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de andere veel voortrcffclijks heeft voort-
gebracht, daardoor zich doende kennen als
een onzer beste bouwmeesters, is het van
belang hem nader in zijn werk, zijn groei
en meesterschap te leeren kennen en daar
eenige beschouwingen aan vast te knoopen.

Hanrath, in 1867 geboren, wilde zee-
officier worden ( — ai! die beroeps-
keuze! — ), werd daarom op een
drilschool ,,gedaan," maar zakte, •— ge-
lukkig —, voor een examen en ging toen
naar de H. B. S. met vierjarigen cursus
te Zaandam. In verband met zijn inmid-
dels aan den dag gekomen plezier in bou-
werij en teekenwerk, liep hij echter ook
deze school niet af, en kwam in de timmer-
merwinkel, terwijl hij tegelijkertijd de avond-
school voor teeken- en bouwkunst-onder-
richt onder leiding van Willem Springer
(den vader van Jan Springer) bezocht.
In 1887 trok hij naar Berlijn om aan de
T. H. S. aldaar den vierjarigen cursus
voor „Bauführer" te volgen. Ofschoon hij

permissie kreeg om eindexamen te doen,
kwam het echter niet zoo ver omdat Ludwig
Hoffmann, de bekende Bcrlijnsche archi-
tect, hem toen juist op zijn bureau ge-
bruiken kon, welk aanbed hij natuurlijk
niet afsloeg. Twee jaar werkte hij daar
met plezier.

De eerste huizen, die Hanrath na zijn
terugkomst in Holland, in 1893, te bouwen
kreeg, zijn van het type, dat in dien tijd
in Duitschland voor het nieuwste, het
modernste gold op villabouwgebied: huizen,
logisch en zonder kunstgreepjes ter ver-
krijging van een beter uitwendig aanzien
uit den plattegrond opgebouwd, met wit-
gepleistcrde gevels, waarin de in werke-
lijkheid of voor het gevoel kracht-ver-
richtende ondcrdcelen gemarkeerd werden
door die deelen (— strekken boven ramen,
bogen, kolommen, gevelhoekcn —) onge-
pleisterd te laten en in roede baksteen
uit te voeren. — Ook hier in Holland was
dit iets nieuws (Bcrlage bouwde in 1893
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