze moeten echter alle op een kring liggen. 
Door de breking wordt het op zich zelf witte zonlicht in 
zijn kleuren ontleed. 
Alle bijzonderheden die de regenbogen toonen aan breedte, 
kleur en lichtkracht zijn afhankelijk van de droppclgrootte. 
Regenbogen kunnen ook 's nachts optreden door de maan. 
Besluiten wij met den volgenden weerregel: 
Regenbogen am Morgen macht dem Scha f er Sorgen 
Regenbogen am Abend erquickend und labend. 

Sneeuw. 
Uit de waterdamp van de zich uitzettende en afkoelende 
luchtzuil ontstaat bij een temperatuur onder het vriespunt, 
gekristalliseerd water, sneeuwkristallen zonder dat de 
damp eerst vloeibaar is geworden. 
Uit deze kernen scheidt zich dan water af, dit bevriest 
aan zijn buitenzijde het eerst en sluit daarbij heel kleine 
luchtblaasjes in (vandaar de witte kleur der sneeuw) en 
zoo vormen zich vlokjes in zeer veelvuldige vormen. Hoe 
kouder de lucht des te kleiner de kristallen vanwege het 
geringere vochtigheidsgehalte. Des te meer de tempera
tuur der lucht het vriespunt nadert des te grooter de nei
ging der kristallen om zich tot vlokken te vereenigen. De 
grootste sneeuwvlokken hebben 12 cm doorsnede. 

Hagel. 
Worden sneeuwkristallen met overkoude waterdroppels 
verbonden dan ontstaan kleine ondoorzichtige sneeuwbal
letjes, die wij hagel (Graupeln) noemen. 
Hagel, zooals wij hem kunnen is meestal deze kern die 
door een wolk met koude droppels zijn weg naar de aarde 
neemt. 
Zoo het voorkomt dat hagelkorrels door sterk opstijgende 
luchtstroomen opwaarts worden gedreven dan komt het 
voor, dat zij elkaar vastplakken en hagelsteenen worden 
van soms groot gewicht. 
Van sneeuw wordt nog gezegd, dat men sneeuwballen met 
de hand kan vormen bij een temperatuur die niet al te ver 
onder het vriespunt ligt. De sneeuw plakt dus. 
Bij strenge koude vindt geen samenplakken der kristallen 
meer plaats, deze breken dan onder den druk der zolen 
van den voetganger en knarst hetgeen de hoorbare ver
brijzeling is van de deeltjes. 
Een sneeuwval van 3 m hoogte is wel de uiterste grens. 
Het smeltgehalte van sneeuw is 1:10, m.a.w. op 10 cm 
sneeuw komt 1 cm water. 
Een sneeuwdek verliest aan dikte door verdamping aan 
de bovenzijde en door smelten aan de onderzijde. De 
warmtestralen doordringen de sneeuw en brengen baar 
van onder of tot smelten. 
Nog wordt opgemerkt dat een sneeuwlawine steeds schuift 
en niet rolt. 
Van hagel wordt gezegd dat dit zonder onweer zelden 
voorkomt. Beide zijn n.l. de gevolgen van gelijke oorzaken: 
een plotselinge menigmaal explosieve luchtopstijging van 
plaatselijkcn aard. 
Als voorboden van hagel komen meestal enkele groote 
regendroppels die niets anders zijn dan gesmolten hagel
korrels. 
De hagel valt in 90 van de 100 gevallen In de middag
uren tusschen 2 en 6 uur en wel het meest in Mei en 
Augustus. 

Dauw. 
Gras en bladen zijn zeer goede warmtegeleiders en koelen 
door uitstraling spoedig af, wat natuurlijk slechts bij wol-
kenloozen hemel gebeuren kan. En als zij beduidend 
kouder zijn geworden dan de omgevende lucht dan gebeurt 
hetzelfde als bij een glas koud bier dat in een warme 
kamer wordt gebracht, zij beslaan. 
Het dauwpunt wordt bereikt en komt tot verdichting in 
waterdroppelvorm. Dit verklaart ook waarom b.v. wind 
dauwvorming tegenwerkt. Ook verstaan wij waarom dan 
's morgens na de lange afkoeling van den nacht dauw 
sterker is dan de dauw 's avonds. 
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Dauw valt niet maar slaat neer. Ieder droppeltje heeft ook 
nier zijn kern. 

Een rijkelijke dauw geeft ongeveer 1/3 mm neerslaghooote 
In warmere landen wel 10 keer zooveel. 

Rijp is bevroren dauw. 

Wanneer het dauwpunt onder nul graden ligt ontstaat rijp. 

Avondrood en morgenrood. 

Avond- en̂  morgenrood zijn schemeringsverschijnselen die 
buiten rood nog een rij van andere kleuren omvatten. 
Ue schemering houdt op zoo gauw de zon 18 graden onder 
den horizon gezonken is. 
Daaruit volgt waarom de schemering in de warme landen 
(in de tropen) zoo kort duurt en waarom zij bij ons in den 
winter langer duurt dan in den zomer 

Zl^Tu2^ buigingS- e n ve r s t«>oiïngs verschijningen 
van het licht dat op ontelbare van allerkleinste lichaamp
jes in de lucht valt. waaronder de dampdroppeltjes een 
groote rol spelen. 

Bij volledige helderheid van de lucht zouden het helste licht 
en de zwartste schaduwen optreden. 
De spreekwoorden: 

Abendrot — gut Wetterbot 
en Morgenrot - - mit Regen droh t ' ) 

geven de werking van het avond- en morgenrood aan. 

Vorst en Ijs. 

Van vorst spreken wij wanneer de lucht onder vriespunt 
afgekoeld wordt. ^ U " L 

Ijs is de zichtbare uitwerking van de vorst op water. 
Fe e hitte en sterke vorst zijn den mensch Jijandig. 
Hitte kwelt, sterke vorst doodt, wurgt alle leven 

On weer. 

Op mooie warme dagen is de lucht positief geladen met 
electriciteit, dat wil zeggen aantrekkend in tegenstelling 
met de aarde die afstootend (negatief) electrisch geladen 
is. Met andere woorden: Een boven de aarde liggend punt 
heeft een hoogere electrische spanning dan de aardopper-
viakte. De spanning is des te grooter naarmate het punt 
hooger boven de aarde ligt. 

Vlug opstijgende luchtstroomen veroorzaken wolken en in 
het kort: de evenwichtstoestand is gestoord. Uitwisseling 
dezer verschillen vindt plaats door onweer 
De bliksem is een gevolg van de verdichting (of van den 
regen uit een onweerswolk) en wij begrijpen waarom het 
sterkste onweer ook met sterke piasregens en b.v. haoel 
gepaard gaat. In den regel zijn luchtstijgingen tot de aller
hoogste hoogte noodig voor onweer. 
Voor de eigenlijke onweerswolk gaat'meestal een bui uit 
die met lengte as loodrecht tegen wind ligt en die zich 
om die as draait. 

De windstooten zijn zeer krachtig (30 m/seconde) en zij 
overtreffen de snelheid van het onweer zeer sterk 
Naast de warmte-onweersbuien staat een wervelonweer 
Dit ontstaat met voorliefde in grootere vlakke laagdruk-
gebieden, wanneer kleine depressie's afgescheiden worden 
üeze onweersbuien behoeven volstrekt niet als Wervels op 
te treden. Zij zijn een onweersvorm van den winter, hebben 
een veel grooter front, trekken in den regel sneller, zijn 
lichter vooruit te zeggen en hebben de onaangename eigen-

schap dat zij de voorboden zijn van een sterken weer
omslag. 

De meeste onweersbuien komen van het westen. Die van 
den namiddag komen menigmaal uit het oosten. De trek-
snelheid overtreft over het algemeen die van 3 0 - 4 0 km 
met bij een gemiddelde diepte van ± 40 km. De gemiddel-
de duur is 1^2 uur. 

De werkelijke duur van een bliksem is gewoonlijk zeer 
kort 0,00 seconde. De lichtnawerking in onze oogen 
duurt veel langer. De bliksemstralen wisselen in lengte van 
i tot J km. hi zijn er echter van 10 km en meer 
Donder en bliksem ontstaan gelijktijdig. Het 'licht ver
plaatst zich ongelooflijk snel. De donderslag plant zich 
veel langzamer voort. De eene donderslag wordt gevolgd 
door den andere, de echo komt er dikwijls ook nog bij zoo
dat het ons als een rollen in de ooren klinkt, dat vele 
minuten aanhouden kan. De donder is de sidderende gol-
vmg van de lucht veroorzaakt door de electrische ontla-
dingen. 

De donderslag legt 330 m in de seconde af. Drie seconden 
tusschen lichten en donderslag wil dus zeggen dat het on
weer 1 km van ons af is. 

Donder zonder bliksem bestaat slechts schijnbaar. De blik
sem is er wel maar blijkbaar opgevangen. 15 km is wel de 
uiterste grens van de hoorbaarheid. Het weerlichten wordt 
als volgt verklaard: De lucht neemt in het algemeen naar 
boven m warmt? af, is boven kouder dan onder. Donder
slagen hebben de eigenaardigheid in warme en vochtige 
lucht sneller te loopen dan in koude. Zij loopen dus onder 
sneller dan boven en de algeheele donder wordt van de 
aarde weggebogen en is de donder niet meer hoorbaar. Hoe 
hooger de wolken waaruit de donder komt des te grooter 
de slagwijdte. Als deze laatste groeit tot het dubbele moet 
echter de hoogte reeds vier keer zoo groot worden. 

Weervoorspelling. 

Weervoorspelling is moeilijk en ondankbaar. Onder de 
menschen die grootendeels van het weer afhankelijk zifn 
wordt de weervoorspelling druk en meermalen met succes 
beoefend. 
Dit is b.v. met berggidsen het geval, die in welbegrepen 
eigenbelang een studie maken van het weer 
In het algemeen is een voorspelling gebonden aan den tijd 
van 24 uur. Dank zij de wetenschap kan het weer met tame
lijk groote zekerheid voorspeld worden. Dat wil zeooen 
m groote lijnen. Plaatselyke afwijkingen vermogen niet de 
groote lijnen teniet te doen. 

De weerdienst is nationaal en internationaal geregeld en 
krijgt men aldus zeer uitgebreide en juiste overzichten van 
het weer over de geheele wereld of althans van bepaalde 
werelddeelen Wij kunnen hierop niet verder ingaan maar 
leggen vast dat den meteorologischen dienst vele weten
schappelijke instrumenten ten dienste staan. Deze alle te 
noemen of te beschrijven heeft voor ons geen zin 
Het navolgen van voorspellingen door amateurs zou moge
lijk leiden tot allerlei conclusies die zeker tot teleurstellin
gen aanleiding zouden geven. 

Het groote belang van weervoorspellingen treedt bij de 
berggidsen reeds duidelifk aan het licht. Van treffend be
lang is het gebleken bij de aviatiek, bij de groote non-stop-
vliegtochten van den laatsten tijd. 

WeerteeArenen en weerkunde. 

Vederwolken uit het westen loopen een laagdruk vooruit. 
Hoe harder deze wolken trekken hoe eerder het slechte 
weer ons bereikt zal hebben. 
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