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Tegenwoordig de Eere-Voorzitter  en 5 Bestuursleden. 

e Voorzitter , de heer  J. , is wegens ongesteld-

heid afwezig. 

e Vice-Voorzitter, de heer . G. Jansen, leest bij 

ontstentenis van den Voorzitter , de volgende, door  laatstge-

noemden opgestelde reden voor  : 
e n ! 

k heet l *  van harte welkom in deze jaarlijksch c ulgemeene virgadrring . 

t den wel wat weidsehen titel „openingsrede van den Voorzitter "  is 

punt n van de agenda voor  hedenavond aangekondigd. n kon men 

heel wat denken. Verwacht echter  niet van mij  een lange redevoering tc 

hooren, vol met mooie woorden cn complimenten. k heb U slechts weinig 

tc zeggen, het bestuur  zal straks meer  spreken door  middel van de jaarver-

slagen. Toch vind ik het eene goede gewoonte om den Voorzitter  vooraf 

een bijzonder  woord tot de leden te doen richten, omdat, afgescheiden van 

die verslagen, die uit den aard der  zaak slechts in hoofdzaak feiten cn droge 

cijfer s kunnen bevatten, den Voorzitter  daardoor  de gelegenheid wordt geboden 

een persoonlijk woord te spreken over  den toestand der  vereeniging. in 

verband met de overgang van het oude in het nieuwe jaar. En nu weten 

wij  allen, dat het nu bijna afgeloOpen jaar  rij k anti gebeurtenissen voor  onzen 

krin g is geweest, die op de toekomst vau grootcn invloed moeten zijn. 

k herinner  dan in de eerste plaats aan het aftreden als Voorzitter  van 

den mnn, die meer  dan een derde gedeelte van zijn leven met hart cn ziel 

aan de belangen vnu het genootschap heeft gewerkt, een man die bovendien 

in dc kunstwereld zich een naam mocht verwerven, zoonis voor  weinigen is 

weggelegd. t was ongetwijfeld een groot verlies, maal toch dc basis was 

te hecht om daardoor  het gebouw ook maar  een oogenblik te doen wankelen-

n begreep dat moest worden gehandeld, vooral nu, dnar  belangrijke hervor-

mingen van administratieven nnrd moesten worden voorbereid en tot stnnd 

gebracht. En er  werd gehandeld. Zoo werd een nieuwe wet ontworpen waar-

van ik met voldoening constateer, dal zij  bij  dc eindstemming door  alle aan-

wezige leden werd aangenomen, een stilzwijgende hulde aan hen die zich 

met de samenstelling van dc concept-wet veel moeite hadden getroost. 

Zoo is ook het contract met de nieuwe uitgevers van ons genootschaps-

orgaan lot stand gekomen, waarvan dc, naar  ik hoop, gelukkige metamor-

phose tc danken is nnn dc beide bestuursleden, die met de voorbereiding van 

die zaak waren belast en het genootschap daarbij  zoo uitmuntend hebben 

vertegenwoordigd. 

e n ! wij  allen honen natuurlij k van harte, dat wat tot stnnd is 

gebracht goede vruchten znl mogen dragen, en dat het genootschap onder 

die nieuwe wet steeds zal blijven groeien cn bloeien, mnnr  om dat doel te 

bereiken is toch meer  noodig dan nieuwe wetten cn contracten, voornamelijk 

iets wat niet bij  meerderheid van stemmen is te verkrijgen : de eensgezind-

heid, zoo noodig om art. 1 van die wet, het doel vun het genoot schop, vol-

komen te kunnen uitvoeren. En ofschoon nu art. 2 genoeg middelen opsomt 

om dat doel te bereiken, zg'n toch juist al die middelen ondoeltreffend, wanneer 

niet eendrachtig wordt samengewerkt, oin de kern vast cn onverdeeld te 

doen zijn. Natuurly k ; wrgvig vnn gedachte cn verschil vnn opinie moeten 

en zullen ultij d blijven bestaan, vooral in onzen kring , waarin telkens 

nieuwe vraagstukken worden besproken, vooral in ons vak, een kunstvak 

waarbij  persoonlijke smaak en inzicht zoo dikwijl s op den voorgrond treden. 

r  dat kan en moet gepaard gnnn met waardccring van eikaars gevoelen 

en het behouden van het dikwijl s zoo niocilgk te begrijpen onderscheid 

tusschen personen cn zaken. 

t ons hopen dat het genootschap in die richtin g zal kunnen werkzaam 

«tjn , dan gaat het ongetwijfeld een sehoonc toekomst tegemoet. c kern, 

het inwendige vcrcenigingsleven, eendracht cn gezelligheid blgve in onzen 

krin g bewaard, om dc naar  buiten werkende kracht in ons artistiek genoot-

schap steeds meer  en meer  voedsel te kunnen geven. 

k heb de eer  met deze woorden de vergadering tc openen. 

A ET . 
G 

der 37e Algemeene, tevens 980e Gewone Vergadering, gehouden op Woensdag den 21en r  1892, 
i n het Genootschaps lokaa l. 

G V A N N len . 

. 

t het begin van het Genootschapsjaar  1S92 was het Bestuur  samenge-

steld als volgt: 

J . 11. , Ecrc-Voorzitter . 

J A N , Voorzitter . 

J . , Vice-Voorzitter. 

C. W. , le Secretaris. 

, , 2e Secretaris. 

J . A. V A N S , Penningmeester. 

J . C. . l . Bibliothecaris-Archivaris . 

n den loop van het jaar  bedankten dc hoeren J A N  en . 

 voor  hunne functies cn werden als nieuwe bestuursleden benoemd 

de hecren . G. J A N S EN cn Tit . . . . Nadat dc heer  A .

G . B Z N . intnssehen tot Voorzitter  was benoemd geworden, maar  om gezond-

heidsredenen voor  deze benoeming meende te moeten bedanken, werd dc 

heer  .1.  als zoodanig gekozen, terwij l de heer . G. J A N S EN zich 

met het Vioe-Voorzitterschap belastte en dc . . . E het 2c 

Secretariaat waarnam. 

T ENG BWON E . 

t aantal buitengewone Eerc-leden bleef 8. 

. 

t aantal n bleef, evenals het vorig jaar, 16. 

. 

t aantal donateurs bleef eveneens onveranderd, dus 12. 

E . 

t ledenaantal werd van 84 op 30 teruggebracht. 

G E W O N E . 

t ledenaantal is iets toegenomen en vnn 124 tot 130 gestegen. 

. 

t aantal buiten-leden is ccnigszins verminderd. t werd van 180 op 160 

teruggebracht. Naar  wij  kunnen verwachten is deze vermindering eene tijde-

lijk e cn slechts het gevolg van de nieuwe regeling van dc uitgave van het 

Genootschnpsorgaan, die enkelen voor  het oogenblik in het onzekere laat welk 

bouwkundig weekblad hun voor  het vervolg het meeste belang zal inboezemen. 

. 

t inbegrip van de algemeene vergadering werden in het iifgcloopcn jaar 

19 bijeenkomsten gehouden. c bijdragen op deze vergadering waren de 

volgende : 

n 6eu Januari hield de heer  N. Van n eene lezing, getiteld „d c 

t cn hare roeping" . 

n 20en Januari gaf dc beer  11. G. Jansen eene bijdrage over  «antieke 

polychromie" . 

n 3cn Februari behandelde dc heer  A. N. Godefroy eenigc werken van 

k dc , die niet in hit plaatwerk van Salomon dc Braij  zijn 

opgenomen. 

n 1 Ten februari gaf de heer  J . G. Van Gendt . eene verhandeling 

over  „het Asphalcia-thcater  in Weenen". 

n 2en t werd dc bijeenkomst geheel aan huishoudelijke besprekin-

gen gewijd. 

n lCen t gaf de beer  \V. (.'. Bauer  eeu vervolg op zijne in het 

vorig jaar  gehouden bijdrage t en hervorming" . 

n 30cn t werd het onderwerp c kunst en het publiek"  door  den 

heer  J . l behandeld. 

n 18en Apri l gaf de heer  Ferd. Stieltjes eene verklarin g van „Edison' s 

fonograaf" , toegelicht door  proeven. 

n ten i gaf dc heer  C. W. . Verster  eene bijdrage over  „minia -

uurkuust en heraldiek" . 

n 7cn September  herdacht de heer  .1. . n in eene causerie wijlen 

den heer  J . A . , architect en onderwijzer  in de bouwkunst le 

Amsterdam, cn hield daarna eene lezing over  „Bouwkunst , ambacht 'en 

onderwijs." 

n 21en September  gaf dc heer  W. t Cz. eene studie over  hit 

rationalisme in Frankrijk" . 

n oen October  koos dc heer  J. C. . di Guar „d e e bouwkunst" 

als onderwerp voor  eene verhandeling. 

n 19en October  hield de heer  J . A . Van der  Slug's Veer eene lezing 

over  ,i n en . 
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n 2cn November  gaf dc heer . J . k ecne bijdrage over  „het 

eikenhout cn zijne gebreken". 

n Oen November  werd in cene bijzondere vergndering dc wetsherziening 

behandeld". 

n lOcn November  werd dc behandeling der  wetsherziening voortgezet. 

n 30en November  behandelde de heer  11. Walenkamp de verhouding 

van opzichters en tcekenaars tot de architecten, dc openbare aanbestedingen 

enz. in cene bijdrage, getiteld . 

n n r  werd dc behandeling der  nieuwe wet (het huishou-

delijk reglement) tot een eind gebracht. 
n 21cn r  werd de algcmccne vergadering gehouden. 

c kunstbeschouwingen op deze1 vergaderingen gegeven, waren dc volgende : 

Op den Gen Januari door  den heer  W. t ('z. „Fotografië n uit 

Spanje". 

Op 20 Januari door  den heer . 11. Bonda vFantaisic-dccorativcs"  van 

t . 

Op 3 Februari ; «Prenten en platen van . Vredeman Vriesc en anderen" 

door  den heer  A . N. Godefroy. 

Op 17 Februari door  den heer  J . . Van Getuit . teekeningen van 

het „Asphaleia-thcater"  te Wccncn. 

Op 30 t door  den heer  (J. A . Zeeman „Fotogratiën naar  oude -

aanschc schilder- en beeldhouwwerken." 

n 4en i door  den heer  C. . W. Vcrstcr, eene uitgebreide collectie 

miniaturen, zegels, platen cn fotografiën op miniatuurkuns t cn heraldiek 

betrekking hebbende. 

Op 7 September  door  den heer  J . . n „Ontwerpe n cn teekeningen 

van J . A. "  cn door  den heer  W. Vnn Boven t m vnn 

d c . 

Op 5 October  door  den heer  J . F. W. Stom s van . 

Op 19 October  door  den heer  J. g „Theater  Flamaud ii Bruxelles" 

door  Jean Baes, cn door  den heer  C. W. Nijhof f „Fotografiën vau n 

cn . 

Op 2 November  door  den heer  J . C. . di Gazar  „Bilderschat z fii r  das 

, uitgegeven door  Julius . 

. 

Voor  het jaar  1892,93 werden dc volgende prijsvragen uitgeschreven : 

le Algcmccne prijsvraag: „Bene monumentale brug over  cene rivier" . 

Prij s f 100 ; premie f 40. 

2e Algcmccne prijsvraag: „Ecn e Protestuntsche dorpskerk" . Prij s f75. 

3c Algcmccne prijsvraag: „Ecn e marquise van gesmeed ijzer. Prij s f50. 

e Gewone prijsvraag: Een buffet voor  een eetzaal. Prij s f40. 

2e Gewone prijsvraag: Een hoofd voor  een aan dc bouwkuust gewijd week-

blad. Prij s f25. 

Verder werden op verzoek der  commissiën voor  dc tentoonstellingen van 

Nationale Nijverheid cn van w iu Juni 1893 tc Winschoten tc 

houden, twee prijsvragen uitgeschreven voor  diploma's op deze tentoonstelling 

betrekking hebbende. Voor  beide diplomu's werden uitgeloofd een eerste prij s 

van f75 cn tweede prij s van f25. 

A l deze prijsvragen zullen worden beoordeeld door  ecne Jury , bestaande 

uit dc hecren G. Van Arkel , . P. Berlage Nz. en Jos. Th. J . Cuijpers, 

allen te Amsterdam. 

. 

c janrlijksch e excursie werd, iu vcreeniging met de Verecniging „Archi -

tectura"  te 's-Gravenhagc, gehouden naar n en k aan Zee in 

den maand Augustus. e tocht geschiedde per  stoomboot. 

E . 

t contract tot uitgave van het Gcuootschapsorgnnn „d c Opmerker" , gesloten 

met den heer  F. W . Van Gendt JGz. te 's-Gravenhagc, dat met ulto. -

ber 1892 zal zijn afgeloopcn, is niet hernieuwd geworden. 

t Genootschap zal thans vanaf 1 Januari 1893 ecu weekblad uitgeven 

onder  den titel van „Architectura "  orgaan van het Genootschap „Architectur a 

et Amicitia" . t orgaan zal bestaan uit twee gedeelten, het eerste deel onder 

reductie van het genootschap, het tweede (het technisch gedeelte) onder 

redactie vun den heer  J. A . Van der , leeraar  aan dc Polytechnische 

school te . c uitgave zal geschieden door  de firm a J . Vnn der  Endt 

&  Zn., uitgevers tc . 

c uitgave van het plaatwerk „d e Architect"  gaat geregeld door  cn heeft 

veel succes. 

t 1 Januari 1893 zal ecne nieuwe Genootschapswet in werkiug treden, 

die iu het nfgeloopen joor  werd voorbereid. 

Von het Socicteitslokaul werd weinig gebruik gemaakt. c vergaderingen 

werden echter  goed bezocht cn met belangstelling bijgewoond. 

fin  lp Secretarie, 
C. W. . 

G V A N N 2den . 

e voor  dc uitgave van het orgaan „d e Opmerker" , van het 

plaatwerk „d e Architect"  en de . 

Volgens artikel 40 van onze Gcnootschapswct rust op mij  de vcrpliehtiu g 

' heden avond verslag uit te brengen over  de werkzaamheden van boven-

genoemde Commissie. 

Zi j  bestond bij  den aanvang van 1892 uit de : Jan Springer 

Voorzitter , Jonas , Vice-Voorzitter, C. W. Nijhoff , J . A . v. d. Sluijs 

Veer, J . C. . ü i Gazar, . de Jongb, W . t Czn., Paul J. de 

Jongh en i r  Secretaris. 

n den loop vun het jaar  traden de Voorzitter  cn dc Secretaris af. e 

plaatsen werden vervuld door  de hecren J . , als Voorzitter , . G. 

Jansen, als Vice-Voorzitter  cn Th. . . Smeele, als Secretaris. t perma-

nent burcaa van e bestaat uit de hcercu J . , . dc Jongh, 

W. t Cz. en Paul J . dc Jongh, waarvan dc heer t zich 

hoofdzakelijk met de leiding van „d e Architect"  belastte. n U. .

nagaat welke werkzaamheden er  vcreischt en hoeveel tij d er  besteed moet 

worden om ecu orgaan te redigecren, zult gij  met mij  moeten instemmen, 

dat die tnak een zeer  moeilijke en uitgebreide is. c bloei van het Genoot-

schap staat ten nauwste hiermede in verband ; het blad spreekt voor  ons tot de 

buitenwereld cn prikkel t de belangstelling. t is een macht die wij  in 

handen hebben, en die wij  hoog moeten houden en wanrdceren. 

c Opmerker"  kwam geregeld uit en niettegenstaande de grootc mogelijk-

heden, die dc gecombineerde redactie opleverde, heeft het permanent bureau 

steeds voet bij  stuk gehouden en mag dien hecren een woord van hulde niet 

onthouden worden voor  den bclangloozcn ijver  voor  den bloei van het Ge-

nootschap aan den dag gelegd. 

Vele werkzaamheden heeft dc commissie dezen zomer gehad, vooral met 

het doen slagen van dc onderhandelingen voor  een nieuw orgaan. t was 

geen gemakkelijke taak en ik acht mij  verplicht  hierop te wijzen en 

tevens dunk tc brengen aan dc hecren Jansen en Nijhoff , die hoofdzakelijk 

deze onderhandelingen geleid hebben. t vreugde wijs ik 1 dan ook op 

ons nieuw orgaan „Architecturn" , een orgaan dat zoowel het praktische als 

het kunstgedceltc van ons vak ten volle zal behartigen en er  kan niet genoeg 

op medewerking aangedrongen worden om, door  dit nieuwe orgaan, dat iu 

den volsten zin des woords het onze is, het Genootschap tot steeds hoogcreu 

bloei tc brengen. 

e uitgave van bet plaatwerk „d e Architect"  is geregeld voortgezet 

t wordt meer  en meer  bekend, ja, zelts is het reeds een periode vnn 

bloei ingelredeu, wuut, zooals  struks van den penningmeester  zult vernemen 

zal het dit jnar  voor  het eerst een kleine bate afwerpen. Vooral nu zij  het 

U annbevolen, om het tc blijven steunen met Uwe medewerking, want de 

goede krachten in ons Genootschap aanwezig zijn vele. 

e kalender  werd dit jaar  versierd met een vignet van den heer  J . Stnijt . 

t is mij  ten slotte een aangename taak U namens dc commissie dauk 

tc betuigen voor  uwe gewaardeerde medewerkiag, zoowel voor  de e 

als voor  bet plaatwerk, met dc overtuiging, steeds op uwen steun te kunnen 

blijven rekenen. 

G V A N E E T E G V A N 

E N E N T E G V A N . 

e commissie bestond bij  het begin des jaars uit dc hecren Jan Sprin-

ger, Voorzitter . A . C. Bocrmo, J . , . G. Jansen, . dc Jongh, O. 

W. Nijhoff , . J . , J . A . Van der  Sluijs Veer  en i . 

Secretaris. 

e ontstane vacatures, door  het aftreden van dc heeren Springer  en , 

werden vervuld door  de heeren J . l als Voorzitter  cn T h . . 

. Smeele als Secretaris. 

c Commissie belastte zich met het opmaken der  programma's voor  de 

Gcuootschapsprijsvragcn 1892/1893 en dc prijsvraag voor  twee diploma's, betrek-

kin g hebbende op de tentoonstellingen van Nationale Nijverheid en van -

bouw in 1893 te Winschoten tc houden. 

Verder  nam dc Commissie dc ingekomen vragen in ontvangst die 

haar  tcu getale van 19 werden toegezonden. 

e vragen waren de volgende : 

le. Wat zijn goede regels voor  ecne fraaie verdunning van kolomscbachten ? 

(Beantwoord door  den heer  A. N. Godefroy, li e „Opmerker "  80 Apri l 1892.) 

2e. Welke is dc beste methode om O. . ink t uit calqueerpapier  weg te 

maken cn met wat is vloeibare O. . inkt op te lossen ? 

8e. s het noodig om bij  zandsteen-constructies koperen doken te gebruiken ? 

Zoo ja, waarmede moeten die worden aangegoten, met lood, tin of zwavel ? 

(Beantwoord door  den heer . J. , zie „Opmerker "  30 Apri l 1892.) 

4e. Wanneer  een architect binnen 10 jaar  na dc voltooiing van een zijner 

werken sterft, zijn dan de erven aansprakelijk voor  de eventueel aan den 

7 Januari 1893. . i n 

dag komende gebreken gedurende het restant der  10 verautwoordelijkheidsjaren

5c. n dc „Ambachtsman"  van 12 t j.1. komt een artikel voor  over 

metselen tijdens vorst, cn beveelt de schrijver  aan gebruik tc maken van 

ongebluschtc kalk, die tijdens het metselen gcbliischt inoet worden, waardoor 

de ontstane warmte den invloed van vorst neutraliseert. Verdient deze wijze 

van metselen aanbeveling of niet ? 

6e. Waardoor  onderscheidt zich een procfslot van andere kamcrdcurslolcn, 

en wat is het onderscheid tusschen een heel cn ecu half procfslot'r  (Beant-

woord, zie „Opmerker "  24 Sept. 1892.) 

7c. Er  wordt verzocht cene ecnigszins beschrijvende opgaaf van water-

tilter s of wel opgave van een of nndcr  werk, waarin watcrlilter s worden 

beschreven. (Beantwoord door  den heer . J . k zie „Opmerker "  1892.) 

8e. r  dagen is de balconvlocr  van het paleis (stadhuis) op den m 

hersteld en wel met zink. k zij  dc zorgen van dc gewapende macht is 

het mij  niet mogen gelukken het no. te weten te komen. s dit materiaal 

geschikt om monumentale gebouwen voor  ondergang te bewaren ? Wordt 

het misschien meer toegepast op plaatsen, die voor  het oog niet zichtbaar 

zijn ? Zoo ja ligt het niet op den weg van het Genootschap om tegen der-

gelijke misplaatste zuinigheid te protcsteeren ? 

9e. t een fotograaf het recht fotografiën in den handel tc brengen 

van eeu bouwwerk, zonder  toestemming van dcu architect of eigenaar  van 

bedoeld bouwwerk ? 

10e. Tot dc buiten-pleisterwerken behooren het maken van al de aan te 

geven banden, sluitstcencn, lijsten, plint enz., nan den voorgevel. t alles 

tc maken in portland-cement. Van kunstzandstccn, 11 consoles, 6 consoles, 

4 consoles en 1 pinakel. n men nu verlangen dat ul deze werken in den 

kleur  vun zandsteen bewerkt worden, of kun men onder  portland-cement, 

werken ook kunstzandsteenwerken verstaan 'r  (Beantwoord in de vergadering 

van 2 November 1892.) 

G E N A N T W O O 

l ie . Wat is dc reden dat vele blauwe Woerdschc panucu spoediger  door-

regenen en afschilferen dan de roodc panuen vun hetzelfde fabrikaat ? 

12c. - cn voegwerk, door  bouwondernemers gedurende dc winter-

maanden uitgevoerd (z.g. revolutie werk) blijk t tijdens de uitvoering beter 

bestand te zijn tegen vorst dan het iu dieuzelfdcn tij d met zorg cn ouder 

toezicht gemaakt metsel- en voegwerk. e komt dat ? 

18e. Wanneer  op eeu detuilteekeuiug dc indeeling Van ecu trap foutief is 

aangegeven door  den teckeuaar  op het bureau, en dc opzichter  de uitvoering 

naar  deze teckening heeft laten geschieden, wie is dan aansprakelijk voor 

dc ontstane schade, de teekenaar  of dc opzichter. (Beantwoord iu de Verga-

dering van 16 Nov. 1892.) 

14e. n men met een toumolcn, welke te lood staat cn als het aan kracht 

niet ontbreekt, het water  n»ar bovcu voeren ? 

15e. e kan men van beschilderd glas constutccren of de kleuren inge-

brand of alben opgebracht zijn ? 

16c. n meu verf- of dccoratiewerk als duurzaam werk in lijmver f op 

een lang olieverf aanbrengen, of is het een vercisehte om met lijmver f op 

hout tc beginnen. (Beantwoord door  den heer  A . . Trautwein, zie „Opmer -

ker"  17 . 1892.) 

17c Wordt er  voor  de prijsvraag van cene Protcstantsche dorpskerk, door 

het Genootschap uitgeschreven, niet te veel werk gevraagd P n de prij s 

niet verhoogd of het werk verminderd worden ? (Beantwoord door  het Bestuur  ; 

zie mededcelingcn „Opmerker "  31 . 1892.) 

18e. Wat is het verschil tusschen kalk- en zandsteen ? Waaraan zijn 

beide tc herkennen ? 

Bovengenoemde vragen zullen, voor  zooverre zij  nog niet beantwoord zijn 

en voor  beantwoording in aanmerking kunnen komen door  de vak- en vragen-

commissie in behandeling genomen worden, 

fit'  2tf Secretaris, 
. . . . 

G O V E T J A A  1892. 

ONTVANGSTEN . 

Saldo tc goed van Contributi e enz. 1887, 1888 . . . 

Saldo te goed van Contributi e over  1891 . . 

Entreegelden f 21. 

n nog tc innen „  6. 

' . ; i ) i tA ( i . 

('onlribulie n van gewone leden / 1536.-

n nog te innen en non valeurs . . „  168.-

Contributie n vnn buitenleden . . . 

n nog tc innen en non valeurs 

/ 1372.50 

„  45.— 

Contributio n van Vereenigingcn (buitenlid) 

id. „ . leden ƒ 350.— 

één overleden „  10.— 

n port Opmerker  ƒ 27.10 

n nog te innen „  5.50 

20  — 
121 — 

15 

1368 — 

1327 ; 50 

52 ! 50 

n 

Weekblad „d c Opmerker" 

"  Plaatwerk „d e Architect" 

kle jaarg. (Supplcmentlijst) 

2e , Afl . 1—8 

2e , Afl . 8 -6 f 1004.50 || 
n nog te innm en non valeurs . . „ 34. 

3e jaarg. All . 1—3 ƒ 926. 

n no- tc innen en non valeurs , . „  73. 

e port Architect 

r | Excursie 

n nog tc innen. . 

310 

21 

138 

200 

101 
58 

970 

853 

3 
. / 282.— 

. „  9.95 

60 

50 

50 

Boetcgclden lctscirkel 
272 1 05 

12 ! 60 

Totaal . ƒ 5877  25 

Nadeclig soldo over  1891 . 

Salaris en voorschotten bode 

r  en Assurantie . 

n 

e leening 1886 

id. id. 1891 

Aflossing leeningen 1884, 86 cn 91 

Bibliotheek met inbiudcu van boekwerken, enz . . . 

Voorschottcu bestuur  met inbegrip van : 

innen der  contribntic n vau buitenleden, 

briefporten, reiskosten betreffende 

onderhandeling orgaan, enz 

Voorschotten redactie met inbegrip van : 

briefporten, reiskosten enz 

Prijsvragen 

Uitgave Weekbl. „d e Opmerker" 

Uitgave plaatwerk „d e Architect" 

2e jaarg. nfl. 3—6 

8e „  „  1—8 

j  tot bevordering der  Bouwkunst en afdeelt  g 
Schetsclub 

g Vcrstcr  met tenluoustelliug 

Excursie 

Suldo 

257 j 01* 

204 j 12 

ÖOS 20 

159 ! 73 

89 — 

15 — 

600 — 

161 S3 

188 81, 

51 , 65 

60 — 

1641 09 

700 

859 

17 

6 

50 

282 

8 

74 

22 

90 

85 

Gezien : de commissie ter  verificatie, 
(get.) B. J . V A N . 
(get.) . J . E Jzn. 
(get.) G. A . . 

Aldus opgemaakt. 
, 16 r  1892. 

fie
(get.) J . A . V A N S . 
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B E G t 0 0 G V O O T J A A  1893. 

ONTVANGSTEN . 

VoordeeUg ratio 1892 

Contributio n van gewone leden 

„  buitenleden 

„  „  Vereeiiigingen (kunstl. buitenlid) . . 

„  „ . leden 

o natiën 

t itgave plaatwerk «de Architect"  (8e jaarg. atl. 3—6, 

e jaarg. all. 1 — 3.) 

Boetegetien lceseirkel 

Nog te innen pusten van 1892 

Totaal . 

. . . 

/ 9 89 / 200 — 

1416 ff 508 20 

ff 1162 50 n ff 250 — 
60 — u tekening 1886 ff 36 50 

„ 320 — Aflossing van leeningen 200 — 
tl 128 — Bibliotheek, inel. inbinden, boekwerken enz ff 200 — 

Voorschot ten bestuur  met inbegrip van 

» 1725 — innen der  eontributiii u vau buitenleden, briefporten enz. 140 — 
5 — Voorschotten reductie met inbegrip van 

179 50 lteiskoslcn, briefporten enz. . . . tl 90 — 

Prijsvragen 325 — 

Uitgave Weekb  «Architectura "  . . . ff 1180 — 
200 — 

1'itgave plaatwerk „dc; Architect"  (3e jaarg. all. 3—6, 
ff 1640 — 
ff 1 — 

, , tot bcvorJering der  liouwk. en Afd . 17 — 
ff 1 — 

Onvoorziene uitgaven 17 30 

5006 — Totaal . . . ƒ 5006 — 

G V A N N S . 

e ! 

Voldoende aan mijne jaarlijksebe taak. V verslag uit te brengen over  den 

toestand van de bibliotheek en het Archief , heb ik de Eer  ü het volgende 

mede te deden: 

e voor  de leestafel cn daarna voor  den lceseirkel bestemde tijdschrifte n 

waren dit jaar  : „Th e Architect." 

c Nieuwe Gids" . 

l et . 

„l 'Emulution" . 

„ r  Formeuschutz". 

«Architectonische "  cn 

„het Weekb  „d c Amsterdammer" . 

e . 

e Ambachtsman". 

t g Weekblad", 

„ l ie t g Tijdschrift" . 

t . v. Teekenonderwrjs' 

a Construction . 

. Bauzeitnng". 

«Wiener Baninduatrie-Zeitnng" . 

n rui l voor  het Genootschapeorgaan werden ontvangen: 

,l>c Schilder"  en „d c Portefeuille" . 

„Voo r leestafel cn bibliotheek werden in rui l ontvangen; 

e stukken van .The l e of Britis h Architects" , „d e Annnles 

dc 1'Ecolc Polyteohnique dc "  het tijdschrif t cn weekblad van dc «Ver-

eeniging van Architecten tc Budapest"  en dc dagbladen „d c Amsterdammer" 

en «de Amsterdamsche Courant" . 

Voor de Bibliotheek werd dit jaar  aangekocht: 

«Ome Bouwmaterialen", door  J. A. Van der s (all. 27—30). 

«Geschiedenis van Amsterdam", door  J . ter  Gouw (Sc. deel le. stuk). 

e Oudheden", beschreven en afgebeeld doorG. Van Arke l 

en A. W. Weisaman (le deel «West-Friesland"). 

„Arehiteetn r  Skizzcn". van Otto . 

.Bouwwerken", bijeengebracht door n der j  tot bevordering 

der , ter  gelegenheid van het 50-jarig bestaan. 

.Academy Architectur e and annual Architectura l . (.laarg 1892.) 

t sehijneoncours voor  's . c waarheid volgehouden tegen 

Jhr . . Victor  dc Stuers; Brochure door . N. dc . 

en . N. de r  en de minister . Brochure door  Jhr . 

. Victor  de Stuers. 

Ten geschenke ontving het Genootschap dit jaar : 

van den r .1. . n : 

. l dc Villi '  n . Gcb. uittreksel uit het plaatwerk «Oude be-

staande gebouwen der j  tot bevordering der  Bouwkunst." 

van den r . J . liijnin k : 

„d e bestekteekeningen van liet Station Vlissingcn " 

Aldus vastgesteld op de Algemeene vergadering 

31 r  1892. 

 Venninfftiuettër, 
(get) J . A . V A N S . 

c Amsterdamsche Boulevards". Brochure ; geschenk van de Schrijvers, 

dc n A . W. dc Fliiies cn .1. F. Von Glahn. 

Verder  dc jaarverslagen, statuten, ledenlijsten enz. van verschillende binncn-

en btiiteulandschc , Genootschappen, Verecnigingen enz. 

e r . G. Bom zond ons geregeld dc catalogi van belangrijke boek-

verkoopiugen. 

e r  J. A. Van der  Sluijs Veer  gaf evenals dc vorige jaren de «Flic-

gende Blatter"  ten geschenke voor  de leestafel, een beleefdheid, die zeer  op 

prij s wordt gesteld. 

e "  maakte hare loop, behoudens het ontvreemden van Porte-

feuille No. 1880 uit de kar  vau den Bode, in goede orde. 

t bereikte Portefeuillenummer bedraagt 1927. 

Van dc Bibliotheek werd dit jaar  door n n druk gebruik ge-

maakt. t aantal uitgeleende nummers bedraagt 47. 

J . C. . l , 

Bibliothecaris-Archivaris. 

Bij  de hierop volgende verkiezingen werd het bestuur 

samengesteld als volgt: 

. G. JANSEN, Voorzitter . 

G. A . , Vice-Voorzitter. 

C. W. , le Secretaris. 

Th . . . , 2e Secretaris. 

J . V. VAN ' S , Penningmeester. 

J . C. . l . Bibliothecaris-Archivaris . 

i bureau van e werd samengesteld uit de heeren 

. G. JANSEN, G. A. , W. T Cz., 

. E JONG  en P A U  J. E . 

e e werd herkozen en zal voor  1893 

alzoo bestaan uit dc heeren : P A U  J. E , 

W. V A N BOVE N en C. . V A N , Secretaris. 

Van de rentelooze bibliotheekleening van 1S84 werden 

uitgeloot de nos. 2, 31, C, 41 en 22, eu van de 2̂  pCt. 

leening van 1886 de nos. 32, 97, 75, 17 en 87. 

Nadat nog verscheidene sprekers het woord hadden 

gevoerd, werd de vergadering door  den Voorzitter  gesloten. 

E G N». 1 G 7  1893. 

E N T A : 

. G. JANSEN, G. A . , W. T C Z N . , 

. E JONG  en P A U  J . E . 

Bijdragen te adresseeren :  120 te Amsterdam, en 
al wat de Administrati e van het Genootschap betreft, aan den 
len S American hotel te Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. e jaarlijksch c contributi e 
voor  het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (tc Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
 kunstlievende leden « 10.— 

« buitenleden « 7.50 

onze 

Tien jaren verliepen er  sedert ons Genootschap begon zich door  middel van een vakblad in het publiek te doen hooren. 
Veel is cr  in dat tijdper k verhandeld, veel wetenswaardigs meegedeeld en ook aan veel opinieverschil uitin g gegeven. 

e uitgave van een weekblad is zoodoende een voornaam onderdeel van onzen werkkrin g geworden. 
Wi j  hebben vroeger  reeds uiteengezet, waarom verandering in de uitgave ons wenschelijk voorkwam. e eenstemmige 

goedkeuring waarmede onze leden de nieuwe plannen ontvingen, alsmede het succes, waarmede de uitgave van ons 
plaatwerk E "  tot dusverre bekroond werd, doen ons de toekomst vol vertrouwen tegemoet gaan. 

Voor  hen die met het streven van Architectura et Jmicitia minder  bekend mochten zijn, willen wij  hier  kortelij k 
ons programma ontwikkelen. 

Wi j  stellen ons voor  om in de eerste plaats aandacht te wijden aan de vraagstukken van den dag en verder 
die onderwerpen te behandelen, welke met de bouwkunst of aanverwante kunstvakken in verband staan. 

Gaarne stellen wij  onze kolommen beschikbaar  voor  ieder, die op dit gebied iets mee te deelen heeft of mogelijk 
onze beschouwingen wenscht te weerspreken. 

Wi j  zullen trachten r/ "  het orgaan te doen zijn van de jongere generatie, van hen die de toekomst ingaan 
met hooge idealen, met frissche, zoekende werkkracht . n kamp tegen cöteriegeest, sleur  en zelfgenoegzaam neerzitten 
bij  gemakkelijk gewonnen lauweren, zal de onze zijn. 

n het tweede gedeelte van ons orgaan zal meer  bepaald de technische zijde van de bouwkunst behandeld worden. 
e studie der  bouwmaterialen, afgewisseld met beschouwingen over  diverse bouwambachten, kortom een wekelijksche 

verhandeling over  onderwerpen uit de bouwpraktijk , zal ook dit belangrijke onderdeel der  architectuur-studie recht laten 
wedervaren. e naam van den redacteur, den heer  J . A . V A N , leeraar  aan de Pol. School te t en 
schrijver  van het bekende werk /,Onze Bouwmaterialen", zal zeker  ieder  de overtuiging schenken, dat ons technisch 
gedeelte aan volkomen bevoegde leiding is toevertrouwd. 

r  op zoodanige wijze de kunst aan de praktij k te verbinden, gelooven wij  in staat te zullen zijn te geven 
wat tot heden in ons land gemist werd, n.1. een volledig bouwkundig vakblad. 

Wi j  vertrouwen dat ons pozen den noodisen steun zal ondervinden bii alle 
ter  harte gaat. 

pogen den noodigen steun zal ondervinden bij  allen, wien den bloei der  beeldende kunsten. 

Wi j  besluiten daarom met een opwekking tot aansluiting bij  onzen krin g en tot medewerking aan het orgaan 
dat wij  bij  deze vol hoop de wereld inzenden. ' 

e met het einde van den pas ingetreden jaarkrin g ons orgaan zich een waardige positie in de vakpers ver-
worven hebben cn al onze lezers op een even voorspoedig jaar  kunnen terugzien als wij  ons blad toewenschen. 

@ p o7&e/acf/e. 
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E E N V A N T . 

1". Als gewoon lid zijn aangenomen de heeren t 
Berghuis en W. A . Ellens, beiden te Amsterdam. 

2 . Als buitenlid zijn toegetreden de heeren .T. Amiabel, 
Architect en Aug. Alexander  en V. Engels, beeldhouwers te 
's Gravenhage, C. . . , architect te , A . 
v. d. Boogaard te Nijmegen, Jobs. s te n en 
C. . de Wilde, bouwkundige le Oud-Beierland. 

3". Als gewoon lid zijn voorgesteld door  dc heeren 
W . t Czn. en . G. Jansen: de heeren Jos. Th. J . 
Cuijper s en A. . 

4U. e tij d van inlevering voor  dc 2e algemeene prijs -
vraag (eene Protestantsche ) is vastgesteld op 30 
Januari a.s. Naar  aanleiding van een algemeen te kennen 
gegeven verlangen is het programma in zooverre vereenvou-
digd, dat de binnen- en buitentrayée op de schaal van 1 
ïi 20 niet vereischt worden. 

5".  programma voor twee diploma's, betrekking heb-
bende op de in 1893 te Winschoten te houden tentoonstellingen 
van Nationale Nijverheid en van w is opgenomen 
in //de Opmerker" ' van 10 . 1892. Uitvoerige programma's, 
tevens bevattende het wapen van Winschoten, zijn op franco 
aanvrage bij  den len Secretaris verkrijgbaar . 

6°. n leden, die van woonplaats veranderen, wordt 
beleefd verzocht hunne nieuwe adressen te willen opgeven 
aan den len Secretaris, l te Amsterdam. 

A ET . 

9Sle GEWONE G VAN G 

. . . i  1893. . . 

e Voor/ ttcr , de heer . G. Jansen, opent de vergade-
ring , roept den leden een hartelij k welkom toe bij  den aanvang 
van 1893 en spreekt daarbij  den wensch uit, dat allen zullen 
medewerken om den bloei va>i het Genootschap zooveel 
mogelijk te helpen bevorderen. 

e notulen worden hierop voorgelezen en onveranderd 
goedgekeurd. 

e heer  Jan Stuijt krijg t nu het woord tot het houden 
zijner  aangekondigde bijdrage: Over het gelijktijdig gebruik 
van ijzer en tteen in onze construction Spreker  begint met 
te wijzen op de //Eutret ens sur  1'Architccture "  van Viollet-

, waar  deze spreekt over  den toestand der  Bouwkunst 
in de 10e eeuw. e ateliers onzer  architecten zijn vervuld 
van motieven, boeken en teekeningen, een overvloed van 
materieele elementen staan ons ten d enste, maar  de gedachte 
van den architect is onmachtig iets origineels, iets nieuws 
te trekken uit zooveel documenten zonder  kritie k tc /.aam-
gebracht. t dc 19e eeuw, dit tijdper k zoo vruchtbaar 
aan ontdekkingen, eindigen, zonder  een eigen architectuur 
te hebben bezeten? Zal het aan het nageslacht slechts 
hibridische werken nalaten zonder  karakter , onmogelijk te 
klassificeeren P n bouwt veel, millioeneu worden uitgegeven 
en ter  uauweruood kan men een poging constateeren oin 
een ware en praktische toepassing te vinden vau de vele 
middelen waarover  wij  beschikken. Om zekere principes uit 
dien chaos van ideën en motieven te ontwikkelen, moet 
methodisch te werk gegaan worden. n moet steeds de 
waarheid betrachten, waar volgens het program en waar 
volgens de constructie-middelen. Zich tot Nederland bepalende 
zegt spr., dat er  een artistieke bouwkunstbeweging is, maar 
de revolutionairen zijn jong en te dikwijl s wordt hen het 
voor  de voeten geworpen geworpen, dat zij  de constructie | 
negeeren en nog meestal door  hen, voor  wien het toppunt j 
van constructie schijnt te bestaan in niet tochtende ramen, 
niet lekkende goten en niet krakende trippen. Wanneer 
wij  eenmaal in de beoefening onzer  kunst zelfstandig optreden, 

dan hebben wij  er  ernstig nan te denken, ons rekenschap, 
te geven van de middelen waarover  wij  beschikken, in de 
eerste plaats het gebruik van ijzer  in onze constructiën. 

! Spr. geeft vervolgens aan de hand van c eenige 
j  voorbeelden aan, gaat breedvoerig na het gelijktijdi g gebruik 

van ijzer  en steen, vooral in de toepassing van gewelven, 
toegelicht door  eenige eigenhandig gemaakte teekeningen en 

j  eindigt met de aansporing, om bij  de studie steed* eene 
i methode toe te pa sen en meer  direct contact te doen 

bestaan tusschen architect en werklieden en met den wensch, 
dat de bouwkunst meer  en meer  worde de uiting van wat 
schoons leeft in de ziel van velen. 

e Voorzitter  brengt den heer  Sluij f de dank der  Verga-
dering voor  zijn 'interessante en doorwrochte studie en vraagt 
hem deze ter  opname voor  het orgaan af te staau, waartoe ge-
noemde heer  welwillend bereid is. 

a installeerde de Voorzitter  als gewoon lid de heeren 
F. J . J . J. Brunatt en P. F. van Goor en beval hen de 
behartiging van de belangen van het Genootschap met 
eenige hartelijk e woorden aan. 

Aan de orde was nu het kiezen uit het bestuur  van een 
li d der . e uitslag der  stemming was, dat de heer 
G. A . Zeeman als zoodanig gekozen werd. 

Al s gewone leden werden met algemeene stemmen aange-
nomen de heeren t Berghuis en W . A. Ellers. 

r  eenige leden werd nog het idéé geopperd om een 
excursie te houden op schaatsen ; daar  dit instemming vond, 
vereenigden eenige heeren zich om a.s. Zondag een tocht 
te ondernemen. — e kunstbeschouwing, bestaande uit eenige 
afleveringen van het werk van , door  den heer e 
Bazel afgestaan, werd met veel belangstelling bezichtigd. 

Nadat nog de heeren . G. Jansen en W . t Cz., 
als gewone leden, werden voorges eld, de heeren : Jos. Th. J . 

! Cuipers en B. , en de Voorzitter  een woord van 
dank gericht had tot den heer e Bazel voor  zijne kunst-
beschouwing, werd, niets meer  aan de orde zijnde, deze 
vergadering gesloten. 

T E N . 

T N N E G VAN 21 Sept. '92, 

 YV. T CZN. 

We zijn in de laatste tientallen jaren getuigen van won-

de e pogingeu om vorm te geven aan de artis ieke noties, 

die als onzienbare nevelen ons omhullen. r  en daar, bij 

enkele bevoorrechten een plotselinge uiting, waarop een 

motnenteele klaarheid volgt, ons verrassende door  den uitge-

dachten vorm, waarin deze nevel zich condenseerde. a 

weder  een hartstochtelijk ronddolen, voltwijfe l en verlangen» 

Zulk e oogenblikkeu van verblindend licht doen ons stil-

staan ; ze wijzen ons het ideaal, waarheen alles zich voortbe-

weegt, enkelen onbewust, anderen met besef, zich overgevend 

aan een zalig daarheen : 'u nieuw Geloof in het Schoone, 

eene Culte vol teleurstelling, van heerlijk opbouwen en 

pijnlij k afbreken, raadselachtig, vceleischend tot geheele 

overgave toe, loonend met eigen wee. 

Zij , die zulke momenten van uitings-heerlijkheid mee-, 

voelden, sloten zich aaneen met een bindend //isme"  tot leuze. 

e hoog artistieke spanning der  laatste, tijden, samen-

gaande met of staande tegenover  den intellectueelen vooruit-

gang, brachten vele zulke groepen voort, die in een enormen 

parallel-marsch, geleid door  een alles beheerschende geestelijke 

en stoffelijke evolutie, schrijden naar  het ideaal : de onbekende, 

in alles zich zullende openbaren, hoogste kunstuiting. 
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e historie onthield meer  zulke tijden. Zoo de raiddel 

eeuwen, tusseheu kruistochten en Cathcdralcu. Van welk 

pogen en stoere krachtconcentratie, getuigen de opwaarts-

strevende lijnen hunner  spitsen, die, behagelijk tevreden 

in de aanschouwing van het luchtruim , zich lieflij k ont-

plooien in een kruisbloem ! t resultaat van eeuwen 

zoekens, van krachtige artisticiteit , op-echt als de natuur 

, moeder  van alle kunsten — sprekende in hoogopgaande, 

gothisohe venstcrrijen : scheiding tusschen mensch en heelal, 

het zwevend ideaal, bezield door  het licht ; en in contreforten 

cn zwevende luchtbogen : passieve en actieve kracht door 

inenschelijke wetenschap. 

Ook de Egyptenaren : konden we verder  doordringen in 

hunne kunst, we zouden zien, dat de pyrainideu en de 

tempels van r en k de grensstcenen waren van 

een tijdvak , waarin eeuwen lang naar  deze grens gezocht 

werd. Ni l slechts de versteende formules uit de periode van 

voldaanheid, van het al weten. 

Ook de Grieken: de eenigen, die in hunne kunst geen 

ouderdom gekend hebben; kunst overgeplant naar  den 

Tiber , om daar  den n parvenu tot decorum 

te «trekken. 

e rustelooze inenschelijke geest, voortbouwende hetgeen 

vorige generaties begonnen, vanaf den chaos tot het einde 

steeds zoekend naar  het volmaakte, steeds compliceerend en 

compliceerende 'n gevonden formule overdrij»end en aldus 

overdrijvende, ver  af rakende van zijn zoekens-weg, terug-

vallend tot zijn origine, origine en eind dus nauw aan 

elkaar  grenzende en ons gelukkig stemmende, dat Wi j  bij 

het nieuwe begin staan. 

Zoo ook de natuur: Naast eiken tak nieuwe twijgen, die 

de volle vormen gevonden, verstrammen en op hunne beurt 

plaats maken voor  andere twijgjes. r  elke tak, voor  zijn 

vergaan, U kunnend verhalen van zijn zoeken en ontwikkelen. 

h ook, dat de Grieksche kunst volgen moest op 

die der  Egyptenaren, Assieriërs en Perzen ; dat de Christelijk e 

Godsdienst volgen zou op de e van 0 rieken en 

n en een nieuwe kunst ontluikeu moest na de 

gekristalliseerde vormen van voorgaande eeuwen; dat dc 

e volgen zou op den ouderdom der  Gothiek ; 

logisch vooral, dat onze tijd , zoo geheel verschillend van 

Vorige eeuwen, geroepen is een nieuwe phase in te wijden 

eener  noodzakelijk geheel nieuwe kunst.  „er  zijn"  steeds 

de kiemen in zich bevattend van verwarrin g en vernieuwden 

twijfel . Wi j  daarom gelukkig, deel uit te maken van een 

vooruitstrevende generatie, die nog de zekerheid heeft, dat 

volgende geslachten voort zullen bouwen op de vondsten, 

die wij  tot kunst en wetenschap aanvoeren. 

{Wordt vervolgd.) 

 T E . 

J . . 

Tot toelichting van het schetsontwerp van het te m 
te bouwen Crematorium, kunnen wij , hiertoe in staat gesteld 
door  den architect, den heer  A . Salm G.Bzn , het navolgende 
meedeelen. 

t gebouw bestaat 1° uit een groote „hall "  of rouw-

zaal, waar  de lijkstoet mee ingaat, de kist op een aangebrachte 
verhevenheid plaatst en zich verwijdert . 

Pe nabestaanden vereenigen zich hier, waarbij  gelegenheid 
liestaat de laatste eerbewijzen aan den overledene te brengen en 
toespraken te houden. Zij  kunnen hier  blijven vertoeven tot 
het einde der  crematie en deze alzoo geheel bijwonen. 

s mechanischen weg wordt de kist in een catafalque-
vormig omhulsel geschoven en zóó onzichtbaar  in de crematie-
ruimt e gebracht. 

e wijze is geheel in tegenstelling niet de in vele 
i bestaande inrichtingen gevolgde. Te Parijs bijv . wordt de 
1 kist ten aanschouwe der  omstanders in de roodgloeiende 

oven gereden op een wagen met uitstekende armen. t 
bijwonen dezer  weerzinwekkende voorbereiding der  crematie, 
is daardoor  voor  nabestaanden eene feitelijk e onmogelijkheid. 

Te Gotha geschiedt alles ondergronds. P/e kist wordt 
afgelaten als in ten graf en daarna mechanisch in den oven 
gebracht. Zoodra de kist in de kelderruimt e verdwenen is, 
wordt natuurlij k bij  de omstanders de gedachte aan allerlei 
geheimzinnige bewerkingen opgewekt. 

Ook het opvangen van de asch geschiedt hier  iu de //hall" 
en onder  het oog van alle aanwezigen, geheel langs mecha-
nischen weg in een urn of sarcophaag, geplaatst in een 

' daartoe aangebracht geheel zichtbaar  verdiept gedeelte iu 
i den vloer, waartoe twee kleine trappen toegang verleenen. 

e oveninrichting tegen den achterwand der  //hall"  zal 
gebouwd worden dóór en volgens het systeem van den ingenieur 

: Bourry . 
t versneld ontbinding»- en vernietigingsproces (want dit 

toch is de crematie) m. a. w. het omzetten van het lij k iu 
koolzuur, waterdamp en stikstof, — gtschiedt niet door 
het lij k in directe verbinding met de vlammen van den 

i vuurhaard te stellen, doch door  het in een, vooraf op zeer 
hooge temperatuur  gebrachte ruimt e te brengen. 

e inrichtin g is als volgt: n deit vuurhaard wordt door; 
het verbranden van cokes kooloxydegas ontwikkeld, dat 
geleid wordt naar  een regenerator, een besloten ruimte, door 

! kruiselings aangebracht, vuurvast metselwerk verdeeld in 
| een zeer  groot aantal kanalen. 

t ontwikkeld kooloxydegas wordt, met dampkringslucht 
vermengd, door  die kanalen geleid en aldaar  verbrand, het 

 verwijderd zich vervolgens door  de crematieruimte en een 
bizonder  ingericht tusschentoestel, waar  alle schadelijke 
gassen, dampen, etc. ontleed of vernietigd worden, naar  het 
schoorsteenkanaal, intusschen een groot deel zijner  hitte 
aan de wanden der  crematieruimte afstaande. 

Zij n de wanden witgloeiend, zoo is de inrichtin g gereed, 
terwij l het lij k intusschen in de crematieruimte is gebracht. 

Voortgegaan wordt nu met het aanvoeren van kooloxyde-
gas, doch nu niet meer  dóór, doch rondom de crematie-
ruimte, waarbij  de versche koude dampkringslucht, we ke 

 intusschen tot de regenerator  wordt toegelaten, verwarmd 
| wordt en die, de temperatuur  der  verhitte wanden over-
 nemende, deze aan het lij k meedeelt, waarop de crematie 
 volgt, die ongeveer  twee uren duurt . 

r  het waarschijnlij k is dat de meeste nabestaanden 
de asch niet met zich zullen meevoeren, om zelf te bewaren 
of te doen bijzetten op eeu kerkhof, kan deze bewaard 
worden in de beide Columbaria ter  wederzijde van de „hall " 
in daartoe gemetselde nissen langs de wanden. 

e Columbaria, één geheel met de hall uitmakende, 
zijn daarvan gescheiden door  bronzen hekwerken. 

Voorts zijn nog twee vertrekken aangebracht : een admi-
nistratie- of archiefvertrek en een ope atiekamer benevens de 
noodige ruimt e voor  brandstof, bediening enz. 

Om het denkbeeld van lijkoven zoo mogelijk te doen 
 vergeten, is de schoorsteen, zoowel buiten als binnen 
onzichtbaar  en eirdigt in de open lucht, geleid tusschen 
door  het dubbel koepeldak. 
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t het oog op de bestemming van het gebouw dat zeker 
voor  zeer vele jaren het eenige crematorium in ons land zal : 
zijn, cn vooral ook door  toevoeging der  columbaria, is dit j 
gedacht te worden uitgevoerd in zeer  duurzaam materiaal ] 
en voor  alle hoofd- en onderdeelen Obcrkirchener  zandsteen , 
gekozen. 

t omringend terrein zal ook tot het begraven der  ! 
urnen of sarcophagen worden ingericht. 

. 
Na 1 Januari 1893 worden de opgaven der  waterschap-

waarnemingen aan de peilschalen der  rivieren, voorkomende 
in de Staatscourant, herleid tot het Amsterdamsch peil, 
volgens de uitkomsten iter iiauvkeurigle'uhwaterpassingen en 
de waterpassingen van den Algemeenen dienst van den 
Waterstaat. 

t Amsterdamsch peil wordt voor  de hoogten, die dien-
overeenkomstig zijn bepaald, aangegeven door  N. A . P. en 
de waterhoogten worden dus voortaan in meters volgens 
N. A. P. uitgedrukt . 

e waterhoogten betrekkelijk de nul der  oude schaal 
bliiven onveranderd. 

T FEEST E . 
. was deze week 5Ü jaren geleden dat op initiatie f 

van g Willem  de e academie, later  Poly-
technische school, werd opgericht. e feestelijke herdenking 
van deze gebeurtenis droeg een intiem karakter . e officiëele 
plechtigheid werd geopend in de Stads n te t 
met een feestrede van den hoogleeraar  J . . Telders, die 
daarbij  een hoogstbelangrijk historisch overzicht gaf van de 
lotgevallen der e instelling en in verband daarmede 
de reeks openbire werken aanstipte, zoowel in Nederland 
en zijne koloniën als in het buitenland, tot in Argentini ë 
en de Transvaal, welke onder  leiding van het Nederlandsche 
ingenieurskorps in de laatste halve eeuw was tot stand 
gekomen. Verscheidene ministers en andere hooggeplaatste 
personen, waaronder vele oud-studenten woonden de plech-
tigheid bij . 

E E J T T V A N . 

e oorkonde, gevoegd bij  liet portret van Veltman en 
uitgevoerd door  den architect . P. Berlage Nzn. zal dezer 
dagen hij  een der  kunsthandelaren in de t geëx-
poseerd worden. e allegorische compositie van deze oor-
konde bevat in het midden eene tooneelfiguur, ter  weers-
zijden sneeuwklokjes, symbool van Veltman's ouderdom; 
daaronder  het woord : //oorkonde."  met een kapitale O., 
waarin een bijenkorf , het oude blazoen van den Schouwburg; 
de O wordt bekroond door  een vat, waaruit vlammen en 
rookwolken stijgen, daaromheen tooneelattributen. Onder 
link s het wapen van Amsterdam, waaruit naar  rechts en 
naai boven een rand van chrysanthemums, voorstellende 
Amsterdam aan Veltman bloemen brengend. e tekst der 
oorkonde is vervat op een naar  boven donker  wordenden 
achtergrond. 

N ENZ. 

j k besluit vnn 2 Januari 1893, No. 16, zy'n l c benoemd.-
Tot ridder  in de orde van den Xcdcrlandschen , J. . Telders, 

liooglccraar  aan de Polytechnische school te . 
b. tot otlicicr . in de orde van Oranje-Xassau, dr . A . C. Ondemans J r , 

directeur  dier  school; 
c. tot ridder  in de orde van Oranje-Nassan, P. Tctar  van , bevaar 

bij  en . . Verschoor, administrateur  van die school. 

Bij  de normalisee rings werken \an de rivier  de Waal zijn als tijdelij k 

adjunct-ingenieur  herbenoemd, dc heeren J. A . Sluiter  cn . Van Gorselen 
als buitengewoon oplichter  benoemd de heeren W. . Binnendijk , E . . 
Piepers cn B. Gelsing, allen voor  een jaar. 

Al s buitengewoon opzichter  bij  het maken van een gebouw met aanhoo-
righeden voor  den te stichten stoomwatermolen aan het Noorderafwaterings-
kanaal nabij r  is benoemd tot 1 Apri l 1891 de heer . 11. . 

Aan den r  Broekman, eerstaanwezend ingenieur  bij  den aanleg van 
Staatsspoorwegen te 's , is als zoodanig, wegens opheffing van 
dienst, eervol ontslag verleend, met 1 Februari e.k., met den tiiel van 
hoo d-ingcuicur. 

Naar  dc  Br. en 's  Cl. verneemt, staat dit ontslag in verband met 
het voornemen den r  Broekman met dienzelfden datum tc verbinden aan 
de j  tot Exploitati e van Staatsspoorwegen, om als leider  op te 
treden bij  den bouw van de nieuwe brug over  den l bg Westervoort, 
ter  standplaats Arnhem. 

r  dc in uitvoering zijnde westelijke verlegging van het station 's -
togenbosch — waardoor  uitbreidin g van die stad aan die zijde mogelijk is 
geworden — is de naam van den r  Broekman blijvend verbonden aan 
dc toekomst der  genoemde gemeente. c autoriteiten, met wie hij  samenwerkte' 
cn zijne vele vrienden zullen hem dus met leedwezen zien vertrekken. 

T N . 

Voor de  tentoonstelling van 1900 is men zoekend naar  een „clou" . 
Een tweede Eilféltorc n te bouwen gaat niet aan. n het tijdschrif t -
tions nouvclles"  wordt thans voorgesteld een „stad der  toekomst"  te bouwen 
als voornaamste aantrekkingspunt der  tentoonstelling. > 

s werden op verschillende tentoonstellingen nabootsingen gegeven van 
oude steden, die hoogstens een negatie! nut slichtten, daar  niemand zich een 
dergelijke woning bouwen zon. Ook de woningen, door  Gamier  gemaakt, als 
„histoir c de 1'habitatinn humninc" , opgericht op het Champ de s iu '89, 
zouden niet aantrekkelij k meer  zijn. 

n 1900 zal men echter  een toekomststad bouwen voor  3000 tot 5000 
inwoners, waarin alles te vinden zal zijn, wat de vooruitgang der  19de eeuw 
op het gebied van woningbouw heeft gewrocht. Natuurlij k zullen luchtdruk 
en electrieiteit daarbij  een groote rol spelen. e straten zullen doorsneden 
worden door  electrische spoorwegen en trams. e zeer  hocge kosten hoopt 
men door  verkoop der  afzonderlijke woningen, weder  goed te maken. 

Voor den ijzeren brug over het  zijn eindelijk de détailplannen ge-
reed. e kosten zullen 32 millioen pond bedragen. e brug zal door  72 
pijler s ondersteund worden, met een spanwijdte van 400 tot 500 . en eene 
hoogte, berekend voor  de grootste schepen. Binnen zeven jaren kan het werk 
voltooid zijn en voor  het voet-, wagen- en spoorwegverkeer  worden openge-
steld. e gehecle brag zal electrisch verlicht worden, terwij l de pijler s van 
reusachtige signaallichten zullen worden voorzien. 

Of dit grootsche plan echter  ooit tot uitvoering zal komen is, met het 
oog op dc oppositie, vooral van militair e zijde in Engeland, minst genomen 
twijfelachtig . 

liet koor ran de Cathedraal van Beauvais werd dikwijl s als bewijs genoemd 
voor  de bewering, dat de stoutheid der  Gothische constructies geen gelijke 
tred hield met de constructie-middelen, waarover  de middeneeuwen beschik-
ten, waardoor  zij  wel eens hun systeem (verschatten, wat de oorzaak rijn 
zou o. a. van de instortin g in 1284 van b.g. koor. 

e opvatting werd reeds door  Viol let- le-üuc weerlegd, die deze cathedraal 
juist aanhaalt als 'n triomp h voor  het Gothische construclicstclscl en er  op 
wijst , dat alle deelcn van gewelf, luchtbogen en contreforts, uitstekend met 
elkander  in evenwicht rijn,  doch dat de instortin g geheel geweten moet 
worden aan eene gebrekkige uitvoering, veroorzaakt door  te spoedige en tc 
zuinige bewerking. 

Onlangs is door  den heer . Benouville, 'n Fransch architect, een inte-
ressante studie voltooid over  genoemde cathedraal en zijne conclusie is, dat 
de architect van dit reuzenwerk wel berekend was voor  zijn taak en zrjn 
werk pleit voor  de wetenschappelijke methode, die door  dc 13c eeuwen ge-
volgd werd om de stabiliteit hunner  construction tc verzekeren. t gebrek 
in het gewelf behoeft hierop niets af te dingen, de omstandigheid echter, dat 
verschillende versterkingen nu 1290 gemaakt werden, bewijzen, dat men in 
dien tg'd niet volkomen vertrouwde op de sterkte der  gewelven zelve. 

Wg stippen hierbij  aan, dat de cathedraal van Beauvais alle andere Fransche 
kerken in hoogte van gewelven verre overtreft. 

P A ET . 
E , 

T E . 
Verschijnt jaarlijk s in 6 afleveringen, elk bevattende 0 

platen. Prij s voor  leden van het Genootschap f C . — , voor 
niet-leden f 8.— per  jaargang. 

e omslag van bovengenoemd plaatwerk, dat zijne intee-
kenaars door  het geheele land vindt, is beschikbaar  voor 
advertentiën op de bouwkunst en aanverwante vakken be-
trekkin g hebbende.' e breedte der  kolommen is 9 . 

e prij s der  advertentiën f 0.25 per  strekkende . Bij 
abonnement wordt eene aanzienlijke kortin g toegestaan. 

Voor  inlichtingen wende men zioh tot den len Secretaris 
van het Genootschap, l te Amsterdam. 

E G N-. 2. G  1893. 

E VA N A ET : 

. G . JANSEN. G. A . , W. T Cz* . , 
. E J O N G  en P A U  J . E . 

Bijdragen te adresseeren aan den r W . T C Z N . , 
Begidiersgracht 120 te Amsterdam, en al wat de Administrati e van 
het Genootschap betreft, aan den len S American hotel te 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. e jaarlijksch e .contributi e 
voor  het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam w o o n a c h t i g ) . . .. ƒ 12.— 
> kunstlievende leden „  10.— 
„  buitenleden „  7.50 

N V A N T . 

1°. e 982e gewone vergadering zal gehouden worden op 
Woensdag 18 Januari a.s., des avonds 8 uren, in het Genoot-
schapslokaal. 

Agenda: 
a. n van het Bestuur. 
b. Ballotage van de heeren Jos. Th. J . Cuijpers en A. 

. Genoemde heeren zijn als gewoon li d voorgesteld 
door  de . . G. Jan«en en W . t Czn. 

e van de heeren t Berghuis en W . A . 
Ellens. 

e. e van plaat- en boekwerken voor  den leescirkel 
en verdere huishoudelijke besprekingen. 

d. g van den heer  C. . van . 

2n. e tij d van inlevering voor  de 2e algemeene prijs -
vraag (Eene Protestantsche dorpskerk) is vastgesteld op 30 
Januari a.s. 

3°. e 5e en 6e afleveringen van het plaatwerk //de 
Architect"  (jaargang 1892) zijn aan heeren iuteekenareu 
verzonden. 

4°. , die bijdragen wenschen te leveren voor  het plaat-
werk //de Architect" , wordt verzocht, hunne teekeningen met 
begeleidenden tekst op te zenden aan het adres van den 

r  W . t Czn., t 120 te Amsterdam, 

5". Als buitenlid zijn toegetreden dc heeren : J . . A . 
, t te 's-Gravenhage, T. Overeem, -

Architect , idem, J . W . . Berden, Architect, idem, 
W. Van , Gemeente-Architect te s cn 
C. J . Jes, te 's-Gravenhage. 

Namens het Bestuur, 
Ue le Secretaris, 

C. W. . 

T E N . 

T N N E G VAN 21 Sept. '92, 

 W . T CZN. 

. 

l ons vooruitgang levensdoel moet zijn en iedereen 

daaraan reeds willens of niet-willens medewerkt, merken we 

overal twee distincte groepvormingen, nl. de wezenlijk voor-

uitstrevenden, zij , die vooruit zien, en de behouders die 

niet nalaten kunnen gedurig om te blikken en het daarbij 

bejammeren, dat zij  telkens en telkens verder  afraken van 

het verledene, dat zij  adoreeren. Beperken wij  ons tot de kunst-

beoefenaars, dan zien we, dat zij, die vooruitgaan, den be-

houders gedurig concessies afdwingen. s maken ook dezen 

telkens een stap vooruit zonder  het te bekennen, zonder 

het te weten misschien ; hierin gedwongen door  de evolutie 

die hen voortstuwt, en waartegen zij  machteloos strijden. 

Ook de Bouwkunst is aan een gestadige transformatie 

onderworpen, ook zij  verwisselt telkens van gednante en 

zoekt naar  uitin g overeenkomstig de telkens veranderende 

i toestanden en vindt die, langzamerhand wel is waar, maar 

' zeker. 

m is de wanhoop, dat wij  geen stijl zouden hebben, 

een soort theater-wanhoop, koddig, pedant zelfs, want elk 

geslacht uit een periode van zoeken, draagt 'n steentje bij 

tot het groote ensemble, dat later  de volslagen stijl zal 

genoemd worden. 

Wat zouden de 12de eeuwers vreemd opgekeken hebben, 

wanneer  een hunner  verteld werd, dat hij  in Gothischen 



stij l werkte! Ook hij  zou U gezegd hebben: neen, we 

hebben geen //stijl" , maar  wij  werken voort op het beginsel, 

welker  vormen productie over  honderd jaar  wellicht een 

algemeenen stijl worden kan, maar  hoe stijlvol we thans 

reeds mogen zijn, de volslagen formules, bij  'n stijl behoo-

rende, bezitten wij  nog niet. 

Wanneer  we aannemen, dat stijl , als geheel, steeds moet 

zijn de afspiegeling van een tijdgeest en het innerlijk e 

leven der  menschen op de Bouwkunst, de vormenspraak in 

overeenstemming met den aard en het karakter  der  bescha-

ving uit zoo'n periode, de vooruitgang uitgedrukt in hare 

scheppingen, dan mogeu we zeker  wel verklaren, dat de 

vormen, die we het meest de onze moesten noemen, in 

geen enkele voorgaande periode gezocht kunnen worden. 

En zelfs zou er  uit de gelijksoortigheid van twee maat-

schappijen — onderstel dat dit mogelijk ware —  nog niet 

geconcludeerd kunnen worden, dat hunne vormenspraak ver-

wantschapt moet zijn, want de mnterieele zijde, waaraan de 

Bouwkunst zich niet onttrekken kan, zou geheel verschil-

lend blijven. 

Onze stijl — of beter  gezegd, onze uitingen, moe'endus 

op zich zelve staan, zonder  verwantschap met vorige eeuwen 

uitgezonderd die vormen, welke in alle tijden het uitvloeisel 

waren van een oordeelkundig gebruik der  materialen en dus 

reeds door  deze materialen zijn voorgeschreven. 

e formule, die wij  zoeken, moet in onze maatschappij, 

dus in ons zelf gevonden worden, want wij  zijn de gevoels-

menschen onzer  samenleving, elke schok in de maatschappij 

laat in ons een trillin g na ; van elke strooming hebben wij 

de «ahnung"  gehad en reeds bij  intuiti e zijn onze uitingen 

in harmonie niet deze samenleving. r  daarom ook moet 

een Bouwmeester  vóór alles, artist zijn, dat is: gevoels-

niensch, dan eerst is hij  kind van zijnen tijd , en de oprecht-

heid die met gevoel een is, doet hem tevens harmonisch 

zijn met de rede. 

Niet-artisten zijn gewoonlijk kinderen uit vorige eeuwen. 

verscheidene geslachten tevreden deed zijn met het nabootsen 

van verschillende stijlen, elk land naar  zijn eigen chauvinis-

tische opvattingen, eiken kunstenaar  naar  zijn eigen smaak. 

t publiek, geprepareerd en voorgegaan door  deze 

artisten, volgde van zelf en wij  weten met welk gevolg. 

s X V voor  de salon, s X V  voor  de suite, rococo 

voor  het boudoir, oud h voor  mijnheer's studeer-

kamer enz. enz.  is een opstanding in een huis van 

alle eeuwen tegelijk. Toch heeft deze steeple-chase het 

voordeel gegeven — en als zoodanig lag het alweder  inde 

ontwikkelin g der  dingen, dat ook deze periode doorgewor-

steld moest worden, — dat men er  toe gedreven werd, alle 

stijlen door  te bladeren, waarvan het gevolg was, dat enkele 

perioden door  deze en andere door  gene met aandacht 

werden doorgelezen. 

Nog niet beseffend echter, dat de 19de eeuw onmogelijk 

' weggestopt kon worden in een voorgaande eeuw, vormden 

zich groepen die hardnekkig alles tot hun favoriet-eeuw 

wilden teruggebracht zien. n taande de bouwkunst 

maar steeds voort. Architectura , onze schutsvrouwe, die 

, vorinencreaties wenscht uit voor  de hand liggend materieel, 

i en robuust wil zijn door  eigen kracht, werd voordurend 

omhangen met prachtige kleedij  uit vroegere eeuwen. 

e negentiende eeuw, die alles wetenschappelijk meende te 

kunnen behandelen, trachtte ook het wezen der  kunst langs 

dezen weg te verklaren. Zoo kwamen van zelf alle vroegere 

kunstperioden op de ontleedtafel en werd stuk voor  stuk 

van elk tijdper k de vormen onderzocht. , gaarne zou 

men niet de geheele voorhistorische oudheid ontblooten, om 

misschien diüir  te vinden wat men niet vond in de antieke, 

middeneeuwsche en renaissance-perioden ? Want elk der 

onlteede stijlperioden deed het vertrouwen terugkeeren, dat 

eindelijk gevonden zou zijn wat inen zocht, maar  telkens 

volgde de ontgoocheling, dat wel vormen gevonden waren, 

maar  de eigenlijke kunst niet, terwij l nog steeds de vroegste 

oudheid vormen doet vermoeden, die volgens enkelen wellicht 

de gezochte rouden kunnen zijn. 

h dit onderzoek gaf tot allerlei verwarrin g aanleiding. 

Want verblind als men werd, door  het vele schoons dat men 

ontdekte, vond mcu het mooier  en gemakkelijker  geheele 

vormenreeksen overt enen len en toe te passen, dan hun ont-

staan na te vorschen en zelf te ereëeren, gebruik makende 

van de lessen, die het onderzoek der  vormen en structuur 

hadden gegeven. Vandaar  de enorme oppervlakkigheid, die 

e academiën hielden zich streng aan de klassieke leer. 

Wel werden bij  wijze van concessies aan de groote evolutie 

hier  en daar  wijziging in het programma gebracht en 

cursussen geopend ook in diverse stijlen, inaar  het klassieke 

element bleef domineeren. Zij , die deze inrichtingen verlie-

ten, waren dus //au fond"  geschoold in de klassieke vor-

menleer  en waren steeds geneigd alle moderne vraagstukken 

— met verkrachting dikwijl s van de eischen van geheel 

ander  materiaal, dan bij  Grieken en n in gebruik 

was — in klassieken geest op te lossen. Wrijvin g met de 

publieke smaak en de heerschende stroomingen onder  col-

lega's voltooide de rest, en gaven den austèren klassiekers al 

spoedig 'n gothisch, oud-hollandsch of barok tintje . 

(Wordt vervolgd.) 

E E N . 

Ons heugt geen algemeene vergadering van A . et A. , 
waarop niet de populaire figuur  van den eerc-voorzittcr, 
den heer  J . . , tegenwoordig was. Zoo ook voor 
eenige weken. h nadat onze nestor  daar  op zijn bekende 
welsprekende wijze den groei en den bloei van het Genootschap 
herdacht had, en den aanwezigen eendracht en tolerantie 
had ingeprent, verrastte hij  zijn hoorders nog met de mede-
deeling, dat eerstdaags door  hem het tijdsti p zou herdacht 
worden, waarop hij , vijfti g jaren geleden, dc eerste schreden 
op het doornige pad der  kunst had gezet. 

e Spreker  beloofde op dc eerstvolgende gewone verga-
dering eenige mededeelingen uit dien tij d ten beste te zullen 
geven, weinig vermoedende, dat een lastige ongesteldheid 
hem kort daarop reeds zou verhinderen, zijn woord gestand 
te doen. 

Zullen onze leden dus het genot van zijn pittige causerie 
voorloopig moeten derven, wij  twijfelen niet of allen, die 
's heeren s belangstelling in ons Genootschap kennen, 
zullen met ons op heden den lklen Januari instemmen, 
wauneer  wij  den jubilari s toewenschen nog een reeks van 
jaren opgewekt en krachtig voor  de kunst te kunnen werk-
zaam zijn. 

Bij  een bezoek, dat wij  den eere-voorzitter  deze week 
brachten, vonden wij  hem, als gewoonlijk, vol ijver  aan 't 
werk. t vijftie n honderd-zes-en-negentigste villa-ontwerp 
was nagenoeg voltooid en het bleek ons, dat 's mans geest-
kracht en opgewektheid, ondanks zijn minder  gunstige ge-
zondheidstoestand, niet hadden geleden. 

Zooals van zelf spreekt, waren we spoedig naar  de ge-
beurtenissen van voor  een halve eeuw verplaatst. We maakten 
de reis per  dilligence mede, die de jonkman, in gezelschap 
van papa, op een garen Januaridag ondernam, ten einde 
bij  den heer  J . F. , destijds te m gevestigd, 
in de geheimen van de timmerkunst te worden ingewijd. 

h de verdere bijzonderheden willen we liever  den heer 
n zeiven hooren verhalen, waartoe hij  weldra, naar 

wij  hopen en dan geheel hersteld, op een onzer  volgende 
vergaderiugeu zal bereid bevonden worden. 

E N A A . 

. Zondagmorgen bevonden zich onder  de 13000 ijslief-
hebbers een twintigta l leden van het Genootschap, die teeken-
tafel en passer  hadden verlaten en gereed stonden per  schaats 
de excursie naar n te ondernemen. d was het, erg 
koud voor  de in ijstenu gekleede leden, zoo koud, dat allen 
het geduld verloren en de tolhuisboot het vertrouwen opzeg-
den en de melkboot naar r  praaiden om hen naar 
den overkant, naar  de beijsde oppervlakte te brengen, wat 
dan ook gelukte, helaas met achterlating van een vijfta l 
tochtgenooten, die in het gedrang wreedaardig van ons ge-
seheiden werden. 

e voornoemde barmhartige melkboot zette ons in het 
kanaal van boord op het ijs en de tocht begon. En nu 
bleek welke uitstekende krachten het Genootschap op ijs-
sportgebied bezit; er  werd gereden als gold het 't kampi-
oenschap vau Architectura . Broek was weldra bereikt en 
achter  den rug en het zoo aangenaam gelegen m 
in het gezicht, waar  allen behouden (ofschoon niet tegelijker-
tijd ) aankwamen en de voeten ontschaatst werden. Na nog 
even een blik geslagen te hebben op de schilderachtige kerk, 
door  heerlijk kleureneffect mooi afstekend tegen de winter-
natuur, trokken we met stilverlangende magen naar  *de 

, om ons te vergasten op een bord echt e 
//snert"  met worst, waarvan een vooiraad aanwezig was, niet 
te klein voor  een kazerneontbijt. 

Een kleine tocht door  het aardige stadje, weer  aange-
bonden en met een sterk tegenwindje naar , waar 
even halt werd gehouden, om daarna met eene voortstuwende 
bries in den rug den tocht huiswaarts te ondernemen. Onge-
veer  4 uur  werden we in een samengepakte menschenmassa 
door  de kettingboot aan wal gezet, waarna nog een geschikt 
uurtj e overbleef om in de stad het welslagen van den niet 
officiëelen tocht met eenige bittertoosten te vieren. 

J TOT G
. 

G . 

n de vergadering van 29 r  1892 werd door 
den hser  Wempe rapport uitgebracht over s marmer-
cement. n werd medegedeeld, dat deze cement bestaat 
uit een mengsel van gips met aluin. Eene verzadigde oplos-
sing van aluin wordt met versch gebrande gips vermengd 
waarna het mengsel weder  gebrand wordt. t poeder  wordt 
in een verdunde oplossing van aluin (1 deel aluin op 12 
deelen water) geroerd, waarna er  afgietsels van gemaakt 
kunnen worden, welke steenhard zijn er  veel overeenkomst 
nebben met marmer. 

a kwam de r  W . k aan het woord om eene 
bijdrage te houden over: s over  het symbolieke in de 
bouwkunst." 

Symbool, aldus ving spreker  zijne voordracht aan, noemt 
men een k e n m e r k , een t e e k e n, een l e u s; het is 
een uitwendig teeken eener  handeling. 

Bij  de eerediensten der  oude volken was het voornamelijk 
een zinnebeeld van iets hoogers, een t e e k e n, een 
w a c h t w o o r d , waardoor  de ingewijden elkander  verstonden. 

Ook in de Christelijk e k bezigde men dat woord tot 
aanduiding van g e l o o f s b e l i j d e n i s, terwij l men het 
in de Bouwkunst tot twee groepen kan brengen, n 1. : 

e symboliek der  vormen en verhoudingen en de symbo-
liek, welke het karakter  van een gebouw aanduidt, terwij l 
uit beiden de geaardheid, godsdienst, begrippen en leefwijze 
der volken zich kennen liet. 

Vestigen wij  het oog op de Assyriërs, + 1400 v. Chr. , 
dan vinden wij  bij  hen reeds in reliefplaten op welke wijze 
zij  bij  veldslagen, belegeringen en bestormingen te werk 
gingen, hoe de Vorst, omgeven van zijue krijgslieden, zijne 
regeeringshandelingcn of godsdienstige ceremoniën verricht , 
hoe de Stier  als dorpelwachter  aan de poorten den toegang 
der vorstelijke woning bewaakt, terwij l de gedrochtelijke 
dieren-symboliek op huisraad en gereedschappen van allerlei 
aard toegepast werd. 

Zoo ook zien wij  in de Egyptische Sphinx het zinne-
beeld van het geheimzinnige en raadselachtige bij  uitne-
mendheid ; het is eene vereeniging van het menschenhoofd 
met het lichaam van den Jeeuw, den stier  of het paard en 
beteekent //verstand, vereenigd met kracht" . 

Al s symbool van godsdienstige strekking dragen de kroon-
lijsten der  deuren bij  de Egyptenaren eene vurige zonneschijf 
als de zegeviering van het goede over  het booze, van het 
licht over  de duisternis, van bet leven over  den dood ; ook 
is de lotusbloem een symbool van de overstroomingen van 
den Nijl , de steenbok met den zonnecirkel een symbool van 
den g der . 

n de e bouwkunst is de palmboom het zin-
nebeeld der  eeuwigheid, de olifant de metgezel der  Goden, 
de drager  der  aarde en de wachter  van den tempel. 

Zien wij  in de Oostersche opvatting eene sombere mystiek, 
de Grieken geven daarentegen eene merkwaardige tegen-
stelling. 

e tempels vooral geven met hunne zuilen eene ver-
heven gedachte te kennen, de tympanons, met hare beel-
dengroepen, welker  motieven uit den godsdienst, de historie 
of de legende ontleend waren, gaven de wijdin g aan het 
gebouw. 

Bij  de n zien wij  in het kapiteel de voluut soms 
door  een arend vervangen, als 
van macht en majesteit. 

e triumfbogen, welke dienden oin zegefeesten te 
vereeuwigen, ter  verheerlijkin g van hun wapenroem, waren 
geheel versierd met de symbolen der  overwinning. 

t ontstaan van den christelijken eeredienst deed dc 
heidensche beeldenpraal verbannen, doch het symbool bleef. 

t krui s bekleedt hierbij  eene eerste plaats; dit krui s 
werd voorgesteld door  4 cirkels om een grooten cirkel, de 
groote stelde voor  den Christus, de kleinere de 4 evangelisten; 
verder  diende de afbeelding van het lam, het hert, de 
visch, den wijnstok, enz. als symbool van de gelijkenissen 
van Christus. 

e engel, de leeuw, de os en de arend waren de symbo-
len der  evangelisten. 

a weidde de spreker  uit over  de symboliek van de 
Byzantische en Arabische stijlen. 

Op het einde der  12de eeuw werd de kunst uitgevonden 
het glas te beschilderen en in te branden en leende dit zich 
uitstekend voor  voorstelliugen uit de heilige geschiedenis. 

e Gothische stijl kan eveneens op verschillende tymbolen 
wijzen, ja, het was zelfs eene verplichting, dat elke kerk 
eene voorstelling der  zeven hoofdzonden als sieraad hebben 

symbool der  overwinning, 
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moest en, werden deze tot dien tij d met ernst en bijbelsche 
eenvoudigheid afgebeeld, in de 15de eeuw werden zij  boos-
aardiglij k onkuisch. 

Om den daarin heerschenden geest te kennen, hooren wij 
wat Boëtius in het begin der  5de eeuw reeds schrijft : -
gene, die gij  veranderd ziet in zijne natuur  en als iu ondeugd 
herschapen, zoudt gij  niet houden voor  een mensen, indieu 
niet hetgeen hem nog uiterlij k was overgebleven u zoude 
aantooneu dat hij  een mensch geweest was." 

n de kerk te s zijn deze gedachten in beeld 
uitgedrukt ; bijv . de aap wordt voorgesteld als het symbool 
der spotternij. . , 

e ezel als het symbool van domheid en halsstarrigheid. 
e Sirene of meermin stelt de behaagzucht en de bedrie-

gelijke listen der  verleiding voor. 
t planten-ornament speelt in de Gothische stijl eene 

hoofdrol en geeft a's symbool de krachtige beweging en 
lerenskracht te kennen. 

e spreker  gaf daarna een overzicht van het verval van 
den Gothischen stijl en besloot zijne rede met een opwekkend 
woord tot onderzoek, want slechts een klein gedeelte was 
door  hem genoemd en in hoofdzaak genomen uit de werken 
van bekende schrijvers, als E. Gugel, P. , . . Boersma, 
G. , E. Winkler  Prins, dr. Oscar , Buch, e. a. 

n plaats van den r  Van m wrr d tot bestuurslid 
gekozen de r , terwij l de r  W . C. r 
werd gekozen tot Voorzitter  der  afdeeling. 

. 

E E . 

e eerste avond-bijeenkomst, die eeu eenigszins feestelijk 
karakter dragen zal, wordt op Zaterdag den 14den Januari 
gehouden. 

s middags van dienzelfden dag wordt eene algemeene 
vergadering belegd ter  bespreking en vaststelling der  statuten. 

Van dezen kring , die reeds een zeventigtal leden telt, zijn 
als voorloopig bestuur  verkozen do he-ren : 

. . C. , president, . P. E NZ . Vice-
President, J . . , Secretaris, . . , 
Penningmeester, . J. A E , J . , 
Jos. , N. VA N ,  VA N  en X 

. 

. r  B. en W. is gunstig geadviseerd op het verzoek van den 
r  van Binnenlandsche Zaken om de vlecschhal op de groote t 

gedurende 25 jaar  van de gemeente te mogen huren, ten einde daarin de 
n van d tc bergen. 

Wy vertrouwen, dot, wanneer  dit plan doorgaat, slechts bevoegde bandcu 
gebruikt inllcn worden, om eventuccle veranderingen van inrichtin g te 
bewerkstellingen aan één onzer  schoonste momumentcn. 

. c ambachtsschool alhier, opgericht in November  van het 
vorige jaar, wordt thans reeds bezocht door  een 46-tal leerlingen. Voor  het 
grootste deel smeden en timmerlieden. t blijk t dus, dat deze inrichtin g 
van onderwijs in de hoofdstad van d in een behoefte voorziet. 

— e schilder g is tot eere-lid der r 
 ünstlergenossenschaft"  benoemd. 

— r dagen verscheen het eerste nummer van het 
weekblad  Nijverheid, onder  redactie van den heer  F. 
W . Westerouen van . t blad zal het orgaan zijn 
van de „Ned. j  ter  bevordering van Nijverheid."  Uitge-
vers zijn de Erven . van r  en Zn., alhier; zij 
hebben zorg gedragen voor  een net uiterlij k en ilinken druk . 

— t bekende kabinet van schilderijen vnn wijlen den 
heer  Fop Smit, omstreeks 300 stuks, wordt, onder  de familie-
leden verkocht; enkele stukkeu als van , , 
zullen waarschijnlij k naar  Parijs worden verzonden, ten pu-
blieken verkoop. 

e schoone beeldhouwwerken worden evenals de schilderijen 
onderling verkocht; enkele werken hebben reeds een eigenaar 
gevonden. 

— Nog deze week zal, naar  Het Tod. verneemt, het 
definitief antwoord van den d van beheer  der  „'sGra -
venhaagsche "  op de rapporten 
vau den ingenieur-directeur  en de raads-commissiën, die 
over  het plan s en de voorstellen betreffende de ex-
ploitiv e vau den Schouwburg zijn gehoord, aan B. en W . 
worden toegezonden. 

E E G T E . 

Betreffende de tentoonstelling, te Batavia te houden, bevat 
 van 7 Januari eenige nadere bijzon-

derheden. n vindt daarin o.a. de verschillende klassen 
der groepen van machineriëu, toestellen, werktuigen, gereed-
schappen, bouw-, vervoer- en electriciteits-raaterialen, ver-
koeliugs- en verwarmingstoestellen, hulpmiddelen ten gebruike 
bij  het vakonderwijs, photographieën, teekeningen en modellen. 
Verder  worden de voorwaarden en bepalingen op de in- en 
uitvoerrechten gemeld, alsmede de inschrijvingen op het 
waarborgfonds, tot hiertoe f 11090 bedragende, opgegeven. 

Uit Europa is reeds veel toegezegd.
wijst er  dan ook op, dat de Nederlandsche iudustriëelen een 
krachtige concurrentie van het buitenland zullen ondervin-
den en de tentoonstelling de gunstigste gelegenheid biedt 
om aan de waren in ë een afzetgebied te verzekeren. 

Uit ë zelf worden insgelijks belangrijke inzendingen 
verwacht. r  mevrouw Bakhuizen van den Brin k is iu 
overweging gegeven, eene verzameling poppen te exposeeren, 
in de kleederdracht van de welgestelde inlandsche bevolking 
der verschillende deeleu van deu u Archipel. e 
zeker  hoogst interessante verzameling, die ook uit een we-
tenschappelijk oogpunt haar  waarde heeft, zou, na afloop 
der tentoonstelling, . . de n kunnen worden aan-
geboden, die op deze wijze een uitstekend en volledig over-
zicht zou kunnen krijgen vau de wijze, waarop haar  vrou-
welijke onderdanem in het verre Oosten zijn gekleed. 

Tot de eigenaardigheden der  tentoonstelling zal verder 
behooren een complete //batikkerij "  in volle werkiug, tot 
de inzending waarvan mevrouw Burgers—Wiuter  te Soera-
baja zich heeft bereid verklaard. 

N ENZ. 

n de maand t 1893 zal een vergelijkend onderzoek plaats hebben 
van candidaten, dingende naar  een getuigschrift van voldoend afgelegd examen 
voor  opzichter  van 's s waterstaat. 

t programma is verkrygbaar  by gebr. van Cleef te 's-Gravenhagc. 
c candidaten, die op 1 Januari 1893 niet jonger  dan 21 cn niet ouder 

dan 30 jaar  mogen zijn, hebben zich vóór 1 Februari 1893, aan te melden 
aan het e van W. . cn N. met. een op zegel geschreven verzoek, 
dat tevens moet bevatten een n-uwkeurige opgave van naam, voornaam, 
woonplaats, cn betrekking cn waarbij  g< voogd moet worden cene acte van 
geboorte, benevens ecne verklarin g van het gemeentebestuur  der  woonplaats, 
dat de candidaat is Nederlander  cn van een goed zedelijk gedrag. 

Bij . beschikking is dc civielingenicur  A . Th . . . van , 
tijdelij k ambtenaar  bij  den nlgcmccncn dienst van 's s Waterstaat tc 
'sGravcnhage, bevorderd tot tijdelij k adjunct-ingenieur  by dien tak vau dienst. 

Toegevoegd : Aan den chef der  5c waterstaatsafd. naar  de irrigaticopne-
miugcn in het gebied der  Pntegoean (Pnsoeroenn) de asp.-ing. bij  den water-
staat cu 's lands B. O. W. . . graaf van . Aan den insp. voor 
het toezicht op de spoorwegdiensten cn het stoomwezen te Socrsbaja, dc tijd . 
waarn. spoorwegopz. 2c kl . A . N. van . 

r  B. cn W. te g is voor  dc betrekking van opzichter  bij  de 
'_'cnu-ente-fabricage ecne aanbeveling opgemaakt, bestaande uit dc heeren P. 
C. de , te 's-Gravenhagc; A . Arbciter , tc 's-Gruvcnlingc; J . , 
tc ; J. Beydcwellen Wz., tc Alkmaar , cn W. A . de Jong te

Tot ridder  van het n van Eer  zijn benoemd dc n : van -
selt, administrateur  der . S. , Cluyscnaar, directeur-generaal der . 
t. E . v. S. S. cn Engeringh, hoofd vnn den dienst van laatstgenoemde 

. 
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E VA A T : 

. G. JANSEN, O. A . , W. T C Z N . , 
. E J O N G  en P A U  J . E . 

Bijdragen te adresseeren aan den r  W. T C Z N . . 
Uajidhrsijracht 120 te Amsterdam, en al wat de Administrati e van 
het Genootschap betreft, aan den len S American hotel te 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. e joarlijkschejcontributi e 
voor  het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amtterdam woonachtig). . . . / 12. 

10.— kunstlievende leden 
buitenleden . 7.50 

N V A N T , 
le. Als gewoon lid zijn aangenomen de heeren Jos. 

Th. J. Cuijpers en A. n te Amsterdam. 

2e. Als kunstlievend lid is door  den heer . e Bazel 
voorgesteld de heer  J. Van Groenendael te Amsterdam. 

3e. Als buitenlid zijn toegetreden de heeren A. . Gold-
berg, bouwkundige te , Jacobus Van der , 
architect te , J . , bouwkundige te , 

. Van Zoelen , architect te Ede en C. , 
architect te r  i/VV . 

4e. u penningmeester, de heer  J . A . Van der  Sluijs 
Veer  brengt ter  kennis van heeren inteekenaren op het 
plaatwerk „d e Architect" , dat hij  deze week zal overgaan 
tot het innen der  abonnementsgelden van den derden jaar-
gang (Aflevering 4—6). 

5e. e Bibliothecaris-Archivari s brengt ter  kennis van hee-
ren leden, dat de portefeuilles van den leescirkel, ingevolge 
art. 85 der  Genootschapswet, op g 23 Januari en 

g 24 Januari, zullen worden teruggehaald, en de 
circulati e gednrende acht dageii zal worden gestaakt. 

6e. n leden wordt beleefd maar  dringend verzocht 
mogelijke veranderingen in hun adres zoo spoedig mogelijk 
aan den len Secretaris te willen opgeven. 

Namens het Bestuur, 
 le Secretaris, 

C. W . . 

A ET . 

982e UEWONE G VAN G 

18  1893. 

e Voorzitter  opent de vergadering, waarna de notulen 
der vorige bijeenkomst worden voorgelezen en goedgekeurd. 

Aan de orde was de ballotage van de heeren Jos. Th . 

J . Cuijpers en A . , die met algemeene stemmen als 
gewoon lid werden aangenomen. r  de heer , 
wegens ongesteldheid, hedenavond niet als spreker  kon op-
treden, was de heer  E. J. Van k zoo welwillend eene 
causerie ten beste te geven over . n een vroeger 
gehouden bijdrage had Spr. zijne reis beschreven van het 
moederland tot aan den n Archipel ; hedenavond 
besprak Spr. een reis van Padang naar  Batavia Een uitvoerige, 
beschrijving werd gegeven van de beide steden en vooral 
de aandacht gevestigd op den bouw der  huizen, die in 
Padang meestal van bamboe opgetrokken en op palen staan, 
terwij l te Batavia de meeste huizen van steen zijn, doch 
zeer  slecht, gebouwd, daar  de inlandsche werklieden nog zeer 
primitie f te werk gaan en ook de materialen veel te 
wenschen overlaten. Spr. eindigt zijne aangename causerie 
met een n werkman tot in de kleinste bijzonderheden 
na te gaan; welk gereedschap hij  ge'-ruikt , hoe hij  het 
hanteert, zijn manier  van werken en hoe ten slotte het huis 
voltooid wordt. 

e Voorzitter  dankt den heer  Van k voor  zijne onder-
houdende improvisatie en voor  de welwillendheid, wnarmede 
hij  den ongestelden spreker  heeft willen vervangen. 

a installeerde de Voorzitter  den heer t 
Berghuis als gewoon lid en beval hem met eenige hartelijk e 
woorden de belangen van het Genootschap ten zeerste aan. 

e Voorzitter  stelde voor  nu te behandelen een reeds 
vroeger  ingekomen schrijven van eeu werkman, waarvan de 
bespreking, wegens de vele bezigheden die het Genootschap 
den laat sten tij d gehad heeft, uitgesteld was. t schrijven 
hield het verzoek in om door  kunstbeschouwingen en lezingen 
den werkman opmerkzaam te maken op het schoone en zijn 
kunstgevoel te ontwikkelen. 

r  ontstond een debat dat tot punt van uitgang 
had of het geven van kunstbeschouwingen en het houden 
van lezingen over  kunst en stijl dienstig waren voor  den 
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werkman en of dot leiden zal tot het bevorderen van de 
kennis in zijn vak. r  dit een zeer  interessant punt is 
en de wcnschcn van dien werkman blijken geven van ambitie 
en van een streven om zich te ontwikkelen, werd besloten 
hein te verzoeken de volgende vergadering bij  te wonen om 
gezamenlijk zijne wenschen te bespreken en het voor  en 
tegen na te gaan. 

e kunstbeschouwing, bestaande uit een collectie photo-
lito' s van het kunsthistorisch m te Weenen, door 
den heer  C. . Van n afgestaan, werd met belang-
stelling bezichtigd. 

Nadat dc Voorzitter  den spreker  en den kunstgevcr  voor 
hunne bijdragen bedankt had, werd de vergadering, niets 
meer  aan de orde zijnde, gesloten. 

E . 

n Engeland is men het er  nog niet over  eens wat eigenlijk 

de voorkeur  verdient, de handhaving der  aldaar  bestaande 

examens ter  verkrijgin g van het lidmaatschap . . B. A . (*) 

of wel het supprimeeren daarvan. t is opmerkelijk dat 

onder  de vóór- zoowel als /eyewstanders mannen gevonden 

worden die door  hunne werken getoond hebben, in alle 

opzichten den naam van architect waardig te dragen; hieruit 

zou men kunnen besluiten, dat er  zoowel vóór als tegen het 

systeem veel is te zeggen. 

n ernstige grief der  tegenstanders was o.a. deze: wordt 

zulk een examen zoo langzamerhand de onmisbare voorwaarde 

voor  het verkrijgen van eene practij k als architect, dan is 

er  voor  meeningen afwijkende van die der  examen-commissie 

ten laatste geen plaats meer. t men nu naast het weten-

schappelijke ook op het artistieke in dei! architect dan 

wordt, zulk een toestand bezwaarlijk. 

n een land waar  men nu eenmaal weet wat architectuur 

is is zulk een examen, direct of indirect verplichtend, dan 

misschien niet zeer  ge wensch t; verkeert men echter  in een 

gevat als bij  ons te lande, dan wil liet ons voorkomen, zou 

zulk een instelling als zuiveringsmiddel nog uitstekende 

diensten kunnen bewij/.cn. Eene poging in dezen geest 

wor.lt reeds gedaan, het opzichters-examen nl. dat dezer 

door  de . t. b. d. 1?. wordt afgenomen, maar  het zon wel-

licht tevens overweging verdienen, naar  middelen uit te zien 

waardoor  men in ' l algemeen gewaarborgd was, bij  een 

architect tot zekere hoogte voldoende capaciteiten aan tc 

treilen. Bij  een goed geordend systeem kunnen we (in den 

eersten tij d althans) niet anders dun winnen; bet algemeen 

belang wordt er  door  gebaat, de positie van den architect 

in de maatschappij  wordt er  door  verbeterd, en het zal ons 

ten laatste verlossen van dat beunhazendom, dat, in ons 

vaderland vooral, als een kanker  daar  knaagt aan het be-

staan en den bloei van een kunst, die, wel begrepen en 

geapprecieerd van enorm nut kan zijn voor  gansch een volk. 

' . 18,1 ".13. J A N S T U N T . 

(*) l e of Britis h Architect». 

T E N . 

. 

Academic is een mooi woord met deftigen klank. , 

die een academie bezocht heeft, zal tien tegen een met 

voldoening daaraan herinneren. e trots iu deze blague 

opgesloten, doet alle andere bedenkingen sluimeren. Aan 

eene academie gestudeerd te hebben — vooral aan een 

buitenlandsche -— beteekent menigmaal een vrijpa s te 

bezitten tot officiéelc functies en geeft den gelukkige het 

voorrecht den professorstaf reeds in den zak rond te dragen. 

h ook aan dezen klank is men in onze eeuw gaan 

tornen. En niet zonder  reden. 

Van af den tij d hunner  stichtiug had het onderwijs aan 

de academiën een klassieken grondslag. 

e 17de en 18de eeuw leggen daarvan voldoende getui-

genis af. Een laatste triump h vierde de academie tijdens 

het eerste keizerrijk . 

Napoleon, als h r  in daad en gewaad, 

was het toppunt van klassieken overmoed, doch ook het 

begin van een nieuw tijdperk , waarin men zich van de 

klassieke idee afwendde. 

n Frankrijk  (*) verdiepten zich van het begin der 

geeuw af, heel een rei van onvermoeide archeologen, in de 

//bouwkunst der  onbegrepen middenecuwsche kerken en 

z/kasteelen : de Caumont, de grondlegger  der  romantiesch-

//oudheidkundige school, — , die begonnen was onder 

//opwekking van den grootsten dichter  der  romantiek, Victor 

o zeiven, — , die zoo menige overwinning mocht 

//behalen voor  het goed recht der  Gothiek, en die aan de 

//herstelling inedearbeidde van Sainte Chapelle, met Viollet-

z/le , den man, die de vager  noties van vele mijmeraars 

,/cn zoekers in zich vereenigde, en zijn enorm opsporings-

z/werk vermocht op te voeren tot zelf een zoo eerbiedwaardig 

//monument." 

Evenals de te hooge opvoering der  kerkelijk e heerschappij 

in de middeneeuwen, het Protestantisme deed ontstaan, zoo 

voerde dc ridicul e verhelling van het klassisisme in het laatst 

der  vorige en het begin van onze ceuw: tot de . 

e geheele maatschappij  onderging een transformatie. e 

nijverheid, die een nooit gekende vlucht nam, deed de 

maatschappij  in korten tij d een metamorphose oudergaan, 

zooals de geschiedenis niet weet aan te wijzen. 

e verhouding der  staten, hun onderling verkeer, de snelle, 

middelen van communicatie, waren oorzaak, dat de maatschappij 

zich overal tot een gelijken graad van ontwikkeling opvoerde, 

dat geen locale beweging kon plaats grijpen zonder  algemeen 

of zonder  verstikt te worden door  grootere algemeene 

strooming. 

e eeuw van ijzer, stoom en clectricitcit eenerzijds en 

van individualisme en herleefd spiritualisme anderzijds, kon 

zich niet meer vergenoegen met de oude uitingsvormen. 

e literatuur  vooraan, dan schilderkunst, dan beeldhouwkunst 

en trager  van aard — ook Bouwkunst— zochten naar  an-

dere, uitdrukkinge n overeenkomstig de veranderde toestanden. 

e Bouwkunst bleef het langste omstrikt in de banden 

van het klassisisme. 

e Academie, trotscb op haar  vroegere glorie, vergrijsd 

in bare tradities, kon zich niet plooien naar  die opvattingen, 

welke zij  als ketterijen brandmerkten, en zoo zag zij  links 

en rechts den steun wegvallen, die haar  vroeger  schraagde, 

om nu nog waggelend overeind te staan, als een ruïne uit 

vorige eeuwen, trotscb en statig in haar  isolement, eiken 

dag haar  grootschen val verbeidende. 

Niet langer  is het de vraag, moderne vraagstukken pas-

klaar  te. maken naar  het antieke kleed, zooals dit eeuwen 

lang geschiedde, doch het juiste kleed te zoeken, geschikt 

voor  de moderne gegevens. Niet de vorm kan langer  uit-

gangspunt zijn, maar  de stof, de nieuwe elementen waarover 

wij  beschikken, moeten de gegevens zijn, waarnaar  de vorm 

zich plooien moet en waarvan zij  het gevolg moet zijn. 

e waarheid slechts ten halve inziende, nam men zijn 

toevlucht tot expediënten en ontstonden inrichtingen, waarin 

men een compromis trachtte tot stand te brengen tusschen 

de klassieke idee en eigen nationale kunst, uit het oog ver-

liezend, dat hiermede de kunst, als groot geheel, niet mede 

gebaat kon worden; bf wel trachtte men zich door  een 

schijn te redden, door  vrijhei d te laten tot algemeene stylen-

studie en daarbij  te zeggen : kies nu zelf, hetgeen ongeveer 

gelijk staat met iemand in een hof van Eden te plaatsen, 

met de aanbeveling daaruit de schoonste vrucht te plukken. 

Aan dit alles ontbreekt een basis en deze basis moet de 

ra/ezijn. e rede alleen bracht de 19de eeuw voort zooals 

zij  nu is, rede gepaard met schoonheidsgevoel en artisticitei t 

zal ook de vorm voortbrengen, der  19de en 20ste. eeuw-

geheel eigen. 

(*) Schrijf t Jan Vetb in zijne brochure: Wandschildering 

in het Bossclier  Stadhuis. 
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n bijna 75-jnrigen ouderdom is te 's-Gravenhage overle-

den de heer  Joban Philip , oud-directeur  der 

Academie van beeldende kunsten aldaar. 

Op jeugdigen leeftijd legde hij  zich op architectuur  toe, 

doch op zijn 20e jaar  wijdde hij  zich aan de schilderkunst 

en was geruimen tij d onder  de leiding van den schilder 

C. . 

p volgde een langdurig verblij f in , waar  hij 

zijne studiën als beeldhouwer en schilder  voltooide. 

n zijn qualiteit als directeur  der e Academie, 

hielp hij  een groot aantal der  tegenwoordige kunstenaars 

vormen, die zijn algemeene kennis der  kunstvakken zeer 

op prij s stelden. 

Tot de meest bekende monumenten, die hij , hetzij  zelf-

standig of met medehulp, voornamelijk van den architect 

. P. Vogel ontwierp, behooivn, het monument van Saxen-

Weimar te , de nymph te Briell e en bet gedenk-

teeken van het ontzet tc . 

Zij n ervaringen in ë gaf hij  uit in een werk uTn

vinden. n Februari a.s. zal vermoedelijk zulk eene buitengewone vergade-

rin g gehouden worden, waarin als spreker  zal optreden dr . c de 

Chaufcpic. 

e volledige tweede jaargang van het tijdschrif t der  vereeniging zal bin-

nenkort verschijnen, meerdere deelneming in genoemd tijdschrif t is gewenscht, 

om zulks met kracht en naar  bchooren te kunnen voortzetten. 

e penningmeester  deed vervolgens rekening «n verantwoording en eene 

commissie van dri e leden werd benoemd om deze natczien en hieromtrent 

iu eene volgende verslag uit te brcugeu. 

Tot bestuurslid werd herkozen de hier  N. Van Vliet cn in dc plaats 

van den heer  P. .1. den , die voor  eene herbenoeming had bedankt, 

werd gekozen den heer  W. Th . . Tot Voorzitter  in de plaats van den 

heer . . Bucrsma, die ook als zoodanig had bedankt, uithoofde vau drukk e 

werkzaamheden, werd bcuoemd de heer  E. W. . , hoofdlecraar  a'd 

Academie voor  Beeldende n alhier, welke evenwel deze benoeming 

ccuigen lij d in beraad wenschtc te houden. 

Nadat den heer  Bocrsma. namens do vergadering, dank was gezegd voor 

het vele, dat hjj  gedurende dc twee jaren, dat hij  Voorzitter  was geweest, 

voor  de vereeniging had gedaan, werd dc vergadering gesloten. 

Voor de kunstbeschouwing was door  den heer  P. Aimabel Jr . afgestaan 

een fraai door  hem vervaardigd ebbenhouten kastje, versierd met koperwerk 

cn schildpad en door  den heer  E. F. Ehnle, architect alhier, eene betimmerde 

schoorsteenmantel met dito boezem, vervaardigd naar  rijn  ontwerp in de atoom-

timmerfabrie k van de heeren gebroeders Van . e heer  A. r 

Sr. gaf nog r  bezichtiging eene collectie insignes, vau af den jare 1 SO  in 

zijne fabriek gemaakt. 

. 

G 1 ET "  te 's-G  A Y A G E. 

Vergadering van S Jan. 1893. 

-Nadat deze eerste vergadering in het nieuwe jaar  op de gebruikelijk e wijze 

geopend is, geeft de Voorzitter  een kort overzicht over  do door  „Art i et 

ludustriic "  verrichtt e werkzaamheden in 1892; een meer  uitvoerig verslag 

z:d later  door  den secretaris worden gegeven. n het afgeloopcn jaar  is door 

Art i veel goeds tot stand gebracht, waartoe in de eerste plaats behoort de 

door  haar  gehouden dagvergadcring mei daaraan verbonden tentoonstelling in 

het afgeloopcn voorjaar  gehouden, en in de tweede plaats de proeven van 

bekwaamheid lot veredeling vnn het ambacht, welke door  geheel Nederland 

veel bijval vinden en eene groote uitgebreidheid verkrijgen met de daaruit 

Voortgesproten commissie tot bevordering van het vakonderwijs in' t algemeen. 

Be gewone vergaderingen werden over  het algemeen goed bezocht. Buiten-

gewone vergaderingen, waartoe ouk donateurs cn damcslcden toegang hebben, 

werden Weinig gehouden, uithoofde dc moeiclijkheid daarvoor  sprekers tc 

— Ook te m is thans, in navolging van Amsterdam, besloten, tot 

de oprichtin g van een , in den geest van den n -

kring . n heeft zich in verbinding gesteld met den g en de heeren 

c Bock en Toorop hebben hunnen steun toegezegd, t plan is in te 

richten eene sociëteitssaai met aansluitende grootere zaal, om daarin tentoon-

stellingen, tooneelvooTstellingen van stukken, die niet voor  bet groote publiek 

bestemd zijn, muzikale avonden, leringen, causerieën enz. te geven. Bij  ten-

toonstellingen, hoopt men samen te werken met den n . 

— Naar aanleiding van eene bij  dc Vereeniging .Bouwkunst in Vriend-

schap"  tc m ingekomen vraag luidende: t hel op den weg der 

Vereeniging, zich tot de g tc wenden, met het verzoek pogingen in 

het werk te stellen, om voor  het nieuw te bouwen museum te n eene 

nationale prijsvraag uit te schrijven"  — werd besloten zich hieromtrent in 

contact e stellen, allereerst met dc j  tot Bev. der  Bouwk. cn daarna 

ook dc medewerking te verkrijgen van de overige Vereenigingen hier  tc 

hinde, ten einde zoodoende één adres met verschillende adressen vau adhaeaie 

op te zenden. 

Wi j  twijfelen niet of dit initiatie f zal allerwege met instemming worden 
begroet. 

E E . 

Zaterdagnamiddag vergaderde deze vereeniging onder  voorzitterschap van 

dr . . C.  u l l c r  in het gebouw voor den Werkenden e voorzit-
ter  hield een openingsrede waarin hij  wees op bet doel van den krinir . ver-

broedering der  kunstenaars cn bevordering hunner  stoffelijke belangen. r 

gezellig,'  bijeenkomsten in . u eigen artistiek ingericht vergaderlokaal, hoopt 

de krin g dc kunstenaarswereld van groottn dn n-t ie zijn. 

a werd overgegaan t" t bespreking der  ontwerpstatuten, die na eenige 

discussie en eenïguins gewijzigd werden aangenomen. 

's Avonds had op dc bovenzaal van hot café  ecu feestelijke bij -

eenkomst plaats om den krin g te wijden. 

e heeren c Smit cn Teixeira de s hadden hel op rich geno-

men de zaal een aanlrekkelij k aanzien te geven. 

e heer  Veltman, onze bekende tooneelspelcr, werd bij  zijn binnentreden 

met fanfares begroet. 

\nn prof. Allar d Pierson was een brief ingekomen, waarin hij  zijn leed-

wezen betuigde niet tegenwoordig tc kunnen zijn, maar dc oprichtin g toejuichte. 

, Evenals voor  eenige jaren wordt ook nu weer  het bekende 

café Vondel in dc Vondelstraat, een werk van . Cuijpers, met ondergang 

bedreigd. 

Volgens een advertentie in dc bladen zal het gebouw eerstdaags ouder 

den hamer komen en het staat tc vrcezen dut dc spcculatiigeest zich van 
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het vri j  groote terrein zal meester  maken om het, door  de geheelc front -

breedte vol tc bouwen, meer  productief te maken. 

Zou er  geen vermogend particulier  te vinden zjjn die het schilderachtige 

gebouw — men zie ervan dc afbeeldingen in den laatsteu jaargang van «de 

Architect "  — tot zijn woning liet inrichten f 

. Zondag 1.1. werd iu de zalen van „Arti "  cene tentoon-

stelling geopend, bestaande in een superbe collectie schilderijen cn aquarellen 

van modcrue meesters der  lollandschc eu Frausrhe scholen. 

Van dc s zijn vertegenwoordigd dc n — alle dri e — 

Borsboom, , , Breitncr , , , W. Witsen. 

Gabriel, Neuhuis, Bastcrt, Venter  enz., terwij l ook . Bauer eenige etsen, 

en de serie lithografiën „Carc l ende Elcgast"  geëxposeerd zijn. 

Van buitenlandschc meesters vindt men o.a. werk van , Corot, 

, Conrbet, , de Groux, , Peppercorn, Vollon, enz. enz. 

Een paar  fraaie bronzen van r  eu cenig artistiek vaatwerk zijn in 

het midden van de zaal uitgestald. 

Wi j  kunnen onzen lezers een bezoek aan deze fraaie verzameling kunst-

werken ten zeerste aanbevelen. e verzameling werd tijdelij k afgestaan door 

de firma  E . J . van Wisselingh &  Co. tc Amsterdam. 

— e Ned. j  ter  bevordering van Nijverheid looft hare 2de 

gouden medaille (of f75) uit voor  een model-diploma ter  begeleiding van de 

medailles of certificaten, die door  of vanwege de j  worden uit -

gereikt. e inzendingen zullen worden beoordeeld door  een jury , bestaande 

uit de hecren: jhr . nu. Victor  de Stucrs, tc 's Gravenhage; A . le Comtc, te 

t cn Ed. von Saher  te . 

— e dricjaarlyksche tentoonstelling van schilderijen te g zal 

worden gehouden van 8 tot 30 Apri l a.s. in een der  lokalen van het Schut-

tershof. 

— t dcfiuitieve antwoord van den d van Beheer  der  Schouwburg-

maatschappij  te 's e op de nota van bedenkingen ter  zake vau het Schouw-

burgplan, is deze week aan B. en W . verzonden. 

— Aan den heer  N. van der  Waay, tc Amsterdam, is volgens het Bert. 

T. tl. haar  aanleiding van zijne inzending op de aquarellen-tentoonstelling te 

n door  den koning van Saksen het ridderkrui s eerste klasse van de 

Albrecht orde toegekend. 

— r den heer  C. Bok is het plan gevormd en zijn de 
noodige stappen gedaan, tot het verkrijgen van concessie 
voor  den aauleg en de exploitatie van een spoorbaan van 
den k van d naar  Scheveningen, voornamelijk 
bestemd voor  het vervoer  van Scheveningsche visscherspinken. 

t plau zou den aanleg van een haven te Scheveningen 
overtollig maken. 

e pinken worden, geladen of niet, in ongeveer  een uur 
van Scheveningen naar  den k van d (afstand 18 ) 
of omgekeerd gebracht. Bij  den k worden zij  langs een 
zachte helling op of van rolwagens geladen, zoodat zij  zonder 
veel moeite uit of in het water  kunnen komen. 

T N ! 

t bekende Engelsehc tijdschrif t „th e Builder"  heeft met den aanvang 

van dit jaar  het halve eenwfeest van zijn beslaan gevierd. 

Zij n eerste redacteur  was dc architect J. A . m (1803—1880), die. 

behalve door  dc uitvoering van diverse belangrijke bouwwerken, zijn nuam 

heeft vereeuwigd door  de uitvindin g van het bekende e voertuig de 

m volgde echter  spoedig de heer  Bartholomew als redacteur 

op, welke in 1840 werd vervangen door  George Godwin. t was ouder  zijn 

leiding, in het tijdvak van 18+6—83 dat „th e Builder"  werd het degelijke 

technische tijdschrif t wat we tegenwoordig onder  dien naam kennen. 

Gedurende de laatste tien jaren wordt, het blad geredigeerd door . -

co'e-Stnlham, die het werk van zijn voorganger  op uitnemende wijze ver-

volgt cn het tijdschrift , door  zijn persoonlijk talent als teekenaar  en sithrqver, 

met vele interessante bijdivgen verrijkt . n het jubilueum-nuiniiic r  vindt men 

o.a. een fraai geschetst gezicht op . 

Er is een plan gemaakt om de steden New-Vork en Brooklyn, door  middel 

van een tunnel onder  dc Baat-rivier  met elkander  te verbinden. c tunnel 

zal ecu lengte van 1V190 . bij  cene doorsnede van 8 . verkrijgen . e 

zamcnstclling van den bodem is door  middel van boringen nauwkeurig onder-

zocht ; men heeft overal vaste steenlagen aangetroffen. Voor  den bouw rekent 

men twee jaren noodig tc zullen hebben. 

e treinen zullen door  clectricitcit voortbewogen worden cn bovendien zal, 
ten dienste van het postwezen, een pneumatisch buizenstelsel toegepast worden. 

Aan de e zal dc tunnel door  ecu bovengrondscheu spoorweg 

met het u verbonden worden. 

c kosten vun tunnel- en spoorwegbouw, met inbegrip der  elevatoren, 

worden op 3 millioci i dollars geraamd. 

t begiut in Amerik a mode le wordeu het Aluminiu m tot bekleeding 

van gehecle gevels aan te wenden of wel het nieuwe metaal langs galvano-

plastischeu weg op d> facades ter  versiering aan te brengen. 

Aan het raadhuis te Philadelphia zijn de zuilen eerst verkoperd en daarna 

met aluminium overtrokken. "Ook zgu daar  ter  plaatse eenige vun de twee-

verdiepingshuizen aan de buitenzijde met alutniniiiinplatc n bekleed cu hebben 

daardoor  een matzilvercn toon verkregcu, welke, uit een bouwkundig oogpunt 

b-schouw d, zeker  een vreemd effect maakt. 

l aanvankelijk betwijfeld werd of het kostbare aluminium ooit bij 

groote hoeveelheden toegepast zou worden, is men onlangs overgegaan de 

torcn-kocpcl der  City-hal l te Philadelphia eveneens met het nieuwe metaal 

te bckleedcn, waardoor  een enorme zwaarte-vermiudering van dit bouwdeel 

verkregen werd. t 67 meter  boven het hoofdgebouw uitstekende deel van 

den toren, uit gegoten g'zer  geconstrueerd, is geheel met deze blauwachtige, 

als mat zilver  uitziende bekleeding overtrokken, terwij l de onderbouw, onge-

veer  100 r  hoog, met een witte, marmerachtige steensoort bekleed is-

e architect c Arthur , de ontwerper  van dit kolossale bouwwerk, had 

berekend, dat, wanneer  het bovendeel van den toren in ijzer  uitgevoerd zou 

worden, het schilderen daarvan telkenmale 42,000 k zou kosten. Na zijn 

dood werd dc architect John Ord met dc leiding van den bouw belast eu 

van hem is het idee afkomstig, de ijzeren constructicdcelen met aluminium 

platen te bedekken. 

Op 'toogenblik is het werk in vollen gang. e stukken worden eerst in 

een sodaoplossing gereinigd, dan tweemaal galvanisch verkoperd en eindelijk 

door  middel van groote s met een 1J . dikke Aluminium -

laag bedekt. 

Ouk deu bezoekers van Chicngo wacht veel merkwaardigs op dit gebied, 

o.a. een huis van 16 verdiepingen hoog, geheel met Aluminiu m bekleed. 

Van geheel anderen aard is hetgeen eenige Oostenrgkschc kapitalisten op 

de aanstaande tentoonstelling tc Chicago denken in het leven te roepen, n.1. 

een beeld vau een Weener  marktplei n van vóór 200 jaren. c Oostenrijksche 

architect Emi l r  heeft het plan van dit plein met ombouwing reeds 

gereed. Ook de verschillende winkels zullen inwendig een antiek karakter 

verkrijge n en alleen Ojstenrgksche waren zullen cr  tc koop zgn. 

' ENZ 

Tot leden der  commissie, ingesteld tot liet houden van een vergelijkend 

onderzoek von candidaten, dingende naar  een getuigschrift van voldoend 

afgelegd examen voor  opzichter  vau 's s Waterstaat, zgn benoemd de 

hecreu : 

J . . F. Wcllan, r  vnn '» s Watcrstaa', als voorzitter. 

A . . . W. bar  n van lttersum, r  le klusse vnn 's a 

Waterstaat. 

P. 11. , r  le klasse van 's s Waterstaat. 

W. C. , ln,'.-architect der  gevangenissen cn rechtsgebouweu. 

. E . vau , d eencr  school te 's llagc. 

Jhr . T. . Ortt , r  3c klasse van 's s Waterstaat. 

'l'o t gemeente-architect te Winschoten, is benoemd, dc heer . dc Grooth, 

aldaar. 

Te rekeneu vun 12 dezer  is, op ziju verzoek, eervol ontslag verleend aan 

J . Smalleubroek, als buitengewoon opzichter  bij  de werken van dc c 

hoofd vaart. 

t ingang op 1 Febr. a.s. is aan J . A . 11. Crullmr , opzichter  le kl . bij 

den aanleg van Siaa sspoonvegjn. Wdgjui opheffing zijnt r  bjJicniug, eervol 

onlslag verleend. 

N ) E N T i E. 

J . P. . Wegens plaatsgebrek is uw stukje tot het volgende nummer 
uitgesteld. 

A . S. als boven. 
d noodigen wij  onzen medewerken uit slecht» cene zy'dc vun het 

napier  tc beschrijven. 

E G N°. 4. G 28 JA NU T 1893. 

E VA N A T : 

. G. JANSEN. G. A . , W. T C Z N . . 
. E JONG  cn P A U  .1. B . 

Bijdragen tc ndressccren aan den r  W. T Czx . 

lUguliersgracki 120 te Amsterdam, en al wat de Administrati e vau 
het Genootschap betreft, aan deu len S American hold tc 
A  sterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. e jaarlijksch e contributi e 
voor  liet lidmaatschap bedraagt : 

Voor gewone leden (te Ameteritm woonachtig). . . . ƒ 12.— 
» kunstlievende leden . . . „ 10. 

 buitenleden „  7,50 

N V A N T . 

le. e 983e gewone vergadering zal gehouden worden 
op Woensdag 1 Februari a.s., des avonds S uren, in het 
Genootschapslokaal. 

Agenda 
;. n van het Bestuur. 

6 Voordracht met kunstbeschouwing, te houden door  den 
heer  A. N. Godefroy, Eerelid van het Genootschap. Onder-
werp : Onuitgevoerde ontwerpen door  spreker  van 1804— 
1*72 vervaardigd voor  het m Willem , het paleis 
der  Staten-Generaal, het r  en de Beurs 
in de t te Amsterdam. 

Verder schetsen van oude gevels te Amsterdam en elders. 
c. Behandeling van een bij  het Bestuur  ingekomen schrij-

ven, waarin verzocht wordt, voordrachten over  stijl enz. te 
houden, meer  bepaald voor  werklieden. 

2e. e Genootschapskalender  is aan heeren leden toe-
gezonden. 

3c. e tij d van inlevering voor  de 2e algemeene prij s 
vraag (Eene Protestantsche ) is vastgesteld op 30 
Januari a s. 

4e, e tij d van inlevering voor  de prijsvraag van diplo-
ma's der  tentoonstellingen van Nationale Nijverheid en 

w in Juni 1893 te Winschoten te houden, is be-
paald op 15 Apri l as. 

Programma's voor  laatstgenoemde prijsvraag zijn op franco 
aanvrage te verkrijgen bij  den len Secretaris, American-

l te Amsterdam. 
5e. Als buitenlid is toegetreden de heer . Van , 

architect te . 
Namen» het Bestuur, 

 le Secretaris, 
C. W. . 

ON E . 

r  het r  der j  tot bevordering 

der  Bouwkunst is een verzoek gericht aan den Gemeenteraad 

van Amsterdam om bij  de voordracht tot reorganisatie van 

j  de afdeeling publieke werken, alsnog meer  scherpe bepalingen 

te maken, waardoor  voorgoed worde voorkomen, dat de 

j  technische ambtenaren der  gemeente werk voor  particulieren 

 maken. 

Nu dit vraagstuk weer  eens aan de orde is, zou het, 

dunkt ons, zaak zijn, een beweging uittelokken tegen het 

 werken voor  particulieren van ambtenaren in 't algemeen. 

Om nog niet te spreken van andere gemeenten in ons 

! land, waar  men dezelfde toestanden aantreft, gelooven we te 

i mogen constateeren, dat de concurrentie, den architecten 

! door  rijksambtenaren aangedaan, van veel grooter  omvang 

is, dan van alle gemeente-ambtenaren samen. 

c tijden zijn er  niet naar  om dergelijke toestanden langer 

zonder  protest te doen voortduren. Waar, zooals tegenwoor-

dig, door  het grootste deel van dc particulier e bouwmeesters, 

de malaise in het bouwvak even zwaar gevoeld wordt als 

door  de (luizende werklooze ambachtslieden, die in gewone 

tijden onder  hun directie werkzaam zijn — daar  behoort 

de overheid gewezen te worden op het bestaan van mis-

toestanden, die den een gelegenheid geven dubbele inkom-

sten te maken en den ander  tot werkloosheid doemen. 

t het iu 't leven roepen van bedoelde verbodsbepalingen 

uit een oogpunt van moraliteit en billijkhei d dringend noodig 

is, behoeft, wel niet in den breedc uiteengezet. r  begrijpt , 

dat een ambtenaar  op vast traetcment, al bedraagt dit nog 



zoo weinig, een sprong vóór heeft op den particulieren bouw-

meester, wiens practij k zijn eenige bron van inkomsten vormt. 

c ambtenaar  kan zich met minder  honorarium tevreden 

stellen, gesteund als hij  is door  zijn vaste inkomsten uit 

rijks - of gemeenteschatkist, welke door  de belastingbetalende 

burgeri j  — waartoe ook degenen behooren die dupe worden 

van zijn concurrentie — worden opgebracht. n zou deze 

bevoorrechten met eenig recht gesubsidieerde architecten 

kunnen noemen. 

t kan ook voor  rij k of gemeente niet onverschillig zijn 

op welke wijze de dienstdoende ambtenaren hun tij d besteden, 

liet is zeer  wel mogelijk, dat dc meesten van hen over  ge-

noeg/amen vrijen tij d tc beschikken hebben, om die op eene 

of andere wijze productief te maken, doch wij  gelooven, dat 

het ontwerpen en uitvoeren van bouwwerken, geen zaken 

zijn , die men in zijn snipperuurtjes behandelt. k 

werk vraagt den geheelen persoon en het lijd t dus geen 

twijfe l of in dc meeste gevallen zullen de behingen van rij k 

of gemeente niet naar  behooren behartigd worden, wanneer 

de respectieve ambtenaren, het hoofd vol hebben met andere, 

voor  hen veel belangrijker  zaken. 

Van andere zijde wordt aangevoerd, dat het salaris van 

de meeste ambtenaren onvoldoende is om behoorlijk rond 

te komen en dat dus het zoeken van bijverdienste hun 

niet zoo euvel is te duiden. 

Ons antwoord hierop is, dat het rij k of een gemeente als 

Amsterdam, in slaat moet geacht worden en verplicht is, 

dit bezwaar, zoo het bestaat, op te hellen. n een zeer 

kleine gemeente waar  bijv . voor  een gemeentearchiteet 

niet voldoende bezigheid is te vinden, en waar  het budget 

ook niet toelaat hem behoorlijk te honoreeren, kan het geval 

voorkomen, dat den titulari s het uitvoeren van particulier e 

werkzaamheden moet worden toegestaan, doch in Amsterdam, 

waar  blijkens het jongste voorstel tot reorganisatie van de 

afdeeling P. W., het personeel van deze afdeeling weer  staat 

uitgebreid te. worden, moet men uit dien hoofde aannemen, 

dat de tegenwoordige ambtenaren allen volop werk hebben 

en dit zoo zijnde, dan volgt daaruit de verplichting voor 

het gemeentebestuur, ze ook behoorlijk te betalen. 

Wi j  vertrouwen daarom, dat bij  de behandeling der  aan-

hangige reorganisatie-voorstellen in den Amsterdamschen 

gemeenteraad, aan dezen grief van de bouwkundige wereld, 

op afdoende wijze zal tegemoet gekomen worden en dat ook, 

door  een zoo algemeen mogelijk optreden van alle belang-

hebbenden in deze, bij  het staatsbestuur  stappen zullen 

worden gedaan om aan de beunhazerij  van rijksambtenaren 

voorgoed een einde te maken. 

E G V A N A. J. , 

N T S T E 'S- . 

Eindelij k — na een jaar  wachten — na een jaar  tijd -

verknoeien met kletsen over  kleinigheden en met akelig 

kleinsteedsche intrigeerderi j  van dull'e, oud-bekrompen 

tnenschjes — is in het Bossche s de muurschilde-

rin g van A. J. n geplaatst — en Zondag j.1. 

door  't Bossche departement van 't Nut van 't Algemeen 

aan de stad overgedragen. 

Eindelij k ! — maar  gebeurd is het nu toch. — 

En 't is eene gebeurtenis van geen klein belang voor 

allen die het wèl meeuen met de belangen der  kunst. 

Want 't is eene wandschildering, d. w. z. geen gewoon 

schilderij  — niet de dadelijke afbeelding der  werkelijkheid — 

maar deze verwerkt tot versieringen van de architectonische 

omgeving. 

Want een wandschildering toch is de versiering van een 

stuk architectuur, dat dus altij d de hoofdzaak zal moeten 

blijven, 't Zal de natuur  verwerkt zijn in de ziel van den 

kunstenaar, tot ornamenten van groote, vlakke kleuren en 

lange, sobere, strenge lijnen, die alle gedachte aan relief 

uitsluiten, of met gelijke partijen, relief te weeg brengen, 

die harmonisch, als in een rythme elkaar  opvolgen en 

afwisselen en volkomen onderling tegen elkaar  opwegen, 

't Zal zijn de opeenvolging, zich steeds in kracht gelijk 

blijvend, van kleurengamma's, die partijen van kleurverschil 

doen ontstaan, niet gelijkmatige kracht elkaar  afwisselen 

en met elkaar  deu zachten elfen toon vormen, die 't geheel 

heeft. — 't Zal zijn een mooi bewegen en golven van lijnen, 

die ornamenten vormen om en door  cn langs en zich con-

centreeren i n — en hun kracht ontkenen aan de archi-

tectonische constructie. — 't Zal zijn het samenwerken van 

den schilder  niet den architect, de één niet meer  dan den 

ander, die één van geest, te samen, één hoog monument 

oprichten, dat getuigen zal van het leven en denken der 

tijden die hen deed geboren worden. — 

Een schilder  hebben wij  nu — wanneer  zal er  nu een 

architect verschijnen die toonen zal op gelijke hoogte te 

staan van die schilder? 

En dan een hysterische schildering is het — niet zooals 

wij  die gewend waren tot uogloe ; dc dadelijke afbeelding 

van 't feit zelve — maar  de verbeelding van dat feit in de 

starre standen van inensclien als schimmen uit verre dagen 

— tegen de veel bewogen achtergrond der  geschiedenis — 

de geesten, die leefden in die dagen. Want een hystorische 

schildering — wil ze werkelijk livstorisclie waarde hebben 

— zal niet zijn de archeologisch getrouwe afbeelding der 

feiten — maar  de gebeurtenissen, gezien in de brcede ri j 

van daden, die samen de geschiedenis vormen — haar  oor-

zaken, aanleiding en gevolgen — de gebeurtenissen die aan 

't feit — door  hun kracht — de plaats in het groote be-

wegen en leven der  zwoegende menschheid hebben aange-

wezen die haar  toekwam. 

Eu dan in een stadhuis, dus in een min of meer  officieel 

gebouw, werd deze schildering geplaatst, door  een vcreeni-

ging als 't Nut van 't Algemeen aau een stad geschonken, 

een regeling van zaken zooals die was in de tijden van de 

groote Gothiek of iu de dagen van de e renais-

sance, toen kunstlievende families of steden, dooréén groot 

verlangen bezield, een kunstenaar  een werk opdroegen, dat 

dan door  't ganschc volk werd beschouwd als een deel van 

hun eigen zijn, hun leven en denken, en de plaats werd 

aangewezen waar  't werk zelf om vroeg 

Voorwaar, van geen klein belang is de plaatsing van 

die schildering, diiar  in dat s in deu Bosch. 

. 
s door  eenige dagbladen deze week behoorlijk aan-

gekondigd, werd het Amsterdamsche publiek voor  de zoo-
veelste maal in de gelegenheid gesteld om te zien, op welke 
wijze het bouwkunsten makers kan gelukken, bouwkundige 
karikature n te voorschijn te brengen, dank zij  de medewer-
king van den eigenaar  van een der  eerste kunsthandels hier 
ter  stede. 

n no. 30 van ons orgaan, jaargang 1891, schreven wij 
onder  l ovenstaanden titel een stukje, naar  aanleiding eener 
tentoonstelling van een bouwkundig onding in de étalage 
van de firm a Seheltenia en . We vonden het treu-
rig , dat de heer  Groesbeek zijn winkelkast leende voor  zulk 
bouwkundig geknoei ; als antwoord daarop schreef de heer 
0. in no. 31 vnn denzelfden jaargang o.a. het volgende : 
vVan heden af kan mij  een dergelijke zwakte niet meer 
overkomen daar  uw //Opmerker"  van 25 Juli als trouwe 
schildwacht op mijn lessenaar  blijf t paradeeren en mij  bij 
iedere volgende verzoeking een weldadig //halt"  zal toe-
roepen " 

liet schijnt nu, dat, of die //Opmerker"  zijn plicht ver-
zaakt heeft, of dat dc heer  G. aan de verzoeking niet kon 
weerstaan om zulk eene banaliteit voor  zijne glazen te 
zetten. r  wordt het publiek zeer  zeker  niet gewon-
nen voor  onze nog lang niet populaire tak van kunst. 

N G E Z O N  E N . 

t gebeurt niet dikwijls , dat men voor  de ramen bij 
onze kunsthandelaren, bouwkunst ziet geëxposeerd. r 
wanneer  dat eens bij  uitzondering plaats heeft en het ten-
toongestelde is dan van het allooi, als hetgeen deze week 
bij  Seheltenia en a te zien is, zal dat waarlij k niet 
strekken om den smaak van het publiek voor  bouwkunst te 
veredelen. 

Zulk een misselijk product is wel zelden uitgebroed en 
't past allerminst zoo iets ten toon te stellen naast werkelijk 
schoone kunstwerken, als van , Corot enz.; te meer 
wij l het publiek, bij  gebrek aan een eigen meening, meestal 
als kunst apprecieert wat hen als zoodanig wordt voorgezet. 

Als bewijs hoe de pers, (zij  die bij  uitstek geoordeeld 
wordt geschikt te zijn, tot voorlichting van het publiek,) 
in deze op de hoogte is, kan dienen het volgende stukje 
voorkomende in het Handelsblad van 19 dezer: 

„Bi j  de heeren Seheltenia en , , is 
//tentoongesteld de bouwkundige teekening met platte-
z/grond van een sanatorium, serre en terras, door  den 
//architect B. W . Goldberg te 's-Graveuhage. t ge-
z/bouw zal in n stijl verrijzen tc 
//Scheveningen." 

Ar m Scheveningen, ge zijt diep beklagenswaardig, ieder 
die bedoeld ontwerp gezien heeft, kan oordeelen, hoe 
het daarin met den i stijl gesteld is; 
of vergis ik me, is het misschien een surrogaat van ecu 
pas ontdekte orde ? 

Een zeer  treuri g verschijnsel is het, dat, bij  de krachten 
welke de architectuur-beoefenaren en voornamelijk onze 
bek waine architecten, in dezen tij d kunnen ontwikkelen, 
uien niet meer solidair  is tot publieke bestrijding van zulke 
beunhazerij, eu dat daardoor  de misopvatting van het publiek 
voortdurend wordt bestendigd. 

25 Januari 1*93. E . 

C O N S E Q U E N T ? 

t genoegen ontving ik ons eerste nummer //Architec-
tura" . k las daarin, hoe de heer  Jan Stuijt ons voorhield 
//de waarheid"  te betrachten en, hoe wij  moesten zijn //waar 

volgens het program eu waar  volgens de constructie-
middelen". 

s verder  boeiden mij  de regelen van den heer  W . 
t Czn. : e rustelooze inenschelijke geest"  enz. 

enz., //veraf rakende van zijn zoekensweg''  beschrijvende. 
h daar  stuit ik bij  de leziug, het Crematorium te 

m toelichtende, op inconsequentie's, die zeer  zeker 
voor  de bouwkunst nadeelig zijn, eene toelichting, die naar 
mijne meening geheel in tegenspraak is met de opbouwende 
voorlichtin g van genoemde heeren en daarom naar  een zeker 
//riool "  moet verwezen worden. — k geloof niet, dat ik 
alleen sta, wanneer  ik het volgende op zijn zachtst genomen 
bedriegelijk vind, dus onwaar, — //ver  afrakende van ziju 
zoekensweg."  — 

Bij  lezing toch van de toelichting over  het Crematorium, 
bemerkt een ieder, dat er  duidelijkshalve heel wat scheikundig 
samengestelde woorden noodig zijn, waarbij  ontbindings-
en vernietigingsproces aan duidelijkheid niets te wenschen 
overlaten en waardoor  de bestemming eener  dergelijke 
inrichtin g direct is bepaald. 

Al s men nu eens is, dat de bestemming van een gebouw, 
datgene zooveel mogelijk moet uitdrukken , waartoe het 
bestemd is of wordt, dan geloof ik , dat wc door  de nieuwe-
lingen iu den vorm van Crematorium's, niet vernuftige 
parodiën zullen verrijk t worden. 

't s dan ook werkelijk leuk te lezen, op welk een aan-
gename wijze men ons geslacht aan iets onaangenaams wil 
doen gewennen. Zoo heb ik ook eens gehoord van 
eene geneeskundige inrichting , waaraan men totaal niet 
mocht kunnen zien, dat men daar  eigenlijk moest wezen 
voor  geneeskundige behandeling, dan alléén aan dc nummers. 
Als meu dit genre van bouwen gaat doordrijven, dan krijgen 
we misschien nog dat gekken meenen, dat zij  naar  een 
schouwburg worden getransporteerd en de wijzen 

O ! Architect wat vergt men al niet van U, moet gij , 
die bezield met de hoogste van de kunstvakken, moet gij 
het nu zijn die de lijkbaar  zult misvormen en met grafmo-
numenten den draak gaan steken, wil men U weelde laten 
aanbrengen daar  waar  pijnlijk e gedachten niets dan den 
plechtigsten ernst kunnen verdragen ? 

//Om het denkbeeld van lijkoveu zoo mogelijk te doen 
vergeten, is de schoorsteen, zoowel buiten als binnen onzicht-
baar  ;"  — dus weggemoffeld. — Bittere ironie, of neen ! 
ik begrijp het niet goed — de toelichting zal in strij d zijn 
met de voorstanders van lijkverbranding , dat kan immers 
niet anders, zij, die dat nieuwe proces huldigen, weten 
immers wat er  geschied, dus hindert een zichtbare schoor-
steen niet en Architect gij  kunt weer  waar  zijn. 

h genoeg, afgescheiden van mijn persoonlijk vóór of 
tegen lijkverbranding , kom ik tot dc conclusie, dat het tot 
de onmogelijkheid behoort voor  eene dergelijke inrichtin g 
met eene door  de toelichting geformuleerd program, een 
ontwerp te maken, dat kunst zal getuigen in die ideale 
beteekenis, waardoor  zij  enkel kunst kan zijn. Aldus voort-
redencerende mag men de gevolgtrekking maken, dat lijk -
verbranding in opstand is, tegen het niet uit te, roeien 
kwetsbare, wat men menschelijl gevoel noemt, waardoor  we 
in staat zijn het schoone te verdedigen en al wat daarmede 
in strij d is tegen te gaan. J. P. B. 

Aan den r  J. P. B. (?) 

e e van Architectur a zendt mij  Uw schrijven met 
verzoek hierop eenig antwoord in te zenden. 

t voorrecht hebbende, dat mijn werk nog al eens be-, 
ge- of veroordeeld wordt door . al of niet in staat te 
oordeelen in vak- of andere bladen, zoo is gewoonlijk nimmer 
één van hen op de hoogte met gestelde eischen van deu bouw-
heer, met gegeven opdrachten of bestaaude toestanden, en is 
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het daarom, dat ik. nimmer daarop antwoord. Bovendien zou 
mij  dit vaak onmogelijk zijn, daar  de beoordeclingen soms 
lijnrech t tegenover  elkander  zijn, waarvan ik de vennake-
lijkst c staaltjes zou kunnen meededen. (*) k denk dan 
maar  am 't verhaaltje van vader  en zoon die met hun 
ezel huiswaarts keeren ! 

Nu ik bepaald eene uitnoodiging ontving, dien ik evenwel 
iets te zeggen. 

e 1 leer  J. P. B. gelieve de plaat juister op te vatten : 
n.1. : nis een se/iefsontv/erp voor  het te bouwen crematorium 
te m en niet als een studie voor  een crematorium. 
Een setósontwerp ter  beantwoording van een opgegeven 
programma, bestudeert door  een commissie benoemd door 
het r  der  vereeniging voor g 
en vastgesteld in haar  alg. vergadering dd. 20 t '90. 

k moest mij  daaraan houden, daar  dit één van de condi-
ties was, waarvoor  ik als architect aangesteld ben geworden. 
Verschilleude zaken heb ik kunnen veranderen naar  mijn 
idéé, doch de schoorsteen-oplossing niet, waartoe gemotiveerde 
gronden bestaan, te omslachtig om hier  mee te deelen en 
van geen belang voor  de lezers van het weekblad. 

Anders heb ik niet mee te deelen, alleen dit, dat ik ter 
will e van de . J. P. B. cous. der e had moeten 
verzoeken de „toelichting "  in het Technisch Gedeelte te 
doen afdrukken, voor  welk verzuim ik hierbij  verontschul-
diging vraag. 

A .  G.BZN. 
Arch . 

(*) B. v. Bij  het bouwen van het perceel van den . Nienhuijs, —'den 
r  J . P. B. misschien niet geheel unbekend — heb ik eens waar  willen 

l i jn ! t noode opoffering van 2 decoratieve accessoires: monumentale 
Francois  schoorstecnen, aan het voorgebouw, mankte ik op de ventilatie-
kanalen, Boijles luchlzuigcrs (welke gelukkig niet van straat af zichtbaar 
zijn) . r  dc verschillende gebonwen door  één ketel verwarmd worden, 

feplaatst in het stalgcbouw, komen rookkanalen niet voor. By'nn algemeen 
etrcurt men nu, dit ik de schoorstecnen vergat (?) juist zoo eigenaardig in 

dit genre vau bouwwerken, men denkc maar  aan Chambord &  Blois, 111 enz. 
Bij  het crematorium is het mjj  verboden een fabrieks- of anderen schoorsteen 
op het gebouw te plaatsen om div. redenen, ben ik niet wiiiir . nu is 't ook 
weer  niet goed  .. , , 

Veel courantengeschrü zou voorkomen worden wanneer  dc schrijver, voor 
pen en papier  ter  hand te nemen, eens den ontwerper  een part. visite maakte, en 
om inlichtingen of opheldering vroeg. Van de 100 gevallen ben ik overtuigd, dat 
het 99 maal ion gebeuren, dat er  niets of heel iets auders geschreven zou worden. 

h '(torderen van de ioiiickmisl, ami hel doel.' Zoo niet, hoe kan dun hierin 
verandering ten goede gebracht worden."' door  dc heeren W. v. m en 

A. J. Sanders ingeleid. 

Beide heeren gaven als hunne mecning te kennen, dat, zonder  dc goede 

eigenschappen dier  Verecnigingen tc willen wegcijferen, alsmede de vele daar-

door  verkregen goede resultaten, deze Verecnigingen, door  de gebrekkige 

samenstelling, wat hare leden betreft, als vak- of kunstvereenigingen, weinig 

aan haar  doel kunnen beantwoorden. Ook kwam het beide heeren, in het 

belang van dc Nederlandsche bouwkunst cn den architect, wcnsehclijk voor, dat 

zoo spoedig mogelijk door  belanghebbenden pogingen zou worden aangewend, 

om tot oprichtin g van eene Nederlandsche Architecten-Vereenigin;, Bond of 

j  over  te kunnen gaan. Nadat het debat over  deze vraag wegeus 

het late uur  tot de volgende vergadering was uitgesteld, werd dc vergadering, 

niets meer  aan de orde zijnde, door  den Voorzitter  gesloten. 

. 

e commissie tot veredeling van het ambacht, waarvan dc heer  J. \ V . T . 
Conrad voorzitter  is, benoemd door  de Ned. j  tot bevordering 
der nijverheid en de vercenigiug Arti  et  le s-(iravenhage, heelt 
eene circulair e verspreid, waarin wordt medegedeeld, dat tengevolge van 
omstandigheden, het afleggen van proeveu van bekwaamheid door  aanstaande 
meesters en aanstaande gezellen tot ecu volgend jaar  moet worden uitgesteld. 

e instemming met het denkbeeld om patroons en werklieden in de 
gelegenheid le stellen bewijzen van bekwaamheid iu hun vak tc geven cn 
zich daardoor  den titel van „meester"  cn van „gezel"  te verwerven, ia der 
commissie gebleken zéió algemeen tc zijn, dat die hare verwachtingen verre 
heeft overtroffen, terwij l haar  gebleken is, dat van de gelegenheid tot proefaf-
legging door  velen zal worden gebruik gemaakt. 

Ondanks den aanvankelijk reeds ondervonden steun zal evenwel nog een 
groot bedrag noodig zijn om aau deze eerste proefaflegging uitvoering te 
geven, en dc middelen waarover  de commissie tc beschikken heelt, zijn 
gering. 

Op haar  verzoek om geldclijken steun tot de j  tot bevordering 
der bouwkunst le Amsterdam, heeft de commissie van het hoofdbestuur 
bericht ontvangcu, dat de j  „to t heden bijna nooit linancieelen 
steun hee t verleend voor  dergelijke zaken als de veredeling van het ambacht, 
daarentegen meermalen zedelijken steun." n zcdelijkcn steun wil de 

j  ook dezen keer  wel toezeggen ! 

n 80n Apri l zal tc N een tentoonstelling cn wedstrijd voor 
bouwkundige en aanverwante vakken geopend worden, die lot 15 i duurt . 

c termij n voor  aanvrage om plaatsruimte is verlengd tol 1 Februari a.s. 

T N . 

e heer  Salm deelt ons mede, dat wanneer  dc r  .1. P. B. zijn naam 
wil noemen, hel daarvan afhangt of hij  een uimoodiging zal ontvangen om 
eenige studies voor  dit ontwerp tc komen zien ten huize van den lieer  S. 

Wi j  zagen daar  div. schetsjes mét zichtbare schoorstecnen. Op de door-
snede waar  dc inrichtin g beter  op tc bcoordcclcn is. komt ons de oplossing 
van een ii jour  afdekking, met geperforeerd koepeltje nog zoo heel verkeerd 
niet voor. 't ls feitelij k écu groote sehoorstcenpot. . 

"  te . 

Vergadering gehouden op den S Januari 1893. 

e Voorzitter  opende deze eerste vergadering in het jaar  1893 met de 

leden in eenige hartelijk e woorden welkom te heeten, en sprak daarbij  dc 

wensch uit, dat dit jaar  voor  hen cn voor  dc Vereeniging in het hijzonder, 

een jaar  van geluk cn voorspoed in hunne ondernemingen moge ziju. Onder 

dc ingekomen stukken bevond zich eene missive van dc Nederlandsche Ver-

eeniging tot voorkoming van ongelukken in fabrieken cn werkplaatsen, en 

het rapport van de afgevaardigden ter  algemeene vergadering van den arbeids-

raad. Aan de orde was nu het vaststellen van het programma vuor  de tweede 

prijsvraag, ontwerp «Atel iergebouw". Een door  het Bestuur  opgemaakt concept-

programma werd, behoudens eenige kleine wijzigingen, goedgekeurd. Bij 

ballotage werden de heeren . v. k cn W. dc Jong als leden der 

Vereeniging aangenomen. Nadat de Jury voor  dc tweede prijsvraag was ge. 

kozen, bracht de heer  A . J . Sanders zijn rapport betreffende de vraag. n 

vraagt de bcstanddeclcn, eigenschappen enz. van Adamant" . n de zaal was 

eene collecte monsters van Adamant, Chromolith , en Birmingham Cement 

aanwezig, bereidwilli g algeslaan door  den heer  J. , Gencraal-Agcnt voor 

Nederland en België. e monsters werden na eene toelichting van den heer 

Sanders, door  dc leden met belangstelling bezichtigd. Vervolgens wordt dc 

vraag: „Beantwoorden il- Nederlandsche Vereenigingen wier stenen it:  hel 

e gebouwen der  tentoonstelling te Chicago komen met halsbrekende toeren 
tot stand. Van het begin der  werkzaamheden tot 31 Augustus 1.1. zijn cr64S 
ongelukken voorgevallen, waaronder  14 dooden, 2 doodelijk gekwelsten, 25 
ernstige en 607 lichte verwondingen. 

e tien zijbeukvensters der  kathedraal van Orleans zullen met gebrand 
glas gevuld worden. e aan le brengen glazeu zullen de voorstellingen 
bevatten, der  voornaamste handelingen uit het leven van Jeanne d'Arc . 

r  is eene prijsvraag uitgeschreven, waaraan Fransche glasbrauders 
kunnen deelnemen, lien lstcu October  1893 worden de ingezonden projecten 
tentoongesteld in het Trocadcro te Parijs. 

Bij  opgravingen in Egypte heeft dc hertog van o de overblijfselen van 
de heilige stad tieliopolis aan het licht gebracht. 

N ENZ. 

t ingang van 1 i 1893 wordt dc ingenieur  2c kl . J . C. , 
thans le Gorkum, gesteld onder  de bevelen van den hoofdingenieur, belast 
met den algemecnen diëtist van den t ter  standplaats te 's-Gra-
venhage, met bepaling, dat hij  tot 31 r  1893, tevens belast zal zijn 
met den dienst van sectie-ingenieur  aan het kanaal van Amsterdam naar  dc 

. 

n dc Staatscourant No. 19, komt voor  het verslag der  Commissie, belast 
met het afnemen der  examens iu 1892, voor  dc akten vau bekwaamheid iu 
het hand teekenen cn boetseeren . O.) cn handtcckencn . O.) 

Benoemd tot opzichter  tcckena.tr  bij  den bouw van een krankzinnigenge-
sticht St.-Joris tc , dc heeren Br . Groenewegen te t en J. Th . 

h tc . 

c tijdelijk e dijkwaehlers bij  de werken tot verlegging vau den d : 
.1. Van der  Stelt, C. Biesheuvel, B. Wjjnand l eu . Timmer , zijn als 
zoodanig gecontinueerd tot 1 Januari 189t. 

e heer  W. .1. t J.Pz. is voor  den tij d van vier  maanden benoemd 
lot buitengewoon opzichter  bij  een baggcrwerk in de Boven . 

E G N°. 5. G 4  1893. 

Uitgevers: J. VAN T &  ZOON te . 
. 

N t T l A T  A A : 

. G. JANSEN. G. A. , W. T C Z N . , 
. E J O N G  en P A U  J . E . 

Bijdragen tc adresseeren aan den r  W. T Cz.v., 
 120 te Amsterdam, en al wat dc Administrati e v.in 

het Genootschap betreft, aan den len Sm S American hotel le 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. c jnarlijksche^contributi c 
voor  het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
r. kunstlievende leden „  10. 
„  buitenleden „  7.50 

N V A N T . 

le. Op de 2e Algemeene Prijsvraag (Eene Protestantsche 
dorpskerk) zijn 3 antwoorden ingekomen onder  de motto's: 

, "  en ,/Soli o Gloria." 
2e. e tij d van inlevering der  le Algemeene Prijsvraag 

(Eene momumentale brug over  eene rivier ) is vastgesteld op 
27 Februari a.s. 

3e. n het Genootschapslokaal is tentoongesteld eene 
collectie ontwerpen, schetsen en studies, vervaardigd door 
den r  A. N. Godefroy, eerelid van het Genootschap. 

Namens het Bestuur, 

 \e Secretaris, 

C. W. . 

e le en 2e aflevering van het plaatwerk e Architect" 
4e jaargang) zal bestaan uit de volgende platen : 

Plaat 109. Nieuwenhuijs. Oud Grieksche Vaas. 
it 110-111. A. C. Bleys. Begraafplaats aan den Spaarn-

dammerdijk te Amsterdam. Plattegrond van den 
aanleg en diverse opstanden van gebouwen. 

* 112—113. v. Boven. Ontwerp voor  een Café -
rant buiten (Prijsvraag B. en V.) 

n Ontwerp voor  een Vereenigings-Ge-
bouw (Prijsvraag B. en V.) 

. Studies uit het m te Berlijn , 
diverse Wapenrustingen. 

it 116-120. . Ontwerp voor  een Vorstelij k 
Verblijf . 

e plaat van den heer  Nieuwenhuijs zal, zoo mogelijk, in 
kleurendruk worden uitgevoerd. 

e overige platen in photo lithographie voor  gekleurde 
teekeningen (z.g ruitjss-systeem). 

114. 

115. 

A E T . 

983e GEWONE G VAN G 
1  1893. 

c Voorzitter , de r . G. Jansen, opent de vergndering, waarna dc 

notulen der  vorige bijeenkomst worden voorgelezen en onveranderd goedge-

keurd. 

c Voorzitter  roept den r  A . N. Godefroy het welkom toe in dc ver-

gadering, cn verzoekt hem, zijn aangekondigde voordracht te houden. 

e r  Godefroy had zijne lezing in twee deelen gesplitst eu behandelde 

het eerst eenige onuitgevoerde werken van ziju hand, datecrende van de 

jaren 1864—1872; waaronder  de ontwerpen voor  het m Willem

tc Amsterdam, het paleis der  Staten-Generaal tc 's-Gravenhage, het e 

lcgraafkantoor  cn de Beurs te Amsterdam, waarbij  spr. eenige oogenblikken 

stilstond, cn de verschillende minder  aangename kwestiën besprak, die bij 

deze ontwerpen voorkwamen. e ontwerpen in kwestie waren iu het lokaal 

geëxposeerd. 

t tweede gedeelte der  lezing betrof eenige zeer  interessante oude bouw-

werken uit ons land, gedeeltelijk bestaande, gedeeltelijk verdwenen, waaronder 

het oude Stadhuis cn dc Waag, de , de n en verschei-

dene woonhuizen te Amsterdam j liet Stadhuis tc , de n tc 

, de Waag tc m en het Stadhuis tc Woerden. 

e geestige causerie, met tul van wetenswaardigheden doorspekt, ging. 

vergezeld van eene keurige collectie eigenhandige schetsen en aquarellen 

benevens eenige oude prenten. Op verzoek van den Voorzitter  stuud de lieer 

Godefroy zijne lezing af voor  het orgaan, en gaf vergunning tot liet expoteeren 

zijner  teekeningen iu het Genootschapslokaal. 

a volgde dc installatie der  geballoteerde leden, de n Jos. Th . J. 

Cuijper s en W. A. Ellens. e r  Cuijpers beantwoordde de toespraak van 

den Voorzitter  met etaige woorden vau sympathie. 

c Voorzitter  bracht daarna aan de orde dc bespreking van den reeds in 

dc vorige vergadering behandelden brief van den werkman G. P. r  Jr. , 

die. in de vergadering tegenwoordig, op verzoek validen r  Jonas , 

zijne wensch nader  uiteenzette. c Secretaris las tevens ecu brief voor  van 

gelijke strekking, nndertcekend door  vijf  werklieden. 

Na eenige discussicn stelden de n Jonas , 11. G. .lansen. 

Jos. Th . J. Cuijpers, W. t Czn., W. A. Ellens cn . J. . Walen-

http://tcckena.tr
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kamp zich beschikbaar  lot het houden van lezingen voor  den werkman ; 

welke n zich tot een commissie vereenigden, om tc trachten deze zaak, 

hetzij  in verecniging met het llestntir  of met andere Vcrccnigingcn of -

schappijen tot verwezenlijking te brengen. 

n de vraagbp.1 werd dc volgende vraag gevonden : „Welk e boeken zijn 

het geschiktst lol opleiding voor  opzichter  bij  den Waterstaat hier  te lande, 

omtrent , Waterpassen. Werktuigkunde, Bouwstoffen, Algemeene-

en Waterbouw-kunde." e vraag is in handen vau dc Vak- cn Vragcneom-

missie gesteld ter  beantwoording. 

Naaf aanleiding van bet artikel in .No. 1 van bet Genoot schapsorgaan 

onder  den titel „Onbehoorlijk e concurrentie,"  las de Voorzit U T ecu request 

voor, ti'  zenden aan ZExc. den r van Waterstaat, l en Nijverheid, 

waarin geprotesteerd wordt, tegen de daarin genoemde misbruiken. e 

vergadering betuigde hiermede hare instemming. r  deu r 0. A . Zeeman 

was in het lokaal geëxposeerd, ecu eigenaardige decoratieve wandbeschildering 

op doek. vervaardig! door  den lieer  Fontcijn tc Willebroeck, cn bestemd 

om als kamerbehang dienst te doen. 

a werd de vergadering, niets meer  aan de orde zijnde, gesloten. 

J E . 

e pastorie, geheel vrijliggend iu een grooten tuin, volgt 
de richtin g van tien openbaren weg, terwij l de hoofdas tier 
kerk de, oriëntatie moest volgen. 

e overdekte stoep was gewenscht in een polder-landstreek, 
waar  de bezoeker  vat, alle zijden aan den wind is blootgesteld. 

e bouw is in roode en zwarte baksteen afwisselend be-
handeld, terwij l het houtwerk donkerbruin van kleur  is. 

t alles vormt een opwekkende tegenstelling met het groen 
der natuur. e boomen eu welig ontwikkelde 
klimopplanten 'orekeu thans tic architectonische lijnen. 

e het besluit van de laatstgehouden vergadering, 

heeft het Bestuur  van het Genootschap het hiervolgende 

request aan den r  van "Waterstaat, l en Nijver -

heid verzonden : 

Excellentie, 

t Bestuur  van het Genootschap Architectur a tc Amster-

dam, gevolg gevende aan een besluit, genomen op de 983ste 

vergadering van genoemd Genootschap, neemt de vrijheid , 

de aandacht van TJ.E. te vestigen op het feit, dat door 

meerdere , in dienst bij  het departement 

van W. . en N., particulier e bouwwerken worden uitgevoerd. 

t Bestuur  voornoemd is van meening, dat door  dit 

optreden van ambtenaren in gesalarieerde functiën, buiten 

hunnen ambtelijken werkkring , —in casu bij  het uit voeren van 

bouwwerken voor  particulieren, — eene onbehoorlijke concur-

rentie wordt aangedaan aan die bouwmeesters, die het beroep 

van architect als hoofdbedrijf uitoefenen, terwij l tevens 

verwacht kan worden, dat dc belangen van het k niet 

op de meest gewenschte wijze behartigd worden, wanneer 

de n vrijhei d hebben zich met bijzaken te 

occupeeren van zoo gewichtigen aard, als het ontwerpen 

en uitvoeren van bouwwerken voor  particulieren 'genoemd 

mag worden. 

n waarom het Bestuur  voornoemd tot Uwe Excellentie 

het eerbiedig verzoek richt , het daarheen te willen leiden, 

dat het den ambtenaren bij  het dep. van W. . en N. in 

het vervolg verboden wordt, als particulier e architecten, onder 

welken vorm ook, op te treden. 

Namens liet Bestuur tan liet Genootschap 

Archil  eet ura et Amicitia, 

 G. J A N S E N . 0. W. . 

Voorzitter. \*te Secretaris. 

T E N . 

T N N G VAN 21 Sept. '92, 
t W. T CZN. 

. 

Wanneer  wij  bedenken, dat nog heden aan deze, zich 

opdringende waarheid getwijfeld wordt, kan het ons niet 

verwonderen, dat , nu ongeveer  30 jaren gele-

den, groote verwarrin g iu de denkbeelden bracht, toen hij  met 

zijn ongeëvenaard woord en teekenstift den weg aanwees om de 

Bouwkunst weder  tot de eenige goede baan terug te voeren. 

j  — de ontzaglijke werker  — de vader  van het ratio-

nalisme, wees den beoefenaars der  Bouwkunst, den weg aan, 

om zich met de moderne maatschappij te verzoenen. e 

polemiek, die op zijn streven volgde, was levendig en mocht 

zijn standaardwerk, de e raisonné, aanvankelijk 

weinigen overtuigen, velen bracht hij  er  mede tot zwijgen, 

die steeds hunne, argumenten als dogma's beschouwden. 

Toch breidde de krin g zijner  volgelingen zich meer  en 

meer  uit en werd een keurkorps, waarmede rekening gehou-

den moest worden. n meesten tegenstand ondervond hij  van 

de kla«sisislen, die zich onmiddellij k bedreigd zagen door  zijn 

scherpzinnige verklaringen omtrent het gelijke beginsel, der 

klassieke stijlen en dat der  middeneeuwen. (') e academie 

te redden, het heiligdom, waarin ruim twee eeuwen vaste regelen 

op elkander  gestapeld waren, vri j  te houden van den opko-

menden storm die haar  bedreigde, van de verwijten te 

zuiveren, dat zij  de oorzaak zou zijn van den twijfelachtige!! 

rang der  Bouwkunst in onze eeuw, in tegenstelling met de 

wetenschap op allerlei gebied, die zulke groote vorderingen 

maakte ; dit alles stelden zich de acidemisten, de klassisisten 

tot taak, hierin gesteund door  een heirleger  van kleineren, 

die, in het voortbestaan van den ouden toestand den eenigen 

waarborg zagen zich staande te houden. t is nog de 

gemarkeerde strij d tusschen de behoudende en vooruitstre-

vende partijen , en vreemd is het hierbij  corporaties van 

architecten, lichamen met vooruitstrevende titels, een con-

servatief standpunt te zien innemen in haar  parti j  kiezen 

tusschen rationalisme en klassisisme. 

Want het rationalisme, in constrtictieven en artistieker 

zin, is de vooruitgang ! 

k wi! niet onderzoeken waarom dc beweging van den voor-

uitgang nu juist dezen naam gekregen heeft. Een naam is 

dikwijl s te absoluut van beteekenis.  is meer  een aan-

duiding, een titel, waaronder iets verstaan wordt, in tegen-

stelling van iets met anderen naam, klank of titel, dat het 

tegenovergestelde aanduidt. {-) 

(1) Uitgezonderd de sehaalopvntting. 

(2) c spreekt zelden over  een rationalistische 
school, wel over  beginselen. 

Toch is waarschijnlij k de naam «rationalist"  door 
hem ontstaan, hoewel hij  zelf blijkbaar  dezen titel te sterk 
vond voor  zijne medestanders, te sterk vooral daarom, wij l 
het begrip „artisticiteit "  niet genoeg daarin uitgedrukt is. 

n zijn artikel //Construction"  zegt hij , sprekende van 
de kerk St. Urbain van Troves : 

//d'Ailleurs , il faut reconnaitre que plus 1'liomme cher-
che, plus il combine et complique les choses, et plus tot 
il arriv e a constater  1'inlirmit é de sou jugetnent. Voici 
des rationalist's (i/ii'on  me passé le mot), des artistes qui 
suivent mi principe, vrai u tout prendre en se conformant 
aux régies les plus rigoureuses de la logique " 
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Ook wanneet rationalisme, zooals dikwijl s gedacht wordt, 

niets anders dan tniddeneeuwsch moest beteekenen, zou het 

niet den titel der  vooruitstrevende parti j  kunnen wezen en 

mochten er  ziju ouder  de rationalisten, die het aldus opvat-

ten, dan zouden dezen de dekadenten moeten heeten onder 

de rationalisten. 

n Frankrij k was dc «Etole des beaux arts"  steeds de 

academie bij  uitnemendheid. r  werden alle jonge krachten j 

o-edrild en geschoold in de vormen der  oudheid. Athene cn 

e iu Frankrij k en Frankrij k zelf zooveel mogelijk daar-

buiten ! 

Geen wonder  dus, dat c zijn scherpe aan-

vallen spoedig keerde naar  de //Ecole"  en dat na zijn dood 

éminente volgelingen, deze school als het bolwerk besehou- | 

wen dat bf geslecht, of gereorganiseerd moest worden, vóór 

er  sprake kan zijn van blijvende resultaten voor  bun optre- J 

den. Van groote beteckenis is de strijd , welke in Frankrijk 

gevoerd wordt, ook voor  ons, die in dezelfde verhoudingen 

de sedert eenigen tij d aangebonden strij d aanschouwen en 

meemaken tusschen t en het . 

Wel maakt de Ecole des beaux arts te Parij s een meer 

integreerend deel uit van de architectuur  opleiding in 

Frankrij k dan de Polytechnische school te t voor  Ne- i 

derland, doch de omstandigheid dat ook hier  telken jare 

architecten afgeleverd worden, die eenzijdig (t) geschoold, zich 

aansluiten bij  corporaties, die niets beter  weten te doen tot 

//bevordering der "  dan tegen het rationalisme 

te opponeeren, maakt het ook voor  ons zeer  noodzakelijk, 

deze beweging in Frankrij k met aandacht te volgen. 

n '88 deden zij  een belangrijke stap, door  de leiding 

op zich te nemen van de Encyclopedie d'Architccture . 

A. de Baudot, dc meest gevierde leerling van Viollet-le-

, en zelf //Architect du Gouvernement,"  gesteund door 

Paul Gout, Chaine en anderen, werken samen om in deze 

uitgave door  woord, daad cn geschrift, hunne meeningen 

te veralgemeenen. 

n programma luidde : 

t het overnemen der  leiding van de //Encyclopedie 

z/d'Architectur e el des arts, qui s'y rattachent,"  willen 

z/wij  die pogingen onzer  collega's veralgemeenen, die ernstige 

//hervormingen willen gebracht zien in het onderwijs en de 

«praktij k der  bouwkunst. 

//Van verschillende zijden wordt het verlangen naar  dc 

//transformatie, die plaats moet hebben steeds duidelijker , 

z/doch deze zijn te persoonlijk en te afzonderlijk , terwij l 

„ook geen enkele algemeene methode van compositie in de 

//plaats wordt gesteld, zoodat geen resultaat van beteekenis 

z/kan verkregen worden. 

r  algemeene samenwerking, tot de samenstelling en 

//ontwikkelin g dezer  methode te geraken, is een taak, 

//die wij , met al onze overtuiging en werkkracht , willen 

//ondernemen, verzekerd als wij  zijn, dat de Bouwkunst, de 

//elementen voor  hare herziening mo«t vinden in de berede-

//ncerde studie van het verleden, zoowel als in de benutti-

vging der  hedendaagsche hulpmiddelen. 

(t) Oppervlakkige veelzijdigheid staat eigenlijk nog beneden eenzijdigheid, 

«ij l dit laatste nog een grondige studie in eene richtin g doet onderstellen-

e werken der  oudheid, der  middeleeuwen en van de 

e te ontleden, otn er  de beginselen van op te 

//sporen en de oprechtheid cn logica der  zuivere vormen 

//bekend te maken, zal een der  belangrijkste punten uit-

//tuaken van ous programma. 

//Aan het bestaande zullen wij  zoowel in Frankrij k als 

z/in den vreemde, in zijne behoeften, zijne eischen, zijne 

//programma's en in zijne talrijke , dikwijl s zoo nieuwe en 

//vruchtbar e hulpbronnen, alle aandacht schenken. 

z/Wij  weten welken invloed, de juiste kennis der  krachten, 

//die de wetensc/zap en nijverheid tegenwoordig ter  onzer 

//beschikking stellen, en waarvan het gebruik voorgeschreven 

//Wordt voor  dc nieuwere vraagstukken, op onzen geest uit-

//oefent. 

//Ook zullen wij  de, eischen van hygiene, het comfort 

z/der  woningen, de verschillende toepassingen en de theorieën 

z/waarop zij  berusten, verzamelen en ontleden. 

z/Van de overtuiging uitgaande, dat zuinigheid een der 

z/beteekenisvolste voorwaarden is der  moderne vraagstukken, 

//zullen wij  trachten aan te toonen, hoe deze eisch — goed 

//opgevat — samen kan gaan met de moeilijkheden der 

//compositie zonder  aan den kunstvorm nadeel te berokkenen, 

»en wij  zullen die oplossingen trachten aan te. wijzen, die 

„al s algemeen systeem van constructie en als detail den 

//architect kunnen leiden. 

//Eindelij k zullen wij  het heden volgen in zijne uitingen 

z/en pogingen, in zijn strij d inet de /,Ecolc", ziju tentoon-

//stcllingen, in zijn besloten en openbare wedstrijden, waarvan 

z/de welbegrepen uitschrijvin g zoo'n vruchtbare aansporing 

z/kan en tnoet zijn voor  den architect. 

t laatste gedeelte van ons programma zal het moei-

z/lijkst te behandelen wezen, daar  bet onder  vakgeuooten 

z/een onvermijdelijk e polemiek zal uitlokken; doch wij  geloo-

z/ven, dat deze besprekingen, die de gedachten doen leven, 

z/zeer  vruchtbaar  kunnen zijn en, alleen ter  wille der  waarheid 

//gehouden, slechts verkoelingen kunnen doen ontstaan van 

z/voorbijgaanden aard. 

m noodigen wij  al onze collega's uit deel te nemen 

z/aan dezen strijd , die wij  trachten zullen zoo vriendschappe-

l i j k tc houden als mogelijk is. 

t is voornamelijk de groote waarde, die toegekend 

wordt aan moderne eischen en toepassingen van constructie, 

dat dit programma de meeste waarborgen biedt de toekomst 

te zullen winnen. 

 zoeken van de ware kunstvormen voor  de nieuwere 

constructies, het belichamen van een nieuw geraamte, zict-

daar  de moderne bouwkunst vraag, die wel is waar  moeie 

lij k op te lossen is, doch waarvoor  de vroegere kunstperi-

oden ons als leidsvrouwen kunnen dienen. 

Een programma, dat met allen eerbied voor  het verleden 

en voor  hetgeen ecuwen ons kunnen leeren, vóór alles liefde 

en vertrouwen in het tegenwoordige eischt, is een programma 

van waarheid en veelzijdigheid. 

Op de grief der  tegenstanders, dat dit leiden zou tot 

eenzijdigheid, hierbij  het oog hebbende op de voorliefde voor 

de middenceu wsche vormenspraak, zouden de rationalisten 

kunnen antwoorden, dat dit een natuurlij k gevolg is van 

genoemd programma. Constructie en hare kunstvormen zult 
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ge toch niet gaan zoeken in de , slechts 

enkele uilgelezeu tijdperken hebben deze twee gegevens 

wonderlij k schoon tot één weten saam te smelten. 

Naast de Gothiekers deden dit de Grieken, welnu, volg 

dc Grieksche opvatting zoo ge wilt , maar  tracht modern te 

blijven, gebruik onze hulpmiddelen en onze materialen. 

e Baudot schrijf t omtrent het woord " 

het volgende : 

t woord „rationalisme" , dat tegenwoordig zoo veel 

„gebruik t wordt om de richtin g aan te duiden, die de 

„werke n der  Bouwkunst aan de rede wil toetsen, veroor-

zaakt verwarring, door  zijn misschien te absolute betee-

„kenis , zooals verschillende uitleggingen reeds bewijzen. 

„ l ie t komt mij  daarom wenschelijk voor, het over  de 

„beteekenis van dit woord eens te zijn, te tneer, daar  ik 

„a l dikwijl s hierover  onder  handen ben genomen, onder 

„voorwendsel, dat ik me gmg opwerp tot verdediger  der 

„z.g. rationalistische school, die, volgens het zeggen van 

„zekere groep architecten, noodlottig iu hare gevolgen zou zijn. 

t is moeilijk door  een meer  of minder  juiste omschrij-

„ving , of zelfs door  een tot in het oneindige volgehouden 

„polemiek, het middel te zoeken om over  deze vraag tot 

„een oplossing te komen. 

n men na moet gaan is de rol, die dc rede gehad 

„heeft in de conceptie van werken uit het verleden eu 

„hiervoo r zijn de verschillende stijlperioden met elkander  te 

„vergelijken ; hel bewijs te zoeken, dat in deze groote tijd -

„vakke n der  Grieksche kunst, zoowel als iu de kunst der 

„middeneeuwen in Frankrijk , de «esthetiek samenging met 

„d e rede, die den kunstenaar  tot oprechtheid drong en hem 

„er toe, leidde, deze constructie-aesthestiek aan te nemen in 

„verband met de materialen en hulpmiddelen, waarover 

„hi j  beschikte, en de voorwaarden en behoeften, waaraan 

„hi j  moest voldoen. 

„l ie t spreekt van zelve, dat hei niet voldoende was voor 

„d e oplossing van de kunst vraag alleen het rationeele 

„element op te nemen, maar dit element ie zijn uitgangs-

„punl,  de blijvende g'x/s voor zijn scheppenden,geest en macli-

itfige oorspronkelijkheid, en de geheele vraag is, te weten, tot 

vwelke hoogte hij van ilil  élement gébruik maalt, om niet in 

i/den striksten zin ran hel woord uitsluitend rationalist te zijn.{^) 

„Wanneer het geheim van de/.e tijdperken den tegen-

„woordigen architect duidelij k /.al zijn, hetgeen niet gebeuren 

„zal , /.onlang hij  /.e oppervlakkig bestudeert, zal hij  niet 

r/lauger  in twijfel staan over  de krachten, waarover  wij  be-

„schikken om een nieuwe kunst tc scheppen, aangespoord 

„al s wij  daartoe worden door  geheid nieuwe vraagstukken 

„er . materialen, waarvan de verstandige oplossing krachtig 

„hierto e zal medewerken. 

n /.al hij  erkennen, dat de Grieken en Gotltieken, 

„wanneer deze geen rationalisten waren geweest en slechts 

„n p hunne geraamten van steen, waarvan de vlakke band 

„en het gewelf de samenstellende elementen zijn, de een of 

„ander e decoratie hadden toegepast, zij  nooit iets zouden 

„hebben gecreëerd ; tevens zou hij  de zekerheid hebben, dat 

„d e , die het eerst uit, deze bronnen putten en 

„late r  de n en de meer recente periode, die 

„alle n ruimschoots van beide elementen hebben geprofiteerd, 

„geen enkele nieuwe mijn hebben te ontginnen gehad. 

j  zou zich overtuigen, dat het kinderachtig en bijna 

i/grotesk is van ijzer te verklaren, dat dit materiaal nergens 

ngoed voor is, dan om geraamten te verschaffen, die onder 

nzekere vormen verborgen moeten worden, (*) en voor  deze over-

tuigin g gewonnen, zou hij , zooals onze voorgangers deden/ 

„aan het werk gaan om dit beginsel van oprechtheid toe te 

„passen op de oplossing van moderne vraagstukken. 

n het onderwijs in de bouwkunst gevestigd was op 

ffde kennis van het verleden uit dit oogpunt, zou het ver. 

„langd e licht spoedig ontstoken zijn, en de bouwkunst op 

yde ware baan teruggevoerd worden ; daarom wijzen wij 

„met volharding de hervormingen aan, die gedaan moeten 

„worden . Zonder  echter  te beweren, dat we op de hoogte 

„dezer taak zijn, zonder  te gelooven, dat we reeds voldoende 

„deze leegte kunnen aanvullen, zou ik door  een vergelijking 

„va n gebouwen, door  de studie der  onderlinge banden, die 

„tusschen de verschillende perioden bestaan, willen aantoo-

„nen, wat wij  met het e in de bouwkunst van 

„het verleden moeten verstaan, cn hoe ons tijdperk , meer 

„dan eenig ander, geroepen is, om voordeel te trekken van 

„het beginsel der  oprechtheid. 

t zal geen beredeneerde geschiedenis zijn van de 

„bouwkunst iu Frankrijk , die wij  zullen ondernemen, dit 

„behoeft, Goddank, niet meer, want dit is reeds met het 

„kenmer k van genie door c gedaan in zijn -

„tionnaire , doch ik zal trachten bij  tc dragen in de veralge-

«/meening van dit werk, waaraan de vorm van c 

„to t zekere hoogte schaadt." 

(*) Schrijver  dezes cursiveerde deze gedeelten. 

(Wordt vervolgd.) 

 N G E  O  E N S T U , 
 OP E T N -

G V A N T P [zie Terslag). 

, 29 Januari 1893. 
Aan het  ran het Genootschap 

Architectura et Amicitia. 
e n ! 

Ondergeteekendeu, allen schilders en beeldhouwers, iets 
wenschendc te doen tot opheffing hunner  vakken, het be-
treurende, dat zij  in hunne vakvereenigingen zeer  weinig 
sympathie, daarvoor  vinden, nemen bij  dezen de vrijhei d 
zich tot U te wenden ter  ondersteuning van een verzoek, 
dezer  dagen door  onzen medewerkman J. P. llolleeder  Jr . 
aan uw vergadering gericht. 

Zi j  vestigen daarbij  Uw aandacht op de volgende punten : 
t hier  ter  stede gedurende den winter, op verschillend 

gebied, kosteloos, of tegen geringen prijs , voordrachten of 
cursussen worden gehouden, op het gebied van Bouwkunst 
en , echter  nog niet, althans niet bereikbaar  voor 
den werkman. 

t in verschillende buitenlandsche groote steden van 
gemeente- of rijkswege bibliotheken met keur  van decoratieve 
pracht weiken voor  den werkman openstaan (ook des Zondags . 

t in Parijs cn Brussel op dc vakteekenscholen (Académie 
des Art s et , kosteloos les in stijl en compositie 
wordt gegeven, dat daar  Zondagsvoormiddag een practisch 
decorateur  les geelt in het schilderen en er  op werkdagen 
gelegenheid is te studeeren voor  diegenen, die daar  tij d 
voor  hebben of tijdelij k zonder  arbeid zijn, in één woord 

zoodanig ingericht, dat de reeds gevormde en zelfs bejaarde 
werkman er  nog met genoegen van profiteert . 

t de avondteekenscholcn alhier  (Avondcursus der  Am-
bachtschool en Teekenschool voor ) ofschoon 
zij  in een behoefte voorzien, den leerling toch niet verder 
doet gaan dan een détailteekening te leeren begrijpen, dat daar 
de vakonderwijzers nog niet altij d de gewensebten zijn, en 
de stijve, schoolsche vorm der  lessen het den ouderen en 
reeds gevorderden werkman niet gemakkelijk maakt of uit-
lokt den cursus te volgen. 

Ondergeteekendeu vragen, naar  aanleiding van bovenstaande, 
beleefd of het ook op den weg vau Uw Genootschap of op 
dat der j  tot bevordering der  Bouwkunst ligt, 
hierin iets voor  den misschien wel kleinen krin g van werklie-
den te doen, die nog wat gevoelen voor  het schoone in hun 
vak en zoo gaarne met buitenlandsche vakgenonten zouden 
willen concurreeren, zoowel in degelijkheid als in schoonheid. 

Zij  hebben hierbij  voorloopig het oog op hetgeen het 
gemakkelijkst is uittevoeren : het houden van een enkele 
'voordracht in beperkten kring , het geven van een kunst-
beschouwing of wat uwe vergadering mocht nutti g of uit-
voerbaar  oordeelen. 

e dat dit schrijven uwe belangstelling moge wek-
ken, blijven wij  met de meeste hoogachting. 

 dienstwillige dienaren, 
G. W . C. . 
J . , beeldhouwer. 

. .1. . 
A . VA N . 
A . . 

E . 

Eene monumentale brug over  eene rivier ; inlevering 27 
Februari 1893. No. 15 van het Genootschapsorgaan 1892. 

, betrekking hebbende op de tentoonstelling van 
Nationale Nijverheid en van , te houden te Win -
schoten ; inlevering 15 Apri l 1893. No. 50 van hel Genoot-
schapsorgaan 1892. 

Stations-gebouw en administratie-gebouw te Bucharest ten 
dienste der e spoorwegen; inlevering 1 i 1S93. 
No. 48 van het Genootschapsorgaan 1892. 

, uitgeschreven door  de Ned. j  ter 
bevordering van Nijverheid ; inlevering 1 Juni 1893 , No. 
41 van het Genootschnpsorgaan 1892. 

A V A N E E 
S , 

l e E . 
E e ne m o n u m e n t a le b r u g o v er  eene r i v i e r . 

Prij s f 100. Premie / 10. 
Tij d van inlevering: 27 Februari 1893. 

n vraagt het ontwerp van een monumentale brug, 
dienende voor  personen- rijtuig - en tramverkeer. 

e rivier  wordt geacht op het te overbruggen punt + 110 
meter  breed te zijn. e brug moet een breedte van onge-
veer  20 meter  hebben, met inbegrip van de trottoir s die 
ieder  + 3 nieter  breed moeten zijn. 

e gemiddelde waterstand is 0 50 — AP., de hoogte 
der  beide oevers 0.00 -f- AP., terwij l de vrij e doorvaart-
hoogte van de middelste brugopening minstens 3.30 nieter 
van uit den waterspiegel moet bedragen. e helling der 
wegen mag ten hoogste 1 op 50 zijn. Er  moeten een of 
meer beweegbare gedeelten worden ontworpen, hetzij  draaiend 
of basculeerend; dc vrij e doorvaartwijdt e mag hier  niet 
minder  bedragen dan 10 meter. 

e indeeling der  vaste overspanningen wordt vri j  gelaten, 
eveneens de keuze der  materialen cn de architectonische 
versiering. 

Er wordt gevraagd: 

le een horizontale doorsnede boven de waterlij n en een 
bovenaanzicht der  brug (beiden kunnen zich tot de halve 
lengte bepalen), op de schaal van 1 iï 200. 

2e een zijaanzicht en de noodige verticale doorsnede op 
schaal 1 a 100. 

3e details van de architectonische versiering en van de 
constructie op de schaal 1 a 20. 

e constructie van de beweegbare gedeelten behoeft niet 
in onderdeden te worden aangegeven. 

e teekeningen moeten in zwarte-iuktlijne n zijn uitge-
voerd, behalve de detailteekeningen, waarvan de behande-
ling wordt vrijgelaten. 

T E N "  te . 

Algemeene Vergadering gehouden np Vrijda g 29 Jan. 1893. 

e Voorzitter  opent de vergadering cn betreurt het zeer, dat de opkomst 

der leden in liet afgeloopcn jaar  zoo gering was; hij  bouwt zijn hoop op 

een betere toekomst. e notulen worden hierna voorgelezen en onveranderd 

goedgekeurd. 

a worden de verslagen uitgebracht door  Penningmeester, Secretaris, 

e vau het Plaatwerk, h 'ommissic en Bibliothecaris. 

Vervolgens worden de prijzen, behaald op de prijsvragen van 1892, n.1. 

voor  het Café , 1ste Prijs , P. Van Goor, 2de Prijs, J. G. Van 

Gendt . en J . C. . di Gazar, en die voor  het a der  vereeni-

ging : 1ste Prijs , A . F. Gips cn 2de Prijs , . J. . Walenkamp uitgereikt. 

Slechts beide eerstgenoemde heeren waren aanwezig. 

liet concept-programma der  prijsvragen voor  1893 is opgemaakt, cn zaï 

weldra in druk verschijnen. 

Aan dc orde komt nu de benoeming van ecu penningmeester  cn een 2deu 

secretaris ; de heeren llasper  en k treden als zoodanig af en ziju 

niet herkiesbaar. n hunne plaats worden benoemd de heeren s en 

. 

Ecu voorstel om de restitutie van f 1 voor  leden van dc vereeniging die 

inteckenen op „d c Architect"  in tc trekken, wordt aangenomen. 

Eveneens wordt aangenomen een voorstel om adhaesic tc betuigen aan liet 

requaest door  dc . t. b. d. B. gezonden aan den r inzake de prijs -

vraag voor  een museum te . 

c heer  Witt e k graft nu eene verklarin g van het doel der 

Onderlinge j  tegen ojigclukkcn en invaliditeit , waarop een debat 

volgt. 

Onder daukzeggiug voor  dc talrijk e opkomst wordt daarna de vergadering 
gesloten. 

J T O T G . 

Afdccling . 

Vergadering gehouden 20 Januari 1893. 

n deze vergadering trad als spreker  op dc heer  A . F. Gips uit Bergen 

op Zoom, die een lezing hield over  i gevelveniering, polychromie, tegelvereiering, 
alfresco enz., cn de toepassing ervan in de praktijk . j  wentohte tc behan-

delen welke wijzen van gevel versieringen iu onzen tij d gebruikelij k zijn en 

een woord te wijden aan dc historische ontwikkelin g van die methode. Slechts 

//„/  onderdeel der  gevelversiering behandelde hij . dat tot het gebied van den 

decorateur  behoort, dus voornamelijk geschilderde versieringen. Onwille-

keurig denkt men daarbij  aan olieverf, maar  deze gebruikt als bindmiddel 

der verstoffen is niet duurzaam bestand tegen atmospherische invloeden 

cn is daarom voor  decoratief schilderwerk, dat om de groote kosten van 

vernieuwing enz. duurzaam moet zijn. niet aan te bevelen. f werk. 

dus uit di-u aard der  zaak kostbaar, dient zoo solide mogelijk vervaardigd te 

worden van grondstellen, die den invloed van weder  langen tij d weerstand 

kunnen bieden en hiervoor  komt dan in aanmerking: de geschilderde tegels, 

de geëmailleerde lavaplaten, bet sgraffito, het alfresco, dc stereochromie en 

de beschildering met minerale verven, de zoogenaamde e methode." 

c tegels worden door  den schilder  versierd, alvorens de glazuurlaagdaarop 

wordt gebracht, cn men gebruikt daarvoor  minerale verven. Zij u zij  geglasuurd 

dan worden zij  gebakken cn eene groote omzetting der  kleuren heeft daarbij 

plaats. e glazuur  is de besohermer van bet schilderwerk, blijf t dit gaaf, dan 

heeft ook het schilderwerk nir t van de buitenlucht te lijden. Op verschillende 

goede tegelfabrieken knn onze nijverheid wijzen. c beschilderde tegel als 

buitendeeoratie toegepast heeft echter  verschillende bezwaren, zoo o.a. het bi -

vestigen der  tegels tegen de muren enz. Een en ander  is mogelijk oorzaak 

dat de toepassing daarvan niet algemeen zal worden. n ook hebben 
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onzu voorvaderen om die verschillende bezwaren, den tegel niet als buiten-

decoratie gebezigd, daar  zij  dezen toch voor  binnen-decoratie veelvuldig toepaaten. 

tiet een tegelbeltleeding nan de Waag le Alkmaar heelt ipreker  treurige 

ervaringen opgedaan en is daarom misschien minder  ingenomen met die wijze 

van versiering. 

t bezwaar, dat tegels slechts in kleine afmetingen vervaardigd kunnen, 

worden, werd door  de uilvindin g der  lava-platen, door  de firm a Gillet te 

Parus, uit den weg geruimd. e platen, ter  dikte vnn ongeveer  i e. >!

kunnen tot eene grootte van 11 . en meer  vervaardigd en vlak en zonder 

krimpschenren gebakken worden. 

lii j  de beschildering der  lava-platen kunnen meer  verschillende kleuren 

gebruikt worden dan bij  de tegels t geval is. goud is daarbij  zelfs te bezi-

en ; purper  en carmijnrood evenwel niet. n de toekomst zijn van dit 

materiaal geide verwechtingtn le koesteren, hoewel de toepassing ervan tbans 

nog niet algemeen is. terwij l de fabrikant billijk e garantie geeft. Tc Amster-

dam aan lot m zijn dergelijke beschilderde lava-patin len aange-

bracht cn ook t genoemde tegeltableau aan dc Waag tc Alkmaar is door 

deze platen vervangen. e bevestiging dier  platen aan de muren geschiedt 

met koperen ankers en de ruimt e tusschen plaat en muur wordt met specie 

volgegoten. e kosten zijn nog al aanmerkelijk, alléén de uitvoering van 

genoemd tableau te Alkmaar kostte tl. 20(10. 

Sgraffito is ecne e wijze van gcvelvcrsiering uit de 16e eeuw, 

waarvan dc techniek meer  aan bet teekenen dan aan bel schilderen verwant 

is. Voor  de uitvoering van sgraffito-werken wordt een vaardige en vlugge 

hand vereietht en ols rigel daarbij  mag men aannemen, hoe eenvoudiger  de 

versiering is. boe beter  het effect zal zijn. c versiering is slechts tweekleu-

ri g en l.ij  een baksteengevel maakt cene fondklcur  van zwart of grijs, met 

lichtgeel voor  de ornamenten, het laste effect. Ook bezigt men zoogenaamde 

cement tgraffito's, dit zijn cementen platen, waarop de beschildering geschiedt, 

voordat dc platen in den geve] worden geplaatst. e firm a Villero y brengt 

een soort gebakken sgrafthVs in den handel, welke zijn gebruikt bij  dc torens 

van bet m tc Amsterdam en een bijna gelijk effect maken als 

dc gewone tgraffito's . t men bij  Bgraffitowcr k aan een paar  kleuren ge-

bonden is. levert meermolen bezwaren op. dikwijl s toch wij  men zich bij 

polychromie van verschillende kleuren bedienen. 

e .//'W sv.»-bcseliildcring( n geschieden met waterverf op natte muren. 

Alfresco is een italiaansch woord cn wil zeggen geheel frisch otversch.Onbe-
kend i.- waar  cn door  welk volk deze kunst is uitgevonden. j  dc oude 

Egyptfn«rcn bereikte zij  reuls een hoogen bloei cn dc opgravingen van Tompeï 

,n Berculanum toonen aan, dal ook de n baar  kenden. Omtrent de 

deugdzaamheid der  tc Pompei gevonden fresco's zegt Pr. Sohafhuitel, dat deze 

shebts schijnbaar  is en aan bijzondere omstandigheden toe te schrijven. e 

welke thans aan de buitenlucht zijn blootgesteld wijzen op een spoedig verval en 

iu een tijdper k van 9 jaren zijn van een groot gedeelte slechts de sporen meer 

overgeblevi n, en wat niet door  de buitenlucht is beschadigd, wordt door  de 

gidsen verwoest. Om de touristen dc fraaie kleuren duidelij k te hiteu zien 

maken zij  de beschilderingen gedurig nat. waardoor  dc beschermende laag ge-

bed vernietigd wordt. Eenige der  beste tableaux heeft men door  er  cene 

soort vernislaag op tc brengen voor  verderen ondergang trachten te behoeden. 

t vaste geloof, dat men hechtte aan de onverwocstbaarh id der  over-

blijfselen van dc ouden in vergelijk niet dc olieverf beschilderingen van 

thans, trok de aandacht vau verschillende kunstenaars en enkele onderzoe-

kingen door  scheikundigen zijn gedaan. Geen spoor  van was of lij m is door 

hen bij  de fresoo beschilderingen der  muien, zooals men dacht tc vinden, 

aangetroffen. e schilderkunst der  fresco's ging van de Grieken naar  de 

n over, cn met het verval van het e rij k len gronde. e 

e kunstenaars iu de 13e eeuw namen haar  weer  voor  het eerst 

ter  hand, en ook terzelfder  tij d ongeveer  bcginl zij  in d te hcr-

leven. n de 10e eeuw was haar  bloeitijdperk ; dc scholen van , 

Florence en n muntten vooral uit en dc groote man uit dat bloeitijd -

perk was l Angelo,"  die voor  haar  cene bijzondere voorliefde bezat. 

Op dit bloeitijdperk volgde als steeds een tijdper k van vervul, n Barokmees-

ters mogen echter  geen onrecht worden aangedaan, zij  beschikten nog tech-

nisch (ner  de aloude traditie . n bet begin der  10c eeuw begon eerst 

wederom dc herbloei, waartoe dc g van , T.udwig , dc grootste 

stoot gaf. Verschillende Uuitacho kunstenaars gingen de fresco's in e 

beatudeeren. Sohlothauer  en Zimmerman voerden verschillende fraaie fresco's 

uit . r  vonden ook de fresco's te Parij s ingang, maar  de Frauschc fresco's 

behielden meer  het karakter  van olieverfschilderijen. e groote technische 

moeielijkbcilen en de groote oefening slaan deze schilderkunst voor  cene 

algcmccne verspreiding zeer  in den weg, eu aan de cischen der  duurzaamheid 

voldoet zij  slecht. 51en moet bij  het schilderen de juiste kleuren direct 

opzetten, correctle'i zijn zeer  moeielijk te maken. r  het zoeken naar  het 

verduurzamen der  moderne fresco's kwam men tot cene nieuwe methode 

„Stcreochromie genaamd, waarhij  waterglas het bindmiddel der  kleuren met 

den ondergrond is. j  heeft men opgemerkt, dat het meest bepaalde 

kleuren ziju die verweerden als b.v. ultramarijn , umber  cn zwart cn om 

ook deze gebreken te voorkomen ging met naar  nieuwe middelen zoeken. 

n kwam toen tot de l schilderkunst, dit is schilderen met mine-

rale verven op een daartoe geprepareerden grond, lii j  de bereiding der  specie 

voor  deze schilderwijze moet de uiterste zorg besteed worden. All e kleuren 

kunnen hierbij  gebruikt en correcties gemaakt worden. s het schilderstuk 

voltooid en is het paneel goed uitgedroogd, dan worden de kleuren gefixeerd 

met eene kostbare cn moeielijk te bereiden, vloeistof hoofdzakelijk uit water-

glas bestaande. t op die wijze behandelde werkstuk is tegen alle weersin-

vloeden bestand cn kan met cene spons en water  worden schoongemaakt. 

r  het maken van den schildergroud veel zorg vereischt cn tijdroovend is, 

brengt men tegenwoordig de zoogenaamde poli chroom-cement in den handel, 

die ook geschikt is om beschilderd tc worden. t opzuigend vermogen dezer 

cement, aangebracht op niet volkomen droge muren, is zeer  gering. c eerst-

genoemde specie is volgens sprekers meening boven polychroom-cement tc 

verkiezen, bij  spocdeisebende gevallen zou dit laatste aanbeveling kunnen 

verdienen. 

Verschillende technische zaken werden nog door  spreker  behandeld, waarna 

bij  nog enkele opmerkingen maakte 

Al s regel dan mag gelden, dat men aan den sokkel dc zwaarste cn don-

kerste kleuren gebruikt, voor  bet middengedeelte de levendigste, voor  fries 

eu kroonlijs t dc tecderste en lichtste. Ook bij  de ornamentele versiering 

plaatse men de zware motieven aan den sokkel cn lichtere naarmate men zc 

hoogcr  plaatst. j  ecne gcvelvcrsiering moeten vooral dc architectonische 

lijnen cn details hoofdzaak blijven, de decorateur  moet daarbij  bescheiden 

zijn tegenover  den architect. e kleur  van dc fond moet goed gekozen zijn, 

zij  is beslissend voor  bet totaal cffeot. t plaatselijke omgeving cn vele 

andere zaken moet worden rekening gchoud..n en eenvoudige composities hij 

de versicrin verdienen aanbeveling. e polychromie, zegt spreker, is een 

dankbaar  hulpmiddel voor  den architect cn hij  hoopt, dat, bij  dc herleving 

van kunst eu kunstnijverheid, ook op het gebied der  decoratieve kunst dc 

c schilderwijze meer  en meer  toepassing zal vinden, daar  een der 

voornaamste hinderpalen, die dc toepassing cn oulwikkelng dier  kunst, in den 

weg stoud, n.1. dat men geen onverwoestbare, bestendige versiering kon maken, 

is uit den weg geruimd. r  tal van fraaie ontwerpen, door  hem vervaar-

digd en uitgevoerd, lichtte dc heer  Gips zijn lezing toe. 

Al s afgevaardigden naar  de vcreeniging tol het voorkomen vau ongelukken 

in fabrieken enz. werden benoemd de heden J. 3. v. Nieukerke architect, cn 

A . C. Paardekooper. 

Voor  dc kunstbeschouwing was door  den heer  1'. u n Fan. afgestaan 

bet plaatwerk „tour s et tourellcs historiqnea de Belghiue d'aprcs les aquarelles 

de . Jean . 

Voor cetiigen tij d bevatte liet Nieuws van den Bag eeu 
correspondentie van den Parijsclien berichtgever  van dit 
blad, waarin eenige beschouwingen waren overgenomen die 
het Frauschc tijdschrif t  Construction  aan de 

j  tot bev. der t alhier  had gewijd. 

e heer  J . Gosschalk schijnt op deze beschouwingen nog 
al een en ander  af te dingen te hebben, althans hij  schrijf t 
aan de e van het Nieuws het volgende : 

,[inliet  r ile  1 
Gelief het mij  ten goede tc houden, wanneer  ik dc vrees uitdruk , dat uw 

correspondent te Parij s dupe is geworden der  treurige reclame-zucht van 

onzen tijd . een kanker  der  Parijschc kunst- en literair e kringen, 
. n heeft uwen correspondent doen zeggen dat de Construction moderne 

een der  belangrijkste en meest gelezen t ij  .1 schrift en van Frankrij k is. Tenzij 
het in den laats ten tij d niet volkomen veranderd is. is het slechts een pu-
blicatie, zooals er  in dat land nog wel een half dozijn uitkomen. c laatste 
jaargang is mij  echter  onbekend k zal het mij  doen zenden en mijn meening 
gaarne herroepen als het tijdschrif t mocht zijn vooruitgegaan. 

. n heelt uwen correspondent den lol'  der  herorde-
ring der lioinchiii.it  doen trompetten, llchalvc in een klein kringetj e van 
admirateurs mutuele, zullen daarmee niet veel bonwkunst-bcot li-naars instem-
men. c j  had veel kunnen en moeten zijn, steeds is zij  beneden 
matige cischen gebleven cn sukkelt zij , opgaande in particulier e vcelcn, 
voort, als een aantal vereenigiugcu en maatschappijen in ons vergadering 
lievend landje. 

. n heeft uwen correspondent als aivhitcktcu, „di e den n 
renaissancc-stijl hernieuwd, naar  dieu uit dc zestiende en zeventiende eeuw 
iu ecre hebben weten te brengen, dank zij'  hun groote bekwaamheid cn 
grooten smaak", een vijfta l bouwmeesters genoemd, die „scroii t fort ctonnc's 
que dc se voir  ensemble." 

Er zijn er  onder, die moeite zouden hebben vij f hunner  gehouwen op te 
noemen : verder  die hun liefde voor  de c renaissance tot heden 
steeds zorgvuldig hebben weten te verbergen. Talentvolle mannen en jonge-
lieden, ik geef liet loc, maar  niet in den zin van uwen correspondent. 

c zonderlinge keus der  monumenten van e monumenten uit 
dc Zeventiende eeuw. ga ik voorbij . r  is alleen dc schrijver  der 
construction moderne aansprakelijk. 

Ook dc vermelding van het casino de  (een tingel langel, waarvan 
de lieer  Nierman, daar  't alleen een voortzetting van een gestaakte onderneming 
betrof, vooral het decoratieve gedeelte bezorgde) als 'sheeren N's voornaamste 
.or/-. j  dunkt, daarvoor  zal deze uwen oorrespondent niet dankbaar  zijn ! 

Waarom verzoek ik u eenige plaatsruimte om tegen uwen correspondent 
op le komen P 

e. omdat ik zoo gaarne iu mij n landgenoot en wat meer  liefheid zag. en 
ze niet zo) gelukkig doen ziju over  ecu vermelding in 't buitenland, door 
wien en door  wat ook. 

b. omdat ik wellicht het werken der Nederlandsche reclame in omgekeerde* 
tin zal kunnen beletten te weten vau Amsterdam naar  Parijs. 

1 luogachtcnd: 
l w llw . . 

Amsterdam, 23 Jan. 1. Gossi . 
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e aanbesteding is aangekondigd van den bovenbouw van 
het m voor  moderne kunst, hetwelk zal opgericht 
worden aan dc Van Baerlestraat te Amsterdam, liet bestek 
niet. elf teekeningen is let'  stadsdrukkerij  verkrijgbaar  legen 
betaling van f (i ölj  per  stel. 

Bij  dc planverdeeltng is men er  blijkbaar  op bedacht
weest om in de eerste plaats le voldoen aan de praktische 
eisehen die tegenwoordig aan dc gebouwen, voor  het herbergen 
van kunst werken bestemd, gesteld worden. t gunstig be-
kende museum te Cassel schijnt iu vele opzichten tot voor-
beeld gediend te hebben. 

n alle expositiezalen van bovenlicht voorzien zullen 
worden, zijn alle gevels — een klein gedeelte van den 
hoofdgevel, 'waarachter  de groote vestibule ontworpen is, 
uitgezonderd —- vensterloos geprojecteerd. e ontwerper 
heeft dit gegeven niet anders weten op te lossen dan door 
het aanbrengen van blindt ! ramen van dcnzelfden vorm 
(halfcirkel ) als de weinige raamopeningen die, zooals gezegd, 
boven den hoofdingang zijn gedacht. 

Voor  zoover  uit de bestekteekeuingen is af te leiden, zal 
het uitwendige weinig karakteristieks tc zien geven. e 
groote bogen der  blinde ramen contrasteeren onaangenaam 
met de horizontale lijstwerken erboven. e vormen schijnen 
op de .Wid e eeuwsche renaissance te zijn geïnspireerd; 
hier  en daar  wordt men herinnerd aan het naburige -
museum. t hoofdmateriaal zal baksteen zijn. 

We gelooven niet dat met de stichting van dit gebouw 
een gelukkig begin gemaakt is van de voorgenomen bebouwing 
der  museumterreinen ; we willen nu maar  hopen, dot
inwendige, na dc ingebruikname aan alle eisehen zal voldoen, 
opdat de hoofdstad in het bezit koine van behoorlijke expo-
sitic-lokalen, waaraan reeds al te lang behoefte bestoud. 

E  T E . 

Zooals onze lezers waarschijnlij k reeds uit de dagbladen 
hebben gezien, heeft de Eeidsche gemeenteraad dc vorige 
week. in zake de sladsgehoorzual-qtiaestie, ecu besluit genomen. 

Op voorstel van het raadslid Van der  Breggen werd met 
~  tegen 3 stemmen de navolgende motie aangenomen : 

c d der  gemeente n : 
„Gehoord het verslag der  commissie van rapport omtrent het voorstel vau 

Burgemeester  cn Wethouders van 2S Januari 1802, tot regeling der  kosten 
van den bouw der  Stads-gcboorzaal; 

«Gelet op het schrijven daaromtrent van den heer , tijden- den 
bouw der  Stads-gchoorzaal architect der  gemeente, van 0 November  1892; 

„Gelet op het advies van * Noeb, rechtsgeleerd raadsman der  gemeente; 
„Betreur t het: 
» lo. dat bet toezicht van de commissie van c cn van burgemeester 

cn Wethouders op den bouw der  Stads-gehoorzial niet strenger  is geweest ; 
„2o . dat dc toenmalige architect — hoezeer  misschien tengevolge van bet 

bovengenoemde — niet scherper  voor  dc naleving der  gestelde bepalingen 
gewaakt heeft en speciaal dat hij  tot uitgaven buiten bet be-tek cn boven 
de toegestane gelden overgegaan is zonder  de daartoe vcreischle machtiging 
of toestemming verkregen tc hebben : 

„Verklaar t echter  het gebruik maken van het recht aan de gemeente toe-
komende tot verhaal van schade op den tocnmaligen architect en tot kortin g 
op de rekeningen van dc aannemers van het werk, ouder  de gegeven omstan-
dighedcu niet wcnschclijk tc achten; 

, onder  dankbetuiging aan dc commissie voor  haren omvangrijken 
arbeid, burgemeester  eu wethouders uit tc noodigen om in hun voorstel van 
2  Januari 1892 die wijzigingen te brengen, die door  het afsluiten der 
rekening van 1 noodzakelijk zijn geworden, cn haar  daarna ter  vaststel-
ling weder  aan de orde te Stellen." 

Als toelichting wijst de heer  Vau der  Breggen erop, dat 
hoe afkeuringswaardig ook moge zijn gehandeld, toch vau 
kwade trouw geen sprake kan zijn en het dus wenschelijk 
i< noch op den vorigen geineeutearchitect, noch op de aan-
nemers streng recht toe te passen, en derhalve, van deze 
personen niet de door  de commissie voorgestelde schade-
vergoeding te vorderen. 

r  een ander  lid werd erop gewezen, dat hier  sprake 
is van slordigheid, overschrijding zijner  bevoegdheid door 
een ambtenaar  enz., maar  niet van kwade trouw, zoodat 
zulk een ambtenaar  zou moeten worden berispt of ontslagen, 
maar  meer  kon men in deze ook niet doen. Tot die con-
clusie kwam spr. uit het rapport der , daar-
gelaten den onaangename!) indruk , welken het tint woord van 
dim heer l maakt, die zich op het standpunt had 
geplaatst van enkele aanhalingen uit het rapport te doen 
zonder  daaraan nieuwe beschouwingen toe te voegen r 
het te builen gaan van bevoegdheid heeft de overschrijding 
der  begrooting plaats gehad, waarvoor  de aannemers niet 
aansprakelijk kunnen gesteld worden. 

c heer  Siegenbeck van m (') antwoordde, dat 
de e misschien we! berisping of ontslag van 
den architect had voorgesteld, indien hij  inmiddels niet in 
eene andere betrekking was benoemd geworden. (-) 

Om over  de juiste beteekenis der  gevallen beslissing te 
kunnen oordeelen, behoorde men liet iu de motie genoemde 
advies van den rechtsgeleerden raadsman dei' gemeente te 
kennen. r  dit stuk echter  in het ons ten dienste staand 
verslag niet voorkomt, bepalen we ons ditmaal tot boven-
staande bijzonderheden. 

Voor  we echter  van dit onderwerp afstappen, moeten we 
nog melding maken van een curieus staaltje van bewijsvoe-
ring , dat, de heer l — dezelfde die zich over  het 
éénzijdig karakter  van het tegen zijn beleid uitgebracht 
rapport beklaagt — aanvoert, om zijn gedragslijn te verledigen. 

e voormalige gemeente-architect heeft namelijk, bij  een 
schrijven aan den d dier  gemeente, met ophef melding 
gemaakt van de blijken van sympathie en instemming, die 
hem van de meest verschillende zijden uit de vakwereld 
zijn geworden ! En als bewijs daarvan voert hij  aan. beschou-
wingen uit de vakbladen : nde  uhet Bouwkundig 
Weekblad" en „,1e Opmerker"  ' 

Wat nu dit laatste betreft, zoo mag het voor  onze lezers 
zeker  overbodig hcefen hier  nog eens te herinneren aan 
hetgeen i/de Opmerker ' als orgaan van hel Genooi schap A.et A. 
van tij d tot tij d over  de e gehoorzaalkwestie heeft 
ten beste gegeven; we gelooven dus niet dat de heer l 
van onze artikelen heeft gebruik gemaakt, om deze zijn 
bewering kracht bij  te zetten. Ook had wel vermeld mogen 
worden, dat het artikel deze quaestie rakende iu hel Bouw-
kundig weekblad, door twee der  redactieleden van dit. blad 
niet is goedgekeurd kunnen worden, wat dus ook al niet van 
groote sympathie of instemming blij k geeft. 

Al hetgeen zoo door  hem zelf als door  anderen ter  ver-
dediging van het beleid des heeren l is aangevoerd, 
draagt te veel het karakter  van pleiten van verzachtende 
omstandigheden, dan dat het, in vakkringen vooral, eenig 
effect zou teweeg brengen. Wij  gelooven niet. dit er  één 

r  door  tot de gedachte gekomen is, zijn kostbaren 
gemeente-architect terug te wenschen. Want, behalve dc 
geruchtmakende gehoorzaalquaestie bewaren de goede bewo-
ners der  sleutelstad nog de herinnering aan fameuze bruggen-
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au schoolprojecten, met welker  uitvoering de heer . al 
aardig op weg was hunne stad een soort r  vermaard-
heid te bezorgen. 

Wi j  hebben steeds geineend dergelijke voorvallen naar 
waarheid cn onpartijdi g te moeten bespreken, we gelooven, 
dat de bouwkunst daar  op den duur  meer  mee gebaat is 
dan door  verkeerd begrepen esprit-de-corps, hetwelk tekort-
komingen tracht te vergoelijken, die toch nimmer goed te 
praten zijn. 

(1) . heer  was lid der  raadscommissie die het bekende ongunstige 
rapport uitbracht ; zij  had zich daartoe doen voorlichten door  wee deskundigen 
dc heeren J . F. metselaar, oud hoofdingenieur  bij  het gevangeniswezen cn 
A . C . Vink . president van de kamer van l en aannemer tc Utrecht. 

(2) Voor belangstellenden liggen het rapport der  commissie uit den 
n raad, benevens het verweerschrift van den heer l op het 

Gcnootschapslocaal ter  lezing. 

. 

r  den kunsthandelaar . G. g wordt 14 1'cbr. in „Pulchr i 
Studio"  te 'sllagc de nalatenschap geveild van den kunstschilder  J. W. van 
Borselen, in Sept. des vorigen jaars overleden. 

Z(j  bestaat uit schilderijen, teekeningen en de inrichtin g der  werkplaats, 
waartoe eenige fraaie meubelen en versierend vaatwerk belmoren. 

Wat deze veiling belangrijk maakt, zijn dc sapverftcekeningen en kleine 
loicverfstudies, des zomers in de vrij e natuur  gemaakt en die Van Borselen 
steeds getrouw bewaarde om zich bij  donkere winterdagen aan die frissche 
indrukke n te verkwikken. j  wilde er  nimmer afstand van doen en slechts 
weinigen kennen deze belangrijke werken. 

— Bij  het ontruimen van een turfbak ten stadhuize te Schiedam zy'n 
a.a. de archieven der  vroegere gilden ontdekt. Van verscheidene waren de 
orchicfkisten versierd met schilder  cn beeldhouwwerk. 

n die van het gilde van „St . Eloy"  bevonden zich voorwerpen vnn gedreven 
of op andere wijze zeer  fraai bewerkt koper  ; in die van het gilde VBU „St . 
Crispjjn "  bevonden zich meesterstukken van borduurwerk in zijde, satyn, 
fluweel en zilverdraad. 

l deze laatste evenals de schrift uren veel hebben geleden van vocht, 
schimmel enz. wordt getracht, al wat nog eenigermate voor  bewaren geschikt 
si, te eonserveeren. 

. e weck werd in den gemeenteraad alhier  de voord nicht 
behandeld betreffende het uitgeven van gronden in erfpacht (in plaats van 
verkoop! van de terreinen achter  het . 

t 18 tegen 12 stemmen werd een motie van den heer  Treub verworpen, 
waarin de wcnschclijkheid werd uitgesproken „dat gemeentegronden in den 
regel niet zullen worden verkocht mnar in erfpacht uitgegeven", zoodat daar-
mede reeds het beginsel was veroordeeld. Vervolgens verwierp ook de d 
art . 1 der  voordracht, bevattende dc voorwaarden, waaronder  gronden in 
erfpacht zouden kunnen worden verstrekt. 

. u de kleine kunstzaal van de j  Art i et Ami -
citia is van 2—11 Februari een fraaie cullectie Perzische tapijten tentoongesteld. 

e r . W. g te 's Gravenhage, heeft, als -
saris van dc afdeeling Schoone. n op dc tentoonstelling tc Chicago, 
een rondschrijven gezonden sum de Nederlandsche inzenders dier  afdeeling. 
waarin o. a. wordt medegedeeld, dat liet aantal inzendingen bedraagt i 189 
schilderijen van 75 kunstenaars, 108 teekeningen vau 55 en 72 etsen eu 
32 lijsten vaa 8 kunstenaars; in het geheel 309 nummers. 

— e commissie voor  de . snbsidicn roept jeugdige kunstschilders, 
die voor  1893 wenschen mede tc slingcn, op. hun aanvragen en studiën 
tusschen 20 tot 23 1'cbr. in te zenden. c beslissing zal 8 dagen later 
worden bekend gemaakt. Slechts 5 jongelieden zullen in aanmerking kunnen 
komen. 

— n de jaarvergadering der  Vereeniging „Amstel s 
Bouwkring"  is ook de heerscliende werkloosheid ter  sprake 
gebracht. Een der  leden meende, dat B. en W. daaraan 
veel voor  de toekomst konden doen, o. a. door  in de bestekken 
voor  te schrijven: lo. invoering van minimumloon en 
maxi malen arbeidsdag; 2o. het alleen gebruiken van vol 
wassen werklieden, sinds eenigen tij d in Amsterdam wonende; 
3o. het bewerken van alle materialen (steen, ijzer, hout) 
op het terrein zelf of in de werkplaatsen van Amsterdam. 

Besloten werd het bestuur  te machtigen in dien geest 
een adres bij  den gemeenteraad in te dienen, teneinde B. 
en W. uit te hoodigen dergelijke bepalingen in de bestekken 
op te nemen. 

— Thij s s ontving indertij d voor e Vlinders" , 
thans voor  f lü  verkocht aan mevr. Calkoen, zelf f 720. 

T N . 

n de Construction  van 14 Januari 11. komt een artikel voor  over 
VArchitecture Comestiile. k ben zoo vri j  dit te vertalen door: „koekbak -
kers-architectuur" . Een zekere Zurcher heeft in dri e jaren tij d eene kathe-
draal van suiker  gemaakt. Uit een oogpunt van constructie schijnen er  niet 
te versmaden voordeden aan dat bouwmateriaal verbonden le zijn. Ook de 
versiering wordt gemakkelijk, aan spaarzaamheid in de toepassing ervan, be. 
hoeft althans niet meer  gedacht tc worden. 

e fantastische kunstuiting kon misschien bij  ons ook wel eens toegepast 
worden. e bouwkundige ontwerpen zou men dan eerst in dat tecdere matc-
i iaal kunnen uitvoeren, waardoor  de bcoordecling van het effect veel verge-
makkelijk t zou worden. Wat zouden de architecten, die er  reeds in teekening 
slag van hebben hun ontwerpen smakelijk te maken, zoodat het bouwwerk 
nooit op de teekening gelijkt , nu weinig moeite hebben hun bouwheeren le 
doen toehappen. 

e Amsterdamsche straten zouden er, wed ik , veel prettiger  uit gaan zien, 
als we bijv . voor  winkelpuien wat meer  luchtige opvattingen zagen voorden 
dag gebracht. Nu moeten we ons dagelijks aan die zware, monumentale, 
massieve eu stroeve constructies ergeren. Ook de nieuwe schouwburg was 
dan al lang klaar, en dc beurs stond nu al te kij k bij  den patissier  Schuil 
in de . 

Van de nieuwe beurs gesproken; in Parij s schijnt men ook nog al eens 
moeite tc hebben, alvorens het eens te zijn over  de plaatsing van een monu-
mentaal gebouw. 

Voor de te herbouwen Opero-Comiquc aldaar  komt de heer Besnard met 
een nieuw plan voor  den dag. j  meent, dat een groot gebouw vri j  moet 
zijn van de omringende huizcu cn daarvan geseheiden door  breede straten of 
pleinen. Niet alleen om het geheel goed te kunnen overzien, maar  ook om 
bij  voorkomende gevallen geen groote volksophooping op één punt te krijgen . 
Zóó beschouwd, stout dus onze stadsschouwburg, vlak bij  een drukk e verkeers-
weg, niet goed. 

Besnard berekend 8 raillioen voor  het dekken van alle onkosten, zooals 
bouwen, onteigenen, aanleg van plantsoen enz. noodig te hebben. j  noemt 
dat een kleinigheid, daar  het hier  geldt het verhoogen der  artistieke schoon-
heid van het Parysche centrum. j  dunkt het zal lang duren vósir  men in 

d met zulke argumenten klem kan bijzetten. 

e Brusselsche l'inglistes hebben dc volgende niet-leden hunner  vereeni-
ging nitgenoodigd tot deelneming aan hunne in Februari le openen ten-
toonstelling. 

Voor  België: . e n en de heeren W. e de 
Nuncques, Charles , n Frederic en lean Gaspar; voor  Frankrijk : 

. Jeanne Jacquemin en de heeren Emile Bernard, Albert Bernard, 
Alexandre Charpetier, i Cross, d Cross, Jules , 

e Petitjean en . de c ; voor  Engeland : de heeren 
Ford x Brown, E . A. l cn P. Wilson Steer; voor  Nederland: 
de heer  J. Thorn Prikker . 

N ENZ 

Bij  de j  t. E. v. S. S., dienst van tractie en materieel, zijn 
benoemd : met ingang van 1 Februari, tot adj. ingenieur  2e kl. , ter  stand-
plaats 1 lissingen, de heer . Verhoop, met ingang van 20 Februari a.s., tot 
aspirant adj.-ingenieur  de heer . de , ter  vervanging van den eervol, op 
verzoek, ontslagen aspirant adj.-ingenieur  A. Pereira, te Vlissingen. 

e heeren Jhr . . . Sandberg, te , . den Tex, te , 
cn J. W. van der  Vegt, te , civiel ingenieurs, thans als opzichters 
werkzaam bij  de Nederl. Zuider-Spoorwcgmnatschappg, zijn door  den directeur-
generaal der . lot Exploitati e van Spoorwegen, met ingang van 1 Febru-
ari , benoemd tol adj.-ingenieur  2e kl . bij  den dienst dezer  maatschappij. 

Zi j  worden in hunne nieuwe betrekking tijdelij k gedetacheerd : de heeren 
Jhr . Saudberg cn 1 an der  * egt bij  dc Nederl. Zuider  Spoorwegmaatschappij, 

r  standplaats n en , en de heer n Tex bij  den bouw 
der nieuwe brug over  dc rivier  de Uscl, bij  Weslervoort. 

g . besl. zgn, met  Februari , bij  het t van Waterstaat, 
l en Nijverheid benoemd, tot referendaris . J . C Th . s cn 

tot sidjunet-eummics . Ph. Fiilkenbiirg . 

Naar  aanleiding van de internationale tentoonstelling te , heeft de 
prins-regent van Beieren nan Nederlandsche kunstenaars de volgende onder-
scheidingen verleend : 

n dc Orde van verdienste vau dc Bcicrsche kroon benoemd tot comman-
dant met dc ster, J . . . de ; 

in dc Orde van deu . l van Beieren tot commandeur, C. Bisschop; 
tot officier  P. J . O Gabriel cn t Vos, lot ridder  Gerke llcnkcs en 
Picter  Oyens. 

t ingang van 15 Februari a.s.. tol 31 r  1894, is benoemd tot 
buitengewoon opzichter  bij  dc onderhoudswerken van de - en Beiier-
vaarten, dc heer  P. . do Jong. 

Tot 1 Juli as. is benoemd, tot lijdelij k sehrijverteckenaar, bij  de werken 
vau hel , dc heer  J. van Burk te Amsterdam. 

C O  E S P O N  E N T  E. 

t artikel , voorkomende in het vorige nummer, geiieldi e Wandschil-
dering van A. J. der "  was onslcrteckend Th. . r 
een vergissing werd deze onderteekening niet geplaatst. 

Enkti c ingekomen stukken moeten heden, wegens plaatsgebrek, blijven liggen. 

E G N°. 0. G 11  1893. 

N A T : 

. G. JANSEN. G. A. , W. T C Z N . , 
. E J O N G  cn P A U  J . E . 

Bijdragen te adressccren aan den r  W. T C Z N . , 
 120 te Amsterdam, cn al wat de Aslministr.iti e van 

het Genootschap betreft, aan den len S American hotel le 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. e jtiarlijksche^contributi e 
voor  het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam w o o n a c h t i g ) . . .. ƒ 12.— 
kunstlievende leden 10.— 

„  buitenleden „  7.50 

N VA N T . 

le. e 984e gewone vergadering zal gehouden worden 
op Woensdag 15 Februari a.s., des avonds 8 uren, iu het 
Genootschapslokaal. 

Agenda : 
a. n van het Bestuur. 
b. Bijdrage van den r  J. A . Van der , leeraar 

aan de Polytechnische School te . Onderwerp : v -
neel bouwen." 

e. g van den heer  G. A . Zeeman : foto-
graticn uit . 

d. e van tijdschrifte n en boekwerken voor  den 
leescirkel en de bibliotheek. * 

2e. u hel Geuootschapslokaal is tentoongesteld eene col-
lectie schetsen en studies (2de gedeelte), vervaardigd door 
den heer  A . N. Godefroy, eerelid van het Genootschap. 

3e. Als gewoon lid is door  de heeren . G. Jansen en 
C. W. Nijhofl' , voorgesteld de heer  J. A. Van der , 
leeraar  aan de Polytechnische School te . 

4e. Als kunstlievend lid is voorgesteld de heer  N. J. . 
Van Groeneudael, te Watergraafsmeer, door  den heer . e 
Bazel. 

5e. n het Geuootschapslokaal zijn tentoongesteld de inge-
komen antwoorden op de door  de „Vereeniging tot bevordering 
der  Bouwkunst"  te Groningen uitgeschreven prijsvraag voor 
„eene rustieke voetbrug." 

Namens het Bestuur, 

 \e Secretaris, 

C. W. N U . 

* t het oog op de a.s. nanschalting van nieuwe bock- cn plaatwerken 
voor  dc bibliotheek, verzoeken wij  onzen leden dringend tegen dc komende 
vergadering opgave tc doen vim die werken, welke zg voor  de Genootschap»-
biblioleek onmisbaar  achten. 

T  E N . 

T N N E G VAN 21 Sept. '92, 

 W. T CZN. 

V . 

n zijn „Comparaison des edifices''  geeft de Baudot ver-

volgens een serie artikelen, waarin hij  bovengenoemde taak 

uitwerkt . 

Uit de lezing van //het rationalisme"  bemerkt men dui-

| (lelijk , dat dit standpunt door  elk kan ingenomen worden, 

die waarheid met kunst willen pareu en daarbij  niet schrik-

 ken voor  de z.g. stoutheid, negentiende-eeuwsche materialen 

eu negentiende-eeuwsche hulpmiddelen in de negentiende 

eeuw te benuttigen en in kunstvorm te gieten. 

Wi j  zien tevens, dat het niet voldoende is, zooals 

enkele proselieten dezer  richtin g zouden doen vermoeden, 

om enkele waarhedentjes op nuchtere manier  te prononceeren 

om rationalist te ziju in de schoone beteekenis. 

r  tevens doet deze opvatting ons regelrecht tegenover 

de klassicisten staan, die uit ziekelijke sleur, slechts de vormen 

der  klassieken willen huldigen, iu plaats van het beginsel 

aan de veranderde toestanden te toetsen en daarmede in 

overeenstemming te brengen. 

Eveneens zou dc nabootsing der  middeneeuwsche stijlen, 

zonder  rekening te houden met de eischen onzer  eeuw en 

onze begrippen van kunst slechts, leiden tot even verwerpe-

lijk e vormverbastering. 

n dus in Frankrijk , zoowel als in alle landen, de 

geestelijkheid en de architecten onder  haren invloed in Go-

tische kerken niets anders Bezien hebben dan het godsdien-
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stig karakter  en daarom min of meer  ernstige imitatiën 

maakten van vroegere gebouwen, zonder  zich te bekommeren 

om de moeielijkheid van uitvoering en artistieke waarde, 

kunnen we dit niet op rekening brengen der  rationalisten, 

evenmin als het hunne schuld is, wanneer  hier  en daar  nog 

reproducties verrijzen van e en e monu-

menten. 

n het waar  zou ziju, dat de studie der  middeneeuw-

sche stijlen, zich in de werken van den architect weerspie-

gelt, door  een voor  onze maatschappij  te sterk gepronon-

ceerd geestelijk karakter , dan is niet de iniddeneeuwsche 

stij l daarom te veroordeelen, maar  de architect zelf, die 

bewijs gaf de logische gegevens niet voldoende te kunnen 

omwerken voor  onzen tijd . 

s echter  de architect zelf een oprecht geloovige en tracht 

hij  daarom in zijn werk het stempel van ziju gevoelen en 

denken te leggen, dan past het andersdenkenden niet hem 

daarvan een verwij t te maken ; deze andersdenkenden kunnen 

immers — als zij  kunnen — andere gebouwen maken met 

ander  karakter  overeenkomstig hunne opvatting ? 

t zal u duidelij k geworden zijn wat het rationalisme 

in Frankrijk  wil ; zeer  veel zal door  U goedgekeurd worden. 

Echter  blijf t het een feit, dat men nog steeds weifelende 

is in ijzer  een bondgenoot te zien van steen en andere ma-

terialen en dat ijzer  in onze eeuw en in de toekomst, de 

zelfde rol moet en zal vervullen, hetzij  op zich zelf, hetzij 

in vereeuiging met andere materialen, die steen al zooveleu 

eeuwen heeft uitgeoefend. 

Waar dertig eeuwen reeds steen toegepast hebben is het 

niet te verwonderen, dat wij  over  vele steenvormeu te 

beschikken hebben, waar  ijzer, als constructie-element, nooit 

werd toegepast dan in onze eeuw, nuchter  alleen staat in 

zijn stuctuur, zonder  eenigen kunstvorm. 

liet zal den tegenstanders van het rationalisme steeds 

gemakkelijk vallen, in elk werk waar  ijzer-toepassing voor-

komt, iets onschoons te vinden, in vergelijking met het 

architectonisch schoon van steenen gebouwen, — men be-

hoeft daardoor  niet afgeschrikt te worden dit materiaal te 

gebruiken, daar  kunst dadelijk aanwezig is, wanneer  structuur 

en kunstvorm ecu zijn. 

e drie honderd meter  hooge Eiffeltoren is een ingeni-

eurs-werk, waarbij  een architect is tc pas gekomen om er 

eenigen vorm aan te geven en is dus geen uitin g voor  het 

„rationalisme" . 

„Voo r onze tegenstanders", zegt Paul Gout in eene be-

schouwing over  deze tentoonstelling, — „i s deze toren van 

„30 0 . de triomph van de metaalconstructie, het laatste 

„woor d vau de rationeelc architectuur, omdat de structuur 

„zichtbaar is en de algemeene vorm het gevolg der  stati-

sche wetten waaraan het geheel onderworpen is. 

r  hebt ge nu"  — zeggen zij  — „wa t de rationa-

„liste n verstaan onder  hun architectuur. Een bloot geraamte 

„da t geen schaamte heeft over  het minste detail van zijn 

„beenderen stel. Zoo zouden onze monumenten worden eu 

„da t zou de weg wezen onzer  nationale kunst, indien het 

„rationalism e den boventoon kreeg. 

„Niet s is echter  minder  waar  dan deze bewering, want 

„d e Eilfeltoren moge bestaanbaar  zijn, wanneer  men haar 

„beschouwt als het gevolg van een juiste berekening, maar 

„ka n nooit een rationeel werk zijn in den artistieken zin 

„vau het woord." 

„Zonder nog te spreken van den minder  aangenamen vorm, 

„di e de toren te zien geeft, die meer  aan een enorm stei-

„gerwer k herinnert, dan aan een monument, moet meu 

„tevens opmerken, dat hij  in vele opzichten het karakter 

„mis t van een rationeel werk. 

r  de medewerking van een architect, draagt dit 

„zuiver  industrieele werk, zelfs de sporen van klassieke 

»vooroordeelen. 

Over  het algemeen leverde deze tentoonstelling vele 

nieuwe elementen op van nieuwe materiaal-toepassing, zoo-

als nooit te voren op zoo uitgebreide schaal te zien was. 

Toch moet men erkennen, dat geen enkele dezer  gebouwen 

nog datgene te zien gaf, wat men met grond van een 

artistieke toepassing van ijzer  verwachten kan. n alles vond 

men deu verderfelijken invloed terug van het academisme, 

geen enkel detail dat niet de „Ecole"  verried, niettegen-

staande de pogingen, er  zich vri j  van te maken. 

e verschillende platen hier  aanwezig kunnen U daarvan 

overtuigen. (') 

n bestaan er  toch enkele constructies, die de 

ernstige poging veraden in deze richtin g eeu goede oplossing 

te vinden ; de. meest geslaagde is wel de e e 

van Paul Gout waarvan interessante details hier  aanwezig 

zijn.

„Een ding treft me,"  zeide een publicist in de Figaro 

„sprekende over  b.g. tentoonstelling,, „dat de artistieke 

„impressie, die men hier  krijgt , niet van de eigenlijke kunst 

„komt , maar  van de nijverheid. 

„Terwij l de kunst zich met de oude formules verachte-

„rende, op dezelfde plaats blijft , verlegeu en in verwarring, 

„gaat de nijverheid haar  gang, het onbekende navorschende 

„en nieuwe vormen ontdekkend. e nijverheid is dichter 

„bi j  de moderne schoonheid dan de kunst zelf, want gene 

„i s dichter  bij  de wetenschap dan deze. Niet meer  iu de 

„atelier s van beeldhouwers en schilders, maar  in de werk-

plaatsen wordt dè verlangde ommekeer  voorbereid. 

e vormen worden geboren onder  den ruwhamer van 

„den ijzerwerker, Bramante en . Angelo zullen geen St.-Pie-

„tersker k meer  te e bouwen, maar  Eill'e l en . 

„Va n uit den Eilfeltoren en de machinegalerij  zal een nieuwe 

„kuns t onstaan : de Bouwkunst. 

e moderne architecten hebben de Bouwkunst gemaakt, 

„di e dat onzamenhangeude heeft, dat we nu kennen, waarin 

„zi j  alle stijlen trachten te vernederen, waar  het Grieksch 

„en het Gothisch, het Chineesch en Bazantijnsch, Noorsch 

„en , Assvrisch en k X V het uithuilen, 

„wanneer zij  elkaar  ontmoeten in de zeldzaamste verwarring . 

t moesten de ketellappers zijn, zooals men ze noemt 

„i n de spreektaal, die de Architectuur  van de leproos der 

„architecten moest verlossen en die nu opkomen met hunne 

„hamers, aambeeldeu, bouten en nagels, om nieuwe harmo-

(1) e platen hadden betrekking op de gebouwen der  tentoonstelling. 

(2) e details waren ontleend aan dc „Encyclopédie d'Architecture. " 

„nië u te ontdekken. t zijn zij, die tegenwoordig de artisten 

„zij n en men mag verwachten, dat de kunst, die door  hen 

„no g aan deze eeuw geschonken wordt, een heerlijke zal zijn. 

n het waar  is, dat de steen alles gezegd heeft, dat 

„zi j  uitgeput is van hetgeen zij  bevatte aan emotiën en 

„muziek , dan zijn we thans gekomen aan de regeering van 

„het ijzer. 

t leeut zich tot nog grooter  en nog lichter  samen-

stellingen. Zij  zullen er  plastische uitdrukkinge n in vin-

„den, die wij  niet kennen. 

s glimlacht een gedicht om den gevlamden mond 

„der hoogovens en de geweldige werktuigen, zwart van 

„koo l en bemorst met vet, smeden een droom van schoon-

„heid , waardoor  wij  eens verblind en betooverd zullen worden". 

. 

E . 
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e tijden zijn er  niet naar  om dergelijke toestanden 
langer  zonder  protest te doen voortduren,"  schreef uwe 

e in het nummer van Zaterdag 28 Jan. j l . betref-
fende Onbehoorlijke Concurrentie en velen hier  te lande 
zullen dat artikel met genoegen en instemming hebben ge-
lezen. Of diezelfde instemming ook gold het request, in 
het volgende nominer  van Zaterdag 4 Februari jl . voorko-
mende, ben ik zoo vri j  te betwijfelen. e requester., 
wauneer  zij  zonder  bewijsstukken worden overgelegd, zouden 
zij  dan veel nut stichten ? m zou het mijns inziens 
beter  geweest zijn, zoo dit schrijven aan den r  ver-
gezeld ware gegaan van een aautal feiten, die, door  hun 
aantal en grooten omvang van de gewraakte werkzaamheden 
der , kracht hadden bijgezet aan de woorden 
van het bestuur  van A. et A . 

e gemakkelijk het zou zijn een voldoend aantal gege-
vens hiervoor  te verkrijgen laat zich begrijpen, aangezien 
Uw Genootschap in de meeste steden van ons land leden 
telt en niet het minst uit de e zoo veel bijzon-
derheden over  deze kwestie zouden kunnen gemeld worden, 
dat het Bestuur, als t zelve, verbaasd zoude ziju 
over  den omvang van deze onhoudbare concurrentie. 

Als het mij  vergund is alreeds een enkel feit te noemen, 
dan zij  hier  meegedeeld, dat een r  hier  ter 
stede, opzichter  over  het onderhoud der n al-
hier  (en die gebouwen zijn legio) gedurende vele jaren een 
niet onbelangrijke praktij k als particulier architect uitoefent 
en op het oogenblik voor  bijna f 2UÜ.0UÜ aan particulier 
werk uitvoert. r  behoort de zeer  ouvaugrijke bouw 
vau het Ned. Gasthuis van Ooglijders alhier, terwij l deze 
week, volgens advertentie voorkomende in het Ned. Adver-
tentieblad, genoemde ambtenaar  de aanbesteding aankondigde 
van een bouwwerk te Gelderinalsem en volgens bericht in 
het Utrechlsch  aan hem eene uitbreidin g van het 

s alhier  is opgedragen. 

Schrijver  dezes hoopt hierdoor  te hebben medegewerkt 
tot het doen slagen van de poging van het Genootschap 
A. et A. om een grove onbillijkhei d in onze maatschappe-
lijk e positie uit den weg te ruimen, hij  gelooft dat velen, 
door  het bestuur  met de noodige feiten in kennis te stellen, 
de beweging kunnen steunen en alleen daardoor  bereikt zal 
worden, dat het verzoek door  den r  zal worden in-
gewilligd. 

d voor  de mij  verleende plaatsruimte heb ik de 
eer  te zijn, d 

G. . . S. 

Wi j  zullen gaarne den wenk van den geachten inzender 

ter  harte nemen om, zoodra we in het bezit van genoeg-
zame gegevens zijn, de betrokken autoriteiten ermede in 
kennis te stellen. 

Wi j  noodigen mitsdien allen, die, omtrent het uitvoeren 
van particulier e bouwwerken door , bizon-
derheden kunnen mededeelen, dringend uit, ons daarvan 
opgave te doen, zoo mogelijk met de data der  diverse aan-
bestedingen en het departement van openbaar  bestuur  waarbij 
de uitvoerende r  in dienst is. 

T . 

Amsterdam, 31 Januari 1893. 
Aan den Heer A .  G.Bzn. 

Arch . 
Naar  aanleiding van Uw antwoord van Zondag 1.1. moet mij  't volgende 

nog van 't hart. 
e indru k toch van dat antwoord riekte. — zelfs van 't begin tot aan 

't eind — te zeer  naar  persoonlijk worden. 
Zulk s bevreemdde mij , tc meer! daar  er  bij  mij  geen syllabe van persoon-

lijk e aanranding tc vinden is ; het was mij  dan ook enkel om de zaak te 
doen, de zaak van het crematorium was, cn is voor  mij  de quint-essence 
gebleven. 

Wat nu het namen noemen betreft cn, het daarvan afhankelijk stellen van 
het niét of wel laten zien van, „schetsjes met zichtbare schoorsteeuen,"  moet 
ik den r  A. Salm G.Bzn. mededeelen, dat bij  mij  zulks beden.niet over-
wegend genoeg werkt, cn ik dus de (kans) van dat genot cn die eer  zal 
opofferen. 

t men bij  de Panama-schandalen erg op namen noemen aandringt, ja, 
eiseht! daar  kan ik mij  mede vereenigen, maar  hier, waar  dc strekking van 
mij n schrijven niet anders beoogde dan eene toelichting te negeeren. aeheei 
in strij d met dc stuurkracht die van uit „Architecturn "  op Bouwkunstig 
gebied wordt ontwikkeld, hier  vind ik. dat ik niet meer  dan aan cene 
nieuwsgierigheid zou voldoen, waardoor  bij  den r  Salm wellicht persona-
liteiten nog meer  dc hoofdrol gingen spelen. 

e r  Salm tracht mij  ondermeer  duidelij k tc maken. — k moest mij 
daaraan houden, daar  dit een van dc condities was,"  enz. enz.; waarlij k al 
tc na'tf, als J mij  voor  zoo onnoozcl hield zulks over  het hoofd te zien. doch.-
dan is het alweer  een inconsequentie ten opzichte vau Uw eenmaal ingenomen, 
standpunt in zake, „het onbeantwoord laten, aan . al of niet iu staat te 
oordeclen,"  door  met mij  ecne uitzondering le maken. 

k dacht ook duidelij k genoeg te zijn geweest cn het den architect niet 
aan tc rekenen, — dus geen personen — wanneer  ik schreef „va n ecne 
geneeskundige inrichting , waaraan men totaal niet mocht kunnen zien, dat 
men daar  eigenlijk moest wezen voor  geneeskundige bi handeling."  enz. 

Vervolgens door, „ O ! Architect wat vergt men al niet vun U ,"  enz. enz. 
doet toch dunkt mij  genoeg voelen, dat een Architect uiet geheel vri j  is in 
zijn doen en laten en dikwijl s erger  dan dat. 

Ten slotte dan. dnar  waar  U meent mij  tc moeten aansporen de plaat 
juister op te vatten, meen ik met meer  recht U te mogen verzoeken, met 
meer  attentie mij n regelen te lezen. 

c e dankzeggende voor  de mij  in deze verleende plaatsruimte, 
heb ik de eer  te zijn, 

Uw . , 
J . P. B. 

. 
e heer  G. beklaagt zich, in een ingezonden stuk in het 

Handelsblad, over  het feit, dat bij  de aanbesteding voor  den 
opbouw van het m s Suasso achter  het -
seum, de gemeente een belangrijk deel der  steenhouwwer-
ken aan zich heeft gehouden en in 't buitenland zal uitbe-
steden. 

 bestek voor  bovengenoemden bouw vraagt 250 3 

Oberkirchner  zandsteen. e steen behoort tot de soorten 
welke men hier  ruw aanvoert en hier  laat verwerken, aan 
of onmiddellij k bij  het werk. l zal het echter  niet 
geschieden. e gemeente heeft zich de levering van deze 
steen geheel gereed voorbehouden, het lossen en stellen, 
alsmede de verantwoordelijkheid voor  het beschadigen aan 
den aauncmer latende. Volgens ingewonnen informati e is de 
levering reeds aan een e firma  opgedragen Wanneer 
men nu berekent, dat deze steen ruw op het werk aange-
voerd ca. f 50 per s kost en behouwen ca. f 115 per 3 , 
dan zal men toe moeten geven, dat er  zeer gewichtige rede-
nen hebben moeten bestaan, die de gemeente er  toe bracht 
om bij  de heerscliende werkeloosheid dezer  250 y 65 of 
f 16,256 werkloon den Anisterdamscheu werkman te 
onthouden. 

Neemt men bovendien in aanmerking, dat van de steen-
houwersgezellen zeker 75 pCt. werkloos is, dan krijg t deze 
zaak een nog bedenkelijker  karakter . 
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— . baron l van , inr . S. , prof. 
J . J . P. Valeton en inr . Verloren van Theinaat, uitmakende 
het bestuur  van het prov. genootschap van kunsten en 
wetenschappen te Utrecht, hebben aan den Bossche» schil-
der  A. J. n de opdracht gedaan tot het vervaar- j 
digen van outwerp en cartons voor  een door  genoemd 
genootschap aan de Utrechtsche academie te vereeren 
geschilderd glasraam, voorstellende de Utrechtsche stede- ! 
maagd der  academie, het model van het nieuwe academie- 1 

gebouw aanbiedende en omgeven door  spreuken, symbolen 
en emblemata op de wetenschap betrekking hebbende. 

— n leest in de Telegraaf: 
„Al s we de geruchten geloovcn mogen, bestnat cr  plan een feestavond iu 

 Stadia te organiseeren, waarop de schilders met hun wederhelften 
zullen verschijnen in dc costumeeringen der  herders uit de zeventiende eeuw, 
overgezet door  het modern realisme in boeren en boerinnen, 't t geen 
betoog, dat het een hartverheffenden indru k maken zal op de voor  dien , 
avond geïntroduceerden, den voorzitter  van het genootschap. , als een 
Zeeuwscken boer  te zien, of den Secretaris Will y s als iemand uit 
het Overmoosche." 

— e //driejaarlijksch e tentoonstelling van kunstwerken 
van levende meesters"  zal dit jaar  te 's Gravenhage worden 
gehouden van 30 Jul i tot 10 September. 

— Behalve de gilde-archieven, zijn ten stadhuize van Schiedam nog 
gevonden: een goed bewaard exemplaar  van den n bijbel, bewerkt 
door  lm. Tremellius, . Junius en Th . Beza, in 1608 voor  rekening van 

l en d Aubriu s en Clemens Schleichius gedrukt bij  Wechelius te 
. 

Verder  het present-exemplaar  van het in 1773 verschenen boek der  psal-
men en gezangen, door  de Stalen van d en West-Friesland gezonden 
aan «Erntleste, wijze, voorzienige, discrette onze lieve getrouwe, den officier 
Burgemeesteren en regeerders der  stad Schiedam." 

e e bijbel is gedrukt met brevier  (of daarmede overeenkomende) 
letter  en voorzien van handteekeniug in cursieve, Grieksche en -
che karakters. 

— n de eerstvolgende raadsvergadering van 's-Bosch 
kan de aanbieding verwacht worden vau de beschildering 
van den rechterwand der  raadhuishalle, aldaar. Zijn e plannen 
omtrent compositie en indeeling van dezen wand zette de 
heer n onlangs uiteen iu een brochure, die aan 
vele notabelen en belangstellenden werd toegezonden. t 
nieuwe werk zal een geschenk aan de stad zijn van ver-
schillende belangstellenden in dezen monumentalen arbeid, 
die werkdadig de groote historische kunst in ons land willen 
bevorderen of meer  bepaald de bedoeling hebben het stad-
huis naar  oude zeden te sieren, met behulp van beschikbare 
krachten. 

Zoo zal dan het verlangen, uitgedrukt in het bekende 
adres der e schilders en kunstkenners, in vervulling 
gaan. 

. t e (!) Sanatorium-ontwerp is uit 
de winkelkast des heeren Groesbeek verhuisd en thans in die van de lirm n 
Pander  aan de bewondering der t bezoekers prijsgegeven. 

EENE G V A N -

is Zondag in het m van d te m 
geopend. 

Eene uitgezochte verzameling smeedwerken is daar  bijeen-
gebracht, waarvan een gedeelte uit vroegere tijdperken , terwij l 
het andere en wel het grootste gedeelte, decoratieve werken 
voor  het bouwambacht en kleine, sierlij k gesmeede voor-
werpen, voor  het dagelijksch leven bestemd, door  onze 
hedendaagsche kunstsmeden vervaardigd werd. 

Onder  de firma's, die hare beste krachten heobeu inge- [ 
spannen, noemen wij  : Vincent, tc Schiedam ; Braat, te 

: Van Vuuren de r  cn de wed. , te 
Amsterdam; c e en Blokker, te ; Grelsch, te \ 
Utrecht; Van Poclstein te Arnhem ; Stroebei en , 
te 's-Gravenhage ; Schotel, te t ; terwij l dc atnbachts 
scholen van Amsterdam en m eveneens (linke tee 

kettingen en verdienstelijke practische werkeu hebben 
ingezonden. Verder  viudt men teekeningen van k 
te , en Van den Berg, te . 

Voor  de afdeeling „Oud e kunst"  werdeu door  de heeren 
jhr . Victor  de Stuers, te 's-Gravenhage ; dr. Verschoor, te 
Goes; Crommelin en e Jager, te ; J . U. Boll, te 
Oldenzaal; Schouten, te , en . Smit, te Piershil, 
met de meeste bereidwilligheid de in hun bezit zijnde 
werken afgestaan. 

t publiek zal uit deze tentoonstelling leeren hoe de 
kunst onzer  smeden weder  vaardig is geworden ; de vakman 
zal zijn kennis niet weinig vermeerderen. 

— c eerste van de vier  kunstbeschouwingen, te n door  de heeren 
W. J . , C . W. . Vcster  en T. . a op touw gezet, zal op -
derdag 23 Februrai a.s. plaats hebben in den foyer  van dc Stadsgehoorzaal. 

— t  van  zal g 14 Februari vergaderen 
in het lokaal "  te 's Gravenhage. 

Aan dc orde komen : 
a. e over  de voordracht van het lid Pb. W . van der  Slcydcn, 

betreffende de voorziening van kanaalboordcn. 
b. Voordracht van het lid A. . ter  toelichting van het door  hem 

opgemaakt avant-project, betreffende dc open verbinding van Amsterdam met 
dc Noordzee, in voldoening aan de tot dat lid gerichte uitnoodiging van het 
instituut , volgens besluit van de vergadering van 9 September  1890. 

c. Nadere mcdcdeeling van het lid Th . Stang, over  brandputten. 
<l. e uiededei lingen van het raadslid . E . F. van , over  eene 

oudtijd s toegepaste inrichtin g van watermolens eu over  kleppen van linoleum. 

T N . 

T E N T E . 
Een van de groo ste en kostbaarste stations van de wereld is het onlangs 

voltooide station te Chicago. e gcvelbrecdtc aan de zijde der t 
bedraagt 67 , die aan de zijde der  5de Avenue 204 . t geheele 
gebouw rust op een fundering van gemetselde pijler s met een gemiddelde 
diepte van 15 . n het midden van het gebouw verheft zich een 
reusachtige toren van 70 r  hoog; de vier  zijden zijn gelijk en meten 
elk 8 ; in dezen toren bevinden zich 15 verdiepingen, waarvan er  9 
voor  de bureaux zijn in beslag genomen; de laatste verdiepingen zijn alleen 
met de electrische lif t te bereiken; een klok is op het gebouw geplaatst, 
welke een diameter  heeft van 4 r  en waarvan de slinger  700 Eng. 
ponden weegt. 

e afmetingen van de groote wachtzaal bedragen 80 meter  lengte, 21.30 
meter  breedte en 7-50 meter  hoogte en is verlicht door  240 gloeilampjes. 
n de nabijheid van den toren bevinden zich twee machines van 350 paar-

denkracht drie hydraulische inrichtingen voor  de liften en dri e locomobielen, 
welke de dynamo's (een liebtkracht ontwikkelende van 127000 kaarsen) in 
beweging brengen voor  de electrische verlichting; tevens zijn er  nog machi-
nes voor  dc werkzaamheden der  signalen tot op vij f kilometer  afstand van 
het station. 

e spoorbanen zijn overdekt door  een ijzeren overkapping van 168 meter 
spanning. c vier  perrons hebben elk een breedte van 5,70 meter; tusschen 
deze perrons zijn dri e banen dubbel spoor. e kolossale hal wordt verlicht 
door  60 kronen gloeilampjes en 7 booglampen vnn een buitengewone licht-
sterkte. j  elk perron zijn toestellen geplaatst, welke het vertrek der  treinen 
aankondigen. 

Te t (Allier) , de plants der  baden in de oudheid, 
zoo geroemd in de werken van Boilcnu en , zijn onlangs dc over-
blijfselen ontdekt van een n tempel. n de nabijheid van dezen 
tempel zijn ouk prachtige mozaieken gevonden, vertoonende geometrische 
vormen in witten kalksteen en zwarte leisteen van , ver-
der zijn nog voor  den dag gekomen kolommen, vazen cn eenige medailles 
vau het groote keizerrijk . e teekening der  mozaieken ziju nog zichtbaar 
eu tamelijk goed gebleven. 

N ENZ 

Tot directeur  der  gemeente-gasfabriek tc Oudenbosch is benoemd, dc 
heer  G. W. Pcctcrs, gemccute-architcct. 

Op de voordracht voor  directeur  der  gasfabriek te Piirmcrcii d ziju geplaatst 
dc heeren: . Zijlstr a te Utrecht, . t tc n en F. J . . J . 

s te . 

Tot buitengewoon opzichter  bij  het maken vnn werken tot verbetering van 
dc rivier  dc , onder  dc gemeenten Balgoy en , n en -
ling is benoemd voor  den lij d vau 5 maanden, de heer  J . . Ollen. 

Al s buitengewoon opzichter  ziju gecontinueerd dc heeren: C. J . Smith, 
tot 1 i a.s., bij  het maktal van gebouwen cn verdere inrichtingen nan 
het station k van ; J . Schipper, tot 12 Apri l a.s.. bij  het maken 
van een stalen reserve sloompout, ten behoeve van het , under 
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 VA N A T A : 
. G. JANSEN. 6. A. , W. T C Z N . , 

. E JONG  en P A U  J . E . 
Bijdragen tc adresseeren aan den r  W. T C / . N, 

 120 te Amsterdam, en al wat de Administrili e van 
het Genootschap betreft, aan den len S American hottl te 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aim alle leden van het Genootschap. e jaarlijksch c contributi e 
voor  het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
» kunstlievende leden 10.— 

buitenleden * 7.50 

N V A N T . 

le. n het Genootschapslokaal zijn tot en met Zondag 19 
Februari a.s. tentoongesteld schetsen, studies en gravures van 
den heer  A. N. Godefroy, eerelid van het Genootschap. 

2e. e tij d van inlevering voor  de eerste algemeene prijs-
vraag (Eene monumentale brug over eene rivier ) is vastgesteld 
op 27 Februari a.s. 

3e. Als gewoon lid is door  de heeren \V. t Cz. 
en Paul J . de Jongh voorgesteld de heer . A . Scholtz te 
Amsterdam. 

Als kunstlievend lid is toegetreden de j  tot 
Bevordering der  Bouwkunst te Amsterdam. 

Als buitenlid is toegetreden, de heer  A . Buijs, Bouwkun-
dige te Vleuten. 

4«. e Bibliothecaris-Archivari s brengt ter  kennis van 
n , dat de tijdschrifte n voor , l 

sn Bibliotheek volgens besluit van de vergadering van 15 
Februari jl . voor  dit jaar  zullen bestaan in: 

t Bouwkundig Weekblad. 
t Bouwkundig tijdschrif t der . t. b. d. Bouwkunst. 

e Opmerker. 
e . 
e Schilder. 

d voor  Teekenonderwijs. 
a Construction . 

Encyclopédie d'Architecture . 
Petites Edifices . 

e Bauzeitung. 
Wiener  Bauindustrie Zeitung. 
The Architect. 

e Nieuwe Gids. 
x et . 

1'Emulation. 
der  Formenschatz. 

e Portefeuille. 
e Amsterdammer . 
e Amsterdammer (Weekblad). 
e Amsterdamsche Courant. 

Fliegmde Blatter. 
Gi l Bias illustrc . 
The Journal i>f proceedings 1 of the l e of 
Transactions  Britis h Architects. 
Annates de 1'ccole Polytechnique de . 
Tijdschrif t van de Vereeniging van Architecten te Budapest. 
Autographiën der  Achener  Architecten Verein. 
Academy Architectur e and annuel review. 
Burgerlijk e bouwkunde en Waterbouwkunde van Plasschaart. 
Toegepaste scheikunde voor  den r  door . S. 

. 
en eenige kleine boeken eu brochures 

Namens het Bestuur, 

 \e Secretaris, 

C. W. . 

A ET . 
981e GEWONE G VAN G 

15  1893. 

e Voorzitter  opent de vergadering en verwelkomt de 
talrij k aanwezige leden, in het bijzonder  den heer  J. A. van 
van der . e notulen der  vorige bijeenkomst worden 
gelezen en onveranderd goedgekeurd. a verkreeg de heer 
v. d. s het woord tot het houden zijner  bijdrage : -
tioneel bouwen."  Spr. stelt op den voorgrond, dat met de 
minste kosten duurzaam en goed moet gebouwd worden en 
dat een bestek zóó gesteld moet zijn, dat het aan den regel 
te houden is. Zoo worden o.a. dennen heipalen voorgeschreven, 
Spr. heeft nooit een dennen heipaal gezien, ook het futidee-
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ringhout is bijna altij d vuren. Spr. laat een dennen- en een 
vurenplankje circuleeren en toont duidelijk het verschil aau. 
Verder  worden behandeld het creosoteeren van het fundeering-
hout en het ophoogen van het terrein. Voor  fundameutsteenen 
beveelt Spr. boerengrauw of Belgische steen aan, terwij l voor 
metselspecie hydraulische kalk moet gebruikt worden, omdat 
die mortel altij d versteent. Zeer  uitvoerig worden de mortel-
mengsels behandeld en magere kalk zeer  aanbevolen. Spr. 
gaat vervolgens de toepassing van hard- en zandsteen na eu 
waarschuwt voor  het gebruik van poreuze kalksteenen, als 
Savonière en y voor  buitenwerk. Ten slotte geeft Spr. 
zijne meening te kennen over  voegen en over  pleisterwerk 
en verklaart zich gaarne, bereid over  het gesprokene nadere 
inlichtingen te geven. Van het nu volgend debat werd een 
zeer  ruim gebruik gemaakt. r  vele heeren werden tot den 
heer  v. d. s vragen gericht die allen met de meeste be-
reidwilligheid en zeer  duidelijk beantwoord werden. 

e Voorzitter  bedankt den Spr. voor  zijne zeer  leerrijk e 
bijdrage en spreekt den wensch uit, dat de heer  v. d. s 
nog vele jaren mft ons moge blijven medewerken tot bloei 
van bet Ueno itsch ip. t eenige woorden van sympathie 
beantwoordde de heer  v. d. s den Voorzitter  en stond 
op verzoek zijne lezing af voor  het Orgaan. a werd de 
heer  A. n als gewoon lid geïnstalleerd. 

Aan de orde was nu de keuze van tijdschrifte n en boek-
werken voor  den leescirkel en de bibliotheek. Na al de voor-
gestelde werken besproken te hebben werd de lijst vastge-
steld. (*) r  den heer  Jos. Th. J. Cuijpers zullen eenige 
afleveringen van ,/PArt Chretien"  ter  iuzage op de leestale) 
gedeponeerd worden. Wegens het late uur  werd de kunstbe-
schouwing van den heer  Zeeman tot een volgende vergade-
rin g uitgesteld. 

. Nadat de heer  Scholz door  de heeren W. t Cz. 
en Paul .1. de Jongh als gewoon lid voorgesteld was, werd, 
niets meer  aan de orde zijnde, de vergadering door  den 
Voorzitter  <;esloten. 

i,*) Zie mcdedeclingcn van liet Genootschap. 

E N VOO T E . 

n eene buitengewone vergadering van de vereeniging 
//Amstels' Bouwkring"  werd d deze cjuaestie, 
waarvan we de vorige week reeds kortelij k melding maakten, 
uitvoerig besproken. Onder  de leden dezer  vereeniging — 
meest allen aannemers en werkbazen — bleek een zeer 
verbitterde stemming te bestaan tegen de gemeenteambte-
naren, die een zoo belangrijk werk aan buitenlandsche 
firma' s hadden opgedragen, zonder  zelfs de Amsterdamsche 
steenhouwers in de gelegenheid te stellen prijsopgaaf te 
doen. 

Onverbiddelij k werd volgehouden, dat het werk hier 
goedkooper  dan f115 per a had kunnen worden geleverd, 
terwij ! de e steenhouwers, wat hun bekwaamheid 
én juistheid van werken betrof, gerust concurrentie met de 
buitenlanders konden aanbinden. 

Van verschillende zijden werd de houding van den gc-
meentenrchitect gelaakt, die door  onjuiste voorstellingen — 
vermoedelijk ook aan dagbladcorrespondenten verstrekt — 
zijn //superieuren"  had verleid tot deze in dezen tij d van 
werkeloosheid zoo onmenschelijke daad. Zelfs een der  leden 
stelde onder  lui J applus voor, den d te verzoeken zulk 
een gemeenteambtenaar  te ontslaan. 

Na nog eenige discussie werd besloten aan een commissie 
van bestuur, bijgestaan door  de heeren . S c h ut cn Z. 

e n i k , op te dragen het zenden van een adres aan den 
gemeenteraad, uitdrukkend e dc verontwaardiging en het 
verlangen van de vergadering. 

* ' * 
Naar aanleiding van dit besluit is het volgende adres 

door  de commissie aan den gemeenteraad verzonden : 

Aan den liaad dier Gemeente 
Amsterdam 

Geeft met verschuldigde hoogachting te kennen: de Vereeniging »Amstels 
Bouwkring "  goedgek: bij  kon. Besl. dd. 10 Augs. 1888 en 22 i 1891, 
heden in buitengewone Vergadering bijeen ter  bespreking van het feit dat 
ten behoeve van het museumgebouw aan de Van Baerlestraat p. m. 250 3 

Oberkirchner  Zandsteen reeds weken geleden ter  levering en bewerking is 
opgedragen aan een agent van eene buitenlandsche firma , zonder  de te dezer 
stede gepatenteerde steenhouwers ter  concurrentie uit tc noodigen en zulks 
tegen een prij s die volgens genoemde steenhouwers onderteekenaars van het 
adres dd. 11 dezer, J . , c. s., beslist hooger  is dan door  hen zou zijn 
bedongen. 

 it de gehouden bespreking is gebleken, dat geen enkel gegrond motief 
heeft kunnen bestaan tot deze niet tc uiialilicecreu handeling, zeer  zeker  toch 
heeft het niet in de bedoeling gelegen van de schenkers der  vorstelijke gif-
ten voor  dezen kunsttempel, dat door  beslist onjuiste voorstellingen van den 
Gemeentearchitect de hem sedert weken bekende werkeloosheid onder  de 
steenhouwers zou worden bevorderd, in plaats van gelenigd, wnt in dit geval 
zonder  bezwaar, ook tinaneieele, had kunnen geschieden. 

t bereids in enkele bladen behandelde motief, dat gebrek aan handen 
en gebrek aan kunstsmaak om deze werkzaamheden op tij d cn goed gereed 
te bekomen, heeft niet kunnen gelden, danr  de ontwcrptcekcningcn voor  het 
maken der  bordereaux voor  het bestellen der  brutc-steen bereids lang vóór 
de aanneming toch, gereed waren cn het 200 tal wcrkeloozen brood had 
kunnen verschaffen, wier  werk steeds als beter  cn zuiverder  afgewerkt dan 
bititenlandsch fabrieaat wordt geapprecieerd. 

e protesteert de Vereeniging tegen dc houding van den ge-
meente-architect en verzoekt Uwen liaad het r  College van . 
Bestuur  uittcnoodigeu, zoo geen redres van grieven mogelijk is, in ieder 
geval middelen beramen om iu den vervolge tc voorkomen, dat door  genoemde 
of andere ambtenaren op dergelijke wijze de belangen der  gemeentenaren, 
waaronder  in de eerste plaats die der  werklieden, met voeten worden getreden. 

't Welk doende, enz. 

t adres, met nog een vijfta l anderen van gelijke strek-
king, kwam reeds Woensdag in den Ainsterdamschen Ge-
meenteraad ter  sprake. Poch met hoeveel voortvarendheid 
een en ander  in zijn werk was gegaan, het bleek reeds te 
laat te zijn : men stond voor  een fait accompli. . 
Bestuur  en de Commissie van Bijstand hadden blijkbaar 
weinig aandacht aan de zaak gewijd en nu ze geschied was, 
wisten de woordvoorders van deze commissien — de Wet-
houder  Serrurier  en . Cuijpers — niet veel meer  dau 
uitvluchten te berde te brengen tegen de krasse beschuldi-
gingen in de adressen vervat. e meeste sprekers uitten 
dan ook weinig ingenomenheid met het gebeurde. e heer 
Altin g s stelde de volgende motie voor  : 

e , gehoord de gegeven inlichtingen, spreekt 
zijn afkeuring uit, dat bij  bedoelde werken geen algemeene 
aanbesteding heeft plaats gehad, verzoekt B. en W. met 
deze meening rekening te houden en gaat over  tot de 
orde van den dag." 
Allerhande kleingeestige argumenten werden nog aange-

voerd om het gebeurde te vergoelijken. n wees op de 
mogelijkheid dat een Nederlandsen aannemer buitenlandsche 
werklieden had kunnen in dienst nemen. . Cuijpers merkte 
op, dat, aangezien niet één Nederlander  Oberkirchener steen 
heeft, de d zou moeten uitmaken, dat men voortaan niet 
meer  die steen gebrtiike (!) e Wethouder  Serrurier  voerde 
aan, dat de afdeeling publieke werken zich niet inet armen-
zorg kon bemoeien; hij  vergat echter  te zeggen, dat het 

h Bestuur  — door  wien de aanbestedingen worden 
gehouden — dit wel kan en ook doen moet, en dat het 
rationeeler  mag heeten armoede te voorkomen, door  het ver-
schalfen van werk, waartoe hier  een schoone gelegenheid 
was, dan de werkloosheid te bevorderen en tal van bekwame 
ambachtslieden o in zoo te zeggen het werk uit handen te 
nemen. 

n een lichaam als dc d waarin het deskundige ele-
ment schaarsch vertegenwoordigd is, hebben dergelijke debat-
ten gewoonlijk een pover  resultaat, zoo ook nu. e boven-
vermelde motie werd teruggenomen, en de adressanten kregen 
nul op het request. 

t de ontevredenheid door  dezen gang van zaken eer 
toe dan afgenomen is, ligt voor  de hand. A l was aan de 
zaak niets meer  te veranderen, de publieke meening ver-
wachtte met grond, dat tenminste de fout als fout zou zijn 
erkend en den schuldigen hunne overijlde besluiten of tekort-

komingen zonden zijn onder  't oog gebracht. Niets van dit 
alles. e patroons die in deze moeielijke tijden vaak het 
onmogelijke beproeven om hun personeel aan 't werk te 
houden, hebben nu de overtuiging kunnen opdoen, dat zij 
van overheidswege slechts tegenwerking te wachten hebben. 
En een van de weinige raadsleden van wie eenige bekendheid 
met den treurigen toestand der  ambachtsnijverheid verwacht 
kan worden — de architect . Cuijpers — had geen woord 
van afkeuring voor  het gebeurde en deed het zelfs voorko-
men, dat deze wijze van doen, bij  materialen die uit het 
buitenland moeten worden aangevoerd, de juiste is. Een 
goed vooruitzicht voor  smeden, timmerlieden enz., wier 
grondstoffen immers eveneens uit het buitenland moet worden 
betrokken. 

. 

VA N O  TO T O . 

n heeft zoo enkele zaken, die, gedurende prim o Januari tot ultimo 

r  van een zelfde jaar, onder  de oogen komen om geraadpleegd te 

worden, en waaronder  een kalender  zeer  zeker  een niet tc verwerpen plaats 

inneemt. 

Wat onder  ecu kalender  verstaan wordt, weten wc allen, daarom zullen 

are er  hier  niet verder  over  uitweiden, dóch, over  een buitenblad van een 

kalender  wil dc meening nogal eens erg uitccnloopen. ! Nota bene! 

r wordt gebeld, mij n zusje ontvangt vau den briefbesteller  een envelop, 

gemerkt „Architectura, "  heeft de brutalitei t deszelfs inhoud fluks te bekijken 

èn, reikt ze mij  over  met dc woorden „Wi e is er  nu weer  dood ! ?" 

k zeg : „dood ! dood !"  „hoe heb ik nu met je, zie je dau niet dat dit de 

kalender  van Architectur a is?"  Nu ja, toen zag ze het dau ook, maar intus-

schen was ik bijna kwaad geworden over  haar  ondoordachte vraag; waarom 

ik mij  verplicht gevoelde erop le wijzen, dat zóó dc praatjes in dc wereld 

kwamen ; maar  dat hielp me ook al niet, want toen ging ze in onartistieke 

bewoordingen doordraven en noemde het tenslotte „ecu roetmop"  waarvan 

ze niets begreep. 

t lustte mij  natuurlij k niet verder  met haar  over  dit onderwerp door 

te redeuecren en vergenoegde mij  mèt . . . 't is boter  aau de galg gesmeerd. 

u daarom basta! 

r  zooals ik zcide, zoo'n kalender  wordt nog al eens geraadpleegd, èn 

wat wil 't geval, wc zitten in de . . . . kroeg, ik haal de bewuste uit m'n 

portefeuille en . X vraagt me met een sarcastisch lachje, „ho e vindje 

dat ding?"  de ontboezeming vau m'u zusje schoot me te biuneu en deelde 

hem die mede, maar geloof me, ik dacht, dat dc kerel een flauwte kreeg 

van 't schaterlachen, danr  hij  ondanks inspanning van al zijn krachten zich 

niet kon bedwingen. 

Toen hij  dan tot kalmte kwam, vroeg ik hem in gemocde, wat nu eigenlijk 

zijn opinie was, waurdoor  we onwillekeurig aan 't philosopheereu rauktcn, 

doch tot m'n spijt maakte hij  me ook al uiet wijzer, want ik vraag het U 

Waarde , in 't bezit van dien kalender, of ge dit gevoelen deelt? 

O.a.: „het lijk t wel een doorsnede over  ecu bctonkolTer, 't ontspringen van 

een dvnamietbom, de Zon die bruidsuiker  uitwerpt "  cn meer  van die flauwi-

teiten." n ! k wees erop, dat het vlakvcrsiering was, hetgeen hij  met me 

deelde, aangezien het er  „vlekkerig "  genoeg uitzag. 

Jk werd bijna weer  kwaad en antwoordde, dat je op die manier  wel aan 

den gang kon blijven ; gaf mij n zienswijze ten beste, en zei rondweg, dat ik 

het nog zoo onaardig niet vond, maar  aangezien ik de symboliek niet 

recht kon vutten, een renvooitje in dit geval wel op zijne plants zou zijn ; 

te meer, daar  er  ook al waren, die niet zoo dadelijk begrepen hoe zij  het 

houden moesten, wij l zij  meenden er  „een rebus"  of wel een „mop "  in tc 

moeten zien ; dat natuurlij k niet voor  hunne scherpzinnigheid pleit. 

Wat ik overigens van dien . X nog het beste vond opgemerkt, was, 

dat hij  mij  nnn 't verstand bracht, dat dit de nieuwe richtin g is, in den 

wandel „impressiouistische"  genoemd. 

Tenslotte mengt . V zich in ons gesprek, die ons lot dusverre, met 

blijkbaar  welgevallen had gevolgd, uitroepende: maar  „donuerwetter "  dun 
s n" P ik dc ltcdactie ook niet "  die heeft immers het initiatie f genomen in 

'lezen, waaruit wc toch mogen besluiten, dat zij  het, zoo niet volmaakt, toch 

meer  dan voldoende achtte om er  de leden een jaartj e op te laten kijken . 

J A N BOE . 

Aan den  J A N . 

n haar  lieve naïveteit was toch dat kiud het dichtst bij  de waarheid en 

plaats van korreli g le worden op hare vraag „wi e of er  nu weer  dood 

is,"  haddet ge beter  gedaan Uw dric-voet-auperioritci t voor  een oogenblikje 

weg te denken cn haar  met 'n snik te antwoorden : ja m'n lief kind , er  is 

wederom een doodc . . . , een geliefde doode . . . , de oude, oude kunst is 

dood . . . arme kalenders met uwe poppetjes, uwe bekende versieringen, uwe 

architectonische indeelinkjes, uw 

r  behoorde een snik uwe hartstochtelijke ontboezemingen tc onderbreken, 

om met een hemelschen glimlach om uwe lippen, door  uw tranen heen 

(zie kalender) verder  te gaan: r  zie, m'n kind, laten we evenals op 

dit prentje is uitgedrukt , met gepastcn rouw in het harte, dc nieuwe schoone 

toekomst blijd e tegemoet gaan, laten ook onze tranen slechts dertien in 

getale zijn en een gering deel onzer  existentie vullen, laten we voor  den 

aanblik der  Zon, in hare stralen kracht vinden, om de nieuwe opvattingen 

j  tot wasdom te brengen, dan zullen deze tranen, uit wee ontstaan, tot parelen 

worden, te goed voor  de . . . . 

t laatste voltooit ge natuurlij k niet, daar  ge voelt dat uw nieuw opko-

mend sarkosme misplaatst zou zijn, in de stemming die ge hebt trachten 

op te wekken. 

r  dit alles hebt ge niet gedaan ! Ge zijt ongelukkigerwijs naar  X cn 

Y gcloopen, hebt er  eenige moppen moeten verduwen, om te eindigen met 

dc Z te worden, „der e im Buude!" 
. 

G "  te . 

E G 

voor  1892—1893. 

P V O O  E E N . 

t bestuur  heeft de eer, . Nederlandsche bouwkundigen uit le uoodigeu 

tot deelneming aan bovenstaande prijsvraag. 

. 

Art . 1. t terrein voor  bovengenoemd gebouw, wordt verondersteld, 

gelegen te zijn aan ceue 25 r  brcede straat eener  groote stad ; aan twee 

zijden ingebouwd eu aan de achterzijde begrensd door  tuinen. Zie onder-

staand schema. 

N 

. f—r— uitgang 

N 

Vorm cn af-

meting van het 

terrein worden 

vrijgelaten, als-

mede de plaat-

sing van den 

uitgang, mits aan 

de achterzijde 

blijvende. 

S T lt A A T 

Art . . t gebouw zal moeten bevatten : 

3 Beeldhouwers-ateliers ter  respectievelijke oppervlakte van p. m. 70 — 

0 — cn 30 . 

3 Schilders-ateliers ter  respectievelijke oppervlakte van p. m. 60, — 45 

— cn 30 . 

3 Architecten ateliers; ieder  dezer  moet in verbinding zijn met ecu bureau 

tevens spreekkamer. 

e ateliers moeten eclie respectievelijke oppervlakte hebben vau p. in. 

40, — 35, — eu 30 . 

j  elk der  zes eerstgenoemde ateliers moet een kleedkamer geprojecteerd 

worden, cn wel zoodanig dat zij  daarmede iu gemeenschap is. 

9 Slaapkamers voor  dc huurders der  verschillende ateliers. 

1 Tentoonstellingszaal ter  oppervlakte van p. m. 150 J . 

1 Conversatiesaal ter  oppervlakte van p. m. 50 2 . 

1 Woning voor  den Concierge beslaande uit minstens 2 kamers en keuken. 

t wordt den ontwerpers vrijgelaten, al of niet een of twee vergader-

lokalen met annexe bnffetruimte, geschikt vour  verhuring, in het ontwerp 

op te nemen. 

Verder  een ruim e hoofdingang, vestibule, hoofdtrap, diensttrappen, gangen 

closets, bergplaatsen cn kelders voor  respectieve doeleinden. 

Art . . liet gebouw wordt verondersteld door  een centrale verwarming 

verwarmd tc worden. 

Art . . e tentoonstellingszaal, dt beeldhouwcrsatclicrs. met dc daarbij 

bchoorendc kleedkamers en bergplaatsen moeten op den beganen grond 

geprojecteerd worden. 

Br. 
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J)c plaatsing der  in dit programma genoemde slaapkamers wordt facultatief 

gesteld. 

Art . V. e 6 eerstgenoemde ateliers moeten het licht van dc noordzijde, 

ontvangen. 

e tentoonstellingszaal moet bovenlicht hebben. 

Art . . r  worden van dit ontwerp verlangd : 

e noodige plattegronden op de schaal van 1 it 200, twee gevels op de 

schaal 1 ii 100 en minstens écu doorsnede op de schaal van 1 il 100. 

t is onnoodig dc vcrwarmingsleiding op de teekeningen aantcgeven. 

Art . . r  wordt uitgeloofd voor  het ontwerp, dat in dc eerste plaats 

bekroond wordt, het diploma der  Verecniging met eene belooning van vijfti g 

gulden, en voor  bet ontwerp, dat iu de tweede plaats bekroond wordt, het 

diploma zonder  geldelijke belooning. 

Art . . e ontwerpen worden met stipte inachtneming van art. 44 

van het reglement ingewacht voor  of op den lstcn September  1893, ten huize 

van den lsten Secretaris, den heer  J. Th. Wouters Jr. , e t 16 

te 's-Gravenhage. 

Art . . e Jury zal bestaan uit dc heeren : G. Brouwer  Jr . tc 's-Gra-

venhagc, Jacob F. r  en W. t Czn.; beiden te Amsterdam. 

's-Gravenhagc, 18 Januari 1893. t B e s t u u r . 

U i t t r e k s e l v an h et r e g l e m e n t. 

Art . 43. All e ingekomen ontwerpen blijven het eigendom der  vervaardi-
gers. t Bestuur  heeft het recht deze ontwerpen ook elders ten toon te 
stellen en tc doen reproduceeren. 

Art . 44. All e ingezonden ontwerpen moeten ziju voorzien van een motto of 
teeken en vergezeld van een verzegelden naambrief, vermeldende den naam 
en de woonplaats der  vervaardigers. Buiten op den naambrief moet hetzelfde 
motto of teeken zijn aangegeven, benevens een correspondentie-adres. e 
inzendingen moeten worden ingeleverd bij  deu eersten Secretaris, die te 
zijner  tij d voor  terugzending zorg draagt. 

. 

— Te Berlij n is overleden de ingenieur  Charles T. , 
die zijn naam heeft gegeven aan het afvoerstelsel, waaraan 
hij  een groot deel van zijn leven heeft gewijd. 

r  was een selfmade min. Zoon van een n 
predikant te , vertrok hij  reeds op jeugdigen leeftijd 
als landmeter  naar  Amerika, bekwaamde zich daar  in de 
bouw- en werktuigkundige wetenschappen, verwierf den rang 
van civiel-iugenieur  en had, als zoodanig, een zeer  werkzaam 
aandeel in den bouw der  Amerikaansche spoorwegen. Bij 
het uitbreken van den burgeroorlog bevond hij  zich in de 
Zuidelijk e Staten en volgde met zijne makkers de vanen 
van generaal , in wiens leger  zij , na eenige voorbereidende 
studiën, als genie-officieren werden opgenomen. Op verschil-
lende slagvelden streed hij  mede en verkreeg ten laatste 
den kapiteinsrang. Op dat van Bullsrun werd een zijner 
beenen weggeschoten. u de verdedigiug van d en 
fort Sumter  hielp hij  mede. Van alle middelen beroofd, 
ontkwam hij  met zijn gezin naar  Europa. j  werkte eenigen 
tij d te n voor  het tijdschrif t The lageneer. 

r  was het dat het vraagstuk der  rioleering van Frank-
fort het denkbeeld van den pneumatischen afvoer  der  fae-
caalstollen bij  hem deed rijpen. Sedert heeft hij  zich daaraan 
gewijd met eene hardnekkigheid en eene wetenschappelijke 
overtuiging, die allengs de geheele technische en medische 
wereld noodzaakte van zijne stellingen kennis te nemen. 
Ziju e tegenstanders waren velen, en de zeer  scherpe wijze 
waarop hij  zich verdedigde stond hem, ook volgens sommi-
gen zijner  medestanders, dikwerf in den weg. Op groote 
schaal is alleen te Amsterdam zijn stelsel uitgevoerd, en 
de verdienste er  van wordt erkend. e onoverkomelijke 
bezwaren uit de toepassing van andere stelsels voortvloeiende, 
voeren voortdurend belanghebbenden uit alle werelddeelen 
naar  het hygiënisch bureau door r  te Berlij n gesticht, 
waar  adviezen gegeven en plannen uitgewerkt worden, een 
arbeid, welke onder  de leiding zijner  zonen zal worden 
voortgezet. 

Charles T. r  was een man van karakter . Wat hij 
aangreep, liet hij  niet los. Zijn e volharding was bewonde-
renswaardig. 

— Einde dezer  maand, wordt door  den e kunst-
kring "  eene tentoonstelling gehouden van afbeeldingen van 
oude Zeeuwsche gebouwen en van voorwerpen, betrekking 
hebbende op de kunstnijverheid in vroegere tijden van Zeeland. 

e zijn door  den . v. Binn. Zaken beschikbaar 
gesteld, de verschillende opmetingen van oude monumenten, 
die aan het departement aanwezig zijn, terwij l enkele par-
ticulieren ook belangrijke voorwerpen hebben toegezegd. e 
tentoonstelling zal ongeveer  drie weken duren. 

n het . t van s heeft de heer  A. t een plan 
ontwikkeld voor  een open doorgraving naar  zee. c heer t stelt zich voor 
een kanaal van 400 . breedte; de plannen zijn echter  geprojecteerd op eene 
breedte van 300 , cene breede rivierar m dus als de s voor  Botterdam, 
waarbij  gedeeltelijk door  verbreeding van het Noordzeckanaal kan worden 
gebruik gemaakt cn met een bocht bij  de Petroleumhaven te Amsterdam. 
Verlegd behoeft voor  het vaarwater  niets tc worden, alleen hier  en daar  ont-
eigend een huis of ander  eigendom. e richtin g is eehter  juist gekozen om 
zoo min mogelijk bezwaren le ondervinden. t kanaal passeert, den spoorweg 
Velzcn-Sandpoort, komt dan in een afbellend terrein bij  Buitenhuizen, loopt 
door  de s tot aan de nieuwe havenwerken van Amsterdam, gepro-
jecteerd als een samenhangend handelsterreiu. dat geheel kan worden afgesloten, 
en een soort van vrijhaven kan vormen. 

e kosten van onteigening en uitgravin g v or  die werken zouden zeer 
gering zijn en geheel gedekt worden door  de opbrengsten van het terrein, 
dat als commcrciecle. industrieelc onderneming geheel op zich zelf staat en 
vooral voor  de Ameriknansche lijnen in de toekomst belangrijk kan worden. 
Een breede handelskade is daar  ontwerpen met hangards, cn andere inrich -
tingen en twee rije n sporen, zoodat dc schepen aan beide zijden kunnen laden 
cn lossen. 

Ten zuiden van het havenfront liggen twee havens van 8 en 6 meter 
diepte, bestemd voor  verschillende eisehen der  scheepvaart en daarbij  wagen-
parken van 500 en 1000 spoorwagens. Aan den oostkant een rangeerterrein 
van 1000 , bij  eene breedte van 100 . e inrichtin g is zóó ontworpen, 
dat de Oosterspoor  met een bocht naar  de handelskade kan loopen. 

t kanaal, dat van u naar  Buitenhuizen 25 millioen moet kos-
ten, moet vri j  zijn van sluizen en bruggen, zoodat alle spoorwegen afgesne-
den en sommigen omgelegd zullen moeten worden. t plan is geheel onaf-
hankelijk van de droogmaking van de Zuiderzee. 

t ontwerp cn de memorie zullen worden gedrukt cn later  in het 

t worden behandeld. 

T N . 

E A A  V A N . 

E r schijnt — zegt de e Bauzeitung — een noodlottig gesternte tc 
zweven boven de oude bouwwerken van Spanje. 

Nadat dc Cathcdraal van Seville, door  dc instortin g van eenige gewelven, 
gedeeltelijk verwoest werd, vervolgens een der  schoonste zalen van het 
Alhambr a nabij  Grenada door  brand groote schade leed, en de Armeri a te 
Toledo geheel door  het vuur  werd vernield, is nu weer  de eerwaardige 
gothische Cathcdraal van Valladolid het vuur  ten offer  gevallen. 

e bouw van de kerk werd in 1585, onder  de regeering van Filip s
aangevangen. s in 1841 had het gebouw, door  het instorten van een der 
torens, belangrijke schade geleden. 

Van Benvenuto Cellini is voor  eenigen tij d een kostbaar  werk ontdekt, 
namelijk een crucifi x in zilver  gedreven, van zeer  groote afmeting. Binnen-
kort zal het uitvoerig beschreven worden iu een werk, handelende over 
kunst, van de hand van den heer  Guasti. 

N ENZ . 

e ingenieur  l c kl . van den Waterstaat in O. , . N. , met 
verlof in Nederland, zal voor  een korten tij d naar  Suriname gezonden wor-
den, tot het instellen van een techuisch onderzoek in verband met de ver-
betering der  afwatering in en om Paramaribo. 

Bij  den Waterstaat cn 's lands B. O. W. is de heer  J . Nuhout van der 
Veen. laatstelijk ingenieur  l c kl. , belast met de waarneming der  betrekking 
van ingenieur  2e kl . en toegevoegd aan den chef der  2e Waterstastsafd. 
voor  de opnemingen o. a. in Zuid-Bagelcn, beoosten de . 

e tijdelij k waarn. adsp. ing. A . J . J . van t is toegevoegd aan den 
chef der  5e Waterstaatsafd. in het belang vau een watervoorziening in het 
distric t Tcngger  (res. Pasoeroean). 

Tot directeur  der  gasfabriek tc Pnrmcrcnd is benoemd dc heer . Zijlstra , 

te Utrecht. 

e navolgende opzichters 2e kl . van 's s Waterstaat zijn verplaatst: 
S. , van h naar  het le district (Groningen). 
J. P. vnn Balgony, van Weert naar  het rivierbeheer. 
J . . , van Grave naar  bet 10e district . 

c opzichter  4e kl . A . A . Benders, van Alfcn a. d. , naar  het 7c 
distric t . 

Allen met ingang van 1 Apri l a.s. 

E G N». 8. G -.5  1893. 

! VA N l A T A : 

. G. J A N S E N , G. A . , W. T t'ZN. , 

. E JONG  cn P A U  J . E . 
Bijdragen tc adressecren aan den r  W. T ('ZN. , 

Ueguliersgracht 120 te Amsterdam, en al wat de Administrati e van 
het Genootschap betreft, aan den len S American hotel te 
Amsterdam. 

N VA N BUT . 

t orgaan met technisch gedeeld wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. e jaarlijksch e contributi e 
voor  het lidmaatschap bedraagt -. 

Voor gewone leden (te Amsterdam w o o n a c h t i g ) . . .. ƒ 12.— 
n kunstlievende leden ,, 10.—. 

buitenleden „  7.50 

N V A N T . 

le. e 985e gewone vergadering zal gehouden worden op 
Woensdag 1 t a.s., des avonds 8 ureu, in het Genoot-
sohapslokaal. 

Agenda: 
a. n van het Bestuur. 
b. Ballotage van de heeren J. A . van der , (voorge-

steld door  de heeren . G. Jansen en C. W. Nijhoff ) en 
. A. Scholz (voorgesteld door  de heeren W. t Cz. 

en Paul J. de Jongh) als gewone leden. 
c. g van den heer  G. A. Zeeman : Foto-

grafiën van Venetië en van het paleis Bevilaequa te Bologna. 
d. Bijdrage van deu heer  W . t Czn. 
2e. Ue inlevering der  prijsvraag voor  diploma's, betrekking 

hebbende op de tentoonstellingen van Nationale Nijver -
heid eu van , in de maand Juni 1893 te Win 
schoten te houden, is vastgesteld op 15 Apri l a.s. Volledige 
programma's zijn op aanvrage te verkrijgen bij  den len 
Secretaris, l te Amsterdam. 

Namens het Bestuur, 
 le Secretaris, 

C. W. . 

. 
Voor  eeuigen tij d moest in de t te Amsterdam 

een hoekhuis gesloopt worden wegens bouwvalligheid. r 
herhaalde verbouwingen van het ondergedeelte, waarbij  aan 
het spiegelglas in de pui voortdurend grooter  plaats werd 
ingeruimd, bleek eindelijk de grens van bestaanbaarheid 
voor  zoodanige constructies bereikt te zijn en werden op 
zekeren dag de werklieden door  een onheilspellend gekraak 
— gelukkig nog bijtijd s — voor  het gevaar  van instorting 
gewaarschuwd. 

Thans is men bezig het geheel geatnoveerde gebouw weer 
°p te trekken doch, vreemd genoeg, volgens hetzelfde balan-

| ceer-systeem dat vroeger  werd toegepast. e gegoten 
ijzeren kolommen van uiterst slanke verhoudingen, zullen 
weer  dienst doen om de massieve steenen gevels van den 
bovenbouw te torschen. 

n zoodanige constructie bij  ingebouwde winkelhuizen 
waar  men dus twee volgenietselde zijmuren bouwt die alle 
balken en het daarop komend gewicht opnemen — gewoon-
lij k veilig toepassen, een ander  geval wordt het wanneer, 
zooals hier, een breede voorgevel cn een nog breeder  zijgevel 
vervangen worden door  eenige dunne gegoten ijzeren kolom-
men op 3 ik, 4 r  uit elkander  geplaatst en door  een 
 ijzeren puibalk van minimale afmeting. 

l van brand, wanneer  een der  kolommen zich be-
geeft, zal het gebouw in minder  dan geen tijd , in eeu 
puinhoop verkeerd zijn. e ondervinding heeft geleerd, dat 
geen materiaal — hout niet uitgezonderd — zoo spoedig 
alle weerstandsvermogen verliest bij  verhittin g en daarop 
gevolgde snelle afkoeling dan juist gegoten ijzer; en dat 
de verdere bouw braudvri j  zal geconstrueerd worden daarop 
schijnt geeu plan te bestaan, getuige de houten balklaag 
met vloer, die reeds op den puibalk is opgebracht. 

e bouw-verordening bevat blijkbaar geen bepalingen 
krachtens welke de gemeente bevoegd is dergelijke gewaagde 
constructies te verbieden. Wel kan men erin lezen, dat de 
muurdikte n voor  woon- en winkelkuizen bij  een bepaalde 
hoogte der  muren niet beneden een zeker  minimum mogen 
genomen worden, doch wanneer  men zooals hier, in 't geheel 
geeu muur maakt of, gelijk ook wel gebeurt, de muren 
zoodanig met openingen doorbreekt dat er  niet meer  dan 
zeer  smalle dammen overblijven, in die gevallen schijnt men 
de meest koene evolution te mogen wagen zonder  vrees van 
met de Bouwpolitie in eontlict te komen. 

Wi j  gelooven dat eenige bepalingen te dezen opzichte, in 
de Verordening op het bouwen, noodig behoorden opgenomen 
te worden. 
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E E N F VOO
E . 

Een van de eigenaardige verschijnselen in onze negen-
tiende eeuw is de in het oog loopende begeerte tot het 
opsporen van oorspronkelijke documenten en het streven om 
alle mogelijke bijzonderheden te verkrijgen op gebied van 
geschiedenis, kunst en wetenschap 

t is duidelij k bewezen, niet alleen door  talrijk e ge-
schriften van verschillende schrijvers, door  medewerking van 
genootschappen, regeeringeu of vorsten maar  ook door  de 
belangrijke archeologische zendingen gedaan door  bijna elke 
beschaafde natie der  wereld, welke zendingen belast waren 
met het ontdekken van de overblijfselen der  beste monu-
menten der  oudheid in Griekenland, Egypte of Azië zoodat 
ze in staat waren een nieuw licht te werpen op het onder-
zoek van et //origine''  zoo aantrekkelij k voor  dc hedendaag-
sche menschheid. 

e bekendheid met de geschiedenis der  bouwkunst 
leidde tot de ontdekking, dat de meest beroemde ontwerpen 
der groote meesters der  renaissance bf onuitgevoerd bleven, 
bf door  latere veranderingen totaal bedorven werden. 

e roemrijk e namen van Brunellesco, Alberti , Bramante, 
, Peruzzi, de Sangallos, Vignola, Palladio ; om alleen 

zich tot ë te bepalen, kunnen dienen ah overtuigende 
voorbeelden dezer  waarheid. 

Op verschillende tijdperken onzer  eeuw, is weliswaar  de 
aandacht gevestigd op verzamelingen van zulke bouwkun-
stige documenten, dank zij  de artivitei t van begaafde mannen 
als de professors T. . n en J . Burckhardt , de 
uitgevers der  beide laatste edities vau Vasari eu ook van 
architecten als e Tarouill y e.a. 

t h gouvernement heeft de belangrijkheid 
aangetoond van deze klas van documenten, door  de uitgave 
van een ofllcieelen catalogus der  architektonisohe teekeningen 
in de Uffizi-galeri j  te Florence; ook is daarin een lijst 
opgenomen van boeken, in verband met dit museum uit-
gegeven door , Tovanovits en vele anderen. 

e pogingen echter  strekken zich slechts uit tot een 
zeer  beperkt gedeelte, iu vergelijking met wat zou gedaan 
moeten worden ; tot dusverre is evenwel een algemeen en 
svstematiesch onderzoek niet tot stand gekomen. 

Zelfs Parijs bezit geene afzonderlijke afdeeling voor  het 
verzamelen van oude architectonische teekeningen, zooals 
die bestaan in Florence, (bovengenoemd) op het kasteel van 
de n van Engeland te Windsor, en ook te n ; 
ook zijn er  verspreide collecties van zulke documenten, 
voornamelijk in de prentenkabinetten van het Britsch- en 
het Soane-museum, in het , in „le s archives de bati-
ments civils"  te Parijs, en bij  vele particulier e verzamelaars. 

r  den architect-archeoloog . von Geijmüller  te Parijs 
zijn pogingen aangewend tot het oprichten van een inter-
nationaal archief voor  bouwkundige documenten; ter  uit-
eenzetting van dat plan heeft hij  aan „th e l e 
of Britsch Architects" , te n een schrijven gericht vau 
den volgenden inhoud : 

s vele jaren heb ik eraan gedacht welke de beste 
middelen zouden zijn ter  nasporing van de groote verzame-
ling van teekeningen welke bestaan in alle deelen van 
Europa, iu de hoop daardoor  documenten te vinden, betref-
fende Bramante en de architekten der e ; en iu 
den loop mijner  uitgebreide onderzoekingen ben ik tot mijn 
vreugde meermalen beloond met het ontdekken, of tenmin-
ste met het te voorschijn brengen van een groot aantal 
van zulke werken. k ben daardoor  tot de overtuiging ge-
komen, dat niet veel meer  moeite, dan ik mij  tot dusver 
daarvoor  gegeven heb, kan leiden tot meer  volkomen 
resultaten, dan mij  zijn ten deel gevallen ; en met dit oog-
merk heb ik een schrijven gericht tot de vrienden en col-
lega's in Amerika, zoowel als aan hen, die mij  persoonlijk 

bekend zijn in n en copie van dat schrijven berust 
in de bibliotheek van het . 

g jaren zijn voorbijgegaan, sedert ik de studie begon 
van oorspronkelijke architectonische teekeningen, welke 
documenten mij  eene goede handleiding was bij  het opstel-
len mijner  verschillende boeken eu brochures, handelende 
over  de geschiedenis der  meesters uit het tijdper k der 
renaissance. e ondervinding welke ik heb opgedaan bij 
mijne nasporingen heeft mij  tot de conclussie gebracht, dat 
het van zeer  groot belang zoude zijn voor  de geschiedenis 
en archeologie, wanneer  lo. dit onderzoek geleidelijk zou 
worden uitgestrekt tot alle openbare en particulier e verza-
melingen van Europa; 2o. wanneer  alle teekeningen, hetzij 
uitmuntend uit esthetisch oogpunt, of belangrijk als docu-
menten voor  de geschiedenis van stijl , monumenten en 
meesters, langs photographischen weg werden gereproduceerd 
tot eeu voldoend groot aantal j  3o wauueer  deze photogra-
phiëu iu klassen werden verdeeld, overeenkomstig den aard, 
als: nationaliteit, school, meester, gebouwen, enz. zoodat 
daardoor eene algemeene verzameling zou ontstaan, welke 
de naam zou kunnen dragen van : l Photo-
graphic Archives." 

k heb getracht de voordeden aan te tooneu aan zulk 
een archief verbonden ; ik zal er nog een uoeinen ; ieder 
land zou door  de voorgestelde nasporingen eu daardoor 
ontstaan archief, alle mogelijke inlichtingen kunnen ont-
vangen, hoeveel documenten van nationale kunst van ieder 
land afzonderlijk , er  aanwezig zijn in de verspreide verza-
melingen over  geheel Europa. 

{Wordt vervolgd.) 

Q  ET "  le . 

Vergadering van 11 1'ebr. 1893. 

e in de voorgaande vergadering benoemde Voorzitter , de heer  E . W . 

j  F. , die zich deze keuze na rij p beraad had laten welgevallen, sprak 

' hij  de opening dezer  eerste door  hem gepresideerd wordende vergadering de 

! beste wenschen uit voor  dc Verecniging en uitte de hoop dat „Art i et -

dustrial "  vri j  van elke partijdigheid , ieder  ter  zijner  tijd , zoowel het kwade 

als het goede van zijn werken ouder  'toog zou brengen en zoodoende door 

j  samenwerking zou trachten dc kunstnijverheid te bevorderen. 

Nadat de vergadering geopend was eu de leden van hunne zetels waren 

opgestaan, herdacht de Voorzitter  in welgekozen woorden het onlangs nfge-

gestorven eerelid der  vcreeniging .1. 1'. , in leven r  der 

Uaagsche Academie van Beeldende kunsten. j  herdacht den afgestorvene 

als een groot knnsteuuar, eenvoudig van karakter , aau wien menig kunst-

broeder  zijne opleiding en ontwikkelin g tc danken heeft. Ecu der  wanden 

\ vau dc zaal hood, ter  herdenking aan wijlen den heer n ecne fraaie 

rouwtropce aau, waarop s portret met immortellen krans prijkte . 

Ook het afgestorven kunstlievend li d . Pander  werd door  hem herdacht 

i cn al was hij  zelve geen kunstenaar, veel beeft bij  bijgedragen tot het 

helpen bevorderen der  kunstnijverheid. 

t bezoek van . . dc n Weduwe s aan de Uaagsche 

. plateelbakkerij g cn aau het magazijn van den heer  Phiüppona, 

alwaar . . een tegeltableau bezichtigde vervaardigd naar s 

„Staalmeesters"  en afkomstig uit de plateelbakkerij  van Thuofl cn -

ohère tc , werd met genoegen opgemerkt. t getuigde van belangstel-

lin g iu de Nederlandschu kuustuijverheid cn dc wensch werd uitgesproken 

dat ook vele andere autoriteiten dit voorbeeld van n. . mogen volgen. 

Ook werd de aandacht van de leden gevestigd op het beschilderd plafond 

, in de trouwzaal van het raadhuis te 's Gravcnhage, uitgevoerd cn ontworpen 

' door  den beer  Sturm, leeraur  aan de kunstnijverheidschool te Amsterdam. 

Van de Xcderl. j  t. b. v. Nijverheid was ingekomen het be-

kende schrijven in zake vakonderwijs. t bestuur  zul e leden benoemen 

1 om de Commissie in zake het onderzoek naar  het vakonderwijs ter  zgde te 

staan. 

r  den heer  llaakxmau werden vervolgens besproken eenige mcdedcclin-

gen, gedaan door  dr . G. Galland, priv . docent aan de „technische "  te 

n over  dc nationale bouwkunst, als voorloopster  der  beroemde Neder-

landsche schilderschool. . Galland heeft daarin doen uitkomen, dat onze 

Nederlandsche architecten in dc 16e cn 17c cenw, vooral in bet tijdper k 

der e renaissance, een zeer  groot kunstgevoel beïaten, en noemt het 

stadhuis tc 'a-Gravcnbage en Bolsward, dc waag te Alkmaar en vele andere 

bouwwerken, ware meesterstukken. , zegt hij  verder, waren 

onze . architecten uit die dagen niet, maar  zij  bouwden fraaie torens en 

pittoreske woonhuizen cn ook hun binnenarchitectuur  getuigde vnn goeden 

smuuk. n zijn twee geschreven standaardwerken, le. Geschichte der -

dischen Baukunst und Bildncrei , 2e. r  Grosse t und z von 

Nassau der  Brasiliancr, beschrijft hij  de e kunst. 

Zij n boek is een welgeslaagde poging om ecne goede beschrijving te geven 

van het kunsthandwerk, dat daarin volledig behandeld woidt. j  voorkeur 

staat dr. Galtand stil bij  den overgang der  kunst van de 16e op dc 17e eeuw. 

c woonhuizen uit dien tij d hadden cachet cn men sprak zelfs van e 

en e woonhuizen. Als groote bouwmeesters uit die dagen mag men 

noemen k dc r  cn Jacob van Oampen, welke eerste zich te Am-

sterdam vestigde en over  wiens vele bouwwerken men verbaasd staat. t 

ook onze kunstnijverheid hoog stond bewijst wel, dat een e tegelbakker 

naar  Berlij n werd ontboden om daar  werkzaam te zijn en terecht spreekt 

dan ook de vreemdeling van eene Nationale Vaderlandsehe kunst. e hij -

dragen worden toegelicht door  verschillende schetsen van bouwwerken uit , 

die dagen, vervaardigd door  den heer  J , G. Smits. 

c spreker  wenschte uitin g tc geven van de belangstelling in hetgeen dr. 

Galland als buitenlander  doet en stelde daarom voor  hem tc benoemen als 

cerclid van „Art i et 1, hetgeen door  bet bestuur  iu overweging 

zal worden genomen. 

Naar  aanleiding dier  medcdeelingen maakte een der  leden de opmerking 

dat hij  het betreurde, dat niet de e Vereeuigingen de handen in 

een slaan om te doen wat thans door  een vreemdeling is gedaan. Veel, zegt 

hij  is op bet gebied der  kunst in ons land nog te ontginnen, doch de -

lander  zelve laat dat alles braak liggen cn kan hij  zich verecnigen om dr . 

Galland tot cerclid te benoemen, „Art i et "  wende zich dun ook 

tot dc e vereenigingen om te trachten door  samenwerking op dit 

gebied der  kunst practisch werkzaam tc worden. 

r  den len Secretaris. P. du n Fzn. werd op geestige wijze de 2e. 

jaargang van het tijdschrif t der  vcreeniging bij  de vergadering ingeleid, dat 

alle waardeering verdient zoowel om inhoud als uitvoering der  platen. 

Als werkend lid werd voorgesteld de lieer  A . G. Fransie terwij l tot kunst-

lievende leden werden aangenomen de heeren: F. van , . F. vau 

Sas, .1. . , J . A . , P. Zalmc cn W. Schluscn. 

Behalve de tweede jaargang van genoemd tijdschrift , waren voor  de kunst-

beschouwing afgestaan verschillende werkstukken (decoratief schilderwerk) 

der leerlingen van de. Academie van Beeldende kunsten, afdeeling -

verheid. Verschillende dier  compositiën maakten een zeer  goed tiguur  door 

kleur  of door  tcckening, maar  meestal door  beiden. Studies naar  de natuur 

van bloemen cn bladen leverden stof voor  het ornament. Een der  leden 

gevoelde zich dnu ook gedrongen deu heer  E . W. F. , onder  wiens 

leiding deze werkstukken vervaardigd zijn, hulde te brengen ; hij  zag in hem 

den man met talent waarop onze Academie trotseh mag zijn. 

. 
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hun ,hn Jlerr . 

Na lezing vau des n s antwoord, of beter  tirade, was 't , 
alsof zich iels doezeligs van mij  had meester  gemaakt. Er  kantelde door 
m'n brein, „u w drie-voet-superioritcit, 'n snik, dertien tranen" , een paskwil 
vaa 'n zonnetje. Zoo'n zonnetje, als ik wel eens heb zien afsteken, doch, dat 
slecht afging, aangezien het kennis had gemaakt in de leiding naar  een 
riool, waar  die zonnetjes niet tegen kunnen, waarom bet dau ook beter  ware 
geweest haar  niet af tc steken. 

"au parelen ! maar  alleen, parelen voor  dc 
ongenietbare parelen ! waarom hebt ge uw kwaliteit niet hoog gehouden, of, 
gevoelde men niets voor  uwe waarde, begreep men die niet P 

O ! ja, dit alles dwarrelde mij  door  't hoofd tot zelfs die r  X cn 
J toe maakten sprongen, link s eu rechts door  mij n hersenkas, cn schreeuwden 

en gilden: het redactielid t heeft ecu lans gebroken voor. . . . „d c 
nieuwe schoone toekomst". 

Zoo sufte ik cene wijle, voort, cn ziet! . . . daar  daagt de schim van 
n Quichot in heraldieke gedaante voor  in' n geest op, die niets trotsecrende 

'™ n Quiehot, die millioenen lansen zou gewaagd hebben voor  idealen van de 
grilligst e soort, om ze wellicht „met gepaste rouw in het harte, in de koeste-
rende stralen van een kalenderzonnetje tot wasdom te brengen". 

J A N . 

Billijkheidshalv e patsen wc dit ingezonden stukje. t al of niet mooi 
'j n van den kalender  in kwestie blijk t hieruit duidelijk , dus is verder 

«nryven overbodig. . 

J T O T G . 
Afdeeling 's . 

Vergadering gehouden 17 Febr. 1893. 

Na het afdoen der  gewone werkzaamheden trad als spreker  voor  dezen 

avond op dc heer  N. W. g en hield cene lezing over t onderzoek 

van Bouwmaterialen." 

Bij  het begin dezer  eeuw, zegt spreker, was vau het onderzoek van bouw-

materialen nog weinig bekend cn werden de materialen slechts up het oog 

gekeurd. Genoemd onderzoek is dan thans ook nog slechts in zijn kindsheid, 

maar gaat ecne groote toekomst tegemoet cn mag derhalve wel aller  aandacht 

trekken. c korte tij d waarover  spreker  heeft te beschikken veroorlooft hem 

niet bij  alles stil te staan, cn hij  zal dan ook alléén eene vluchtige beschou-

wing kunnen geven. 

e portland-cement fabricage heeft wel de grootste stoot gegeven tot het 

gaan doen van onderzoekingen cn sjwedig begrepen de verschillende regee-

ringen, dat bet noodig was voorschriften tot keuring te geven, onder  welke 

regeeringen Nederland ook nis één der  eerste gerangschikt kan worden. e 

gegeven voorschriften zijn echter  niet allen juist, daar  deze constant zijn 

terwij l het onderzoek nog slechts, zooals boven gezegd, in hare kindsheid is. 

Proefstations voor  bouwmaterialen werden ook weldra opgericht. 

e wetenschappelijke methoden van onderzoek worden thans vastgesteld 

door  technicii die om dc twee jaren vergaderen. 

Zulk cene cerate vergadering werd gehouden tc n in 1884 en later 

richtt e men eene permanente commissie op, die in 1890 te Berlij n voor  het 

eerst confereerde. 

Zoodoende verkrijg t men meer  eenheid en de besprekingen tusschen fabri -

kanten cn afnemers maken het mogelijk tot verbetering tc geraken. 

n vij f deden spliste spreker  zijn rede en behandelde achtereenvolgens le. 

het hout, 2e. de verf, 3e. dc metalen, 4c. dc bindmiddelen, 3c. de steencn. 

Van het hout valt weinig te zeggen, dat wordt op het oog gekeurd en is 

achterlijk , wat het volgens sprekers meening wel zal blijven, aangezien het 

geen kunstprnduk t is. t bepaalt zich alleen tot een chemisch onderzoek 

bij  gckyanisccrd-gccrosecrd hout of dergelijkcn cn voor  het berekenen der 

draagkracht wordt cene zelfde methode toegepast als bij  het ijzer. 

c verf ondcrschcidc men iu natte en droge verf. c natte verf is 't best 

door  een praktisch werkman in de praktij k te keuren en evenzoo het nagaan 

van chemische invloeden op verf, daar  atmospherischc invloeden moeielijk in 

een laboratorium zijn na te bootsen. Wel is tc onderzoeken of droge verf 

zuiver  wordt geleverd en uit welke bcstanddcclen dc verf bestaat. 

Bij  het bespreken der  metalen staat hij  het langst stil bij  het ijzer, als 

zijnde het meest in gebruik zijnde materiaal. n hoofdzaak geldt het daarbij 

bet doen van mechanische proeven, om tc zien of het voldoende weerstand 

biedt tegen trekkende en buigende kracht. 

t onderzoek der  bindmiddelen is een der  voornaamste cn moet met 

juistheid geschieden. e worden onderscheiden in twee soorten, nl. die 

verharden door  het koolzuur  der  lucht cn 2o die verharden door  water. 

Breedvoerig behandelde Spreker  het onderzoek van cement en dc verschillende 

proeven, als naald-, druk - en trekproef werden door  hem nagegaan. j  deze 

proeven wordt geen gebruik gemaakt van enkele specie, maar  van een mortel 

waartoe gebezigd wordt normaal kalk cn zand. t zand daartoe tc gebruiken 

is dan Freiwalder  normanlzand. Teneinde aan dit laatste niet gebonden tc 

ziju wordt in de verschillende landen gezocht naar  zand daarmede overeen-

komende. n Nederland is zulk cene zundsoort gevonden iu de provincie 

Groningen cn zal op het eerstvolgend congres worden onderzocht cn besproken. 

Tc zien of bindmiddelen ondoordringbaar  zijn voor  water  is mede van het 

grootste belang, steen, zoowel kunstmatige nis natuurlijke , wordt gekeurd tegen 

druk en temperatuursverandering. Evenzoo is dit het geval bij  pannen cn 

dergelijke, waarbij  echter  ook het doorlatingsvermogen moet onderzocht 

worden. 

r  cene commissie, bestaande uit dc heeren : J . , F. van 

Wij k en J . 1'. e werd verslag uitgebracht over  vraag no. 3, gesteld 

door  het Bestuur  der j  tot bevordering der  Bouwkunst, n.1. : 

e moet een plank van een kegelbaan geconstrueerd worden, opdat zy zoo 

min mogelijk aan werking onderhevig is P Welke soort van hout kan daar-

voor  het beste dienen ? Zij n er  andere constructies bekend, welke met goed 

gevolg een houten k kunnen vervangen P 

Volgens het oordcel der  commissie moet dc plank geconstrueerd worden 

van ribben ter  lengte van 4 - 1,50 , hoog cn breed _)_ ; 0.08 . 

met groef cn messing in verband ineen gewerkt cn op afstanden van 0.75 

. opgesloten met moerbouten welke tevens dienen om daaraan opstaande 

hoekijzers tc verbinden die aan stenige houten of ijzeren onderliggers beves-

tigd moeten worden. 

Vaste, weinig aan scheuren cn krimpen onderhevig zijnde houtsoorten 
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dienen hiervoor  in 't algemeen gebezigd te worden, vooral diiii r  waar  de 

kegelbaan aan afwisselende weersinvloeden is blootgesteld. - of Teakhout 

kan onder  de beste hiertoe tc bezigen houtsoorten gerangschikt worden. 

n hetere constructie dan een houten kcgelplnnk is dc commissie niet 

bekend. 

Behalve de 2c jaargang van het tijdschrijf t der  vereeniging „Art i et -

dustrie"  cn het plaatwerk c nnd o Arctiitectur" , was voor  dc 

kunstbeschouwing afgestaan een fraaie collectie schetsen van bouwkundige 

onderwerpen, geteekend door  den kunstschilder  J. O. Smits. Vooral deze 

laatste trokken in 't bijzonder  dc aandacht. 

Als leden der  afdeeling werden aangenomen dc heeren . . ('. , 

rijksbouwmeester en G. a Tiddens. 

. 

E N  VA N E . 

r  wijlen Vrouwe E. C'. 11. ('. des Tombe, douairière van G. J . graaf 
van der  Goltl , op 12 r  1S92 te 's Gravenhage overleden, is ten 
behoeve van 's s m te Amsterdam, gelegateerd de gouden beker, 
aan den Admiraal dc r  vereerd, ter  zake van het verbranden van de 
Engclschc vloot in dc rivier  van . 

e beker, welke dc herinnering bewaart aan een der  roemrijkst e wapen-
feiten nit de geschiedenis van onze zeemacht, zal eerlang in het Ncdcrlandsch 

m tc Amsterdam tentoongesteld worden. 
n dc St.-Vt. No. -tl leest men aangaande dezen beker  de navolgende 

bijzonderheden : 
e in een lluweelen foudraal bewaarde beker  is geheel vau goud cn bestaat 

uit een kop op een voet gesteld en met een deksel gesloten. A l dc proft -
lceringcn zijn versierd met gedreven acanthusbladeren, welke met wit en 
zwart email opgehoogd ziju. 

Om den buik van den kop ziet men in veelkleurig email afgebeeld het 
verbranden der  Engclschc vloot door  de Nederlandsche, onder  leiding van 
Cornclis dc Witt , als gevolmachtigde der  Staten, van den l 

l Adriaanszoon de , als opperbevelhebber  der  vloot, cn van den 
l Van Ghent, als aanvoerder  van het afgezonden smaldeel. 

e verschillende plaatsen zijn met de volgende opschriften aangeduid: 
('lirtham . Upton, Queenborow, 't Eyland Shcpey, 't fort Shirnasse, . 

e bovenzijde van het deksel is vlak en prijk t met het geëmailleerde 
wapenschild van . 

n het deksel leest men het volgend opschrift: 
„Extrac t Compcndieus, den 2 Juli j  1667. 

„O p 't geproponeerde vnn n G. n is bij  dc Staten goedtgevon-
„den dat on den . dc , Slandts vlote als Generaal gecomman-
„deer t hebbende, over  cn ter  sneckc van het fnmeuse cxploict den 21, 22 
„en 28 Junij  1667 op de revieren vnn n cn van r  int werek 
„gestelt, vereert sal worden een goudc cop, daarop 't voorsz. exploict witge-
„heelt zy en dat tot een gedenckieecken iu zijne Familie en voor  de Fosteriteyt. 

„  Accordeert in Substantie met de liesoletie 
nvan de Staten. 

. VA X " 

Bij  den gouden kop zijn gevoegd : 
a. een zilveren medaille, blijkens het opschrift C. Al) . F. gegrnveerd docr 

Christoffel Adolfszoon. Op de voorzijde het beeld van dc , met het 
volgend opschrift : 

l de r  proviuciaru m eonfocderat bclgic : architalassus dux ct 
eques." 

Op dc keerzijde eene afbeelding van den zeeslag in de rivier  van -
ter, met het woord :

— n schrijf t uit h : 
Tussrhcn dc regeering cn het bestuur  der  gemeente is geschil gerezen 

over  het te volgen leerplan aan de e School voor  nuttige cm beel-
dende kunsten alhier. Vermit s dc gemeente voor  die school jaarlijk s een 
rijkssubsidie geniet van f5000, ia het l e e r p l an aan dc goedkeuring 
van den minister  vnn binncnlandschc zaken onderworpen. 

Op voorstel vnn den eerst onlangs benoemden directeur, maar tegen het 
advies van dc vergadering van leeraren, werd met het oude leerplan, dat 
jaren achtereen gebleken was deugdelijk te zijn, gebroken. c verandering 
was zeer  ingrijpend ; aan dc beeldende kunst zou voortaan een zeer  beschei-
den plaatsje worden toegekend, verschillende vakken, niet schilder- of beeld-
houwkunde in verband staande, zou men eenvoudig laten vervallen en dc 
bouwkundige vakken moesten meer  op den voorgrond treden. e verandering 
was tc beschouwen als een kenmerkend gevolg van de keuze, voor  het bestuur 
der school gedaan, toen een bouwkundige is benoemd. 

n heeft de minister  zich tegenover  het gemeentebestuur  niet 
onbetuigd gclntcn ; hij  wilde, dat het oude leerplan weder  gevolgd werd, cn 
toen men van dc zijde der  gemeente tegenstribbelde, heeft dc minister  met 
niet minder  dan met intrekkin g van het rijkssubsidie gedreigd. Zoo goed 
en kwaad het kan, sukkelt men nu zonder  leerplan voort. e toestand kan 
niet voortduren. 

Naar  men meent, zal dc d in dc eerstvolgende vergadering met het 
geschil in kennis worden gesteld. e het dan tevens blijken , dat het 
het gemeentebestuur  ernst is, de e School in haren ouden luister 
tc handhaven. 

— e heer  J. J. van , leeraar  aan de Ambachtschool te Arnhem, 
is benoemd tot eerelid van de Académie  des ineeutenrs, industriels 
et exposant*, met toekenning der  groote gouden medaille. 

e onderscheiding viel hem ten 'deel wegens zijn uitvindin g van een 
ij-opruimer , waarvoor  hij  iu onderscheidene landen octrooi verkreeg. 

T N . 

n de c volksvertegenwoordiging waren meermalen bemerkingen 
gemaakt tegen de te weelderige inrichtin g van dc in den luaUtcn tij d 
gestichte postkantoren. . Stephen, de hervormer van het e post-
wezen, tegenwoordig staatssecretaris, heeft namens de regecring hierop geant-
woord. 

j  beriep zich wat den eigenlijken bouw bet n.f. op dc bestaande voorschrif-
ten, v lgens welke de architecten gehouden zijn met eenvoudige middelen 
een schoon geheel daar  te stellen en valsehe effecten tc vermijden bijv . de 
overlading der  gevels met ornumcntule molieven. Zooveel mogelijk moet de 
pleisterurehitectuur  tengunste van het echte materiaal gemeden wordtin . Wat 
betreft dc hoogt: kosten, wuarmede dikwijl s het verkrijgen Tan geschikt terrein 
iu de centra der  steden gepaard gaan, zoo toonde hij  aan, dat het pos'verkeer 
een zoodanige plaatsing der  hoofdkantoren noodwendig vorderde. Aan den 
anderen kant echter  is hiervun een gevolg, dat de gebouwen in hunne uit-
wendige gedaante, zich behooren tc voegen naar  het karakter  der  stad in 
welks voornaamste kwartier  zij  worden opgetrokken. 

Terecht vreet de spreker  erop, dat wanneer  de middeleeuwen ons postwezen 
gekend hadden, de steden nu zeker  tal van karakteristieke gebouwen iu dit 
genre zouden hebbeu aan te wijzen. t Gewondhaus te Jlrunswij k en dc 
Gürzenïch te n kan men beschouwen als voor  doeleinden van ongeveer 
gelijke strekking te zijn geslicht. n beide gebouwen is het eigenaardig 
architectonische karakter  der  betreffende steden goed uitgedrukt . 

Een andere factor  voor  de bouwkosten der  postkantoren zijn de annexe 
dienstwoningen, welke met het oog op den nachtdienst, toezicht enz. niet van 
het hoofdgebouw kunnen gescheiden worden. 

e Pleissunburg te , een der  weinige historische gebouwen, waarop 
die stad nog bogen kan, zal, mei het oog op de bestaande uitbreidiugsphinneu 
der bebouwde kom, gesloopt worden. t tegenwoordige stol werd in 1519, 
ter  vervanging van den ouden Pleissenburg, die een weinig zuidelijker  lag, 
door s r  gebouwd. c oude sterkte was in 151-7, tengevolge 
van een belegering der  stad door  keurvorst Johann Friedric h den Grootmoe-
dige, zoodanig in verval geraakt, dat s van Saksen ze geheel liet 
afbreken; het gebouw hod toen re-ds ten historische vermaardheid, o.a. door 
het daar  gehouden twistgesprek tusschen r cn dr. . Aan t ter, 
den bouwmeester  van het r  raadhuis werd toen opgedragen een 
nieuwen burg te bonwen naar  Jtnliaanschc voorbeelden, met name hei kasteel 
vun . t uitwendige was in 1551, het inwendige in 1557 ouder 
keurvorst August voltooid. n de oorlogen der  17de cn 18de eeuw speelde 
dc sterkte een belangrijke rol . Thans zal alleen dc toren in het r 
wapen voor  het nageslacht de herinnering aan vroegere grootheid bewaren. 

. B. Z. 

 groote machinehal van de laatste Parijsche wereldtentoonstelling 
zal, naar  «the Builder "  meedeelt, afgebroken worden. n heeft lot dusver 
voor  deze reusachtige ruimt e geen passende bestemming weten te vinden, 
zoodat het gebouw titans doelloos en verlaten op het Champ de s zijn 
lot afwacht. n vreest bovendien, dat dc kosten van onderhoud buitensporig 
hoog zullen worden. Wordt het plan tot slooping doorgezet, dan verdwijn t 
daarmede eeu vun de belangrijkste ijzcrconstruclicn van onzen lijd , een werk 
dat door  technici, zoowel architectonisch als constructief, hooger  werd geschat 
dan de beroemde Eiil'eltoren . 

e russische ingenieur f heeft een ontwerp gemaakt voor  een 
kanaal tol verbinding vun de Oostzee met dc Zwarte zee, den wil daarbij 
dc loop van de a — die in dc Oostzee uitmondt — volgen, vervolgens 
het kanaal, dat reeds tusschen dc Oula en de Bcrezinn bestaat, opnemen en 
eindelijk ook de Berezina zelf, een ucvenrivicr  van dc , welke laatste 
in de Zwarte zee uitmondt. c kosten worden op 8 millioen roebels begroot. 
Een regecringscommissie is reeds belast met een onderzoek naar  de uitvoer-
baarheid en de rentabilitei t vnn het ontwerp. e zeeweg van de Oostzee 
over  Gibralta r  naar  de Zwarte zee is rui m 10.000 . lang. t gepro-
jecteerde kanaal daarentegen slechts 2500 , dus een vierde. Bovendien 
wordt gewezen op de voordeden van het plan uit een oogpunt van defensie, 
dat het namelijk in tijden van oorlog niet meer  noodig zal zijn dc russische 
schepen over  vijandelij k zeegebied van de eene zee in de andere te brengen. 

c .jverecniging van Berlijnsche kunstenaars"  heeft thans .aan het be-
stuur  van de stad n de som van 100,000 mark terugbetaald, welke nog 
alkomstig was van dc jubileum-tentoonstelling en a.m de vereeniging als 
rcntcloozc lecning was geschonken, onder  voorwaarde, dat zij  binnen 10 jaar 
een kiinsienanrshuis bouwde. e vereeniging heeft een dergelijk plan voor-
loopig opgegeven. 

N ENZ. 

e heer  11. van Cam pen, ambtenaar  bij  de 1 lull , . 8. . tc Apeldoorn, 
is als zoodanig bij  dc Zuid-Afrikaunsehe Sp. . benoemd. 

e ingenieur  van den Waterstaat O. . met verlof, Grinwi s Plaat, zal voor 
gouverncmentsrekening en in 't belang vun het irrigatieweien, eeu reis naar 

ë maken. 

c Telegraaf verneemt, dat eerstdaags dc promotic bij  het korps ingenieurs 
wordt verwacht. 

t ingang van 1 i a.s. worden verplaatst: de opzichter  van den 
t der c klasse . , van Zwolle naar  het rivier -

beheer  en de opzichter  3e klasse W . ten Bosch, van het rivierbeheer  naar 
Zwolle. 

e heer . J . . . Thijs , thans belast met de werkzaamheden tot 
verspreiding van het herziene Amsterdamsche peil, is benoemd tot tijdelij k 
adjunct-ingenieur  bij  dc werken tot verlegging van den . 

. C. ttlcffs, Brcbit . 

A E T . 

C \  A 

. «„w„j,., . (. Baai», _<„„„,,„,., . 
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dienen hiervoor  in 't algemeen gebezigd te worden, vooral daar  waar  de 

kegelbaan aan afwisselende weersinvloeden is blootgesteld. - of Teakhout 

kan onder  de beste hiertoe te bezigen houtsoorten gerangschikt worden. 

Een betere constructie dan een houten kegelplank is dc commissie niet 

bekend. 

Behalve de 2e jaargang van het tijdschrijf t der  verecniging „Art i el -

dustrie"  en het plaatwerk „Baro c und o Architectur" , was voor  de 

kunstbeschouwing afgestaan een fraaie collectie schetsen van bouwkundige 

onderwerpen, geteekend door  den kunstschilder  J. G. Smits. Vooral deze 

laatste trokken in 't bijzonder  dc aandacht. 

Al s leden der  afdeeling werden aangenomen dc heeren . E. C. , 

rijksbouwmeester  en G. a Tiddens. 

. 

E N  V A N E . 

r  wijlen Vrouwe E . C. . C. des Tombe, douairière van G. J . graaf 
van der  Goltz, op 12 r  1892 te 's Gravenhage overleden, is ten 
behoeve van 'a s m te Amsterdam, gelegateerd de gouden beker, 
aan den Admiraal de r  vereerd, ter  zake van het verbranden van de 
Engelsche vloot in de rivier  van . 

e beker, welke de herinnering bewaart aan een der  roemrijkst e wapen-
feiten uit de geschiedenis van onze zeemacht, zal eerlang in het Nederlandsch 

m te Amsterdam tentoongesteld worden. 
n de St.-Ct. No. 41 leest men aangaande dezen beker  de navolgende 

bijzonderheden: 
e in een tlnwcclcn foudraal bewaarde beker  is geheel van goud en bestaat 

nit een kop op een voet gesteld en met een deksel gesloten. A l de profi -
lecringen zijn versierd met gedreven acanthusbladeren, welke met wit en 
zwart email opgehoogd zijn. 

Om den buik van den kop ziet men in veelkleurig email afgebeeld het 
verbranden der  Engelsche vloot door  de Nederlandsche, onder  leiding van 
Cornelia de Witt , als gevolmachtigde der  Staten, van den l 

l Adriaanszoon de , als opperbevelhebber  der  vloot, en van den 
l Van Ghent, als aanvoerder  van het afgezonden smaldeel. 

e verschillende plaatsen zijn met de volgende opschriften aangeduid: 
Chetham, Upton, Queenborow, 't Eyland Shepey, 't fort Shirnasse, . 

e bovenzüde van het deksel is vlak en prijk t met het geëmailleerde 
wapenschild van . 

n het deksel leest men het volgend opschrift: 
«Extract Compendieus, den 2 Juli j  1667. 

„O p 't geproponeerde van n G. n is bg' de Staten goedtgevon-
„den dat an den . de , Slandts vlote als Generaal gecomman-
„deer t hebbende, over  en ter  saeeke van het fameuse exploict den 21, 22 
«en 28 Junij  1667 op de revieren van n en van r  int werek 
„gestelt, vereert sal worden een gunde cop, daarop 't voorsz. exploict witge-
„beelt zij  en dat tot een gedenckteecken in zijne Familie en voorde Posteriteyt. 

„  Accordeert in Substantie met de
„van de Staten. 

. VA N " 

Bij  den gouden kop zgn gevoegd: 
a. een zilveren medaille, blijkens het opschrift C. . F. gegraveerd dopr 

Christotfel Adolfszoon. Op de voorzijde het beeld van de , met het 
volgend opschrift: 

l de r  provinciaru m confoederat belgic: architalassus dux et 
eques." 

Op dc keerzijde eene afbeelding van den zeeslag in de rivie r  van -
ter, met het woord:

— n schrqft uit : 
Tusschen de regering en het bestuur  der  gemeente is geschil gerezen 

over  het te volgen leerplan aan de e School voor  nuttige cn beel-
dende kunsten alhier. Vermit s de gemeente voor  die school jaarlijk s een 
rijkssubsidie geniet van fSOOO, is het l e e r p l a n aan de goedkeuring 
van den minister  van binnenlandsche zaken onderworpen. 

Op voorstel van den eerst onlangs benoemden directeur, maar tegen het 
advies van de vergadering van leeraren, werd met het oude leerplan, dat 
jaren achtereen gebleken was deugdelijk te zijn, gebroken. e verandering 
was zeer  ingrijpend ; aan de beeldende kunst zou voortaan een zeer  beschei-
den plaatsje worden toegekend, verschillende vakken, met schilder- of beeld-
houwkunde in verband staande, zou men eenvoudig laten vervallen en de 
bouwkundige vakken moesten meer  op den voorgrond treden. e verandering 
was te beschouwen als een kenmerkend gevolg van de keuze, voor  het bestuur 
der school gedaan, toen een bouwkundige is benoemd. 

n heeft de minister  zich tegenover  het gemeentebestuur  niet 
onbetuigd gelaten; hij  wilde, dat het oude leerplan weder  gevolgd werd, en 
toen men van de zijde der  gemeente tegenstribbelde, heeft de minister  met 
niet minder  dan met intrekkin g van het rijkssubsidie gedreigd. Zoo goed 
en kwaad het kan, sukkelt men nu zonder  leerplan voort. e toestand kan 
niet voortduren. 

Naar  men meent, zal de d in de eerstvolgende vergadering met het 
geschil in kennis worden gesteld. e het dan tevens blijken , dat het 
het gemeentebestuur  ernst is, de e School in haren ouden luister 
te handhaven. 

— e heer  J. J . van , leeraar  aan de Ambachtschool te Arnhem, 
is benoemd tot eerelid van de Académie  dee inventeure, industriële 
et exposanis, met toekenning der  groote gouden medaille. 

e onderscheiding viel hem ten deel wegens zijn uitvindin g van een 
ijsopruimer , waarvoor  hij  in onderscheidene landen octrooi verkreeg. 

T N . 

n de e volksvertegenwoordiging waren meermalen bemerkingen 
gemaakt tegen de te weelderige inrichtin g van de in den laats ten tij d 
gestichte postkantoren. . Stephan, de hervormer van het e post-
wezen, tegenwoordig staatssecretaris, heeft namens de regeering hierop geant-
woord. 

j  beriep zich wat den eigenlijken bouw betref, op dc bestaande voorschrif-
ten, V lgens welke de architecten gehouden zijn met eenvoudige middelen 
een schoon geheel daar  te stellen en valsche effecten te vermijden bijv . de 
overlading der  gevels met ornamentele motieven. Zooveel mogelijk moet de 
pleisterarchitectuur  tengunste vsn het echte materiaal gemeden worden. Wat 
betreft de hooge kosten, waarmede dikwijl s het verkrijgen van geschikt terrein 
in dc centra der  steden gepaard gaan, zoo toonde hij  aan, dat het postverkeer 
een zoodanige plaatsing der  hoofdkantoren noodwendig vorderde. Aan den 
anderen kant echter  is hiervan een gevolg, dat de gebouwen in hunne uit-
wendige gedaante, zich behooren te voegen naar  het karakter  der  stad in 
welks voornaamste kwartier  zq worden opgetrokken. 

Terecht wees de spreker  erop, dat wanneer  de middeleeuwen ons postwezen 
gekend hadden, de steden nu zeker  tal van karakteristieke gebouwen in dit 
genre zouden hebben aan te wijzen. t Gewandhaus te Bronswijk en de 
Gürzenich te n kan men beschouwen als voor  doeleinden van ongeveer 
gelijke strekking tc zijn gesticht. n beide gebouwen is het eigenaardig 
architectonische karakter  der  betreffende steden goed uitgedrukt . 

Een andere factor  voor  de bouwkosten der  postkantoren zijn de annexe 
dienstwoningen, welke met het oog op den nachtdienst, toezicht enz. niet van 
het hoofdgebouw kunnen gescheiden worden. 

e Pleissenburg te , een der  weinige historische gebouwen, waarop 
die stad nog bogen kan, zal, met het oog op dc bestaande uitbreidingsplannen 
der bebouwde kom, gesloopt worden. t tegenwoordige slot werd in 1549, 
ter  vervanging van den ouden Pleissenburg, die een weinig zuidelijker  lag, 
door s r  gebouwd. e oude sterkte was in 1547, tengevolge 
van een belegering der  stad door  keurvorst Johann Friedric h den Grootmoe-
dige, zoodanig in verval geraakt, dat s van Saksen ze geheel liet 
afbreken; het gebouw had toen re-ds ten historische vermaardheid, o.a. door 
het daar  gehouden twistgesprek tusschen r en dr . Eek. Aan , 
den bouwmeester  van het r  raadhuis werd toen opgedragen een 
nieuwen burg te bouwen naar e voorbeelden, met uame het kasteel 
van . t uitwendige was in 1551, het inwendige in 1557 onder 
keurvorst August voltooid. n de oorlogen der  17de en 18de eeuw speelde 
de sterkte een belangrijke rol . Thans zal alleen de toren in het r 
wapen voor  het nageslacht de herinnering aan vroegere grootheid bewaren. 

. B. Z. 

 groote machine-hal van de laatste Parijsche wereldtentoonstelling 
zal, naar  «the Builder "  meedeelt, afgebroken worden. n heeft tot dusver 
voor  deze reusachtige ruimt e geen passende bestemming weten te vinden, 
zoodat het gebouw thans doelloos cn verlaten op het Champ de s zgn 
lot afwacht. n vreest bovendien, dat de kosten van onderhoud buitensporig 
hoog zullen worden. Wordt het plan tot slooping doorgezet, dan verdwijn t 
daarmede een van de belangrijkste ijzerconstructiën van onzen tq'd, een werk 
dat door  technici, zoowel architectonisch als constructief, hooger  werd geschat 
dan de beroemde Eilfeltoren. 

e russische ingenieur f heeft een ontwerp gemaakt voor  een 
kanaal tol verbinding van de Oostzee met de Zwarte zee, den wil daarbij 
de loop van de n — die in de Oostzee uitmondt — volgen, vervolgens 
het kanaal, dat reeds tusschen de Oula en de Berezina bestaat, opnemen en 
eindelijk ook de Berezina zelf, een nevenrivier  van de , welke laatste 
in de Zwarte zee uitmondt. e kosten worden op 8 millioen roebels begroot. 
Een regeeringscommissie is reeds belast met een onderzoek naar  de uitvoer-
baarheid en de rentabilitei t van het ontwerp. e zeeweg van de Oostzee 
over  Gibralta r  naar  de Zwarte zee is rui m 10.000 . lang. t gepro-
jecteerde kanaal daarentegen slechts 2500 , dus een vierde. Bovendien 
wordt gewezen op de voordeelen van het plan uit een oogpunt van defensie, 
dat het namelijk in tijden van oorlog niet meer  noodig zal zgn de russische 
schepen over  vijandelij k zeegebied van de eene zee in de andere te brengen. 

e „vcreeniging van Berlgnsche kunstenaars"  heeft thans aan hot be-
stuur  van de stad Berlijn  de som van 100,000 mark terugbetaald, welke nog 
alkomstig was van de jubileum-tentoonstelling en aan de verecniging als 
rentelooze leening waa geschonken, onder  voorwaarde, dat zij  binnen 10 jaar 
een kunstenaarshuis bouwde. e vcreeniging heeft een dergelijk plan voor-
loopig opgegeven. 

N ENZ. 

e heer . van Campen, ambtenaar  bg de . S. . te Apeldoorn, 
is als zoodanig bg de Zuid-Afrikaansch e Sp. , benoemd. 

e ingenieur  van den Waterstaat O. . met verlof, Grinwi s Plaat, zal voor 
gouvernementsrekening en in 't belang van het irrigatiewezen, een reis naar 

ë maken. 

e Telegraaf verneemt, dat eerstdaags de promotie bij  het korps ingenieurs 
wordt verwscht. 

t ingang van 1 i a.s. worden verplaatst: de opzichter  van den 
t der  Se klasse C. . , van Zwolle naar  het rivier-

beheer  en de opzichter  8e klasse W . ten Bosch, van het rivierbeheer  naar 
Zwolle. 

e heer  F. J . . . Thijs , thans belast met de werkzaamheden tot 
verspreiding van het herziene Amsterdarasche peil, is benoemd tot tijdelij k 
adjunct-ingenieur  bij  de werkeu tot verlegging van den . 

. C . .fcerfc tc
. C. ttletfs. . 

A E T . 

. mtW, Jm,i„J . 
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E VA N A T : 
. G. JANSEN. G. A. , W. T C Z N . , 

. E J O N G  cn P A U  J . E . 
Bijdragen tc adressecren aan den r  \V. T C Z N , 

Uegulicrsgracht 120 te Amsterdam, cn ui wat de Administrati e van 
het Genootschap betreft, aan den len S American hotel te 
Amsterdam. 

N VA N T . 
t orgaan met technisch gedeeld wordt wekelijks franco toege-

zonden, aan alle leden van het Genootschap. e jaarlijksch c contributi e 
voor  bet lidmantsehap bedraagt : 

Voor gewone; leden (tc Amsterdam woonachtig). . . . f 12.— 
r, kunstlievende leden w 10.— 
„  buitenleden » 7.50 

N V A N T . 

le. Op de le Algemeene prijsvraag (Eene monumentale 
brug over  eene rivier ) zijn drie antwoorden ingekomen onder 
de motto's: A in een cirkel, Amstel en X . 

2e. Als gewoon lid zijn aangenomen de heeren J . A. 
van der , leeraar  aan de Polytechnische school te t 
en . A . Scholtz, beeldhouwer te Amsterdam. 

3e. Als buitenlid is toegetreden de heer  F . g te 
. 

4e. r  de lokaalcommissie zal op 15 Apri l a.s. een 
gezellige bijeenkomst georganiseerd worden, waarbij  zal wor-
den opgevoerd het architectonisch blijspel //de vill a Silber-
stein,"  omgewerkt naar  hedendaagsche toestanden. 

Toezegging van geldelijke bijdragen en alles wat verder 
dien avond betreft, te adresseeren aan den beer  Paul J . dc 
Jongh, Vondelkade 185. 

5e. n het Genootschapslokaal zijn gedurende eenige dogen 
tentoongesteld de sarongs, studiën en schetsen, behooreude 
bij  de causerie gehouden door  den heer  W. t Czn., 
in de vergadering van 11. Woensdag. 

Namens het Bestuur, 
üe \e Secretaris, 

C. W . . 

A ET . 
985e GEWONE G VAN G 

1 T 1893. 

Nadat de Voorzitter  de vergadering geopend had, werden 
de notulen der  vorige bijeenkomst gelezen en onveranderd 
goedgekeurd. Onder  de ingekomen stukkeu bevond ziclt oen 
schrijven van den r  van Waterstaat, l en Nij -
verheid, als antwoord op het, door  hel Genootschap ver-
zonden request waarin aangedrongen werd den -

naren te verbieden, als particulier e architecten op te treden, 
li t genoemd antwoord werd o.a. medegedeeld, dat door  het 

t van W., . en N. als regel aangenomen is 
dat de ambtenaren, zonder  schriftelijk e toestemming van den 

, geen particulier e werken mogen uitvoeren. 
e Voorzitter  merkte op, dat dit antwoord niet ongunstig 

j  te noemen is; de zaak zal evenwel aangehouden worden en 
na genoegzame informaties ingewonnen te hebben, kunnen wij 

i ons ook tot de s van e Zaken eu van 
Justitie wenden. 

a volgde de ballotage van de heeren J . A. van der 
j s en . A. Scholtz, die niet algemeene stemmen als 
! gewoon lid werden aangeuomen. Er  werd besloten voor  de 

bibliotheek nog aan te koopen e de 1'art Chretien." 
Als kunstbeschouwing had de heer  Zeeman een prachtige 
collectie fotografiën van ë afgestaan, die met veel be-
langstelling werden bezichtigd. 

r  de lokaalcoininissie werd het voorstel gedaan oni in 
de maand Apri l een feestavond te orgtiniseeren. N:a eenige 
discussie werd dit voorstel door  de vergadering in beginsel 
aangenomen en tevens bepaald, dat de feestavond uitsluitend 
voor  de leden zal ziju zonder  introductie. 

a verkreeg de heer  W . t Cz. het woord. 
Spieker  liet eene fraaie collectie teekeningen en schetsen 
eirculeeren : van f antieke vazen uit het museum 
van Berlijn , van Th. r  Gothische fragmenten ge-
schetst in het m en van hemzelven [taliaansche 

e en reisschetsen, alsmede eenige sarongs. u eene 
aangename causerie werden deze studies besproken en daarbij 
gelegenheid gevonden eene verhandeling te geven over  het 
ornament. Spr. wees erop hoe de Egyptenaren, Assyriërs 

| en Grieken in de planten*  en dierenwereld hunue motieven 
; zochten, besprak de wijze vau stijleeren en de juiste toe-
passing van het ornament, vooral de Grieksche vazen hoe 
zuiver  en karakteristiek zijn zij  niet van lij n en hoe juist 
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begrepen is ile versiering. Nadat de heer  Th. r 
zijne teekeningen geëxpliceerd bad vervolgt de heer t 
met liet Gothische ornament. Spr. noemt dit het ornament 
bij  uitnemendheid, omdat steeds de diepe bestudeering van 
de natuur  en van de flora er  in terug gevonden wordt. 
Vervolgens worden, naar  aanleiding der  schetsen, besproken : 
de gargouilles, de e , fresco's te Florence, 
Sèvres vazen, Persiesch ornament, schotels uit het museum 
Cluuy en de e kunst, waarbij  Spr. eenige illustraties 
van Carloz Schwabe eu Walter  Crane en ook eenige door 
hem vervaardigde composities ter  bezichtiging stelt. Ten 
slotte geeft Spr. eene uitvoerige beschrijving van de ver-
schillende sarongs en hunne bewerking. 

e teekeningen en schetsen werden met de meeste aan-
dacht beschouwd eu vooral was te bewonderen de groote 
habilitei t waarmede ze vervaardigd waren. e Voorzitter 
dankte de heeren t en r  voor  al het 
schoons dat zij  ons hedenavond te genieten hebben gegeven. 
Op verzoek stond de heer t de sarongs en schetsen 
ter  expositie in het Geuootschapslokaal af. 

n de vriagbus werden de volgende vragen gevonden: 
n een bestek staat: Aan alle voorgevelramen begane 

grond, zoomede bij  het vierlicht , rol blinden te maken, welke 
door  de directie voor  rekening van den aannemer zullen 
worden besteld, hiervoor  te stellen 11. 250 om tc verrekenen. 
En bij  de schilderwerken : Tot de biiinenschilderwerken 
belmoren het gronden, stoppen, plamuren in de verf schuren, 
overgronden en opschilderen van alle in het gezicht komende 
timmerwerken. n nu bovengenoemde rolluiken ook 
tot de binnentimmerwerken gerekend worden en is de aan-
nemer niet verplicht die evengoed te laten schilderen ? 

e moet smeedijzer  behandeld worden om het de matte 
zwarte kleur  te geven gelijk het buitenltndsch kunstsmeed-
werk er  uitziet? k heb al heel veel verschillende raadge-
vingen opgevolgd maar  ben nog tot geen gunstig resultaat 
gekomen. 

Beide vragen zullen in handen gesteld worden der  vak-
en vragencomniissie. 

Niets meer  aan de orde zijnde, werd de druk bezochte 
vergadering door  den Voorzitter  gesloten. 

Op het. vroeger  meegedeelde request van het Genootschap 
aau Z. E . r  van W., . en N. is het hiervol-
gende antwoord ontvangen : 

e r  van Waterstaat, 
l en Nijverheid, 

Beschikkende op een adres ingekomen 5 Februari 1893, 
van het Bestuur  van het Genoot schap ,/ Architectur a et Ami -
citia"  te Amsterdam, houdende o a. verzoek, dat den ambte-
naren ressorteerende onder  het t van Waterstaat, 

l en Nijverheid in het vervolg zal worden verboden 
als particulier e architecten op te treden ; 

Geeft aan voornoemd Bestuur  te kennen : 
dat door  het t van Waterstaat, l en 

Nijverheid als regel is aangenomen, dat de ambtenaren zich 
moeten onthouden van betaald worden de werkzaamheden buiten 
hun ambtclijkcn werkkrin g gelegen en die gerekend moeten 
worden tot de particulier e nijverheid te behooren ; dat er 
zich echter  omstandigheden kunnen voordoen, welke afwij-
king van dien regel wettigen ; 

dat de r  iu ieder  bijzonder  geval heeft te beoor-
deelen of dergelijke omstandigheden aanwezig zijn, en dat 
dientengevolge bedoelde werkzaamheden alleen dan geoorloofd 
zullen zijn als de r  daartoe zijne schriftelijk e toe-
stemming zal hebben gegeven. 

's-Gravenhage, 20 Februari 1893. 
(w. g.) C. . 

Een zeer  zonderling begrip schijnen sommigen daarvan 

te hebben, te oordeelen teu minste naar  hetgeen eenige 
inzenders op de e tentoonstelling van kunstsmeed-
werken, blij k geven daaronder  te verstaan. t eenige wat 
hen over  hunne misopvatting troosten kan, is de gedachte, 
dat hunne vakgenooten in het Zuiden die opvatting deelen 
en onder  kunstsmeedwerk verstaan, het karakterloos in 
elkaar  wringen en tot roosjes verkrachten van stuk keu ijzer, 
waarvan dau een kandelaar  of bloeinenhouder  het resultaat is. 

e inzending van F. vau NonholF te k geeft niets 
beters te zien. 

Van hetzelfde allooi is hetgeen deWcd. n te Amster-
dam exposeert, roosjes, takjes in zilver  uit te voeren, aardig-
heden welke door  een schooljongen in zijn speeluurtjes uit stop-
verf gekneed konden zijn. Nog een rariteiten inzender  is . v. 
Perlstein te Arnhem, de bijgevoegde adreskaart kararteri -
zeert deze inzending genoeg uSpecialiteit in benoodigdheden 
voor kunstsmeedwerken," uitzoeken maar, allerlei gestampte 
motieven, blaadjes, knopjes, roosjes, stengeltjes, beestekopjes, 
hekpuntjes, enz. enz. geschikt tot het in een ommezien in 
elkaar  zetten van allerhande compositiën voor  smeedwerken, 
zegge kunst*n\cvAwerken.  eenige goede bij  deze inzen-
ding is een handig gesmeede rozentak. Wat blijf t er  bij 
zulk een opvatting toch van het stoere smidsvak. e ware 
smid, ziju werk begrijpende en ziju materiaal kennende, 
gewoon het ijzer  onder  zijn krachtige vuist te dwingen zich 
te vormen naar  zijn wil, zal bij  de uitvoering vau zijn 
werk rekening houden met de eigenschappen van het mate-
riaal en geen saltomortales vertonnen. 

Een streven in die richtin g met reeds vele goede resul-
taten, is te zien in het werk vervaardigd door  de leerlingen 
van de Ambachtschool aan de Westerstraat te Amsterdam. 

e aan den wand hangende teekeningen doen duidelij k zien 
dat het ouderwijs aau die inrichtin g voor  een groot 
gedeelte in goede handen is; 't is een goede gedachte 
teekeningen en de werkstukken daarnaar  vervaardigd, 
gelijktijdi g te exposeeren. Onder  de beste werkstukken be-
hooren, een schoon ontworpen passiebloem, welke als hek-
bekrooning gedacht en met zeer  veel zorg is uitgevoerd ; 
een paar  fraaie ankers, slotplaten en deurtrekker . t aan 
deze school volgens een goede methode gewerkt wordt, 
bewijzen de begonnen smeedstukken, ingekapte eu gespleten 
stukkeu ijzer, gereed tot ornament uitgesmeed te worden. 

Netjes geëtalleerd is daar  het werk van de e 
Ambachtsschool, de groote collectie teekeningen die hier 
den wand ontsiert, vertoont voor  het grootste gedeelte 
voorbeelden hoe men het ijzer  niet moet samenstellen en 
hoe men een werkteekening uiet moet maken. Onder  de 
uitgevoerde werkstukken zijn een paar  ankers, een schelle-
trekker  en een trapleuninkj e van tamelijke compositie, al 
het werk maakt den indruk met kleingeestige zorg te zijn 
vervaardigd,'t is alles netjes opgeflikt, maar  zonder  karakter . 

t best van al zijn nog de naar  oude modellen gevolgde 
dcurbeslagen, maar  ook deze missen dat pittige karakte-
ristieke, juist de beste eigenschap van goed smeedwerk, een 
uitstapje in het kunstnijverheids-museum en vergelijking 
met dergelijke oude werken kunnen daarvan voldoende 
overtuigen. 

Vincent te Schiedam exposeert een goed uitgevoerd stuk 
boogvulling van het Centraal-station, een slecht hek, een 
zeer  egelant bewerkte bloemenstaudaard en eenige goede 
kleinere werken. 

Van Braat te t is er  een groote trapleuning en een 
boogvulling, volgens bijschrif t op bestelling vervaardigd. 

e compositie valt niet te prijzen, beide werken zijn echter 
met zeer  veel technische vaardigheid uitgevoerd. e beste 
voorbeelden van smeedwerk zijn bij  deze inzending te vin-
den onder  de phothografische afbeeldingen van uitgevoerde 
werken. Van Vuren te Amsterdam geeft te zien eene, zoo 
wat compositie als uitvoering betreft, uitstekende bloctnen-
standaard, deze met een paar  kaarsenluchters eu een zeer 

artistiek bewerkte hanglamp behooren tot de beste werken 
dezer  tentoonstelling. 

Behalve een goed vuurscherm en een bloemenbak van de 
r  te Amsterdam zijn er  nog enkele andere inzendingen 

van weinig belang. 
1 t 1893. E . 

E E N F VOO
E . 

{Vervolg van hl adz. 31.) 

Op het internationaal Congres tot bescherming van 
kunstwerken en monumenten, gehouden te Parijs, tijdens 
de tentoonstelling in 1889, waagde ik een eerste poging 
om dit denkbeeld te verwezenlijken. k deed toen het 
voorstel om het onderzoek naar  de bestaande verzamelingen 
in de verschillende landen door  de respectieve regeeringen 
te doen opdragen aan eene commissie, die dan tevens belast 
zoude zijn met het pbotografisch opnemen der  teekeningen ; 
dat eene ruilin g van deze photografieën tusschen de ver-
schillende landen zou plaats hebben en dat de meest 
belangrijkste daarvan zouden uitgegeven worden. Bijn a vier 
jaar  ziju intusschen voorbijgegaan en er  is nog niets gedaan 
om dat denkbeeld ten uitvoer  te brengen. k moet bekennen, 
dat ik vrees dat deze jaren nog door  meer  zullen gevolgd 
worden, zonder  een stap nader  tot het doel te komen, als 
geen andere plannen tot verwezenlijking daarvan zullen 
gemaakt worden. t onderwerp is niet van dien aard, dat 
regeeringen, ministers of kunstgenootschappen uit eigen 
beweging voorstellen daaromtrent zullen doeu. Over  het 
algemeen gesproken, geloof ik niet, dat den architect vol-
doende tij d overblijf t om eenige jaren te wijden aan de 
studie, welke voor  zulke onderzoekingen noodig is, en van 
den anderen kant, hebben conservators van musea, profes-
soren of docenten der  universiteiten, niet die kennis van de 
bouwkunst, welke zij  juist noodig hebben tot goed begrip 
der bouwkundige leekenitigen en schetsen, waarvan zij  de 
kunstwaarde moeten kunnen beoordeelen. Als men nagaat 
hoeveel architecten of schrijvers, die zich speciaal met de 
studie van oorspronkelijke teekeningen hebben bezig gehou-
den, dan komt men tot de ontdekking, dat hun aantal zeer 
beperkt .is, en daarvan velen niet meer  in leven zijn. 

t alles overwegende ben ik op het denkbeeld gekomen 
om een anderen weg in te slaan, om de stichting van zulk 
een internationaal archief tot uitvoering te brengen. Afgaande 
op eigen ondervinding, geloof ik dat het geleidelijk onderzoek 
van de verschillende verzamelingen in Europa, en het pho-
tografeeren van 5000 tot 10000 teekeningen, gedaan zou 
kunnen worden in den tij d van vij f jaar, plu*  nog één jaar 
waarschijnlij k voor  de uitgave van den catalogus, bestaande 
uit drie deelen met ongeveer  duizend photografische opnamen 
van de kleinste teekeningen. 

k ben van oordeel dat de grootste moeielijkheden, welke 
overwonnen moeten worden, zijn : lo. e plaatsen op te 
sporen, waar  openbare, en meer  nog, particulier e verzame-
lingen in Europa bestaan; 2o. zich van den steun en mede-
werking te verzekeren van regeering en eigenaars van par-
ticuliere verzamelingen; 3o. het verkrijgen van de benoodigde 
gelden voor  het opsporen, photografeeren enz. der  documenten. 

r  volgt een plan voor  classificatie der  teekeningen : 
t eerste deel bevat de rangschikking volgens de ver-

schillende scholen, als: lo. ; 2o. Spaansche ; 
3o. Fransche ; 4o. Vlaamsche en e ; 5o. e ; 
0o. Engelsche. Overeenkomstig den tij d en aard zullen de 
teekeningen drie verschillende groepen A. B. en C. vormen, 
en een voldoend aantal onderafdeelingeu teneinde een dui-
delijk begrip te geven van het karakter , en om het onder-
zoek te vergemakkelijken. 

Afdeeling A bevat: Teekeningen, welke nieuwe of betere 
aanwijzigingen geven voor  monumenten uit den n 

tijd ; teekeningen, welke nieuwe aanwijzigingen geveu voor 
belangrijk e tniddeneeuwsche monumenten, eu zoo mogelijk 
ook oorspronkelijke teekeningen uit dat tijdperk . 

Afdeeling B bevat: Teekeningen van het begin der 
e tot het einde der  zestiende eeuw. n 

welke, niet meer  bestaan (zooals het paleis Poggio , 
nabij  Napels, enz.) ; monografieën van monumenten buiten-
gewoon belangrijk voor  geschiedenis en stijl (het Vatikaan, 
het , de Tuilerieën, enz.); ontwerpen welke zich 
door  herhaalde besprekingen gekenmerkt hebben (ontwerpen 
voor  de St. Pieterskerk en het Vatikaan in 1450 ; voor 
den voorgevel van den dom te Florence in 1490 ; voor  de 
St. Pieterskerk en het Vatikaan in 1503 enz.); monografieën 
van beroemde architecten en hunne werken ; onbekende mees-
ters, teekeningen welke de ontwikkeling der  stijlen bijzonder 
aautoonen; de invloed van de eene school op de andere en 
van den eenen meester  op den anderen; teekeningen, behan-
delende de leer  der  proporti e en de wetten der  esthetica, door 
dc meesters gevolgd; militair e bouwkunst, voor  zoover  deze 
met schoone bouwkunst samengaat; ornamenten en details, 
welke zich door  goede vormen kenmerken ; binnen-decoratie, 
meubelen, huisraad, euz. 

Afdeeling C bevat: Gebouwen, waarin muurschilderingen, 
fresco's, enz. ; nog bestaande houten modellen voor  beroemde, 
monumenten n van Pavia en Cotno, Palcis Strozzi, 
enz.) 

Ten einde de benoodigde gelden te vinden, vatte ik het 
voornemen op te beproeven om een der  invloedrijk e mannen in 
Amerik a voor  mijne onderneming te winnen. k richtt e mij 
tot den president van //the American e of Architects" 
te New-York met het verzoek mijne plannen te onderzoeken, 
eu ingeval het zijne goedkeuring zou mogen wegdragen, 
mij  te helpen die te verwezenlijken op een wijze, welke hij 
het meest geschikt zou achten. n antwoord daarop ontving 
ik de mededeeling dat mijn denkbeeld met geestdrift was 
ontvangen als een onderneming, welke van het grootste 
belang was voor  architekten en archeologen, en dat het 
mogelijk geacht werd voldoende inschrijvingen te ontvangen 
om een derde van de kosten voor  elk jaar  te dekken. 

k behoef nauwelijks te zeggen dat ik dit alles niet alleen 
beschouw als een kostelijke aanmoediging, maar  ook als 
een zeer  belangrijke medewerking en een stop nader  tot 
de verwezenlijking van mijne plannen. 

n plaats echter  van de verkregen opdrachten toegezegde 
middelen, om dit archief te vormen, van ééne instelling, 
zal ik deze moeten ontvangen voor  zoover  noodig mocht 
blijke n te zijn voor  eene geheele voltooiing.  zal noodig 
ziju iu elk land, waar  niet alléén moreele steun, maar 
ook finantieele medewerking kan verwacht worden, eene of 
andere instelling of vereeniging te vinden, welke bereid 
zou zijn het onderzoek naar  bestaande documenten in dat 
land op zich te nemen en verder  te trachten de benoodigde 
geldelijke bijdragen te ontvangen van andere corporatieën of 
personen, die genegen zijn tot het doel mede te werken. 

T E N P T E , 

e vereeniging t en Vriendschap"  heeft laatstleden Vrijda g 
eene vergadering gehouden, waarin de voorzitter  bij  de opening mededeeling 
deed, dat bij  het bestuur  voor  eene uit te sehrijvcn prijsvraag onder  de leden 
geen onderwerpen zijn ingekomen, zoodnt het bestuur  zeil een onderwerp 
met programma, op eene der  volgende vergaderingen, zal voorstellen. 

Alsnu gaf hij  het woord ann (len heer  Jacob P. , architect te 
Amsterdam, die dezen avond zou spreken, over  de groote macht der  traditi e 
in de bouwkunst. 

Spreker  begon met te zeggen, dat hetgeen hij  dien avond wilde mededcclcn 
vnn de groote macht der  traditie , eigenlijk te beschouwen was als een ver-
volg op eene vorige behandeling dier  stof, waarin hij  dc traditi e van den hout-
bouw, door  alle eeuwen heen volgende, aangetoond had, hoe door  de geheele 
geschiedenis der  menschheid een draad loopt, die ofschoon dikwijl s onzicht-
baar, ons met het grijze nageslacht verbindt. 

e band wordt door  den historicus gezocht in de geschiedt nis , door  den 
taalgeleerde in de taalwortels, maar  is niet minder  zichtbaar  iu dc bouwkunst. 

Al s stof voor  dezen avond had hij  zich voorgenomen, aan te wijzen hoe 
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de stijlvormingen grootendeels waren te danken aan die willekeurige neigingen, 
voorstellingen en constructicsystcmen, die ziek bij  geheele volkeren openba-
ren, ten gevolge van stamverwantschap. 

r  in het bijzonder  toonde hij  dat aan bij  de staatkundig verschillende, 
maar  in hunne kunstuitingen nauwverwante volken, dc Byzantijnen, Arabic-
ren en Bussen. 

Na even de wording van Byzantium tc hebben aangestipt, toonde spreker 
aan. hoe het kenmerkend Byzantqnsch vraagstuk van de overweging van 
vierkante ruimten door  een koepel met  We Venden hangkoepei eigenlijk meer 
is te beschouwen als voortgevloeid uit Oostenehe tradities, met Oostersche 
samenstellingeu, dun wel te ziju gemaakt volgens Eomeinach model, zooals 
meestal voorgesteld wordt. 

e besprak hij  eu toonde dit door  voorbeelden aan, hoc die Ooster-
schc gewelven, geheel oustaau zonder  behulp van formelen, doch door  de 
stcencn eenigszins te laten overkragen cn de lagen niet normaal maar  onder 
een tlauwc helling te plaatsen. Gewelven, aldus suamgesteld, komen nu nog 
voor  in het Oosten, geheel gelijkend op die welke de ruinen van Assyriërs 
aantooncn j zij  zijn gedurende alle eeuwen door  iu het Oosten op alle soorten 
van gewelfvorming toegepast en vormen liet constructie-systeem van dien 
hoogst belangrijken Byzanlijnsehen gewelf bouw, wel een bewijs van de groote 
macht der  traditi e in bet Oosten. 

Na den grooten invloed daarvan op de Bjzantqnsche kunst tc hebben 
aangetoond, ging spreker  over  tot de behandeling der  Arabische kunst, en 
liet weder  duidelij k zien, hoe het meest karaklerittiek e element daarin, 
namenlijk de stalachtietenmotieven in gewelven, bogen, torens en lqsten 
ontleend zijn aan de Byzantijnen eu wel weder  speciaal aan hunne pogingen 
om, door  overkraging van nisvormige blokken, den overgang tc krijgen van 
het vierkant tot den zwevcuden hangkoepei. 

n dc werken der  Syrische christenen, in dc provinciën Antiochi ë en 
Allepo enz., is dat oud-Oostcrsche principe van overkraging het duidelijkst 
in den gewelfbouw uitgesproken. 

e Arubicren namen daarvan voornamelijk de decoratieve waarde in zich 
op, cn verwerkten dat in hunne geheele kunst, terwq'1 het constructieve 
beginsel het zuiverste is overgenomen en ontwikkeld door  het e volk. 

t tal van teekeningen toegelicht, ging spreker  na hoe die e 
koepel en torens zqn geconstrueerd en het constructie-systeem, daarin vri j 
blootgelegd, aanleiding gegeven heeft tot die hoogst phantastische, rijk e en 
grillig e composities die het kenmerkende type van den n kerkbouw 
uitmaken. 

e invloed van het Byzantqnismc op den n kerkbouw werd 
daarbij  duidelij k aangetoond, maar  niet minder  duidelij k bewezen hoe voor-
namelijk de Aziatische traditi e in hunne kunst spreekt en daaraan het nationale 
karakter  verleent, dat, ware het niet ter  kwader  ure door  Oosterschen invloed 
onderdrukt , zeker  van de e kunst en der  meest karakteristieke en 
stqlvolste zou hebben gemaakt. 

Volgens spreker  was, onder  meer, bq de bestudeering van de kunstont-
wikkelin g der  volken op die wijze duidelij k na te gaan, hoe de stamver-
wantschap daarin werkt, en duidelij k bewezen dat overplanten van stijlvormen 
tot niets leidt en door  directe navolging nooit de kunst zal worden gebaat. 

e groote meesters der e vergaten niet wat de roiddelectiwsehe 
kunst hun had geleerd, toen zq de oude klassieke vormensprouk weder 
opnamen. Zoo vormden zij  hunue werken, waarin het schoon op den voor-
grond stond. 

Zoodru echter  de archeologie de overhand krijgt , begint dc frisscbe levens-
wekkende kunst te verdwijnen. 

t gezegde, nogal eigenaardig in den tegenwoordigen tqd op kunstgebied, 
haalt spreker  aan van c uit zijn VArt , waaraau dan nog 
toegevoegd wordt hoe alsdau ieder  hoofd van eene school alles verkettert wat 
niet zijne meening deelt. 

Ui t dat oogpunt moest men volgens spreker  ook weer  dc kunstgeschiedenis 
beschouwen, niet om veel te weten, maar  om veel te begrijpen. 

Verwaarloozcn van het oude voert tot ongerijmdheden, en wering der 
vrqheid tot sehoolsheid. 

Slechts de drang naar  het schoone. onder  den invloed der  traditie , met 
open oog voor  de eisehen van tij d cn grondstof, houden de bouwkunst iu 
goede baan. 

e had spreker  zijue voordracht geëindigd. 
e voorzitter, hierop het woord nemende, bedankte hem voor  zijne onder-

houdende voordracht, en gaf hem dc verzekering, dat hij  volkomen met het 
gesprokene instemde, daar  ook bij  alleen van den door  spreker  aangewezen 
weg nieuwe frisebheid eu eigen zelf bewust optreden der  bouwkunst vervrachtte. 
Een langdurig applaus verzekerde den sprekers de instemming der  vergadering. 

Nog was een schrijven ingekomen van dc vcreeniging «Architectur a et 
Amicitia "  te Amsterdam, waarin van dc vcreeniging „Bouwkunsten Vriend-
schap"  ondersteuning van een adres aau den minister  werd gevraagd, waarin 
verzocht wordt dal door  de regeering maatregelen zouden worden genomen, 
om te beletten dut ambtenaren van den Staat particulier e werken ten nadeele 
van gevestigde architecten uitvoeren. 

Bene beslissing in deze werd tot cene volgende vergadering aangehouden, 
daar  het bestuur  zich eerst met „A . et A. "  wilde verstaan over  dc bedoeling 
van dat adres; of er  namenlijk bewezen feiten aanwezig ziju die dat adres 
motiveeren ; ol'  dat du bedoeling er  van is, in beginsel af te keuren, dat 
ambtenaren van den Slaat particulier e werken verrichten, al wordt hun daar-
toe van wege de regeering bqzondere vergunuiug verleend. 

Niets meer  win de orde zijnde, werd de vergadering door  den voorzitter 
gesloten. 

en C. y d in de sociëteit „d e Vcreeniging,"  te , 
een proef zien. n groot aantal nieuwsgierigen, waaronder  dc Commissaris 
der , de Burgemeester, - en , vertegenwoordigers 
van ministers enz. waren met vele andere belangstellenden opgekomen. 

n dc groote zaal waren aangebracht: zes booglampen en een groote gloeilamp, 
cn op het tooncel acht kleine gloeilampjes, de laatste hadden een lichtsterkte 
van 32, dc groote vau 250 en de booglampen ieder  van 1000 kaarsen. 

n den tuin was een houten gebouwtje waarin 100 batterijen, iedere batterij 
van 10 cellen. e batterijen bestonden uit gepialcuisccrd lood met dubbel 
apparaat zink. e vloeistof was verdund zwavelzuur, liet element kan 100, 
de vloeistof 48 brauduren doorstaan , cn de prij s wordt berekend op 21 
cent voor  16 kaarsen en per  uur. 

e proef kan als goed geslaagd worden beschouwd. 

P J S V t A A G. 
t bestuur  der e e heeft eene prijsvraag uitge-

schreven voor  de levering vun een ontwerp voor  een administratiegebouw 
eu een hoofdgebouw met por, iershuisjes en afsluii hekken. Er  wordt verlangd 
een administratiegebouw met den voorgevel aan de , bevattende 
op den bcgnncn grond de kantoren voor: le deu directeur, 2e den chef dc 
bureau, 3e dc beambten, 4e den hoofdbeamb e voor  de dieren, 5e een kan-
toor  of teekenkamer voor  den bouwkundigen opzichter; voorts op de eerste 
verdieping een lokaal voor  vergaderzaal, voor  bibliotheek, enz. e as van 
den hoofdingang der e moet zooveel mogelijk midden vóór de -
gaardelaan komen. 

Tot de uitvoering der  ontwerpen wenscht het bestuur  te besteden hoog-
stens f40,000, alles inbegrepen, ook de verwarmingstoestellen. 

e jur y van beoordecling der  ontwerpen zal bestaan uit de heeren G. J . 
de Jongh, architect en directeur  der  gemeentewerken te , en i 
Evers, architect en hoofdleeraar  aau dc Academie van beeldende kunsten 
en technische wetenschappen aldaar, en het hoofdbestuur, beuevens den di-
recteur  der . 

t bestuur  hcc't hel voornemen, den bekroonden ontwerper  met de 
uitvoering van het werk te belasten, tegen een honorarium vun 5 pet. der 
eventucele aanbesledingssom. Voor het geval echter  dat door  omstandigheden, 
onafhankelijk van het bestuur, daaraan geen gevolg wordt gegeven, zal de 
eerst bekroonde ontwerper  eene premie genieten vau f 1200. 

Voor het als no. 2 bekroonde ontwerp zal als premie worden uitgekeerd 
eene som van f600, terwij l beide ontwerpen het eigendom blijven der  Vcr -
eeniging en het bestuur  daarmede naar  goedvinden kan handelen. 

t bestuur  behoudt verder  aan zich het recht, om eene tentoonstelling 
der door  de jur y als de beste erkende ontwerpen te houden voor  dc leden 
der . 

t concours is alleen uitgeschreven voor  architecten, die lid zijn der 
Vcreeniging . . 

N ENZ. 

. 

— r den r , te Parijs, is vóór eenigen tqd een uitvindin g 
gedaan, n.1. langs ehemisehen weg, alzoo Bander  beweegkracht, electrisch 
licht op tc wekken Van die uitvindin g lieten dc heeren 11. . Francois 

Bij  beschikking vau den . v. Binn. Zaken, is aan den hoofdopzichter 
op het bureau van den e voor  dc gebouwen van onderwijs, 
enz. . A . van Wadcnoycn, de personeelc titel verleend van -
bouwkundige voor  de gebouwen vun ouderwijs, enz. 

t ingang van 1 t j.1. is benoemd tot tijdelij k teckenaar  bij  den 
bouw van het gebouw voor  geodesie enz., te , de heer  T. J . Scholtcns, 
te Amsterdam en tot tijdelijk e teekenaars bij  het ontwerpen van het museum 
voor  natuurlijk e historie le , de heeren J . van Gils le m en 
11. van k te 's-Gravciihuge. 

Bij . Besluit, is de heer  J. J. . de Wctstcin Pfistcr, werktuigkundi g 
ingenieur  tc 's-Gravenhage, als zoodanig benoemd bij  de directie der  artillerie -
inrichtingen. 

t 1 Apri l e.k. worden verplaatst de opzichters bij  's s Waterstaat: 
S. u van t naar l cn J. P. van Balgooy van Weerd naar . 

c Comm. V. . Subsi,lieu voor  jeugdige kunstschilders, heeft gedurende 
een jaar  subsidiën toegekend aan de hecren . Schildt. . Ellens, W. F. 
Vaarzon , . van , J . Zon cn . O. van Thol en . . 
llcijermau s en A. Buijseh. 

Bij  deu Waterstaat cn 's lands B. O. W. in O. . is overgeplaatst naar 
Bodjonegoro (res. ) als chef der  werken aan de Solorivier  en in het 
Westgat van Soerabaia, dc ingenieur  le kl . W. B. van Goor; naar , 
uls chef dc irrig . afd. „Brantas "  de ingenieur  2e kl . C. W. Weijs. 

Aan den chef der  4e Waterstaats-afd. voor  dc opnemingen aan dc Bran-
tas- Parrong- cn Soerubiiuriviercn, is toegevoegd de ing. 3e kl . W. . 

, thans bij  den gewest, dienst in die residentie. t de waar-
neming der  betrekking van asp. ing. is belast, de ambt. op non-act. . 
Upelanr, laatst ing. 2c kl . 

Bij  den Waterstaat eu 'slauds burgerlqke openbare werken : 
Benoemd; Tot opzichter  der  le kl . dc opzichter  der  9ekl. N. Christiaans; 

tot opzichter  der  2c kl . de ambtenaar  op non-act. W. Wolters, laatstelijk 
opzichter  der  3e kl . 

Tot tijd . ing. bij  het waterschap dc e (O) is benoemd dc heer , 
thans werkzaam bij  de kanalen in . 

r  Gedcp. St. van Noord-Brabant zijn. met ingang van 15 , 
benoemd tot opzichters van den Prov.-Waterstaat, dc heeren P. J . . . 
van der  Ven, teckenaar  bij  de rijkswerken der  rivier  dc Waal, te Nijmegen 
eu Joh. Sluis, buitengewoon opzichter  van 's s Waterstaat tc , 
cn bevorderd tol opz. le kl . dc heer  J. J . . Gcri , thans 2s kl . en tot id. 
2e kl . dc heer  A. de Bruin , thans 3c kl . 

E G N«. lü . G 11 T 1893. 

E VA N ! A T : 

. G. JANSEN, G. A. , W. T C Z N . , 
. E JONG  cn P A U  J . E . 

Bijdragen tc adressecren aan den r  W. T C Z N . , 
 120 te Amsterdam, en al wat de Administrati e van 

het Genootschap betreft, aan deu len S American hotel te 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. e juarlijksch e contributi e 
voor  het lidmaatschap bedraagt : 

Voor gewone leden (tc Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
„  kunstlievende leden „  10.— 
„  buitenleden „  7.50 

N V A N T . 

le. e 986e gewone vergadering zal gehouden worden op 
Woensdag 15 t a.s., des avonds 8 uren, in het Genoot 
schapslokaal. 

Agenda : 
a. n van het Bestuur. 
b. Bijdrage van den heer . J . . Onderwerp: e 

vijanden onzer  zeeweringen en hoe men deze bestrijdt . 
c. g te geveu door  den heer  Paul J . de 

Jongh. 
d. g van den heer  J . . de : 

nthe pictorial arts of Japan." 
2e. Als kunstlievend lid is door  den heer  Jan Stuijt 

voorgesteld de heer  J . r  te Amsterdam. 
3e. Als buitenlid is toegetreden de heer  J . . , 

bouwkundig opzichter  te Vleuten. 
le. r  de lokaalcommissie zal op Zaterdag 15 Apri l 

a.s. in u Stroucken"  (kleine zaal) een gezellige bijeen-
komst georganiseerd worden, waarbij  zal wordeu opgevoerd 
het architectonisch blijspel „d e vill a Silbersteiu", omgewerkt 
naar hedendaagsche toestanden, waarvoor  de auteur, de heer 

. . C. , zich reeds welwillend bereid heeft ver 
klaard. 

Alleen leden van het genootschap hebben dien avond 
toegang op vertoon van hun diploma. 

. n in het bezit zijnde van den gedrukten tekst 
van het blijspel (uitgave 188 4) worden beleefd uitgenoodigd 
deze tijdelijk  ter  beschikkiug te stellen der  commissie ten 
dienste der  repetities. 

Toezegging van geldelijke bijdragen eu alles wat verder 
dien avoud betreft, te adresseereu aau deu heer  Paul .1. de 
Jongh, Vondelkade 185. 

Namens het Bestuur, 
 le Secretaris, 

C. W. . 

Genootschap A ET " 
T N N E G VAN 1 Febr. 1893, 

 A . N. . 

Op vereerende uitnoodiging van het Bestuur  zal ik heden 

avoud Uwe aandacht verzoeken bij  de toelichting van een 

drietal ontwerpen voor  ruim 25 jaar  geleden gemaakt, die 

misschien juist daardoor  voor  den ineesten Uwer het aan-

trekkelijk e der  nieuwheid bezitten, ofschoon zij  bij  den 

Spreker niet altij d aangename herinneringen opwekken van 

groote verwachtingen, die slechts op teleurstelling zijn uit-

geloopen. Nu hij  evenwel de 70 te boven is, beschouwt 

hij  tie zaken met kalmte en berusting, en vertrouwt dat 

jongeren van jaren er  misschien nog wel hun voordeel mee 

kunnen doen in de toekomst. 

k begin dan met het ontwerp in 1864 gemaakt voor 

het  Willem  volgens het programma van eene 

prijsvraag opgenomen o. a. in het 13e deel der  „Bouwkun -

dige Bijdragen" , 18G3. (*) 

Nadat de j  „To t bevordering van Bouwkunst" 

reeds in 1859 eene prijsvraag voor  een m voor 

n en Oudheden voor eene groote stad des s 

had uitgeschreven, herhaalde zij  the prijsvraag met eenige 

wijziging in 18G5. s had eene Commissie zich 

gevormd voor  het werkelijk doen verrijzen van een museum, 

dat, ter  gedachtenis vau het 50-jarig bestaan van het 

, den naam zou dragen van  Willem

eu met het standbeeld van den vorst zou moeten prijken . 

Na deu alloop tier  prijsdinging , waarbij  aau geen der 

inzenders de volledige bckrooniug werd toegekend, werd 

(*) r  niet door  het Bestuur  der j  T . B. d. Bkt . gemaakt. 
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aan Spreker  (die lid van de Jury was geweest) opgedra-

gen, een ontwerp sameutestellcn, waarbij , vooral de vastge-

stelde bouwsom van f 500,000, (Zie programma 13 „B . 

Bijdr. "  pag. 28G) werd in het oog gehouden. 

e werden door  mij  2 schetsontwerpen gemaakt in 

i eu Juni 1864, die reeds in 1807 zijn tentoongesteld 

geweest, bij  gelegenheid van de viering van het 2ó-jarig 

beslaan der j  T. B. d. Bkt., zooals blijken kan 

uit de catalogvs der  tentoongestelde werken, die hierbij 

wordt overgelegd ter  kennisneming, cn die overgedrukt is 

uit het 10e deel der  //Bouwk. Bijdragen"  (1S67). 

e indeeling der  planueu is zoo eenvoudig mogelijk. 

n vindt er  de bij  het programma verlangde zalen, name-

lij k 2 zalen gelijkvloers, ieder  van 15 meter  breed en 35 

meter  lang, met bovenlicht volgens het voorschrift bij  het 

programma uitvoerig omschreven; omgeven door  de zalen 

voor  het prentenkabinet en voor  de verzameling van het 

oudheidkundig genootschap. 

Op de le verdieping 4 zalen ieder  van 10 bij  20 meter 

en 1- zalen ieder  van 7 A bij  10 meter, allen niet bovenlicht; 

daarenboven nog 1 zaal van 10 bij  20 nieter, 1 Eerezaal 

van 18 bij  20 nieter, en 4 zalen vau 7.\ bij  10 meter  met 

staand licht. — Voorts in het midden eene groote vestibule 

waarin het standbeeld van g Willem . 

n het 2e ontwerp (Juni 1801) is deze middeuvestibule 

gewijzigd in een monumentale trapzaal. liet terrein dat 

door  mij  werd voorgesteld, was gelegen buiten de toenma-

lige  tegenover  de  straal, waar  sedert 

de ingang van de Vondel- en Tesselschadestraat is aange-

legd niet tic kerk en het Weeshuis der  Ned. . Gemeente. 

e bebouwde oppervlakte van het bouwwerk bedroeg circa 

37511 vierk. meter. 

Tot het zooveel noodig nauwkeurig begrooten van het 

werk vervaardigde spreker  drie detail-tcckeningen op 1 X 1 

eentim. p. r  van den gevel en eene doorsnede der 

tentoonstelling zalen, en het bleek hein toen, dat de bij 

programma genoemde som van f 500,000 niet voldoende 

zou zijn, maar  dat minstens f 700,000 zouden gevorderd 

worden, welk bedrag nog hooger  zou stijgen, wanneer  het 

geheel brandvri j  werd geconstrueerd. 

j  gal'  van dit. resultaat kennis aan de commissie, en 

staakte daarmede zijne werkzaamheden die als niet kunnende 

leiden tot het beoogde doel, dan ook niet gehonoreerd 

werden. t den verderen loop der  zaak zal ik U niet bezig-

houden. Gij  vindt die voldoende uiteengezet iu de brochure 

van den heer . N. E  //liet schijnconcours voor 

s museum"  (1892). n vergelijke ook een opstel van 

mijne hand in deel 15 der  Bijdragen"  pag. 170 ddo. 

18 r  1805. e brochure-strij d van verleden jaar 

gal' mij  aanleiding mijne detail-schetsen, die nog altij d iu 

potlood «aren geteekend, alsnu voor  uitwisschen tc behoe-

den, door  ze in e inkt te lijnen, en daarbij  ter 

completeering een paar  doorsneden tc voegen door  de hoofd-

trapzaal en een opstand van een zijfront . Een en ander  op 

de schaal van J Centim. p. , zooals het hier  ter  be-

zichtiging wordt aangeboden. 

r  de geringe deelneming die de commissie in het 

geldelijke ondervond, (ik meen dat slechts 10 percent aan 

vrijwillig e bijdragen was geteekend) verviel het plan van 

een museum Willem , en ging de zaak later  in s 

handen over, waardoor  het thans bestaand m 

tegen over  de Spiegelgracht is tot stand gebracht. Bij  groo-

ter  uitgebreidheid is dan ook het bedrag der  kosten vri j 

wat aanzienlijker  en het voordeel is, dat nu het eene -

zaak is geworden, tegen zulk eene grootere uitgaaf minder 

hinderpalen in den weg staan dan wanneer  het eene onder-

neming van particulieren betreft. 

Overgaande tot het 2e onderwerp, het Gebouw der  Staten-

Gcneraal, zij  herinnerd' dat tot herdenking van het 50-jarig 

grondwettig verbond van het stamhuis van Oranje met het 

Nederlandsche volk op 1 November  1803 eene wet was 

uitgevaardigd (Staatsblad no. 129) waarbij  werd bepaald, 

dat een paleis voor  de vergadering van de beide kamers 

der Statcn-Generaal te 's-Grarenhage, van staatswege zal 

worden opgericht. (N.B. na 30 jaren is die wet nog onuit-

gevoerd.) e r  van Biiinenlandschc Zaken Thorbecke 

noodigde e eu vreemde bouwkundigen uit, 

hunne denkbeelden omtrent de inrichtin g van zoodanig 

gebouw te doen kennen, niet overlegging van plannen welke 

aau de voorwaarden van een uitvoerig programma moesten 

voldoen. t programma werd geredigeerd door  de heeren 

W . N. , J. E. r  eu A . N. Godefroy. t werd 

in de Nederduitsche en Pransche talen gepubliceerd eu aan 

n van binnen- eu buitenlandsche - eu Vak-

bladen ter  opname verzonden. 

Zoo verscheen het o.a. iu de e de 1'Architecture" 

van Cesar y tc Parijs, die zijne ingenomenheid met de 

uitvoerige opsomming der  lokaliteiten betuigde en ook de 

uitgeloofde prijzen geëvenredigd oordeelde aau den gevraag-

den arbeid. 

 verscheen ook in de //Bouwk. Bijdragen"  der . 

t. B. d. Bkt. deel 11, pag. 247, (1865). 

Er was bijgevoegd eene situatie van het terrein (die ik 

U hierbij  overleg) en eene verzameling photographiën, uit 

gezichtspunten op de situatie aangewezen, ik ben niet in 

het bezit van deze photographieën en kan ze u dus niet 

vertooueu. 

e antwoorden, ofschoon niet volledig bekroond, wer-

den door  het k aangekocht, en waren iu 1807 bij  het 

25jarig feest der . t. B. d. Bkt . tentoongesteld, zooals 

uit den catalogus kan blijken . 

Ook bij  deze prijsvraag was het wederom het bedrag der 

kosten, dat moeielijkheden opleverde, hoewel, tevens bleek 

dat de sympathie voor  de zaak, bij  de beide takken der 

Volksvertegenwoordiging niet bijster  groot was. 

n was in 0 aan de Commissie van Voorlich-

ting, bestaande uit de reeds genoemde . N. , 

J. E. r  en A. N. Godefroy opgedragen zelve hunne 

denkbeelden te formuleeren eu tiaar aanleiding daarvan 

maakte spreker  het schetsontwerp, dat hierbij  ter  bezichti-

ging wordt aangeboden.  plan, de opstand en de 

doorsneden waren in potlood geteekend, evenals eenige 

onderdeden der  gevels. 

e eerstgenoemde is eerst dezer  dagen door  mij  voor 

geheel uitwisschen behoed door  ze in O. . inkt te lijnen. 

k heb bij  die gelegenheid bemerkt, dat na 27 jaren het 

zintuig van het gezicht er  niet beter  op is geworden. Van 

Je platte gronden is in 's Gravenhage eene copy op groote 

schaal gemaakt'door  den heer , welke copy aan de 

huishoudelijke commissie der  2e r  werd overgelegd om 

hare aanmerkingen op de indeeling en afmeting te verne-

men. e commissie was zeer  gereserveerd, en scheen er  zich 

jiiet veel meê te willen bemoeien. 

Een lid der r  liet zich in particulier  gesprek 

met onze Commissie er  over  uit, dat de le r  nimmer 

hare medewerking zou verleenen tot het toestaan der  be-

noodigde gelden. 

r  heeft de heer  nog tweeerlei ontwerpen 

ingediend, totdat na verloop van een tiental jaren de zaak 

door  den r  is beëndigd met een tege-

moetkoming voor  de verrichte werkzaamheden. 

u deel 8 van het Bouwk. Tijdschrif t (deel 34 der  „li. 

Bijdr. "  1888 vindt men eene afbeelding van de bestaande 

gebouwen van het Binnenhof, die naar  ik meen, successie-

velijk worden gerestaureerd, waardoor  van de bij  de wet 

gedecreteerde paleisbouw wel uiets zal komen. 

Uit het overgelegde situatieplan ziet men, dat mijn ont-

werp was bedoeld langs den Hofvijver op 15 meters afstand 

van het  waarvan een pendant op gelijken 

afstand aan de Noord-Oostzijde zou kunnen ingericht wor-

den voor  bureaux van den r van Biunenlaudsche 

Zaken, die door  den voorgestelden bouw kwamen te vervallen. 

t ontwerp door  mij  gemaakt beslaat eeu grondvlak van 

4500 vierk. meter, en zou iu gemengden bak- en hardsteen-

bouw kunnen worden uitgevoerd. t middengebouw is 80 

bij  30 meter; de uiteinden aan weerszijden voor  de verga-

derzalen der  2e en le , ieder  30 bij  35 nieters. e 

4 hoeken van beiden, met eeu verhoogd paviljoeu, waarvan 

een detail op 1 i i 100 in potlood hierbij  is gevoegd, zoo-

als het door  mij  in 1860 is geteekend. 

Overigens zal ik in geeue bijzonderheden treden. e 3 

platte gronden moeten iu onderling verband worden be-

schouwd, naar  de omschrijving in het programma en met 

het oog op de voorgeschreven bouwkosten van 1 inillioci i gul-

den, buiten de fundamenten. e gevel langs den r  zou 

door  terugkaatsing iu den waterspiegel zeker  geen kwaad 

effect te weeg brengen. e ^afe's-stijl heb ik trachten te 

treilen met vermijdin g van overdadige pracht. 

n de 3e plaats wensch ik het een en ander  meête.Jeelen 

omtrent de hierbij  aaugeboden ontwerpen voor  een -

tclegraafgebouw. 

n 1808 werd mij  de vereereude opdracht gedaan, namens 

den heer r  van Binnenlandsche Zaken (onze oud-

Burgemeester  O lock) om plannen te ontwerpen voor  een 

, tc bouwen in een aan te plempen deel 

van het , achter  de Beurs, met behoud van een 

afstand vau 20 meters, welke tussclieuruimte nimmer mocht 

worden bebouwd eu ook niet tijdelij k ingenomen worden 

door  kramen, spellen of uitstallingen. Er  werdeu verlangd 

100 toestellen naar  het lettersysteen van , die ineer 

ruimt e vereischte dau die van , met gelegenheid tot 

uitbreidin g door  het aanbrengen van eene galerij. 

Er was een voorloopig plan gemaakt door  den heer 

, hoofdambtenaar  bij  den dienst der  Tele-

grafie, oud-élève van de . Akad. v. Beeld. n 

alhier, en als zoodanig eenigszins vertrouwd met de beginse-

len van bouwkunstige indeeling. n dien geest werd door 

mij  het le project ontworpen in October  1868, waarna in 

November successievelijk eenige gevel- en doorsneeteekenin-

gen werden gemaakt, die U hierbij  worden voorgelegd. 

t gebouw had eene bebouwde oppervlakte van ruim 

1300 2 . s den voorgevel was eene kaai geprojecteerd 

van 15 . breedte. 

r  kwam ter  sprake het bouwen van eeu nieuw Tele-

graafkantoor  in de nabijheid van het Postkantoor, en werden 

voorloopige onderhandelingen gevoerd met den eigenaar  der 

perceelen van de voormalige Brouwerij  »de "  ca., 

waar  sedert de bekende restauratic //dc Poort van Geve" 

is gevestigd. e plaunen met tweeëerlei gevelordontiantie, 

werden in Februari en t 1870 geteekend, en worden 

U ter  bezichtiging aangeboden. e oppervlakte was slechts 

800 2 . t terrein is scheefhoekig, maar  aangezien het 

hoofdzakelijk te doen was, om de wijze vau verdeeling, zoo 

heb ik dit in de plannen eenvoudig terzijde gelaten. 

e r  van Financiën VA N BOSSE oordeelde den 

gevraagden koopprij s voor  het terrein te duur, waardoor  de 

zaak werd afgebroken, en de plans terzijde gelegd. 

s werd sterk aangedrongen op eene vergrooting 

van het Beursgebouw en werd de noodzakelijkheid betoogd 

van eene vereeniging met het  en de 

e werden onderscheidene voorstellen gedaan, 

waarvan twee iu t 1891 werden ontworpen. t eene 

strekt tot behoud van de Beurs op het , eu daar-

naast in gemeenschap te bouweu het r 

langs de Westzijde van het . Aan de zijde der 

Warmoesstraat kouden lokalen voor  kantoreu en veilingen, 

worden aangelegd, eu aan de Noordzijde eene

e teekeningen van de verdeeling op de le cn 2c verdie-

dieping wordt hierbij  overgelegd. 

r  evenwel met het oog op het verkeer  met het toen 

nog in voorbereiding zijnde Centraal Station deze bebouwing 

niet gewenscht werd, maar  zelfs in aanmerking kwam het 

herstellen der  gemeenschap tusschen  en  voor 

de binnenlandsche stooinscheepvaart, gaf spreker  in over-

weging eene nieuwe Beurs te bouwen met -

kantoren en s vereenigd, waartoe om in het 

centrum der  stad te blijven, werd voorgesteld de

Zuidz\]ie, waarvan de Noord/Sy\e, sedert weinige jaren was 

vernieuwd door  verbrecding der  voormalige . t 

plan werd met ingenomenheid ontvangen en U hierbij  ter 

kennisneming aangeboden. 

n oordeelde nogtans gewenscht de t breeder 

te maken, en liet Beursgebouw te verruimen, waardoor  de 

onteigenings kosten zeer  werden vermeerderd. t  was 

ongenegen de onteigeningskosten van de perceelen voor  het 

r  aan het n voor  zijne rekening 

te nemen, tengevolge waarvan het Gemeentebestuur  zich 

bepaalde tot eeu voorstel oin alleen de nieuwe Beurs langs 

de t te bouwen, Sept. 1873. h nu kwamen de 

eigenaars van de perceelen aan de Zuidzijde zich verzetten 

tegen de onteigeniug op grond van de kosten ter  verbetering 
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aau liuune winkelhuizen gemaakt en het gemis ran den 

voordeeligen stand. 

e heer  A . . VAN T betoogde, in een paar  brochures 

bij  Brinkman in 1873 verschenen, het noodzakelijke van het 

weder-iurichtcu van het Paleis tot Stadhuis op den

voor  den dienst der  gemeente, waardoor  de Nieuwe Beurs 

kon gebouwd worden op het vrijkomende terrein van het 

tegenwoordige . Voor  het verblij f der  Vorstelijk e 

famili e zou dan een beknopt paleis gebouwd worden aan de 

. Ook deze plannen hadden geen ge-

volg. k wil hierbij  nog aanstippen, dat om bet sloopeu van 

het betrekkelij k nog jonge Beursgebouw (van 1845 datee-

rende) te vermijden, voor  het geval dat een nieuwe Beurs 

op een ander terrein werd gesticht, door  mij  in overweging 

is gegeven de Beurs op het k te verbouweu tot m 

van Schilderijen en , in eigendom aan de ge-

meente Amsterdam behoorende. 

k deel U nu hier  mede de twee ontwerpen door  mij 
gemaakt in t en i 1871 (het laatste plan is 
vergezeld der  schetsgevels der  4 zijden. Een en ander  is 
reeds vroeger  door  het Genootschap A . en A . tentoonge-
steld iu de , voor  eenige jaren geleden. Er  is 
eene situatie van het kadasterplan bijgevoegd. Een en 
ander  heeft tot niets geleid, als tot het uitschrijven van eene 
kostbare prijsvraag voor  een nieuwe Beurt op het
die ook al op de aanzienlijke overschrijding der  toegestane 
bouwsom is verongelukt, doch dit behoort niet hier ter  plaatse. 
n 1874 werd ik van e uitgenoodigd mijn declara-

tie voor  de verrichte werkzaamheden voor  het -
kantoor  (die over  een tijdvak van 6 jaar  liepen) in te dienen 
waarmede mijne bemoeiingen te dezer  zake waren geëindigd. 

(Wordt vervolgd.) 

E NES. 
Wi j  hadden wat zwaar  gebitterd, in 't American . . . . 

en na d'n eten bóven op 't zaaltje een steentje gelegd. Een 
behaaglijk Zaterdagavondgevoel maakte ons gemoedelijk, 
los van alle vervelende door-de-weeksche zaken die ons toch 
eigenlijk niets konden schelen. 

r  nog wat beneden gezeten . . . . en een paar  naar  huis. 
Toen wij  óók naar  huis . . . opgewandeld, in druk ge-

sprek, en bij  de Warmoesstraat onzen draai genomen, de 
Nes in. Altemaal lichtjes . . . . //kom erin "  . . . 

, en lichtgroen, met goudschittering eu door  de 
halfopengeduwde deuren : rood en geel eu veel rose van 
vrouwenbeeueu, aan het eind van rookverschieten. 

r  buiten : recht opgaande lijnen van pilasters en 
grillig e cariatidevormen, sterren — van — gas en rijen 
van lichtbal lons, met bóven vlekkerig verlichte consoles en 
een vage architectuur  van gekleurde kolommetjes en van 
boogjes en kroonlijsten. Een ónserieusen bouw, samengetlausd 
tot prikkelin g en mooivinding voor  óuserieuse inenscheu 
verlokkend en licht als de toiletten van de lokvinkjes daar-
binnen ; pretti g stemmend hen die er  langs gaan, om het 
weten dat daar  een tingel-tangcl is 

. 

Op eens de , in een grijze Februariochtend ; deftig 
in strenge lijnen het zware sombere stadhuis, prettig de 
sierlijk e vormen van den koepel daarbóven, . . . . en weg 
het visioen van de roezige Zaterdagavond-genieting. 

r  blijvend de wrevel over  het bestaan van een pas 
voltooid bouwwerk (*) dat, als een ernstige architectonische 
schepping bedoeld, geen edeler  gedachten wist op te wekken 
dan die welke aan een Zaterdagavondroes verbonden zijn. 

B A U E

(*) liet n «de Zon"  op den Nicuwcudijk . 

Welke boeken zijn het geschikst tot opleiding voor 
Opzichter  bij  den Waterstaat hier  te lande, omtrent -
meten, Waterpassen, Werktuigkunde, Bouwstoffen, Alge-
meene-, Burgerlijke - en Waterbouwkunde ? 

Antwoord: e meest geschikte boeken tot opleiding voor 
opzichter  bij  den Waterstaat zijn de navolgende: 

Voor  landmeten en waterpassen : het werk van C. . Schols. 
Voor  waterbouwkunde : Storm Buijsing, Berghuis of Plas-

schaerdt. 
Voor  kennis van bouwstoffen: Onze bouwmaterialen van 

J . A . v. d. s of van . de Vries r  v. d. 
Ambachtsschool te ) 

Algemeene Voorschriften voor  de bestekken van den 
Waterstaat hier  te lande. 

Voor  waterpassen en landmeten werd vroeger steeds van 
k (Geodesie) gebruikt. 

t boekje van Schols behandelt evenwel de nieuwe 
spicgelinstrumenten als : prisma van Bauernfeind, en Smal-
kaldersche patent-boussole, behalve sextant en vele waterpas-. 
instrumenten. 

e tacheometer, het nieuw uitgevonden instrument voor 
hoogtemeter  is er  nog niet in te vinden. 

. J . . 

. 

— Blijkens bij  de g ontvangen bericht, zal te n in den loop 
van dit jaar, van 15 Apri l tot 31 , eene tentoonstelling van schoone 
kunsten gehouden worden, waarvan ecne speciale afdeeling, nl. die voor  tee-
keningen in waterverf, internationaal is. 

e termij n van inzending is uiterlij k 31 t 1893. 
e transportkosten, heen en terug, zullen ten laste komen van dc -

schappij  van schoone kunsten te . 
Voor belanghebbenden ligt een exemplaar  van het ollicieele programma 

voor  die tentoonstelling ter  inzage bij  het bestuur  der  maatschappij  „Art i et 
Alnicitiic "  tc Amsterdam, het bestuur  van het schilderkundig genootschap 
„Pulchr i Studio"  te 's Gravcnhage cn het bestuur  der  vcreeniging „ e 

"  te 's Gravenhage. (Stct.) 

T N " 

c laatste aflevering van het Zeitsclirift fllr  Bamcesen — een nitgave van 
het ministerie van openbare werken in Pruissen — bevat een leerrij k verslag 
van de in de jaren 1886 tot en met '89 door  den staat uitgevoerde bouw-
werken. n 't geheel werden in dien tij d 35.484.589 k verbouwd, 
zoodat jaarlijk s een bedrag van 8.871.135 . . aan de stichting van 
Staatsgebouwen besteed werd. 

Zoo werden in die periode nieuw gebouwd, verbouwd of vergroot: 52 ker-
ken, 56 pastorien, 143 scholen van verschillenden aard, 9 hoogere scholen, 
8 semiuariën, 16 turnhallen, 12 justitic-gebouwen, 27 gevangenissen, 26 
gebouwen voor  sanitaire doeleinden, 153 gebouw, n voor  de boschcultuur, 7 
voor  dc paardenfokkerij  cn 25 ten dienste van waterleidingen enz. 

n bemerkt uit deze cijfers dat van Staatswege in Pruisen zeer  veel 
gebouwd wordt, het Staatsbestuur  draagt echter  zorg, dat de belangen der 
particulier e bouwmeesters daardoor  niet geschaad worden, telkens wanneer 
dc mogelijkheid daartoe bestaat, worden prijsvragen voor  ontwerpen en aan-
bestedingen voor  de verschillende levcranticn uitgeschreven. 

G . 

Binnenkort zal er  tc Antwerpen iu het museum „het Steen"  cene zaal 
worden geopend van het landjuweel; de commissie van het museum heeft 
met medewerking van den staat, dc provincie en dc stad, een massa voor-
werpen kunnen aankoopen die in de beroemde cortege gefigureerd hebben. 

e twee eerste afleveringen zijn verschenen van het werk getiteld : 1' Ar t 
l Bcligicux cn Bclgiquc. c platen iu fototypic geven toren, 

preekstoel, beuken, altaar, enz. weer  vau de kathedraal en de St. Jacobs-
kerk, beide te Antwerpen. 

Op de prijsvraag voor  ecne monumentale deur  in brons, te plaatsen in 
het nieuwe paleis van justiti e te Brussel, zijn zeven ontwerpen ingekomen. 

e eerste prij s is toegekend aan architect Van , die ook met de 
uitvoering zal belast worden. c 2o prijs , f 1000, aan den Graaf Jatpies de 

, beeldhouwer, , architect cu Alker , ingenieur  en de 3e 
prijs , f 500, aan llubreeht, architect. 

O. E . 

N ENZ 

e heer . J . Schiiller, civ.-ingenieur  te Amsterdam, is benoemd tot dir. -
ing. der , . 

e heer  S. S. , opzichter  3e kl . vau 's s Waterstaat, wordt 
met 1 i a.s., van Assen naar  Zwartslui s verplaatst. 

E G N». 11. G 18 T 1893. 

 VAN A T A ! 
. G. JANSEN, G. A. , W . T C Z N . , 

. E JONG  cn P A U  J. E . 
Bijdragen te adressccren aan den lieer  W. T f'/.N. . 

lteguHersgraeht 120 tc Amsterdam, en al wat de Administrati e van 
het Genootschap betreft, aan den len S American huid te 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks fraaeo toet 
zouden, aan alle leden van het Genootschap. e jaarlijksch e eontribu 
voor  bet lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (tc Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12. 
 kunstlievende leden „ 1 0 . 

„  buitenleden „ 7 . .10 

N V A N T . 

le. e tij d van inlevering voor  de prijsvragen van twee 
diploma's, betrekking hebbende op de tentoonstellingen van 
van Nationale Nijverheid en van w te Winschoten, 
is vastgesteld op 15 Apri l a.s. 

Volledige programma's zijn op aanvrage te bekomen bij 
den len Secretaris, l te Amsterdam. 

2e. Als kunstlievend lid is door  den heer . J. k 
voorgesteld de heer . m te Amsterdam. 

3e. Als buiteulid is toegetreden de heer . , 
bouwkundige te Utrecht. 

Namens het Bestuur, 
 \e Secretaris, 

C. W. . 

A ET . 
9S(5e GEWONE G VAN O 

15 T 1893. 

e Vice-Voorzitter  opent de vergadering, waarna de uotulen 
der  vorige bijeenkomst, worden gelezen eu goedgekeurd. 

n waren : ten le een schrijven van het Bestuur 
der  Vereeniging tot bevordering der  Bouwkunst te Groningen, 
waarin o.a. gemeld wordt, dat genoemd Bestuur, behoudens 
enkele wijzigingen, bereid is, het verzoek aan den r 
betreffende de uitvoering van particulior e werken door -
ambtenaren, te ondersteunen. Ten 2e een schrijven van de 
gecombineerde vergadering van Architecten, Patroons en 
Tiinmergezellen gehouden den 3en t '93, waarin ge-
vraagd werd adhtesie te schenken aan een vijfta l putren 
betreffende den 10-urigeu werkdag, het vervaardigen van 
werken in deze gemeente, het doen opruimen van onbe-
woonbare woonhuizen, het verbeteren van de wet op ont-
eigening, reorganisatie der  bouwpolitie en het voorkomen 
der  werkloosheid. e vergadering meende, dat het onder-

steunen van al deze wenschcu niet lag op den weg van het 
Genootschap en besloot genoemd schrijven iu dien geest te 
beantwoorden. n aansluiting met een schrijven van Z. Exc. 
den r  van Justitie, bevattende eenige opmerkingen 
betreffende de statuten, waarop de e goedkeuring 
is gevraagd, komen thans aan de orde de gewijzigde statuten 
die met algemeene stemmen worden goedgekeurd. 

a werden met eenige hartelijk e woorden de hecren 
J. A. v. d. s en . A . Scholtz, door  den Vice-Voorz., 
als gewoon lid geïnstalleerd. 

e heer . J. k verkreeg nu het woord tot het 
houden zijner  bijdrage : e vijanden onzer  zeeweringen en 
hoe men deze bestrijdt . Spr. geeft eene uitvoerige beschrij-
ving van de als vijanden van het hout bekend staande 
dieren n.1. de paalworm, die van 2 tot 30 . lang is en 
den winter, in een staat van verdooving, zoo diep mogelijk 
in het hout doorbrengt. n 0 beerschte hij  zeer  sterk 
aan onze kusten, zoodat men het zelfs ecu plaag noemde. 
Een document van 1732 bewees dat de verwoesting door 
dit dier  aangebracht, zóó groot was, dat men vreesde dat 
de huizen te Amsterdam zouden invallen door  het doorknagen 
der  palen. Een vijand van den paalworm is de ringworm, 
tiaar  deze he n verslindt en in het hout zijne plaats inueemt. 
Ook de limnori a ügnorum, die aan de Pransche kust wordt 
aangetroffen, is aan onze kusten ontdekt. Verder  Spr. 
eene beschrijving van de larven, hoe zij  zich vasthouden cn 
in het hout voortbewegen. Zij  huizen meestal iets boven 
tien grond, terwij l de paalworm bij  voorkeur  lager  zijn ver-
nielingswerk begint. t is zeer  noodzakelijk het hout tegen 
tleze diereu krachti g te beschermen ; meestal wordt dit ge-
daan door  het bespijkeren met wormnagels, bekleedeu met 
zink of koper, creosoteeren en carboniseeren. Spr. acht geen 
van die voorbehoedmiddelen afdoende, want het bespijkeren 
met wormnagels bedekt niet volkomen, vooral bij  beschadi-
ging ; de bekleeding met koper  of zink slijt spoedig en is 



n . 18 t 1893. 18 t 1893. . 47 

moeilijk te repnreeren; het creosoteeren valt buiten be-
schouwing daar  voor  waterwerken hard hout moet gebruikt 
worden- en de olie trekt daar  zeer  slecht i n ; ook het car-
boniseeren is voor  den paalworm onvoldoende.  best 
acht Spr. groen, hart hout te gebruiken, daarmede heeft men 
in Engeland proeven genomen. e paalworm tast het wel 
aan, maar  dit is tot eeu minimum beperkt, daar  dit hout 
zeer  hard is en vergiftige bestanddeelen bevat die den worm 
doodt en het voortwoekeren belet. Spr. liet ter  verduidelij -
king eeuige platen en eenige stukken aangetast hout circu-
leeren en eindigt met een toestel tc expliceeren waarmede 
men kan onderzoeken of de noodige olie, in het bestek 
voorgeschreven, in het hout is doorgedrongen. r  eenige 
heeren werden den heer k nadere inlichtingen gevraagd, 
waarna de Vice-Voorzitter  genoemden heer  voor  zijne leerrijk e 
bijdrage bedankt die hij  ook welwillend voor  het orgaan 
wil afstaan. 

e kunstbeschouwing, bestaande uit een collectie prachtige 
platen uit het w erk „Th e pictorial Art s of Japan", door  den 
heer  J. . de , r  der -
school, welwillend voor  dit doel afgestaan, werd met de 
meeste aandacht beschouwd. 

Nadat de heer . m door  den heer . J . k 
als kunstlievend lid en de heer . n door  den heer 

. r  als buitenlid was voorgesteld, werd, niets meer 
aau dc orde zijnde, de vergadering gesloten. 

Genootschap A ET " 

T ' N E G VAN 1 Febr. 1893, 

 A. N. . 

(Vervolg van bladz. 41.) 

Van gemeentewege werd mij  zelfs niet eens dank gezegd 

voor  mijne Beursplannen, die nochtans op verzoek vau den 

r  Burgemeester n Tex waren in teekeniug gebracht 

en aan een ofïioieele beraadslaging, op den 21 Apri l 1871, 

ten stadhuize, in tegenwoordigheid van den r 

van d (Jhr. Ortt ) en den r

, zijn onderworpen geweest. e corporation uit de 

r  van , de Effecten-Vereeniging en den Graan-

of üosterschen , allen waren eenstemmig in het gunstig 

oordeel over  het voorgestelde emplacement in de

Thans na verloop van 12 jaar  zijn de plannen voor  deu 

bouw van eene Nieuwe Beurs nog onafgedaan, en staat eerst, 

daags den bouw te wachten van een nieuw vereenigd Post-

en Telegraafkantoor  op het oude emplacement, vergroot door 

de samenvoeging van een aantal belendende perceelen. -

innerd zij , dat het tegenwoordige gebouw voor  Post- en 

Telegrafie dateert van lSöü, toen het naar  de plannen van 

deu architect C. Outshoorn werd uitgevoerd. n vindt 

het afgebeeld in deel 9 der  „B . Bijdr. " e oppervlakte is 

rui m 8U0 2 , het bedrag der  in 3 perceelen aanbestede 

werken beliep / U5000. 

e is de geschiedenis van eenige door  mij  ontworpen 

en niet uitgevoerde werken voldoende toegelicht; voor  een 

auderc gelegenheid, als de n van het Genootschap er 

genoegzaam belang in stellen, blij  ve bewaard, hetgeen zonder 

uitvoering is gebleven van het Sociëteitsgebouw „d e " 

te Groningen, het Parkgebouw Plantage, een openbaar  Bad-

en Waschhuis op de voormalige r , een 

Schouwburg op de Botermarkt , de Gasthuisbouw en de 

diverse plannen voor  een Weeshuis voor  de e der 

Ned. . Gemeente, om van ondergeschikte zaken niet 

te gewagen.  strekke ter  aanvulling van hetgeen omtrent 

mijne werkzaamheden is medegedeeld in het Bouwkundig 

Weekblad van 13 Aug. 1892. 

k wensch nu overtegaan tot de behandeling van eenige 

schetsen van oude bouwwerken te Amsterdam, , 

, Woerden eu . k voeg er  bij  een platte 

grond van den m (alhier) met het oude Stadhuis, naar 

aanleiding vau eene opmeting van z in 1639. e 

originecle bevindt zich iu den „Atlas "  van wijlen den heer 

s Splitgerber, berustende iu het museum „Fodor " 

t bij  de Vijzelstraat alhier. Eene doortrek in 

in 18 1-3 vervaardigd door  wijlen den heer  Alexander  Oltmans, 

is in bezit van den heer . W. P. de Vries, Secretaris van 

het Oudh. Genootschap eu werd mij  in Februari 1892 ter 

calqueering afgestaan. Een gezicht op deu m omstreeks 

1570 heeft mij  gediend bij  de teekeniug van het oude 

Stadhuis, om de gevelhals vau het oudste gedeelte te res-

taureereu. e Vierschaar  is later  gebouwd (vermoedelijk in 

1440) en was van gehouwen steen opgetrokken. k breng 

dit in verband met den gelijktijdige n bouw van de naburige 

Nieuwe , waar  zeker  bekwame werklieden (vooral steen-

houwers) zijn werkzaam geweest. 

e Waag van 1565 is iu 1776 verbouwd, waarbij  het 

dak werd verlaagd en de groote trap minder  steil gemaakt. 

n zie de afbeelding in de Atlas van Fouquet ledeel. 

Nadat koning k Napoleon het Stadhuis op den 

m als vorstelijk verblij f had betrokken, werd de Waag 

in 1808 gesloopt. 

Zi j  was van blauwe arduinsteen gebouwd, gelijk men zien 

kan op eenige schilderijen op het . e plaat 

van Jan van der n (oefening met de brandspuit) en 

de beide platen van de Vreugdebetooningen op den m 

in 1795 t en Juni) geven uitmuntende voorstellingen 

van het Stadhuis en de Waag. e prent van Saenredam 

van het oude Stadhuis en die van de Baen (den brand 

voorstellende) zijn niet minder  de aandacht waard. 

Van de n te t (in de bovenzaal werd de 

Synode-Nationaal in 161S-19 gehouden) was eene opmeting 

aanwezig op de tentoonstelling van 1867, afkomstig uit het 

archief van de commissie uit de Akademie van Wetenschap-

pen, voor  het opsporen, het behoud enz. van overblijfselen 

der Vaderlandsche kunst uit vroegere tijden. (Zie catal.pag. 19.) 

k heb mij  veel moeite gegeven om die teekeniug nog 

eens te zien te krijgen , teneinde de afmeting der  zaal te 

weten, het is mij  tot heden niet mogen gelukken.  ge-

bouw is gesloopt in 1857 naar  ik meen, en op het empla-

cement is eene cellulaire gevangenis gebouwd. e afmetingen 

heb ik gegist naar  verhouding van eeu menschelijk figuur 

op een der  photographién in het bezit der j 

tot bevordering der  Bouwkunst. k had gaarne eene juiste 

doorsnede der  zaal geteekend; nu evenwel zult ge U 

moeten vergenoegen met de perspectivische voorstelliug uit 

de dagen der  synode, toen er  onderscheidene gravures en 

schilderijen van de gewichtige historische gebeurtenis zijn 

gemaakt. k had de breedte der  zaal tusschen 10 en 11 

meters, in verband met de grootte der  figureu ; de kruisko-

zijnen zijn dan wellicht grooter  van afmeting dan ik ze ge-

teekend heb. (2 bij  4 meter.) 

e Waag te m draagt het jaartal 1598 en is dus 

een vijfta l jaren ouder  dan de Vlecschhal op de Groote . 

t is een eenvoudig bouwwerk, geheel in den geest van 

de Toscaansche orde van Serlio, wiens architectuurwerk 

door  Pieter  Coecke van Aelst in het Nederduitsch werd 

uitgegeven, vermoedelijk in 1549 (titel van het 4e boek) 

waaronder  het jaar  1606 van dc uitgave te Amsterdam. 

(Een exemplaar  heb ik in der  tij d aan de boekerij  van het 

Genootschap ten ge?chcnke gegeven.)  gebouw is vier-

kant en staat op den hoek van een pleintje aan het Spaarne, 

Eene photographie heeft mij  gediend voor  de teekening; 

de maten zijn gegist. 

t Stadhuis te Woerden heb ik geteekend naar eene 

perspectivische voorstelling in kleuren van het jaar  1749. 

Voor  de afmetingen heb ik geraadpleegd de teekeningen 

van het n op dc tentoonstelling van voedingsmid-

middelen in 18S7 achter  het m gehouden (Bottwk. 

Weekblad no. 34 van 20 Aug. 1887). Volgens eene aan-

teekening in s Vaderlandsch Woordenboek (2 deelen 

folio 1725) is het benedendeel van het Stadhuis van 1495, 

het bovendeel draagt het jaartal 1G17. e teekening was 

niet bekend toen het Stadhuis voor  eenige jaren is geres-

taureerd. 

e t van . de , gebouwd in 1615, 

gesloopt in 1887—'88, vertoont een plan met eene bocht, 

evenals de daarvoor  gelegen brug over  de Stadsgracht of 

Buitensingel. e doortrekteekeningen met de ingeschreven 

maten zijn van de hand van wijlen den heer . . Büchler, 

Vóorz. van het Bestuur  der . t. b. d. Bouwk., gedurende 

de eerste 20 jaren van haar  bestaan. Voor  degenen, die 

deze poort niet gekend hebben, is de gedaante niet van 

belang ontbloot, als eene bijdrage tot de kennis van den 

vestingbouw voor  bijna drie eeuwen. liet afgebeelde buitenfront 

was van blauwen arduinsteen. t portiek is afgebeeld in 

de „Architectur a "  plaat 28 ; de toren heb ik ge-

teekend naar  een mij  goedgunstig door  de heeren s 

medegedeelde teekening in geometrischen opstand, (zonder 

jaartal) . 

Enkele gevels heb ik ontleend aan het boekwerk e 

Oude Tijd "  en „Ou d "  welke bronnen door  mij  op 

de teekening zijn vermeld. g is de gevel op deu 

Nicuwendijk in Gothischen stijl , naar  eene teekening in deu 

Alias van Splitgerber  in c Oude Tijd "  overgenomen. 

Evenzoo do gevel van het logement „d e "  in 

de , vroeger  het Burger-Weeshuis, waarvan eene 

gravure voorkomt in „Ou d , deel 6, facsimile van 

eene teekening van 1725, toen het gebouw vermoedelijk is 

vertimmerd. n dit logement hebben Jacob van Cam pen en 

Pieter  Post gearbeid aan de plannen van het Stadhuis op 

den m ; t heeft het tijdelij k bewoond na de 

executie van zijn huis cn boedel op de Jodenbrcestraat bij 

de Zwanenburgwal. Nu is het meubehnagazijn van de firma 

Pander  er  in gevestigd. 

t r  op de N.Z. Voorburgwal, hoek 

Nieuwstraat, is, wat den geveltop betreft, gerestaureerd naar 

g van een zeer  klein plaatje (4 centim. vierk.) in 

het werkje over  Amsterdam, in 1711 te m bij -

hoorn uitgegeven (pi. lfi , fig. 2.) 

d in de , hoek Olieslager-

steeg, gevestigd in de voormalige St. Joriskapel, waarvan eene 

platte grond is bijgevoegd naar  de teekening van Joost Jansz. 

Bilhamer 1578 ; het is later  vergroot, wellicht 1G35—40 

(toen een nieuwe keur  is uitgevaardigd), en doorgetrokken 

tot het ltoki n waar  het breeder  was, dau in de . 

e gcvelhalzen zijn mij  medegedeeld door  den heer  G. B. 

Salm, onder  wiens directie voor  een 20 jaar  geleden, het 

perceel op het n is verbouwd tot photografisch atelier 

van Wegner  & . e ramen en deur  zijn van mijn 

vinding. 

e n op den Singel bij  den , nu Uni-

versitcits-bibliotheek) is volgens Wageuaar  gebouwd in 1512, 

doch na eenige jaren overgegaan in eigendom der  stad, 

wegens schulden van het Gild der . 

n waren de Gildebroeders door  den nieuwen bouw 

iu geldelijke ongelegenheid geraakt. e stad richtt e het iu 

voor  een stads . t werd verbouwd in ongeveer 

1750 en heette toen het t de Garnalen , naar 

een steiger  en houten gebouw in de Singelgracht daar  ter 

plaatse, waar  garnalen werden verkocht en ter  consumtie 

toebereid. 

t Bushnis daarnaast werd in 1 G06 gebouwd (nu bekend 

als militiezaal) en strekte ter  vervanging van het Oude 

Bushuis in 1554 gebouwd op den hoek van de t 

en . Toen de . compagnie werd opge-

richt , huurde zij  dit gebouw voor  opslag van hare kostbare 

artikelen, en vergrootte het door  den bouw van het van 

ouds bekende . , mede het jaartal 1000 dragende, 

en opgenomen in de afb. oude best. gebouwen, pl. 38 en 

volgende. k heb er  bijgevoegd eene poort op de -

niersburgwal, later  verbouwd en alsnog toegang gevende 

tot de kantoren van het „Grootboek der  Nationale Schuld." 

Ofschoon niet voorkomende in de Arch . , is het 

toch waarschijnlijk , dat de beide gebouwen vati 1606 (Bus-

huis Singel en O. h ) aan k de r 

mogen worden toegeschreven. e bushuizen van 1554 en 

1606 en het d (datum onbekend, doch 

vermoedelijk voor  1(100) in de t onderscheiden 

zich door  cene eigenaardige afwisseling van gebogen lijnen 

der gcvelhalzen. n vindt die terug in de e ge-

bouwen, o.a. Paleis Fredriksborg, de Beurs te n 

en woonhuizen op het eiland Atnack, waar eene oud-Nedcr-

landsche kolonie werd gevestigd. Ook het . s op de 

Binnenplaats heeft oorspronkelijk zulk ecne gedaante gehad, 

die evenwel later  is vervangen door  cene rechtlijnig e afsluiting 

die men ook aantreft bij  dc Znider-, Noorder- en Wester-

kerk. Eene trapsgewijze vermindering met rechthoekige ver-

snijdingen en horizontale afdekkingen werd bij  de meeste 

gewone burgerhuizen toegepast, zie dc gevel op hel d 

van het jaar  1G.VJ. Zij  werden later  vervangen door  pilaster 

stellingen, zooals uit het werk van Vingbooms genoegzaam 

blijkt . 

c overige gevels zijn naar  aanleiding van gravures en 

persoonlijke opneming geschetst, zonder  aanspraak te maken 

op juistheid van afmeting in de onderdeden.  is mij 

vooral te doen om de onderscheidene motieven ; dc huizen 

in de Beursstceg kunnen wel aau de r  worden toege-
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schreven. Nog zijn gedeelten van gekoppelde gevels te 

herkennen; ook de aanzienlijke sigarenwinkel van wijlen 

s vertoonde voor  de verbouwing in 1868 een twee-

ling-gevel, zooals ook uit een gezicht op de Oude Waag 

blijkt . 

t Aalmoezeniersweeshuis op den Singel (anno 1618) 

later e school, nu Bureau van Politie, is waarschijn-

lij k ook van de , evenals het poortje met stadswapen 

er  naast. 

k eindig niet den achtergevel van het oude Stadhuis te 

, welke in 1709 is verbouwd; de voorgevel heb 

ik vroeger t 1890) doen zien; zij  beviudt zich op de 

keerzijde der  teekening. Bij  deu bouw van het nieuwe Stad-

huis in 1827-30 is het oude gedenkstuk verdwenen. Er 

bestaat cene gravure van, en een lithographic in de llotter -

damsche Gebouwen cn Gezichten in 18(13 aldaar  uitgegeven. 

Naar deze laatste heb ik mijne schets gemaakt. 

e voor  het geduld waarmede mijne eentoonige 

bijdrage is aangehoord, blij f ik de Vaderlandsche kunst in 

Uwe onafgebroken belangstelling aanbevelen. 

Amsterdam, 1 Febr. 1893. 
A . N. , 

. lid A. &  A. 

 ij  s t der  T e e k e n i n g en en G r a v u r e s : 
m Willem  9 stuk» 

Paleia SUten-Oenerail 6 „ 

f 10 „ 

Beun en Telegraaf 7 „ 

Beurs kadaster  plan 1 » 

O u d e G e b o u w e n: 
Gravures Stadsgezicht Amsterdam . 18 „ 

1'laatjc m 1 „ 

Synode t 1 „ 

Situatie m cn Stadhuis . T „ 

r  plan m 1 „ 

Plan . poort en brug . . . 1 „ 

Teekeningen (zie hieronder  de lijst ) 23 „ 

V samen . . 79 stuks 

1 Catalogus 1807 overdruk 16e deel B. Bijdragen. 

e teekeningen van de Oude 

Gehouwen zijn : 

1 Stadhuis en Vierschaar. 

2 Voor- en zijgevel Waag. 

1 s cn Noordstar . 

1 t . > 

1 Gevels m cn Vijgendam. 

1 Gevels m cn . 

1 Gevels (gekoppelde) Beurssleeg. 

1 n Singel. 

1 l ld m. 

1 s pand cn . . 

] „  cn . 

1 . en m . st. 

2 Poort . - en . 

1 e School en B. Weeshuis. 

1 Geve] Nieuwcndijk en . 

1 Gevel . 

2 i te . 

1 Waag m cn Gevel Nieuwni. 

1 Stadhuis Woerden. 

1 Stadhuis m Achterfront . 

23 stuks te samen. 

Gravures. 

1 m met Brandspuit. 

2 . met feesten 1795. 

1 Saenredam (Prent). 

1 Brand Stadhuis. 

1 Stadhuis cn Waag naast elkaar. 

1 Vertrek a de . 

1 Stadh. Vierschaar  en . . 

1 Stadh. cn Waag 1570. 

1 m „  1544. 

1 de Waag (ziende naar  Beursst.) 

1 Gezicht . poort. 

1 n Singel. 

1 e huis. 

1 Poortjes op . 

1 O. 1. s met gekleurd crayon. 

1 e School Singel. 

1 platte grond St. Joriskapcl. 

1 Synodezaal . 

1 Stadhuis Botterdam. 

1 kadasterplan met oud Stadhuis. 

1 platte gronden op linnen. 

1 Brug t Plan. 

23 stuks tc zumen. 

E E V A N E ET . 

e tweede jaargang van het „Tiji/sef/rifl,  gewijd aau de 

bevordering der d in Nederland", is onlangs 
verschenen. 

n vergelijking met den len jaargang, kunnen we niets 
dan verbetering constateeren, hoofdzakelijk verkregen door 
'n minder  aantal platen van bedenkelijke artistieke waarde, 
waarvoor  in dc plaats vele goede afbeeldingen zijn gegeven. 

Evenals ten vorigen jare zijn er  enkele platen in kleuren-
druk , die goed geslaagd zijn, maar  nog steeds doen ver-
moeden, dat de origineelen aangenamer kleurschakeeringen 
te zien geven, dan hier  in dc reproducties bereikt werd. 
Voornamelijk geldt dit de reproductie eener  in olieverf 
geschilderde tulpen-compositie, die als ontwerp beschouwd, 
tevens eerder  in gesmeed ijzer  schijnt bedoeld, dan als 
vlakke paneeldecoratie. 

e eveneens in kleuren afgedrukte rand-coinpositie van 
. J . de o (wij  onderstellen althans dat het ontwerp 

door eene dame werd vervaardigd) is zeer  „l ief "  te noemen 
en zou als rand voor  een tafelkleed, gordijn of iets dergelijks, 
aan het oog goede diensten kunnen bewijzen. Wat meer 
kracht er  in, de bladeren wat minder  vrouwelijk en het zou 
ook kunnen dienen als randversiering boven een lambris, 
dus voor  het aangegeven doel. 

e drie ontwerpen voor  vlaggen, behoorende bij  het 
rapport over  //Vlaggenversiering in feestvierende steden", 
zijn als zeer  geslaagd te roemen. 

l aanvankelijk niet de bedoeling zijnde, een kritisc h 
overzicht te geven der  verschillende platen, in dezen jaargang 
gepubliceerd, zij  het ons vergund — daar  aangeland — nog 
eenigen tij d op dit stokpaardje rond te rijden. 

En dan komen we ook van zelf bij  enkele platen, die 
ons den uitroep afpersen : Wat doen jelui hier! Zoo bijv . 
bij  de twee platen van Berlage : een schoorsteen met buffet en 
een muurbank met stoelen en tafels, alles uit „het " 
te Berlijn . Wel weten we dat deze zaken kunstindustrie 
kunnen zijn, doch hier  is het „Bouwkunst" , of beter  gezegd, 
een dier  vele takken van kunst, die op den architect uit-
loopen, als nog behoorend tot zijn werkkrin g ; meubelmakers-
kunst met architectuur, lijnen, geheel makend met de 
bouwkunstige lijnen waartoe zij  behooreu ; 'n ander  soort 
meubelwerk dus, dan het onafhankelijke meubelvak, dat niét 
van den architect behoeft aftchangeu, doch geboren wordt 
uit industrieele, behoeften, die de architect minder  mooi mag 
vinden dikwijls , doch welke niet leelijk behoeven te. zijn, 
alléén omdat hij  er  niet de hand in gehad heeft. — -
industri e van den timmerman, naar  teekeningen van een 
architect, is geen kunst industrie meer, hoogstens architecten-
dilettantisme, strooptochten door  Bouwkunstenaars ondernomen 
op andermans terrein, waarbij  terreins-onbekendheid hen 
dikwijl s leelijke parten speelt, te eerder, wij l ze gewoonlijk 
te veel architectuur-bagage meenemen. 

Genoemde platen dus als bouwkunst-meubelderij, zoo het 
gewone genre, als -industri e niet in dezen jaargang 
behoorende. 

Verder  ontmoeten we de decoratie in Porapejaansehc stij l 
van G. 11. Bauer, waarvan we echter  dadelijk tot veront-
schuldiging van deu decorateur  kunnen aanvoeren, dat hij 
minder  schuld heeft, aan Zoo'n malle portiek, dan tie archi-
tect die het heeft ontworpen en uitgevoerd. Een 1'oinpe-
jaansche portiek in den g ! Nog 'n paar  honderd zoo 
en het zou tij  tl worden, dat ook den g onder  een 
aschregen bedolven werd, als Pompei' weleer. En een archi-
tectuur  niet kolommetje zoo dun, zoo dun ; met kapiteeltjes 
zoo dik, zoo dik ; met 'n kroonlijs t daarboven, die tegen 
den aangrenzende!) muur  als gelijmd is, zonder  verband, 
zoo mager, zoo mager; . . . doch beschouwen we liever 
de decoratie eens e taak voor  'n decorateur  om van 
iets, dat niet is, iets te maken, dat kan zijn. e hij 
daarin geslaagd is, weten wij  niet. AA rellicht zijn de kleuren 
in werkelijkheid zeer  schoon, hier  echter  valt daar  niets 
van optemerken, daar  we een reproductie voor  ons hebben 

van eene teekening iu lijnen. Tekst -+- plaat, zijn nog niet 
jn staat het ding weertegeven zooals het is. e kleuren 
zijn er  bij  te denken, alles staat in den tekst, kleuren zus 
en zoo, witgeel en geelbruin, rood met blauw en blauw-
groen en bruin-geel, dolfijnen zus en maskers zoo. O, 
farceur, waarom geen kleuren er  opgegooid en uw palet 
met woorden weggelegd ? Nietwaar, bij  ons in Pompei' 
zijn de kleuren zoo en zoo, ach ja, wij  weten dat wel, 
maar  die Pckins, die er  niet geweest zijn, wat drommel, 
laat die ook eens genieten. 

Teekeningen in lijnen, met schaduwen zooals het behoort, 
het is precies of we 'n plaat uit „d e Architect"  bezien; 
ecu decoratie iu Pompejaansehe stijl met een moderne trek-
pen in een n tijdschrift , (alleen in d zou 
zoo iets nog mogelijk zijn) . . . , ach kom, is dit nu ook 
al moderne kunstindustrie ? 

e afueeldiug van een albumband in geperst leer, door 
den heer h uitgevoerd naar eene teekening van 
deu heer s is zeer  goed geslaagd. Flink geteekend, 
goed leer  gehouden, en naar  alle waarschijnlijkhei d ook 
goed uitgevoertl (zijne reputatie en hetgeen we vroeger 
van den heer h zagen geëxposeerd, staat er  ons 
borg voor) is het een waar genoegen deze plaat hier  ge-
reproduceerd te zien. 

Onder  meer, drie ontwerpen voor  postzegels, ter 
vervanging (?) van de minder  geslaagde zegels, waarmede we 
tegenwoordig onze brieven frankeeren. Twee hiervan ont-
worpen door  den heer  Berden, de derde door  Gips. e 
laatste een echt Gipsiaantje: de „5 "  iu een cartouche, 
„Cent "  in dito, „Nederland"  in dito, het afbeeldsel der 

n in een hoefijzervormig beslag, met daaromheen 
een lauwertak (waarvoor  ?), een en ander  in rust gebracht 
door  een donkere fond. 

Beter  geslaagd, hoewel niet vri j  te pleiten van zekere 
dorheid, zijn de ontwerpen van den heer  Berden. 

Ook de fabriek "  is vertegenwoordigd door 
eene afbeelding. Geen g meer, zooals we dat van 
vroeger  kennen, het g van Colenbrander, vol ori-
ginaliteit, waarin kleuren-coinpositie hoofdzaak was, lang-
zamerhand aan lij n een bescheiden plaats naast zich gunnende, 
tut beiden elkanders kracht genoegzaam kenden om vereenigd 
optetreden, kleur  echter  meesteres blijvende van het te ver-
sieren veld : schitterende e omglansd door  porfieren 
en smaragden, Edelen ri j  van vreemde hoven, met zich 
brengende ongekende harmoniën, den r  tot roem . . . . 
Neen, dat g is het niet meer, dasz war  zu schim 
gewesen, dasz hat nicht sollen sein !, de r  wil geen 
roem, wat konitiginne, wat porfier , wat smaragd, geef hem 
liever  een broodje met kaas, . . . . en g levert 
andere tegels, andere pullen, die nu goed verkocht worden, 
— wegens het kaasgehalte ! — 

e plaat in kwestie geeft een u uit 
deze laatste periode, die 'n terugkeer  is tot den vasten, 
goeden, ouden, bekenden bodem, waar  men niet behoeft te 
vliegen, waar  de e Conite en Gips-opvattingen den staf 
voeren, waar g mede aanzit en tal van anderen zich 
verkneuteren in het finantieele succes, dat de onderneming 
heeft, sedert de wederinvoering van het kaas-element in 
hun procéde's 

Opmerkelij k zijn de vignetten, hoofden, initialen, etc. 
waarmede deze uitgave op hoogst gelukkige wijze versierd 
is en niet nalaten het geheel een prettig cachet te geven. 

Voornamelijk die, welke door  den heer  Stal er  ingevoegd 
zijn, verdienen alle aandacht, door  de gelukkige wijze waar-
mede hij  zijne chrvsanthenums tot versieringen heeft weten 
t e nrrangeeren en om te werken. t hetzelfde motief 
' 1 0g 'n portretlijst , dat er  heel eigenaardig uitziet, exotisch, 
herinnerend aau bamboe-bosschen, pinang-wouden cn klapper-
boomkronen, wellicht minder  gelukkig als ornament, doch 
alweer  goed geteekend; zeer  geschikt voor  een dame uit de 

keerkringen. 
Over  het geheel genomen, ziet dit „Tijdschrift "  er  zorg-

vuldig uit. Tot taak hebbende, een beeld te geven van onze 
kunstnijverheid, moet de indruk der  voorwerpen, waarvan 
deze platen de reproducties zijn, over  het algemeen een 
middelmatige zijn, want . . . onze kunstnijverheid is algemeen 
genomen — nog niet verre daarboven. Enkele takken uit-
gezonderd, die op eens zoo'n hooge vlucht nemen hier  en 
daar  — door  enkele uilgelezenen — dat ze niet te grijpen 
zijn, is over  het algemeen het peil onzer d 
zelfs beneden het in deze platen gegevene. t nog de vraag, 
of het niet beter  ware, indien Art i et , met haar 
tijdschrif t leiding gaf, zich aan de spits stelt en vóórgaat 
door  het beste te geven wat er  is, door  middelmatigheid te 
weigeren en zoodoende hare uitgave optevoeren tot 'n 
standaardwerk, waar  zich de kunstnijverheid aan toetsen kan ? 

G V A N N N E . 

. Zaterdag werd iu het American hotel tc Amsterdam cene bijeenkomst 

gehouden vau afgevaardigden, van verschillende daartoe ttitgenoodigde bouw-

kundige corporaties, om bovengenoemd vraagstuk tc bespreken. e vergadering 

was bijeengeroepen door  het bestuur  der Jfed, Vereeniging ter voorkoming 
ran ongelukken in fabrieken en werkplaatsen, en werd geleid door  cene 

commissie van voorbereiding, bestaande uit dc n J. Th. , Voor-

zitter , P. W. Westerouwen van , technisch adviseur  en . J . . 

Boudewijnse, Secretaris. 

Vertegenwoordigd waren : 

liet e van Waterstaat, l en Nijverheid ; e van 

Oorlog; e van ; het k t van ; 

de Vcreeniging van Burgerlijk e , de j  tot bevordering 

der  Bouwkunst met hare nfdcelingcn tc Amsterdam, Alkmaar , Arnhem, 

's-Gravenhagc, Botterdam, Utrecht en m ; Genootschap Architectur a et 

Amiciti a te Amsterdam ; Amstels Bouwkrin g idem ; de Aannemers Sociëteit 

„d c Eenheid"  idem; de Aannemers Sociëteit „d c Vereeniging"  idem; de 

Sociëteit „d c Nijverheid"  's Gravenhage; Bouwkunst en Vriendschap te 

m ; cn de Verecniging ter  voorkoming van ongelukken. 

Bij  de opening deelde de Voorzitter , dr. , mede dat het de meening 

van het bestuur  is, dat door  deze vergadering commissies worden benoemd 

om de vragen, die tot leiddraad ter beraadslaging gedrukt ter  vergadering 

aanwezig waren, tc overwegen en daarover  rapport uit te brengen aan het 

bestuur. e werklieden vereen igingen waren niet ter  vergadering genoodigd, 

omdat het naar  dc meening van het bestuur  beter  was, de vragen eerst mat 

de thans vertegenwoordigde lichamen te bespreken. Wanneer  dan de commis-

sies hadden gerapporteerd, zou door  het bestuur  advies hierover  aan de 

wcrkliedcnverecnigingcn worden gevraagd en verder  overwogen worden, of 

naar  aanleiding van die adviezen het wcnschelijk zou zijn, deze tweede ver-

gadering tc beleggen met de wcrkliedcnverecnigingcn. 

e vragen die zullen worden behandeld zijn : 

A . Ten aanzien ran den aanleg run spoorwegen en ten aanzien van 
waterbouwkundige werken,

lo. s in verschillende Algemeene Voorschriften voldoende gelet op dc 

veiligheid cn de gezondheid der  werklieden? 

2o. Vinden niet tnl van ongelukken hunne oorzaak in verzuim van voor-

zorgsmaatregelen cn in gebrekkige hulpmiddelen of materiaal': 

3o. s verbetering van hit toezicht noodig? 

io. Welke voorschriften kunnen dienen, om hierin verbetering tc brengen ? 

B. Ten aanzien van het bouwen en tloopen e,, andere werki e. 
no. n algemeene voorschriften gegeven worden voor  het toezicht bij 

het uitvoeren van bouwwerken P e behoort dut toezicht te ziju ingericht f 

n cn moet het opvolgen van zoodanige voorschriften van de vergunning 

'ot houwen of sloopeu door  besturen van . Provincie of Gemeente ver-

bonden worden . 

6o. Welke zijn dc voorschriften van veiligheid welke op deze soort van 

bouwwerken in het algemeen loegepaat moeten worden t 

7o. 'Welke speciale voorschriften kunnen er  worden gemaakt voor  de vei-

ligheid der  werklieden bij  het sloopen vau bouwwerken? 
8o. Welke bijzondere veiligheids-voorschriften zijn er  tc geven ten op-

zichte van : 

a. het heien ; 

b. dc inrichtin g cn het gebruik van steigers, ladders, hangstoelcn enz. 

r. alle soorten van vervoermiddelen cn hijschtocstclhn op b .uwwerken ; 

d, het gereedschap ? 
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9o, "Welke veiligheids-voorschriften behoorcu gemeente-verordeningen op de 

bonwpolitie te bevattenP 

10o. s cen algemeene wet op de bouwpolitie wensehclijk J 

Wat zal zij  moeien bevatten r 

c zal men tot dc redactie van een ontwerp komen P 

s zulk een algemeene wet niet! wensehclijk, hoc zal de werkman dan zich 

zeiven behoeden tegen de kans op ongelukken, voortvloeiende uit nalatigheid 

van dm werkgever'r 

('. Aangelegenheden van beide soorten van bouwvakhen. 
. Wanneer  verzekering der  werklieden, tegen de geldelijke gevolgen 

van ongelukken beschouwd wordt als plicht des werkgevers, welke middelen 

kunmn dan worden aangewezen, om te bevorderen, dal '/ij  zooveel mogelijk worxh 

toegepast1 P om te beletten, dat zij  leide tot veronachtzaming door  den werk 

gever  van maatregelen of voorkoming van ongelukken ? dat zij  leide tot 

achteloosheid en veronachtzaming van voorschriften door  den werkman J dat 

zij  leide t»t onnoodig rekken van den verplegingatijd door  den getroffen 

verzekerde, of tot t voorwenden van gebreken P 

Punt A. wordt nu aan de orde gesteld, doch verreweg dc meeste sprekers 

behandelen uitsluitend de ateigerwerken en ander  hnlpmaterieel bij  de uit-

voering vnn bouw werken. 

e heer  van Bnuren, voorzitter  van Amstels Bouwkring"  ia van meening 

dat verbetering vnn hel toezicht zeer  zeker  noodig ia, maar  dat verreweg de 

meeste ongelukken gebeuren door  onvoorzichtigheid van den werkman zelve. 

n de statistiek van de onderlinge verzekering van r/Amatela Bonwkring" 

i> dil gebleken; nog geen ."> procent van de ongelukken zijn te wijlen aan 

gebiekkig materiaal of slechte constructie. Gaarne wil hij  de bewijzen daarvoor 

aan het bestuur  ter  hand stellen. 

e heer  van Nieiikerken spreekt in gelijken geest en gelooft nit t dal 

voorschriften ongelukken zullen kunnen voorkomen. e meeste ongelukken 

hebben plaat?, wanneer  het werk j  na is voltooid, de steigers nog niet ge-

heel /ij n opgeruimd enz., en van de aannemen is toch niet te vergen dat 

dit , door  tot het laatst toe schrikateigera te onderhouden, worde voorkomen. 

r  den werklieden moest meer  voorzichtigheid worden ingeprent. Vaak 

zien zij  het gevaar  niet waaraan zij  blootstaan. Verwonderlij k is het soms 

op te uurkin . hoe erbi j  werklieden en onderbazen weinig bekendheid 

hcerscht met de kracht der  hulpmiddelen, wat vooral bij  het ophtjschen 

van zware lasten blijkt . Spr. haalt hiervan eenige staaltjes aan. e 

toestanden kunnen niet worden geweerd door  toezicht; alleen door  leering 

cn opvoeding van den werkman. 

e heer  Petera e van Waterstaat) noemt het illusoir , door  middel 

van toezicht en voorschriften ongevallen te willen voorkomen. t de steiger-

werken  andere hulpmiddelen over  'talgemeen zeer  goed zijn, wordt be-

wezen di or t feit, dat verreweg de meeste ongelukken 's s gebeu-

ren. e schuld ligt bij  dc jenever, die niet juist in Aessehen, maar  dikwijl s 

in kannetjes en potjes van blik of aardewerk het werk worden binnen 

gesmokkeld. e dat te weren ia, ook met het beste toezicht en de duidelijkste 

voorschriften, is Spr. een raadsel. j  moet zich tegen het geven van voor-

schriften verklaren, ook omdat daardoor  de verantwoordelijkheid van den 

werkman geheel wordt weggenomen. 

e heer l . ) is ook geen voorstander  van de door  het 

bestuur  wenschelijk geachte bepalingen. Naar  Spr. meening voorzien dc Alg. 

Voorschriften voldoende in de behoefte, en wanneer  daarnaar  wordt gehandeld, 

dan blijven alleen over  de ongelukken door  eigen schuld van den werkman. 

Bovendien is de strafrechter  daar, om elk geval speciaal te onderzoekeu. 

Spr. meent dat niet te veel in details moet worden getreden. 

e heer  Westerouwen van e et eren meent dat de vergadering zich te veel 

en te lang bepaalt bij  een der  onderdceleii van het bouwvak. Volgens de 

meeste spr. kt r> is liet toezicht voldoende geregeld. Spr. ontkent dit ten 

stelligst.'. Thans is men b.v. bezig het bovenste van de betonlaag in dv 

t weg te lukken, bij  welke manoeuvre zeer  zeker  ongelukken kun* 

nen gebeuren. a zijn door  het puin 2 spiegelruiten gebroken en toch zijn 

de oog. n van dc werklieden geheel onbeschermd. t is cen geval van de 

vele waarbij  alle toezicht ontbreekt. Spr. moet dus aandringen bij  de ver-

gadering de zaak niet te eenzijdig te benei ouwen. n wat de ongelukken op 

bouwwerken betreft, de ö procent vau den heer  v. Bnuren bewijzen, dut 

verbetering van hel toezicht wel degelijk noodig is. 

Verschillende sprekers voeren nog het woord, waarbij  o. a. wordt mede-

gedeeld, >i;.t door  het Gemeentebestuur  tc m geen vergunning tot 

bouwen wordt gegeven, wanneer  niet bij  de aanvraag daartoe de man is 

aangewezen, die verantwoordelijk is \oor  de uilvoering vau het werk. 

c Voorzitter  resumeert, dut in de vergadering 2 stroomingen zijn wnnr 

te nemen : de eeue aangegeven door  de heer  Peters en l die geeue 

bepaling*  n en voorschriften noodig achten eu alles aan het onderzoek van den 

strafrechter  wensehen over  te laten, de tweede die door  den heer  v. Nieii-

kerken nangegeven, n.1. dat de werklieden in het gebruik der  hulpmiddelen 

moeten worden opgeleid. Wat dit laatste betreft, dit behoort dan niet hier, 

doch iu de vnkvereenigingen te worden besproken. t nu hieruit worden 

opgemaakt dat titans alles volmaukt in orde is P c eene spreker  wil de 

werklieden, de andere de aannemers opvoeden, (gelach) maar  daarmede komen 

wij  niet verder. Er  is gezegd, dat van de 100 werklieden 90 onverschillig 

zijn en glinilnehend dc waarschuwing tot voorzichtigheid ontvangen, 't is 

mogelijk zegt spreker, maar  dit is geen reden om niets te doen ; langzamer-

hand zullen de onverschilligen, juist door  toezicht en bepalingen, opmerkzaam 

worden. 

e lieer  Westerouwen van n beroept zich op het buitenland, waar 

bijn a overal scherp toezicht bestaat en dc verantwoordelijkheid duidelij k is 

omschreven. Zou dit dan alleen in ons land overbodig zijn P e verzekering-

maatschappijen hebben veel te doen en bewijzen, dat het aanlal ongelukken 

bij  bouwwerken eer  toe dan afneemt. n wat nu den strafrechter  betreft, 

wat is het resultaat van een gerechtelijk onderzoek? t ongeluk bij  den 

bouw van het Vieloriahotcl, met eenige persoonlijke ongelukken; liet zinken 

van ecu zandschuit in den Achterburgwal, waarbij  2 kinderen om het leven 

kwamen en het bekende ongeval in Utrecht, zijn voorbeelden, dat — wanneer 

de zaak vervolgd werd — steeds vrijspraak volgde. l kan men dus 

dit middel niet noemen. t is niet te wijlen aau den rechter, doch aan de 

inrichtin g onzer  rechtspleging. 

Alsnu wordt gepauseerd, waarna de verschillende commissies worden benoemd 

ter  beantwoording der  door  het bestuur  gestelde vragen. Vooraf worden 

echter  nog vele discussies gevoerd in gelijken zin als dc voorgaande. 

Punt 1 tot 8 worden gecombineerd. Tot leden der  commissie, die hierover 

zal rapporteeren, worden benoemd dc n G. J . dc dong, . v. Buuren 

en Paardekooper  en bij  herstemming de n l en lïuinker . 

Punt 9 en 10 worden gecombineerd. Tot leden dezer  commissie worden 

benoemd de n Nieuwenhuizen, , Schuurman, Goseling en bij  her-

stemming dc r  Bekaar. 

Over  punt 11 wordt, alvorens tot liet benoemen eener  commissie over  tc 

gann, nog vooraf tfediscusieerd. 

e r  v. Buuren pleit voor  onderlinge verzekering van werkgevers, 

omdat daardoor  ongelukken worden voorkomen. Er  wordt dan meer opgelet 

en men waarschuw! elkaar, wanneer  onvolkomenheden in constructie of 

materiaal worden ontdekt. 

c heer r  wenscht wettelijke regeling van verzekering. 

e heer  Stichter  wil , dal het volk zichzelf ouderling assureert. 

c heer  Ticdeman doet het voorstel, om de 3e commissie (die over  punt 

11 zal rapporteeren) te doen benoemen door  het bestuur. r  wordt 

gestemd. t algemeene stemmen op één na aangenomen. 

Niemand verlangt meer  het woord. e Voorzitter  dankt de vergaderingen 

sluit haar, den wensch uitsprekende, dat zij  iets tot het beoogde doel zal 

hebben bijgedragen. 

. . 

Afgevaardigde van Architectur a et Amicitia . 

t is zoowat nlles, wat cr  reeds te zien valt. t overige is nog voor 

het oog verborgen. Tot wanneer? 

Eéns zal de schutting er  uf moeten en dan . . . 

n hopen we ook nog eens terug te komen ! 

OP B ET N T E . 

Tegenover  den , naast het sigaren-magazijn, is men sedert gcrui-

men tij d bezig den hoek vol te bouwen, die zoo langt u lij d de architecten 

verlokt heeft, door  zijn prachtige situatie. 

Aan den , bij  het , tegenover  een dier  interessante 

klokkentorens uit vroeger  dagen, die voorheen het brandpunt waren eener 

schilderachtige en architectonische omgeving, cn nu gaandeweg verzinken 

tusschen onze hooge moderne gebouwen, maar  niettemin hunne omgeving 

door  adel en schoonheid van vormen blijven beheerschen ; tegenover  de -

verstraat, waar  het ilaiieerend publiek zich zoo gaarne vermeldt cn daardoor 

getuige wordt vnn ulles wat hier  getimmerd en gemetseld wordt ; by den 

Singel, die juist hier  zoo'n mooie bocht maakt en zich als om de t 

heen wil kronkelen, is het geen wonder, dnt men allerwcgc vau nieuwsgie-

righeid brandt om te zien, wat wel achter  dat houten getimmerte wordt 

voorbereid. 

Tergend slak reeds ccnigeii tij d geleden het dak er  boven uit, slechts zich 

harmonieerend met de daklijnen vun het aardige sigarenwinkeltje; brutaal 

triompliaukelij k steekt thans eeu zinken dakvenster  vul krulle n en fratsen 

zijn alle verwachtingen beschamende ironi e boven het houten om schutsel; 

niet ver  daar  af een dito obelisk, bekroning waarschijnlij k van een leger 

motieven, die hij  nis presse-papier  bijeenhoudt; ook nog pn torentje, het 

aardige spitsje op den anderen hoek llankeerende, samen den munttoren 

v rooi ijk toeblatl'endc dat j  — zóó groot, nu bijna geschouderd wordt door  *» 

paar  kleintjes op Stelten ! 

G  ET "  tc 's . 

Vergadering van 11 t . 

Eene fraaie kunstbeschouwing, aangeboden door  de e plateelbakkerij 
1, wachtte ditmaal Arti' s leden. Aan net gedecoreerde wanden 

prijkte n verschillende tegeltableau! nanr  schilderijen van Apol, Bosboom en 

inden schilders op genoemde fabriek vervaardigd en meest in sepiatinien uit-

gevoerd. Behalve deze tableaux prijkt e cr  mede een, vervaardigd naar -

ning van professor  Sturm, voorstellende drie vrouwenfiguren, uitdrukkend e 

de waarheid, de schoonheid en de goedheid, bestemd om in het rijksmuse-

um ie Amsterdam geplaatst lu worden, benevens cen carton van de hand 

v;m dm heer  A . J. r . 

t carton, fraai van tcckcuing cn kleur, stelt voor  de lc eu 2e statie, u.1. 

dc ter  dood vcroordceling van Jezus cn Jezus, het krui s op zijne schouders 

nemende. Ook dit ontwerp moet op "  in tegels worden uitge-

voerd en is bestemd voor  dc groote kerk tc . 

s de wanden waren tentoongesteld cen groote collectie vazen, pullen, 

schoteh enz. van allerlei vorm eu afmeting benevens verschillende tegellam-

briseeringen, alle fraai van kleur  en met geestige ornamenten versierd. 

Vooral dc verschillende combinaties van lij n en kleur  op de vazen dikwijl s 

uitloopende in vlammen cn stralen trokken veler  bijzondere aandacht. 

e heer  A . Vosinaer, directeur  der  plateelbakkerij "  gaf de 

vergadering cen kort maar  duidelij k overzicht der  fabricage, welke iu twee 

deden tc splitsen zou ziju, n.1. le. in voorwerpen van luxe, 2c. in voorwer-

pen voor  bouwkundige versieringen, en is ' ook lang kwijnend 0 

geweest, thans kan al wat verlangd wordt, geleverd worden. 

e grondstof der e faience is de klei. klei echter  van de fijnste 

soort, niet dezulke als hier  te lande wordt gevonden en alleen tc gebruiken 

is lot het bakken van metselsteenen, pannen en soortgelijken. Om de klei 

meer  substantie te geven en het scheuren zooveel mogelijk te voorkomen 

wordt daarbij  gevoegd, tot fijn  poeder  gewreven vuursteen, benevens 

porceleinaarde en veldspaat. e stollen worden met water  gemêleerd 

en iu groote kuipen gemalen, na welke bewerking de verkregen massa 

den naam van paat krijgt . c onderlinge verhouding der  stollen is voor  dc 

fabriek van 't meeste belang. e vloeibare paat is dienstig voor  het gieten 

van vaasjes enz. 

t wordt daartoe in gipsmodellen gegoten die met graagte de Vocht dee-

len der  paat opslurpen, en langs het gipsmodel ecu harde korst doen ont-

staan. s deze korst gevormd, dan is het inwendige nog vloeibaar  cn .vordl 

om holle lichamen te krijgen daaruit gegoten. e vorm uit twee helften 

bestaande wordt vervolgens verwijderd en nu moet het voorwerp zoo glad 

mogelijk worden opgesehuurd. Na deze bewerking wordt het gebakken en 

heet dau biscuit. 

Om massieve voorwerpen te maken wordt plastische paat gebruikt, dit is 

vloeibare paat waaruit het water  geperst is. e diverse vormen «lier  voor-

werpen worden verkregen door  deze paat in drukvormc u tc nonen 

Voor dc fabricage der  tegels wordt de paat tot koeken gedroogd cn tot 

stof fij u gemalen, waarna dit poeder  in stalen slempels onder  eeu druk vau 

21000 . samen wordt geperst en daarna wordt gebakken. 

All e gebakkeu voorwerpen heeten. zooals boven reeds gezegd, biscuit, cn 

zijn als zoodanig gereed beschilderd tc worden. Vooral het schilderen eiseht 

veel bedrevenheid, daar  dc kleuren tijdens het bukken eene groote verande-

rin g ondergaan eu men dus met zekerheid de kleuren moet weten te kit zen-

All e schilderingen van af 't meest eenvoudige tot het meeat gecompliceerde 

geschiedt uit de hand. zoodat hiertoe slechts bekwame schilders bruikbaar 
2 1ju . \ a het beschilderen moeten de voorwerpen geglazuurd worden, w-t 

oiet minder  omvangrijk is. Glazuur  is ecu soort tijngemalcn glas met water 

tot een brei vermengd. Enkele kleuren behoeven veel glazuur  andere zeer 

Weinig, te weinig glazuur  geeft geen glans en maakt vlekken, tc veel glazuur 

bederft evenzeer  de voorwerpen. e kleuren zijn onder  het glazuur  totaal 

onzichtbaur  geworden en komen nadut de voorwerpen nu voor  de tweede 

maal gebakken zijn eerst weer  voor  den dug. Zij  ziju doordat dc glazuur 

over  dc verf zit onschendbaar  geworden. t de kleuren totaal door  de 

glazuur  bedekt zijn is het kenmerk der e faience, iels wat 

waakt dat zij  onnavolgbaar  in kleur, en uiterst solide zijn. Na al deze bewer-

kingen zijn de voorwerpen gereed en tot het iu den handel brengen geschikt. 

1'e fabriek beschikt voor  een zestient il ovens waarvan acht elke 1-1 dagen 

gestookt worden tot eene temperatuur  vnn 1000 a 1300 graden. e eigen-

lijk e stoking duurt slechts 10 uur, doch daar  dc oven warm gestookt moet 

zijn alvorens de voorwerpen er  in komen, en ook doordat deze later  moet 

afkoelen is ecu tij d bcnoodigd voor  bakken van 4 a 5 dagen. e ovens 

worden met gas, door  dc fabriek zelve vervaardigd, gestookt en geen voor-

werpen mogen met dc vlam in nanraking komen. 

Nadat de heer  Vosmucr  nog verschillende tot hem gerichte vragen had 

beantwoord, dankte dc Voorzitter  hem, ook namens de vergadering, voor  zijue 

gegeven toelichtingen, erop wijzende dat dit fabrikaat eene zoo juiste lak 

vau kunstnijverheid is. 

Op eene daartoe tot hem gerichte vraag verklaarde dc heer  Vosmatr  zich 

gaarne bereid Arti' s leden in den loop van den zomer in de gelegenheid tc 

stellen cen bezoek lc brengen aan de fabriek " 

Na mededeeling van het Bestuur  dat als afgevaardigden der  Vereeniging, 

iu zake het onderzoek naar  het vakonderwijs, benoemd zijn de heeren  P. 

u u Fzu. en G. 11. Bauer  Jr . en nadat de begrooting voor  1893, 

waarop eene post voorkomt voor  dc herdenking van het 10-jarig bestaan 

van Arti , bij  welke gelegenheid vermoedelijk eene passende tentoonstelling 

zal worden gehouden, was goedgekeurd, werd als werkend lid aangenomen 

de heer  G. S. Franses en als kunstlievende leden de heeren: . J. van 

 rakel, W. van Gulden, G. J. A. A. Baron van . . E . 

, . W. C. n en . J . de Wolf, terwij l als werkende leden 

nog werden voorgesteld dc heeren: S. Vosmaer, directeur  der e pla-

teelbakkerij ; E. F. Ehnlc, architect, e.ii Th. . Snakes, . 

goud- en zilversmid. 

Op voorstel van het bestuur  werd als eerelid der  Vereeniging aangenomen: 

. G. Galand, privaat-docent nan de technische hoogeschool tc Berlijn . 

E . 
c pas geopende tentoonstelling van Zeeuwsche oudheden 

in de lokalen van den n "  hééft niet 
veel om 't lijf . 

Vnn eigenlijke oudheden zijn slechts weinige nummers 
aanwezig, liet grootste deel van het geëxposeerde bestaat 
uit oude prenten en gravures, benevens een aantal platen 
uit de werken van Yzendycke, Ewerbeck, de uitgave van 
de voormalige Commissie van s e. a. 

Waarschijnlij k door  het k ingezonden — er  was Zaterdag 
11. nog geen catalogus tc krijgen — zijn een aantal opme-
tingen van oude bouwwerken uit Zeeland, waarbij  interres-
sante teekeningen worden aangetroffen. We noemen o a. de 
houten kap van het s te Zierikzee (met zijn eleganten 
toren), liet slot te kruiniiigen , de Abdij  te g enz. 

e heer s te g zond een paar  kurieuse 
proeven van oude pottebakkerskunst in, benevens eenige met 
het bekende houtsnijwerk versierde voorwerpen. 

Verder  vonden we eenige antieke snuisterijen, een met 
koper  gemonteerde tabakspijp, eigendom van den heer  C. 
\V. . Vester  te , een tweetal oude met snijwerk 
versierde ellematen, kleedingsl ukken enz. 

e bekende kroniek van Suiallegangc is door  een pracht-
exemplaar  vertegenwoordigd, ook andere oude boekwerken 
op dit gebied zijn aanwezig. 

Over  't geheel kan echter  niet gezegd worden dat de 
tentoonstelling, ook maar  bij  benadering, een beeld geeft, 
van hetgeen de Zeeuwsche kunstnijverheid uit vroeger  eeuwen 
opgeleverd heeft. 

G A te . 

Vergadering gehouden op den 2'tsten Februari 1893. 

Na opening der  vergadering, werden de heeren . v. k en W. de 

Jong. die voor  het eerst na hunne aanneming als lid ter  vergadering tegen-

woordig waren, door  den Voorzitter  welkom geheeteu. 

Aan de orde was uu de Ballotage vau den door  de heeren Broekman en 

f' . Slal voorgestelden heer  Ch. Stellens, die als lid der  vereeniging werd aan. 

genomen. a werd overgegaan tot de verkiezing van eeu tweeden secre-

taris. e heer  Sanders gekozen zijnde, nam deze benoeming onder  luid 

applaus der  vergadering nan. Eeu voorstel van het Bestnur  tot medewerking 

met de vereeniging .Ar t i el "  eu de Afd. van de . lo: bevorde-

ring van , voor  het houden van een feestavond. werd met 

algemeene stemmen aangenomen, dc heeren W. 1,. liruekman en A. \V. vnn 

u verklaarden ï ich bereid zieh met bovengenoemde vereeuigiugen iu 

verbinding te stellen. 



52 . 18 t 1893. 

Vervolgens wcnl overgegaan tot voortzetting der  behandeling van de vraag 

«Beantwoorden de Ncderlandsche vereenigingen wier  streven is : het bevorderen 

der bouwkunst, aan het doel ? zoo niet, hoe kan dan hierin verandering 

ten goede gebracht worden. 

Tengevolge dezer  vraag, ontspon zich cene zeer  geanimeerde discussie, 

waarin enkele leden vooral lieten uitkomen, dat de bevordering der  bouwkunst 

grootcndcels afhangt vau dc studie, door  de architecten gemaakt, en men werd het 

ten slotte vri j  wel eens, dat hoewel door  de Nederl. Vereenigingen nog veel 

voor  do bevordering der  bouwkunst zal kunnen gedaan worden, zij , zoo goed 

als het voor  rereenigingan mogelijk is, aan hun doel beantwoorden. u dc 

zaal waren geëxposeerd de dri e ingekomen antwoorden op de door  „Archi -

tectura"  uitgeschreven prijsvraag „Fontein "  cn eenige sttidictcckeningen van 

de heeren Stal eu van . Nadat deze kunstbeschouwing met veel be-

langstelling bezichtigd was, werd de vergadering ouder  dankbetuigiug ann dc 

heeren Stal cn v. n door  den voorzitter  gesloten. 

V A A G B U S. 

Ter aanvulling der  titels van werken, welke in ons vorig 

nummer zijn genoemd, verzoekt de heer . J . k ons 

nog daarbij  te vermelden, het boek geschreven door  den 

civiel- en scheeps-ingenieur . v. Vliet , hetwelk door  hem 

zeer  aanbevolen wordt voor  een der  in die vraag genoemde 

examens. 

. N . E . 

Geheel onverwacht werd , N. de , dc Amsterdamsche Gemeente-

Archivaris , in den nacht vnn Vrijda g op Zaterdag door  den dood weggerukt. 

s in zijn studentenjaren had e r  zich vooral aangetrokken 

gevoeld tot historische archiefstudiën. Nog vóór zijne promotie werd hy 

door  het Gemeentebestuur  aangesteld tot adjuuct-nrchivaris . om den toen-

maligen archivari s . P. Seheltenia ter  zijde te staan. Na Scheltema's dood, 

in het begin van 1885, werd c r  tot zgn opvolger  benoemd. 

Zjjn e groote ijver  en warme toewijding aan alles wat het historisch verleden 

onzer  stad betrof, drong hein om ook nog op andere wijze zijne krachten 

daaraan dienstbaar  te maken. Tc  met zijn vriend . Adriaan dc 

Vries stichtte hij  in 1883 het tijdschrif t Oud-Holland, hetwelk hij , na den 

vroegen dood van e Vries, eenige jaren alleeu bestuurde en vervolgens 

met . A . Bredius. Voorts redigeerde bij  gedurende eenige jaren het 

Amsterdamsche Jaarboekje en gaf een recks van kleine opstellen over  Am -

sterdamsche historische merkwaardigheden in twee bundels : Uit onze oude 
Amstclstad. 

Ecne meer  populaire behandeling vindt men o.a., behalve in de reeds 

genoemde kleinere bundeltjes, ook in zijn boek „Va n vrijen en trouwen" , 

een zedenschets uit vorige eeuwen. 

Al s lid en secretaris vau den d van toezicht op het m eu 

van het nieuwe Amsterdamsen , evenals indertij d als secretaris der 

commissie van voorbereiding voor  het g congres van 1887 en 

van een aantal tentoonstellingen op kunst historisch gebied (men denke aan 

dc gond- cn zilvertentoonstelling in Arti  iu , waarvoor  hij  met Adriaan 

de Vries den zeer  belangrijken catalogus bewerkte) hce.t hij  zich steeds geken-

merkt door  onbezweken volharding en cene uitgebreide keunis van dc onder-

werpen, waarmede h(j  optrad. 

Aan dc Amsterdamsche Universiteit vervulde hij , sinds het vertrek van 

Prof. Pynacker , het ambt van r  iu dc geschiedenis van het 

oud Nederlaudsch . 

t zal inderdaad hoogst moeilijk ziju hem in al de hier  genoemde 

betrekkingen op waardige wijze te vervangen. , die als hij  zoovele 

uitnemende eigenschappen iu zich veroeaigen, zijn ten alle tyde schaars te 

vinden. e ziju ernstig streven, een krachti g voorbeeld blijven voor  velen. 

. 

— t . Oudh. Genootschap te Amsterdam heeft een 
adres gericht aan den gemeenteraad van , tot behoud 
van dc t aldaar. e poort dagtcekent van liet 
jaar  1470 cn is een merkwaardig monument voor  de ge-
schiedenis van onze vroegste krijgskundig e architectuur. 

Blijken s door  de g ontvangen stukken, zal de in 1893 te 
n te houden e tentoonstelling van schoon: kunsten ge-

opend worden op 1 Juli , terwij l de sluiting tegen het einde van October  is 
bepaald. 

e termij n voor  aanmelding is opengesteld tot 15 April . e inzending 
van kunstwerken behoort tc geschieden van 1 tot 20 i 1893. 

— n dc kerk op het Begijnhof is dezer  dagen het groote doek gereed 

gekomen van den schilder  C. F. Phlippeau, dc voorstelling van de processie 

van het l van Amsterdam, zooals deze vóór dc , telken 

jare, juist in deze dagen vau , binnen Amsterdam werd gehouden 

gaande van dc heilige stede in dn , over  den , den Nieuwen-

dijk , door  de i naar  dc Nicuwvbrug, en van hier  door  dc War-

moesstraat cn de Nes naar  het heiligdom terug. 

Zooals men zich herinnert, heeft r , uit , het 

eerst hetzelfde onderwerp behandeld cn voor  hetzelfde doel. t kunstwerk 

echter, ook hier  ter  stede bekend geworden, sedert het eeuigen lyd in het 

Panorama werd tentoongesteld, werd niet goedgekeurd cn is thans nog in 

het bezit van den schilder. 

T N . 

Tot aankweeking van deu zin voor  het schoone bij  het volk wordt in de 

Fransche hoofdstad steeds veel van overheidswege gedaan. n het laatst van 

het vorige jaar  werd de verzameling kunstwerken in het m 

opnieuw geordend, waarbij  in de schilderijcnzalcn ook een ruim e plaats werd 

afgestaan aan voorwerpen van kunstnijverheid. 

s bezit Parijs, in het Trocadcro-paleis, een uitstekend museum van 

architectuur- en beeldhouwwerken. 

Thans zal weder  aan een grootsch plan uitvoering worden gegeven, nl . het 

opstellen van een 19tal statuen in dc tuinen van het , naar  het plan 

van den architect E. Guillaume. Tot dusverre zijn reeds dri e figuren geplaatst 

te weten : een ruiterstandbeeld van Velasquez door  Frémiet, een standbeeld 

voor r  en een gedenktceken voor . 

n  wint de beweging voor  de openstelling der a op Zondag 
zichtbaar  aan kracht. t comité dat den 6enNovember  1892 de groote, 

door  vele geestelijken gesteunde demonstratie voor  den „ ' 

leidde, wendde zich sedert tot r  A e l a n d die de sociale beteekenis 

erkende en beloofde haar  zijn volle aandacht tc zullen wijden. Ook de -

r  van n verklaarde met de beweging ten volle tc sympathisccren 

en den Ssten dezer  werd onder  zijne leiding in n e dan ook 

een groote meeting gehouden om propaganda tc maken voor  de zaak. 

Ook in Oostenrijk wint het denkbeeld veld. n November  bracht prof. v. 

s de vraag in het parlement ter  sprake cn bepleitte met een beroep 

op een werk van . h e biirgcrlich e t und die besitzlosen. 

Volksklassen"  verlenging van den tij d vau openstelling der a op Ziudag. 

Practisch gevolg had tot dusver  daar  de beweging niet. Wel worden in het 

Burgtheater  te Weenen des Zondags middagvoorstellingen gegeven die zeer 

druk bezocht worden, en zal nog deze maand het r  hoftheater  dit 

voorbeeld volgen-

n Berlijn  heeft de National-Zeitnng zich de zaak aangetrokken met het 

gevolg dat daar  weldra dc hofmusea Zondags langer  geopend zullen blyvcn. 

N ENZ 

Tot aclj. ingenieur  2e kl . nfd. tracti e en materiaal, bij  de Exploitatie-
, is benoemd de heer . Bloemcudaal te Zwolle. 

Tot opzichten bij  den Proviucialen Waterstaat in Friesland ziju benoemd, 

dc heeren : . van der  Zaag te n en . Wibbeling te n 

Tot buitengewoon opzichter  ziju benoemd : 

e heer  A . G. F. , voor  den lij d van 2 intuinden, bij  het maken 

van tien kribben, het verlengen van twee , het maken van een 

beloop van 1 op 1 aan de punt van ecu rijkskri b en het verrichten van 

bsggerwerk tot verbetering van de rivier  de . e heer  J . E. , 

tc 's Gravcnhage. voor  den t ij  el van 5 maanden, bij  het maken cn stellen 

van den ijzeren bovenbouw eener  vaste brug over  de Niers te Gennep. 

E T A . 

n het eerste gedeelte der  lezing van den heer  Godefroy, dat in bet voor 

gaand nummer verschenen is, ziju dc volgende drukfouten ingeslopen : 

Bladz. 42, le kolom, regel 25 van onderen, slant 1 X ! . lees l i . 

„  43, lc „  „  3 „  boven, „  Conner, „  Craxcr . 

„  43, 2c „  „ 8 0 „  onderen, „  1891, „  1871. 

E G N«. 12. G 25 T 1893. 

B VA N A T : 

. G. JANSEN. O. A. , W. T C Z N . , 
. E J O N G  en P A U  J . E . 

Bijdragen tc adressccren aan den r  W. T C Z N . , 
Ueguliersgracht 120 te Amsterdam, en nl wat de Administrati e van 
het Genootschap betreft, aan den len S American hotel le 
Amsterdam, 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. e jaarlijksch e contributi e 
voor  het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (tc Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
» kunstlievende leden „  10.— 
„  buitenleden „  7.50 

N V A N T . 

lo. e 987ste vergadering zal gehouden worden op 
Woensdag 29 t a.s., des avonds 8 uren in het Ge-
no o t se ha ps -1 ok aal. 

a. n van het Bestuur. 
b. Bijdrage van den heer  J . A . van der , onderwerp: 

Structuur  en eigenschappen van verschillende houtsoorten, 
toegelicht door  proeven met het zon-microskoop. 

c. g van den heer  W. : Catalo 
gus van de Parijsche verzameling Spitzer  (deze beroemde 
verzameling kunstvoorwerpen zal de volgende maand te 
Parij s geveild worden). 

2o. e inlevering der  prijsvragen voor  twee diploma's 
ten dienste van de dezen zomer te Winschoten te houden 
tentoonstellingen is vastgesteld op 15 Apri l a.s. 

3o. e vroeger  aaugekoudigde opvoering van het bouw-
kuudig blijspel e vill a Silbersteijn"  blijf t vastgesteld op 
15 Apri l a.s., des avonds 8 uur, in de kleine voorzaal van 

n Strouckcn, t Amsterdam. 
Alleen leden en donateurs van het Genootschap hebben 

toegang op vertoon van het diploma-quitantie. e 
is uitgesloten. Nadere bizonderheden in een volgend nummer. 

Namen* het Bestuur, 
 le Secretaris, 

C. W. . 

E . 

Van de hand van Jhr . . Victor  de Stuers is een boekje 
verschenen met aanteekeningen betreffende Zeeland's monu-
menten. l geen catalogus van het tentoongestelde 
vormende, moet het geschrift toch beschouwd worden als 
een handleiding voor  den bezoeker  der  Zeeuwsche tentoon-
stelling in de lokalen van den n kunstkring , waarvau 

we de vorige week kortelij k melding maakten.  werkje 
is — zooals de schrijver  in eeu voorbericht zegt — te 
beschouwen als een legger  voor  hem, die een overzicht 
wenscht van de voornaamste historische en kunstmonumenten 
voorheen en thans in Zeeland aanwezig. 

Werkelij k bevat het boekje, in beknopten vorm, tal van 
wetenswaardigheden omtrent eeu groot aantal nog bestaande 
of niet meer  aanwezige kunstwerken in de verschillende 
Zeeuwsche gemeenten, en bij  de vermelding der  lotgevallen 
van vele dier  kunstwerken hekelt de schrijver  de vernielzucht 
of het gebrek aan kunstzin eu goeden smaak, die zoo menig 
gedenkteeken deden te gronde gaan of jammerlij k verminken. 

Aan het slot van de voorrede bepleit Jhr . de Stuers 
het wederinstellen van eeu commissie voor  het behoud van 
de nog restende historische monumenten. We lezen daar: 

n is in de laatste jaren, tengevolge van het 
krachti g optreden van de kortstondig bestaan hebbende 

s voor  de n van geschiedenis en 
kunst en van de meerdere belangstelling door  de g 
betoond, hier  en daar  wandalisme tegengegaan, en een 
monument degelijk hersteld. t is het geval geweest niet 
de abdij  te , den stadhuistoren aldaar, de groote 
kerk en den stadh uistoren te Veere, den toreu te Zierikzee, 
het stadhuis en de kerk te Brouwershaven, den toren te 

, de grauwtjes in het stadhuis van Goes en de geschil-
derde glazeu van Biervliet. 

h hoeveel blijf t nog te doen overig! en hoeweinig 
reilen tot zelfverhefling is er, als men nagaat hoe groote 
zorg in het naburige België, door , provinciaal-, 
gemeente- en kerkbestuur  tot iustandhouding en herstelling 
der  monumenten wordt aangewend ! 

Nederland bezit niet eens een ! 
All e beschaafde landen hebben er  een; men vindt zulke 
van regeeringswege ingestelde Commissiën zelfs in , 
in Egypte, in Griekenland en in Turkije ; zij  bewijzen aan 
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de wetenschap uitnemende diensten zoo door  het opmeten 
en beschrijven der  oude , als door  bet 
geven van adviezen tot instandhouding of bij  de herstelling 
daarvan. 

n ons land is er  geen collegie, geroepen dit belang, 
waarbij  onze kunst en onze historie betrokken zijn, te behar-
tigen.  eenige wat er  is, zijn vier  circulaires door 
opvolgende s uitgevaardigd '), waarbij  deBurgemeesters 
aangeschreven zijn den r  tijdi g bericht te zenden, 
wanneer  een oud gebouw wordt omsteigerd, hersteld, ver-
bouwd of gesloopt. Feitelijk vergeten echter  vele Burgemeesters 
hun plicht ten deze te vervullen. Telken jare worden dan 
ook tal van kunst- en geschiedkundige monumenten vernield, 
zonder  dat daarvan een beschrijving of een afbeelding is 
gemaakt ! 

Zij n wij  ons roemrij k verleden wel waard ? 

1) Zij  zijn van 18 Sept. 1883 No. 2C72: 12 Febr. 18C6. No. U 5, 25 
Jan. 1SSS No. 191 en 21 i 1889, No. 1162 aid. . 

. 

Aan de  van Architectura. 

Sprekende over  de (minder  juist getitelde) teitoonstelling 
van Zeeuwsehe oudheden, gehouden in de lokalen van den 

n kunstkring , zegt Uw Verslaggever, die blijkbaar 
eene tentoonstelling van kunstnijverheid verwachtte, dat deze 
niet veel om 't lij f heeft. 

t ontging echter  aan Z.Eds. aandacht, dat het zwaarte-
punt dezer  tentoonstelling in iets anders is gelegen, nl. in 
de bijeengebrachte teekeningen, oude prenten, schilderijen 
naar  oude bouwwerken, stadsgezichten, photografiën, enz. 
welke een volledig overzicht geven van de oude bouwwerken 
van Zeeland ; in dat opzicht vormt de tentoonstelling een 
volkomen afgerond geheel. 

Z.të. de r  van Binnenlandsche Zaken was zoo wel-
willend om de keurig geteekende van e uitgevoerde 
opmetingen voor  deze expositie ter  beschikking te stellen. 

e teekeningen werden nog nimmer  geëxposeerd, hetgeen 
in vakbladen wel eens aan het k werd verweten ! 

t ligt in de bedoeling van het Bestuur  van den -
schen kunstkrin g om achtereenvolgens dergelijke exposities 
te houden van alle provinciën van ons land. Een ieder  die 
iets voor  onze nationale bouwkunst voelt zal dit voornemen 
moeten toejuichen. 

U beleefd verzoekende, alvorens de tentoonstelling gesloten 
wordt, dit schrijven onder  de aandacht van uwe lezers te 
willen brengen, 

Verblij f ik met de meeste hoogachting, 

Uw.
X . 

e geachte inzender  blijk t met ons van gevoelen te zijn 
dat de tentoonstelling van Zeeuwsehe oudheden heel wat 
anders geeft dan de naam doet verwachten. 

l ontging onze aandacht niet dat het zwaartepunt der 
tentoonstelling eigenlijk gelegen is in de bijeengebrachte 
teekeningen, gravures, enz. naar  oude bouwwerken, getuige 
dc vermelding van die zakeu in ons artikel — veeleer  treft 
dit verwijt den uitvinder  van den onjuisten titel voor  de 
expositie. Wij  meenden echter  onze lezers, die mogelijk 
naar  den g zouden zijn getogen in de meening daar  een 
belangrijke verzameling oude Zeeuwsehe kunstvoorwerpen 
bijeen te zien, te moeten inlichten wat er  eigenlijk in de 
lokalen van den n g tentoongesteld is. 

Overigens willen we hier  gaarne nogmaals de aandacht 
vestigen op de collectie doorliet k ingezonden optnetingen 
van oude Zeeuwsehe bouwwerken (de platen uit Ysendycke 
en Ewerbeck veronderstelleu wij  dat iu den krin g onzer 
lezers vri j  algemeen bekend zijn) en we kunnen de organisatie 

dezer  tentoonstelling ook in zoover  van belang rekenen, als 
zijnde waarschijnlij k de middellijk e oorzaak voor  het ver-
schijnen van het interessante boekje van Jhr . . V . de Stuers. 

e volgende exposities van den n g 
zien wij  met belangstelling tegemoet. 

e . 

VAX E J VOO N N . 

e vorige week werd in de lokalen nan de Wetering-

schans de jaarlijksch e tentoonstelling gehouden van het werk 

der leerlingen in die inrichting , vervaardigd in den afgeloo-

pcn cursus. 

e ruime lokalen van de in den laatsten tij d belangrijk 

uitgebreide inrichtin g waren rondom behangen met een 

groote menigte van teekeningen op velerlei gebied, terwij l 

ook proeven van de oefeningen in het hout- en marmer-

schilderwerk en boetseereu het bewijs leverden dat alles, 

wat voor  de vorming van den aanstaanden werkman in de 

bouwambachten gevraagd wordt, hier  zooveel mogelijk onder-

wezen wordt. 

Gedurende den afgeloopen cursus had het aantal leerlin-

gen het respectabele cijfer  van 090 bedragen en wel, 225 

leerlingen in het timmervak, 118 iu 't smeden, 110 schil-

ders, 48 scheepstimmerlieden, t l meubelmakers en draaiers, 

18 metselaars, 18 tuinlieden, 17 kopersmeden en loodgie-

ters, 15 stukadoors, 12 behangers en stoll'eerders, 10 rij -

tuigmakers, 15 lithografen en fotografen, 0 goudsmeden 

en diamantwerkers en 40 in andere vakken. r 

waren jongens van 13 en mannen van 30 jaar  eu merk-

waardige staaltjes van vorderingen, in één curcus, door 

leerlingen vau gevorderden leeftijd gemaakt, waren op de 

tentoonstelling te bezichtigen. 

e enorme toename vau het aantal leerlingen in de laatste 

jaren — in 1890 werd de cursus geopend met slechts 87 

— mag als bewijs strekken dat het hier  gegeven onderwijs 

in een bepaalde behoefte voorziet niet alleen, maar  ook dat 

het gehalte ervan aan het doel beantwoordt en zeer  op prij s 

gesteld wordt. 

Bij  de beschouwing van de teekeningen cn werkstukken 

constateerden wij  met genoegen een ernstig streven naar 

practische ontwikkeling der  leerlingen. e uitslagen op groote 

schaal van dc meest voorkomende timmer-constructiën geven 

een waarborg dat de leerling, die zóó de dingen leert be-

kijken , hunne samenstelling ook begrijpen zal. c trap-, kap-

en lijstconstructien, zoomede dc talrijk e teekeningen van 

ramen, deuren, houtverbindingen enz. zijn, uit een construc-

tief oogpunt, schier  onberispelijk en terecht heeft men aan 

dc artistieke behandeling der  teekeningen, waaraan op der-

gelijke inrichtingen nog al eens te veel tij d vermorst wordt — 

weinig geofferd. 

Een paar  venster-constructies in de achterste zaal tentoon-

gesteld, leken ons wat al te gecompliceerd toe ; de onder-

drempels der  kozijnen van een schuif- en een draairaam, 

hadden, door  de dubbele sponningen, een opstnanden kant 

van tc geringe afmeting overgehouden, zoodat bij  het naar 

binnen balen van meubelen enz., zooals iu onze stad van 

hijschbalken zoo vaak geschiedt, groot gevaar  van bescha-

diging ontstaat. 

t bizondere belangstelling bezichtigden we ook de 

degelijke collectie werkteekeningen, alle op flink e schaal en 

zeer  aanschouwelijk voorgesteld, van de afdeelingen rijtuig -

makers en scheepstimmerlieden.  onderwijs bleek ook 

hier  aan zeer  bevoegde leiding te zijn opgedragen, en hoe 

zeer  het op prij s gesteld wordt, bewees het woord van dank 

en hulde dat bij  de opening der  tentoonstelling namens de 

scheepstimraerlieden-vereeniging, aan 't bestuur  en de leeraren 

werd gebracht, voor  hetgeen zij  in dezen cursus voor  het 

scheepsbouwkundig teekenen hadden gedaan. 

Ook de schilderklasse leverde goede resultaten op. e 

hout- en marmer-nabootsingen, allen bij  avondlicht vervaar-

digd, waren meerendeels vaardig en smaakvol geïmiteerd; 

velen mogen, uit een streng a:sthetisch beginsel, dergelijke 

nabootsingen afkeuren, uien behoort aan een school als deze, 

rekening te houden met het feit, dat bijna geen huis wordt 

voltooid waaraan niet dergelijk schilderwerk wordt toegepast, 

zoodat. het voor  den werkman-schilder  van het hoogste be-

lang is, de noodige bedrevenheid in het //houten en marmeren" 

. op te doen. 

Niettemin was hetgeen de decoratie klasse voor  schilders 

te zien gaf, voor  ons en zeker  ook voor  anderen aantrekke-

lijker . e versierings-motieven voor  vak- en randvullingen 

waren meerendeels goed begrepen en ook wat kleur  betreft, 

met smaak ineengezet ; met genoegen merkten we op dat 

aau de e handboeken voor  decoratie-ontwerpen, die 

op de meeste onderwijs-inrichtingen te onzent en ook in 

de praetijk zoo'n groote rol spelen, hier  weinig ontleend was. 

r  voldeed ons hetgeen de handteekeuklasse geëxpo-

seerd had. Te veel heerscht hier  nog de doezelaar. e tij d 

aan het zoetelijk optoonen van teekeningen besteed, kon 

dunkt ons, heel wat nuttiger  aangewend worden door  het 

teekenen van voorwerpen of modellen in omtrek of met 

lijnarceeringen opgewerkt. 

e meubelteekenaars hadden bijna zonder  uitzondering 

hunne vormen ontleend aan het genre dat in den laatsten 

tij d voor  goedkoope ameublementen bizonder  in trek scheen, 

een zoogenaamde , herkenbaar  aan de overal 

opgebrachte druipervormig e versieringen. t motief vinden 

we hier  in kwistigen overvloed op alle soorten van meubelen 

aangebracht, soms voor  de variatie het onderst boven ge-

plaatst. Wij  gelooven echter  dat deze vormpjes hun besten 

tij d gehad hebben en zouden het daarom toejuichen, wanneer 

aan een inrichtin g als deze eens getracht werd, den leerlin-

gen, zonder  dien goedkoopen opschik, een eenvoudig cn prac-

tisch meubelstuk te doen ineenzetten. 

Verzetten wij  ook niet dat het onderwijs bestemd is voor 

aanstaande werklieden en dus minder  bedoelt het vormen 

 teekenaars of ontwerpers van het inwendige onzer 

woningen. Afgezien van deze bewerkingen omtrent den 

vorm vermelden we gaarne, dat de meeste teekeningen en 

uitslagen blij k gaven van een goed begrip van de constructie 

oei diverse voorwerpen. 

e weinige tentoongestelde proeven van boetseerkunst 

geven geen aanleiding tot bizondere bemerkingen. Alleen 

zouden we de vraag willen doen, of niet eenige van die 

eeuwenoude pleistermodellen eens door  wat anders konden 

vervangen worden. 

Over  't geheel echter  mag het Bestuur  dezer  avondschool 

niet voldoening op het afgeloopen schooljaar  terugzien. e 

hulde, den directeur  den heer  E. Jelsma met zijn staf van 

22 leeraren bij  de opening der  tentoonstelling gebracht 

voor  't geen in deze cursus gedaan was, mag volkomen 

verdiend heeten en wij  hopen dat deze bloeiende en nuttige 

inrichtin g zich nog langen tij d in een toenemend succes 

mag blijven verheugen. . G. J . 

 uitnoodiging aan de leden tot bezoek van deze 

tentoonstelling is, door misverstand, in ons vorig nummer 

niet opgenomen. 

J T O T G . 

Afdeeling 's . 

Vergadering gehouden 17 t 1S93. 

Nadut de voorzitter  de vergadering geopend had werd door  lam een woord 

van hulde gebracht aan de nagedachtenis van het overleden Eerelid der  af-

deeling den heer  G. . Bauer, die gedurende tal van jaren ook als Bestuurslid 

met onvermoeiden ijver  medewerkte tot den bloei der  afdeeling. Van den arbeids-

raad was ingekomen cen schrijven waarin werd medegedeeld, dat in de maand 

Apri l a.s. eene algemeene vergadering belegd zal worden cn waarin twee 

nieuwe leden voor  dien raid gekozen zullen worden, daar  thans twee zetels 

onbezet zijn t. w. die van den heer  J . . Pfeiffer, architect, welke voor  zijne 

benoeming bedankte en die van den werkman v. d. Waals. e afdeeling werd 

daarom verzocht twee nieuwe candidaten te willen stellen voor  lid van dien 

rand eu cen drietal afgevaardigden aan te wijzen lot het bijwonen der  alge. 

meene vergadering. Verder werd in dat schrijven mededeeling gedaan dat 

de arbeidsraad in zijne laatste vergadering besloten heeft groepsgewijze leden 

vnn vnkvereenigingen of vakmannen op hnrc vergaderingen te noodigen 

om doel cn werking van den raad meer  algemeen bekend te doen zijn. als-

mede die afgevaardigen over  meer  speciale vraagstukken te hooren. 

Al s candidaten voor  lid van den arbeidsraad werden gesteld de heeren 

. J . , architect, cn , werkman, tenrij l als afgevaardigden naar 

de algemeene vergadering werden aangewezen dc heeren S. Wijn , J. . C. 

van d cn J . P. e Jr . 

a verkreeg de heer  C. vau Cuppdle, elcctricieu te m t 

woord tot hel honden zyner  lezing over: e verlichting." 

t eerste gedeelte zijner lezing strekte om te verklaren hoe electrische 

stroom wordt opgewekt cn voorlgeleid en wns gewijd ann de technische cn 

theoretische zijde vnn het onderwerp, terwjj l het tweede gedeelte leerde hoe 

de electriciteit door  lampen in licht wordt omgezet. Ben en ander  werd door 

teekeningen cn verklaringen op het bord toegelicht. Om electrische stroom 

op tc wekken gebruikte men vroeger  galvanische elementen, zooals die thans 

nog gebruikt worden voor  electrische schellen en telephonen. e bleken 

echter  d:iür  wnnr  sterke stroom noodig was, tc kostbaar  en nl zoekende was 

het Faraday die het middel vond om electrische stroom te verkrijgen door 

koperen ringen bij  cen magneet tc bewegen. e toen te overwinnen moeie-

lijkhci d wns om cen stroom te verkrijgen die langen tij.1 dezelfde richtin g 

behield, hetgeen mogelijk bleek door  dc gelijknamige polen tegen elkaar  tc 

brengen. Om den weg zoolang mogelijk le maken gebruikte men daar! cn 

i'irkclspiran l waardoor  dc stroom in twee verschillende richtingen ging doch 

loor  een draadverbinding in eene richtin g werd geleid. r  krei men de 

machines met s.g. stroomafgevera die vele voordeden opleverden, toen dc 

lcctroinagnctcu, cn eindelijk dc dynamo-machine van Gram, die dc eerste 

stoot gal'  lot verspreiding van hel electrische licht 

Tot het verkrijgen vnn electrische stro.nu is kracht noodig cn wel 1 

panrdckraehl voor  12 gloeilampjes. 

Naarmate de stroomsterkte cn spanning grooter  is. is meer  kracht benoo* 

digd, terwij l dnnrbi j  mede rekening gehouden moet worden met dc stof die 

de cleelricitcit geleidt cn dc lengte cn dikt e der  leiding. 

Om den stroom het best op dc lampjes te vcrdcclcn zou t eenvoudigste 

zijn hnnr  door  ullc lninpjes tc doen loopen. n zijn echter  vele bezwaren 

verbonden eu daar  dc stroom op alle punten in dc leiding dezelfde moet 

zijn , zouden op die wijze slechts lninpjcs te gebruiken zijn van dc zelfde 

lichtsterkte. j  de toepassing hiervan zou men stroom noodig hebben van 

zekere overspanning die gevaar  op knu leveren voor  hel loven. Om dit alles 

te voorkomen worden dan ook dc s tusschen dc leidingen lange-

bracht cn met bruggen aan den stroom verbonden. 

Pe meening dikwijl s dat bij  clcctrisch licht geen gevaar  voor  brand kan 

bestaan is geheel onjuist. n een draad, door  te sterken stroom b.v., gloeiend 
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worden dan bestaat dit gevaar  wel dcgelyk wat echter  voorkomen kan worden 

door  tusschen de leidingen verbindingen van loodplaatjes aan te brengen 

die by het gloeiend worden van den draad smelten en het contact loodoende 

verbreken. 

Besprekende hoe electriciteit door  middel van lampen in licht wordt om-

gezet gaat den heer  v. Cnppellc na hoe mcu tot do than, gebruikt wordende 

booglamp gekomen is. cn verklaart hoe dc lampen berusten opdc elce.nsche 

stroomen. Ook gaat hij  na de door  den Uns Jablochkow uitgevonden kaarsen, 

berustende op wisselstroom™ cn te Parij s op de Avenue dc 1'Opcra op groote 

schaal toegepast. Bij  deze kaarsen zijn de koolspitsen evenwijdig naast elkaar 

bevestigd cn gescheiden door  eene aanvullende massa. t voldeed echter 

niet, wal erg blauw eu ging dikwijl s plotseling sissend uit. Bij  de booglampen 

valt op te merken, dat de beide tegenover  elkaar  gestelde spitsen niet gelijk 

afbranden, zoodat dc spitsen door  eene authomatische beweging, waartoe de 

electriciteit mede gebezigd wordt, op den juiste, afstand van elkaar  gehouden 

moeten worden. Zoo brandt ook de bovenste spits kratcrvorm. g uit cn vormt 

s het ware een natuurlijk e reflector, terwij l dc onderste puntigafbrandt . 

n verlangde echter  kleinere lichtbronnen te hebben en in die behoefte 

voorzagen de gloeilampjes. Een gloeilampje bestaat uit een luchtdicht gepompt 

lampje waarin is aangebracht een draad die, onderde werking van den eleclnschen 

stroom gloeit doch niet verbrandt. Voor bedoelden draad gebruikte men eerst 

platina doch dit voldoed n i « eu thans gebruikt men daarvoor  kooldraad. e 

verbindingen moeten zoo zijn dat geen lucht in de lamp kan binnen dringen, 

voor  welke verbindingen platina gebruikt wordt, aangezien daarvan het 

uitzeil ingscoctlicient aelijk is aan dat van glas. t wordt luchtdicht in de 

lampjes ingesmolten en door  middel van koperen plaatjes en schroeven 

wordt een en ander  aan de leiding bevestigd. 

r  de meerdere bekendheid met en de vele verbeteringen op het 

gebied der  electriciteit is thans voor  12 lampjes 1 paarden kracht benoodigd, 

waar  vroeger  dezelfde kracht slechts voor  8 stuks voldoende was, en waar 

vroeger  één electrische eenheid benoodigd was kan men thans met één halve 

volstaan. e geleidingen kunnen nu dunner  zijn, hetgeen dc exploitatiekosten 

aanmerkelijk vermindert, terwij l dc lampjes tegenwoordig slechts i 0.45 kosten 

en vroeger  f 12.—. Elk lampje kan 800 ii 1000 uur  branden. 

Op grond van de uitkomsten van zy'u onderzoek naar  de resultaten met 

electrisch licht in het buitenland verkregen zeidc spreker, dat de financieele 

resultaten aan dc eischen der  praktij k kunnen voldoen. Schier  overal waar 

een centraalstation voor  clcclrische verlichtin g wordt opgericht moet dit na 

korten tyd worden uitgebreid en het electrische licht kan zeer  goed naast 

het gaslicht blijven bestaan. Ook het gaslicht zal, alhoewel het verbrni k 

daarvan niet zoo snel zal toenemen, eveueens naast het electrisch licht kun-

nen blijven bestaan, zoodat voor  de opheffing der  gasfabrieken vooralsnog 

niet gevreesd behoeft tc worden. 

Al s liixelicht is het electrische niet meer  te beschouwen, in vele gevallen 

voorziet het in eene behoefte en niet alleen voor  electrische verlichting, maar 

ook voor  drijfkrach t enz. wordt een centraalstation voor  onze steden een 

eisch des tijds. 

e clectrotechniek geeft het bewijs hoe de menschelyke geest naar  het 

volmaakte streeft. c geleerde, in zijn studeercel de wetten der  natuur  zit-

tende tc bestudceren, stelt den practitus in dc gelegenheid hen in de praktij k 

toe te psssen. 

Nadat door  den Voorzitter  den heer  Cnppellc dank was gezegd voor  zijne 

zoo belangrijke lezing, werd nog mededeeling gedaan dat: het Bestuur  der 

afdeeling 's Gravcnhngc van meening is dat het wensehclijk zoude zy'n, 

wijzigingen te brengen in de wijze van verkiezing van leden voor  het -

bestuur  der . t komt hem voor  dat in dc , als 

zijnde eene Nederlandsche vereeniging. Amsterdam tc slerk vertegenwoordigd is. 

e daaromtrent bestaande bepalingen, cn de wijzigingen die het bestuur 

daarin wenscht aan te brengen, zullen worden gedrukt en den leden rondge-

zonden, waarna eene buitengewone vergadering belegd zal worden om hier-

omtrent van gedachten te kunnen wisselen. 

r  den heer  N. r  was voor  de kunstbeschouwing afgestaan het 

plaatwerk: »Aus mcinem Skizzcnbück, architektonische n aua 

Frankreich von t Stier." 

Al s leden der  afdeeling werden nog aangenomen dc heeren A . v. n 

en . A . van Wadenoijcn. 

. 

— r  architect P. J . . Cuijpers is een ontwerp-

emplacement vervaardigd voor  een nieuwe beurs, ongeveer 

in denzelfden geest als reeds eenigen tij d geleden door 

een onbekend (?) architect werd voorgesteld, n.1. schuin 

tegenover  het Centraal-station op de aau te plempen strook 

water, daar  aanwezig. 

t verschil met het vorige project, bestaat hierin voor-

namelijk dat hier  meerdere breedte gelaten is tusschen de 

te bebouwen partijen, waardoor  vanzelf het station meer 

zichtbaar  blijf t en slechts de vleugels voor  het oog gemas-

keerd worden. 

— u de laatste zitting van den Amsterdamschen Ge-

meenteraad is op voorstel van den heer k besloten, 

terug te komen op het besluit tot verlaging der  bruggen 

over  de t en eenige andere bij  een vroeger 

raadsbesluit ten doode opgeschreven 17a"ceuwsche boog-

bruggen. 

T N . 

e architect Albert Tissaudier  te Parij s is door  het Fransche gouvernement 

mei eene zendiug belast tot het doen van oudheidkundige nasporingen in 

Cambodga en op Java. 

Een h reuzenkapiteel uit graniet, dat onlangs voor  een krygsge-

denklceken tc d in de Amcrikaansche slaat Virgini c uitgeroerd werd, 

zal zeker  wel het grootste zijn dat ooit gemaakt werd. t weegt niet 

minder  dan 85.000 . t monument zelf bestaat uit een zuil, gevormd 

door  enorme granielblokken. Vy'f blokken, ieder  van 40 tot 50.000 . 

gewicht, vormen den onderbouw, de schacht is samengesteld uit 12 graniet-

blokken die ieder  meer  dan 30.000 . zwaar  zyn. 

Of hel monument even mooi als zwaar  is, wagen we te betwijfelen. 

N ENZ 

By de . tot . v. S. S. (dienst van weg cn werken) is met ingang 

vau 1 Apri l benoemd tot adj.-ingenieur  2e kl . ter  standplaats Utrecht, dc 

heer . C. J . Gritters , th-ins asp. adj.-ingenieur  aldaar. 

n de Slaats-Cuurant No. 69 is opgenomcu cen . Besluit van 22 Febr. 

jl . tot vaststelling van eeu reglement voor  de e van Beeldende 

i n, ter  vervanging van het . Besluit vun 9 Apri l 1873. 

e civ.-ingenieur . vun , thans lijdelij k adj.ing. bij  dc voltooi -

'ng van deu Waterweg vau m naar  zee, is met 15 Apri l n s. benoemd 

tot lijdelij k ingenieur  bij  dc gcmeenle-werken te . 

Voor den tyd van 3 maanden is belast met het verrichten van werkzaam-

heden voor  het onderzoek in zake het verband tusschen den waterspiegel op 

de Waal en de afsluiting der c overlaten, de heer . van 

s te Scheveningen. Van 1 Apri l a.s. tot 1 Januari 1896 is benoemd tot 

buitengewoon opzichter  bij  liet uitvoeren van leveringen, herstellingen cn 

vernieuwingeu nan de rijkswerken op Schokland, de heer  T. . 

Van 1 Apri l a.s. tot 1 Apri l 1894 is benoemd tot buitengewoon opzichter 

by het vormen van een deel rivier  van af den hoogen k ten westen 

van n tot nabij  het oude : by , de heer  J . . Joseph. 

Van 1 Apri l a.s. tot 1 October  1894 is benoemd tot buitengewoon opzich-

ter  bij  het maken van den onderbouw eener  brug over  het h 

, de heer  B. Verdoorn. 

Van 1 Apri l a.s. tot 1 October  1893 is benoemd tot buitengewoon opzich-

ter  bij  het verrichten van metingen en peilingen op het Pannerdensch , 

den Nedcrrij n en dc , geen betrekking hebbende op in uitvoering zijnde 

werken, de heer  J . G. . 

E  A T A . 

n dc tweede helft der  lezing van den r  Godefroy zijn de volgende 
drukfouten ingeslopen : 

Blads. 46. 1ste kolom regel 26 van beneden staat: , lees: du 
Celliée. 

„  46. lste kolom, regel 21 van beneden staat: 12, lees: 22. 
ii  46. 2de kolom, regel 4 van beneden staal: ik had, lees: ik schat. 

E G N°. 13. G 1  1893. 

 VA N < A T : 

. G. J A N S E N . O. A. , W. T Czx.. 

. B JONG  cn P A U  J . B . 
Bijdragen te ndressccren aan den lieer  W. T f'zx . 

 120 te Amsterdam, cn al wat dc Administrati e van 
het Genootschap betreft, aan den len S American Hotel te 
Amsterdam. 

N VAN T , 
liet orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-

zonden, aan alle leden van het Genootschap. e jaarlijksch c contributi e 
voor  bet lidmaatschap bedraagt : 

Voor g.wone leden (te Jnuterdtm woonachtig). . . . /'  12.— 
., kunstlievende leden . . . „ 10. 
„  buitenleden „  7.50 

 E  E E G EN V A N T . 

le. e opvoering van het blijspel //de vill a Silbersteijn" 
zal plaats hebben op Woensdag 15 Apri l a.s. ties avonds 
8 uur, in de kleine voorzaal van //.Unison Stroucken", -
nixstraat te Amsterdam. 

n en s van het Genootschap hebben recht 
van toegang op vertoon van hun diploma-kwitanti e van 1893. 

e is buitengesloten. 
Over  het bedrag der  vrijwillig e bijdragen zal in het be-

gin dezer  week worden gedisponeerd. 
2e. e Penningmeester, de heer  J . A . v. d. Sluijs Veer, 

brengt ter  kennis van heeren leden, dat hij  deze week zal 
overgaan tot het innen der  contributiën over  1893, van 
buiten- en kunstlievende leden en over  het le halfjaar  1893 
van gewone leden. 

3e. e inlevering der  prijsvragen voor twee diploma's, ten 
dienste der  tentoonstellingen te Winschoten, is vastgesteld 
°p 15 Apri l a.s. Antwoorden vrachtvri j  te zenden aan het 
adres van den len Secretaris, l te Amsterdam, 
bij  wien tevens volledige programma's, op deze prijsvraag 
betrekking hebbende, verkrijgbaar  zijn. 

4e. e le en 2e afleveringen van het plaatwerk c 
Architect"  zullen half Apri l verschijnen. 

d : 
109. , Oud-Grieksche Vaas. 
110—111. A. C. Bleijs, Begraafplaats aan den Spaarn-

dammerdijk te Amsterdam. Plan van aanleg met 
diverse opstanden van gebouwen. 

112—113. W . v. Boven, Ontwerp voor  eeu -
raut buiten. (Prijsvraag B. en V.) 

114. , Ontwerp voor  een Vereeuigingsgebouw. 
(Prijsvraag B. en V.) 

115. , Studies uit het m te Berlijn . 
116—118. Oude Gebouwen, door  den heer  A. N. Godefroy. 

119. Njjhoff , Ontwerp van een Woonhuis. 
120. G. . Adeina, Gesmeed , door r  P. J. 

. Cuijpers. 
5e. Op de eerstvolgende vergadering zullen de onderwerpen 

voor  de drie in dit jaar  door  het Genootschap uitteschrijven 
prijsvragen gekozen worden. . leden, die onderwerpen 
wensohen voor  te stellen, worden verzocht daarvan opgave 
te doen aan den len Secretaris. 

6e Als buitenlid is toegetreden de heer . J . k 
te Gendringen. 

7e Op het Genootschaps-locaal zijn gedurende eenige dagen 
geëxposeerd de platen uit den Catalogus van de collectie 
Spitzer, daartoe door  den heer  W. r  welwillend 
afgestaan. Namens het Bestuur, 

 le Secretaris, 
C. W. . 

A E T . 
987e GEWONE G VAN , 

29 T 1893. 

Na opening der  vergadering door  den Voorzitter  werden 
de notulen, na eene kleine aanvulling van den heer . J. 

k te hebben ondergaan, goedgekeurd. 
Aan de orde was de bijdrage van den heer  J. A. van der 

. Spreker  begon met optemerkeu, dat het zijn doel 
was dezen avond meer  speciaal over  de structuur  van het 
hout te spreken, minder  of eigenlijk in het geheel niet 
over  de eigenschappen, daar  beide, hoewel er  soms eenig 
verbant! tusschen bestaat, toch over  het algemeen weinig 
met elkaar  hebben uit te staan en alzoo afzonderlijk be-
handeld kunnen worden. e heer  van der s beschouwde 
daartoe den boom in zijne onderdeelen, ging de eigenschap-
pen van hart of merg, jaarringen, spint en schors, spiegels 
of tnergstralen cn teeltwcefsel na en helderde doorschetsen 
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op, wat aan liet gesprokene mocht te kort schieten. 
a kwam het verschil tusschen naald- en loofhout 

ter  sprake en werd nagegaan, hoe bij  naaldhout zich spoel-
vormige vezels vormen, waarop zich hofstippels afzetten, 
eerst rond, maar  die voortdurend platter  worden, zoodat 
iedere nieuwe rin g den vorm van een gekleurde bus aau-
neemt, en hoe bij  loofhout zich behalve spoelvormige vezels 
ook andere vezels vormen, vaten, die doorgaande kanalen 
tusschen dc jaarringen vertoonen en reeds niet bet bloote 
oog, b.v. bij  eikenhout zeer  duidelijk , waarneembaar  zijn. r 
het doen circuleereu van eenige platen eu monsters van 
vuren, grenen, dennen, eikenhout er. purperhart uit West-

, benevens ecu paar  stukjes geelhart- en grociharthout 
lichtt e de heer  van der s het ge-prokene nader  toe. 

a werd overgegaan tot het projecteeren van een 
groot aantal houtpreparateu door  middel van het zon-mieros-
coop. waartoe spreker  door  dc welwillende bemiddeling van 

. P. C. z in de gelegenheid was gesteld. All e bekende 
en"  tal vau voor  velen nog weinig bekende houtsoorten wer-
den achtereenvolgens op reusachtige scliaal op het papier 
gebracht, terwij l de heer  van der s bij  elk preparaat 
eenige opmerkingen ten beste gal', of op eigenaardigheden 
in den vezelbouw oplettend maakte. 

 welgemeend applaus werd den hecren vau der s 
en , dan ook niet onthouden voor  hunne zeer  wetens-
waardige bijdrage op een gebied, dat voor  alle bouwkundigen 
even belangwekkend als leerzaam mag genoemd worden. 

e kunstbeschouwing, die den avoud besloot, bestond uit 
den catalogus der  collectie Spitzer, die in de maanden Apri l 

 Ali i te Parijs zal geveild worden. e heer  W. , 
die de beleefdheid had gehi d dc leden in dc gelegenheid te 
stellen dezen, ui'  een 70-tal bijzonder  schoone photo typen 
bestaande, catalogus te bezichtigen, voegde daar  eenige kleine 
wetenswaardigheden aan toe, betreffende genoemde verzame-
ling. e verzameling omvat aardewerk, bronzen, ivoorsnij-
werk, voorwerpen in koper  cn edel metaal, emails, gobelins, 
fayences, enz. enz., samen bevattende cene onschatbare bron 
van studie voor  de kunsttijdperken van de Gothiek tot en 
met de . Van de kunstperioden lid dien tij d is, 
met enkele uitzonderingen, weinig aanwezig. 

Ooi aan den heer r  bracht dc Voorzitter  den wel-
gemeenden dank der  vergadering over, terwij l genoemde 
lieer  nog de beleefdheid had, de verzameling platen gedurende 
enkele dagen iu het Genootschaps-locaal geëxposeerd tc laten 
en daar  tevens den begeleidenden tekst ter  lezing te leggen. 

e Voorzitter  deelde daarna mede, dat op de eerstvolgende 
vergadering de prijsvragen 1893 ] behandeld zullen worden 
en wekte de leden op zich daarop voor  tc bereiden en aau 
den len Secretaris de geweuschte onderwerpen, zoo mogelijk 
met eenige toelichtingen, tc willen opgeven. 

Vóór het sluiten der  vergadering ontspon zich nog eene 
kleine discussie over  de beantwoording van eene vraag, 
betreffende het al of niet doen uitvoeren door  den aannemer 
van eenig schilderwerk aan buitenblinden, welk werk eenigs-
zius vaag in een bestek was aangeduid. c Voorzitter  meende, 
dat het optreden als scheidsrechter  in dergelijke kwesties, 
niet op den weg van het Genootschap lag eu dat bovendien 
voor  de beoordeeling van dergelijke zaken beide partijen 
dienen gehoord te worden, liet ging, volgens den Voorzitter , 
daarom niet aau op eene dergelijke, slechts van ecu kant 
gestelde, anonyme vraag een al of niet bevestigend antwoord 
te geven. e heer  van der s meende, dat deze vraag 
misschien eeu goed punt van uitgang zou kunnen zijn om 
dc verhouding van architect en aannemer eens te bespreken, 
waartoe Spr. zich wel aangetrokken gevoelde. e Voorzitter 
had hiertegen geen bepaalde bezwaren, maar  achtte het 
wenschelijk de vraag als vraag ter  zijde te leggen, aan den 
heer  van der s geheel overlatende over  dergelijke pun-
ten zijne persoonlijke gevoelens nader  te omschrijven. 

Niets meer  aau de orde zijnde werd de vergadering gesloten. 

N A A N E V A N T 
T E . 

(Bij  de plaat.) 

e indeeling van woonhuizen op smalle, diepe bouwter-
reinen is te Amsterdam en ook in andere groote plaatsen, 
een zeer  gewone opgaaf. e huizen van 6 50 a 7.50 

. frontbreedte worden jaarlijk s opgetrokken, die in de 
planverdeeling en gewoonlijk ook in het uitwendig aanzien, 
groote uniformitei t vertoonen. t zelden zag ik echter 
eene planverdeeling van bijv . een huis met vri j  bovenhuis, 
in plaat weergegeven. t zou misschien velen welkom zijn 
eenige van de meest gebruikelijk e indeelingen van dat soort 
huurhuizen, zooals ze in verschillende steden van ons land 
gebouwd worden, op één plaat bij  elkaar  te zien. t wel-
licht later. 

e op bijgaande plaat afgebeelde huizen werden door  mij 
in 1892 gebouwd. t smalle huis is voor  één familie be-
stemd, terwij l bij  bet breedere een bovenhuis met afzonder-
lijke n opgang is gemaakt. Behalve de hier  op de plaat 
voorkomende verdiepingen, bevat ieder  huis nog een zolder-
étage, alwaar, onder  het vlakke houtceinentdak, aan den 
achtergevel twee slaapkamers zijn ingericht; verder  vindt 
men daar  de meidenkamer en een zolder. 

e bouwsom bedroeg ongeveer  f 3(1.000. Aannemer van 
den bouw was de. heer  J . N. x te Amsterdam. 

. G JANSEN, 
Architect. 

e tekst behoorende bij  dc plaat van den heer  van der 
s zal in het volgend nummer opgenomen worden. 

OP T N T E . 

liet door  den architect Van Gendt gebouwde perceel op 
den hoek van Sophia plein en Binuen-Amstel, is thans geheel 
van zijne schutting ontdaan. 

Verlangend het geheel te zien, wezen we in no. 11 van 
ons orgaan reeds op hetgeen toen boven deze schu'ting 
uitstak, niet vermoedende, dat zoo spoedig de ontblooting 
van het gebouw volgen zou. Tot ons genoegen kunnen we 
conslateeren, dat het geheel eenigsins afwijk t van hetgeen 
ons genoemd dakvenster, kap, obelisk en spitsje deden ver-
moeden en mogen we zeggen dat het gebouwtje, zooals het 
daar  staat, niets minder, maar  ook niets meer  te zien geeft, 
dan de gewone typen, die dergelijke quasi rijk-opgevatte 
hoekhuizen in den laatsten tij d ten onzent te zien geven. 

t type is bekend : men vergelijke daarvoor  de Bomba-
chiaansche Architectuur  van het //Gouden "  op het 
Berabrandtsplein, het pand daartegenover, het gebouw van 
de levensverzekering ,/Zutphen"  op het Sophia-plein, de vele 
gebouwen, die in den laatsten tij d gezet zijn op het -
rak, om overtuigd te zijn, dal hier  van een type sprake 
kan zij:' , veel overeenkomend met dc essence, die men zou 
kunnen trekken uit de afbeeldingen van gebouwen in -
land, gewijzigd overeenkomstig de eisehen van ons materi-
aal cn zink. 

Steunende op de denkbeelden, sedert den nieuwen vorm 
van ons Orgaan, daarin uiteengezet, kan het gewaagd worden 
op goede gronden, kritie k te leveren, van elk gebouw, dat 
daarvoor  in aanmerking komt. e gronden ziju noodig, 
wil kritie k niet ontaarden in strik t persoonlijke beschouwin-
gen, wil het den schijn vermijden van persoonlijk-worden, 
waar  vooral, om met vrijmoedigheid te spreken, geneigd als 
men spoedig is achter  elke kritiek , die niet gunstig is, 
antipathie, en bij  gunstige kritiek , sympathie voor  den 
Bouwmeester  te onderstellen. 

e denkbeelden, waaraan we in onze kritieken de te 
bespreken gebouwen zullen toetsen, zouden we de //artistiek -
ralionecle"  kunnen noemen, zijnde dit toevoegsel //artistiek" 
niet geheel overbodig, om het ralioncele element niet alleen 



A T . 

W o O f AAf t f E T 

TE. . 

^ 

WufofiiA .  filter.
Bijvoegsel van ect'<>a"  i 8 9 3 , Jp>. ,3 

. 

l i j . 

Ifel 

zte V  1\l C,. 

^ . 
V N 

1 _1 I I 
t ' l 9 li  S « )T e. y ivSf 





1 Apri l 1893. . 59 

te doen staan, wat aanleiding zou kunnen geven tot de beden-
king, dat iet? slechts rationeel behoeft te zij  n,om der  (esthetische 
kritie k geeu vat te kunnen geven iu afkeurenden zin. Wel 
is waar, sluit iets artistiek-bouwkunstigs reeds het ratioueele 
in zich en omgekeerd, doch dit pleonasme zij  ons vergeven 
ter  wille der  duidelijkheid . 

En zie, gerugsteund door  dit artistiek-rationalisnie, dat 
in elke periode van hooge kunstontwikkeling terug te viuden 
is, kunnen we tot geen andere conclusie komen, dan dat 
het gebouw in kwestie, daaraan niet voldoet. 

O.n terug te keeren tot de korte ontboezemingen, die we 
ons in n" . 11 teu aanzien van dien bouw veroorloofden, 
mogen we aannemen, dat de architect goede gronden had, 
zink te gebruiken voor  zijn dakvenster  ; deze gronden zullen 
waarschijnlij k overwegend constructieve ziju, maar  dan vragen 
we : Waarom de aard vau dit materiaal niet daarin uitge-
drukt , waarom eene nabootsing te geven van natuurlijk e 
steen, niet alleen in den vorm, maar  ook in de klei r ? s 
dit voorliefde voor  natuurlijk e steen? n ware het immers 
wenschelijker  — zeer  zeker  ^esthetischer  — deze steen te 
nemen, want ook in dit materiaal, de bouwmeester  zal de 
eerste zijn om dit te erkennen, kunnen constructieve samen-
stellingen gemaakt worden, liet is een vergrij p tegen een 
der eerste regels der , waartegen we protest aan-
teekenen ; een vooropstellen van schijn in plaats van de 
gemakkelijke waarheid, dat reeds daarom onmiddellij k te 
veroordeelen is, maar  bovendien, wij l het geheel onnoodig 
blijkt , wanneer  we het overige zien en daarbij  opmerken, 
dat de architect blijkbaar  niet noodig had, tot goedkoope 
materialen zijn toevlucht te nemen. 

Eveneens maakt de krooulijst , blijkbaar  van hout, vormen 
na van steen. Eilieve, alweer, wanneer steen niet betrouw-
baar  is uit een constructief oogpunt, waarom geen hout 
gemaakt ook in zijne vormen ? t voortdurend omkornissen 
van een houten z g. neuslijst met platvicrkan t (reeds steen-
profielen) om allerlei pilasters, is het werk van een steenen 
lijst cn dat de architect dit erkent, blijk t uit de geheide 
beschildering dezer  lijst , alsof ze van steen gemaakt is. Een 
dubbele fout: noch hout, noch steen, leugen dus in het 
kwadraat! 

s een en ander  derhalve uit ecu {esthetisch oogpunt (dat 
oprechtheid in zich sluit) reeds te verwerpen, constructief 
beschouwd, kan het evenmin steek houden. We wijzen 
hierbij  slechts op bestaande zinken dakvensters, ja, geheele 
topgevels, (ieder  Amsterdamsch bouwkundige zal er  eenige 
weten te vinden, om slechts bij  Amsterdam te blijven) die, 
na ettelijke jaren, bij  niet goed onderhouden, op verrader-
lijk e manier  hun zinken huid in de zon doen schitteren. 

heeds is het een treuri g verschijnsel, dat zulke algemeene 
Waarheden, nog in den jare 1893 dermate moeten opgera-
keld worden, om het verwerpen van zekere, détails te uioti-
veeren. n beroept zich zoo gaarne op voorgeslachten, op 
de vormen door  hen gecreëerd, doch waar  ter  wereld, vragen 
wè, vindt men in de gebouwen uit vroegere tijdperken , 
zulk driest trotseeren van de eenvoudigste wetten der 

t ? n de bouwkun-t der  z.g. onbeschaafde landen 
en volken, zult ge den diepsten zin vinden, voor  natuur-
vereering, voor  een bijna angstvallige trouwhartigheid in het 
weergeven der  materiaal eisehen, wat ook natuur-vereeriiig 
's eu zouden we. nu bij  de verfijnin g onzer  beschaving, 
reeds zoover  van het origine afgedwaald zijn, dat geen onder-
scheid te zien is tusschen blij k en schijn in , 
dat om /, te zeggen, het noodig is het geheele alphabet 
van A tot Y te herhalen ? n ware het treuri g met onze 
kunst gesteld, en beter  nog eens met houten blokhuizen te 
beginnen, om zoodoende weder  eeu harde school van waar-
heid te doorloopen. 

Zooals boven reeds gezegd, bestaat er  'n vermakelijke 

tegenstelling in het gedeelte beueden de kroonlijs t en daar-
boven. 

Beneden is alles zandsteen, (tenzij  het pleisterwerk is, dat 
bedriegelijk gemaskeerd is, hetgeen we niet gelooven, doch 
waartoe we uit het recht zouden hebben) behakt in de 
weelderigste vormen hier  en daar, met overvloed van allerlei 
motieven: bladwerk, koppen, cartouches etc. e dubbele 
ramen, op zichzelf goed van verhouding, zijn omlijst met 

e dag-balusters, met een buiten-
omlijstin g van k  Gothisclie torus-profielen. n 
deze versieringen echter  heerscht wanorde, gebrek aan een-
heid, gemis aan een leidende hand. A l deze motieven zijn 
bijeengezameld, zonder  dat een consequent-artistieke zin ze 
heeft weten te ordenen en er  eenheid in heeft weten te 
brengen. Genoemde balusters zouden bijv . door  A gemaakt 
kunnen zijn, de cartouches tusschen de twee verdiepingen 
door  B (sterk modern Frnnsch), de consoles onder  den erker 
door  C, de minste van de drie. O, deze consoles wat ge-
tuigen zij  vooral van weinig sculptuur-begrip ! e weinig 
energie zit er  in deze twee gevleugelde . . . bokken, (want 
dit is het motief), die slap van lij n en afgezaagd van motief, 
daarbij  geheel geen karakter  vertoonen, wat de uitvoering 
betreft. Ze voelen het zelf, de goede beestjes, zóó idioot 
kijke n ze voor  zich uit, zóó treuri g nuchter  dragen ze 
den enormen last, dien de architect ze op de schonden 
zette, zóó goedmoedig kijken ze het u op, alsof het 
waarlij k geen last is, alsof ze zich reuzen gevoelen, voor 
wie het torsen van zoo'n uitbouw maar  kinderspel is. 

Beschouwen we het geheel, dan zien we een v rooi ijk 
gebouw, tintelend eu schaterend in den n zonne-
schijn, van een oppervlakkig-artistieke conceptie, guitig zijn 
spitsje in de lucht stekende, als 'n klein jonglcurtje , die 
op een groote tafel gezeten, grappen verkoopt; met een 
erker, die naar  zijn geboorte zoekt en zich verwondert op 
eens zóó groot en zwaar  te ziju geworden. t domiucerend 
gedeelte vooral, de erker  met spits, zijn niet zeer  gelukkig 
van lij n : met groote, te sterke overgangen, gaat de erker 
naar  den spitsvorm over, eene fout, die waarschijnlij k in 
projectie niet merkbaar  was, doch in uitvoering (in perspectief 
dus) dadelijk in het oog springt. t zijn voornamelijk de 
reeds genoemde inconsequenties, benevens de conceptie en 
uitvoering der  details, die dezen gevel beletten op den titel 
//schoon"  aanspraak te maken. Sprekend door  zijn kwistig 
beeldhouwwerk, verrassend door  zijn detail-combinaties, die 
eenigszins aan den in aanbouw zijuden schouwburg herinne-
ren, zal deze gevel wèl tot een deel van het publiek spre-
ken, maar  de gevoelvolle, voor  Bouwkunstig schoon niet 
geheel onvatbare wandelaar, zal het slechts matiglij k bekoren, 
terwij l we overtuigd zijn dat beeldhouwers en schilders er 
slechts even naar  kijken zullen, om dan weer  voorltestappen, 
zich niet meer boos makende over  zóó weinig ernst, over 
zóóveel vertoon iu ecne kunst, die zij  geleerd hebben als 
zusterkunst te erkennen. 

W. . 

S T A A T S -  E U  Z E N. 

e //Prix de "  is nu ook voor s 
ingesteld. n de Staats-Cottrant van 22 t '93 komt een 

 besluit voor, waarin het reglement vastgesteld 
wordt voor  de e van Beeldende n te 
Amsterdam. 

Voor  de wedstrijden vinden we het volgende vermeld: 

f 5. Vnn de wedstrijden. 

Art . -15. Telken jare heeft een wedstrijd plaats in een der  volgende vakken 
en in de volgende orde : 

dc bouwkunst; 
de schilderkunst; 
de beeldhouwkunst; 
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Bovendien is cr  om dc 5 jaren, te beginnen met 189S, cen wedstrijd in 
de graveerkunst. 

Art . 40. t tijdstip , waarop de wedstrijd geopend wordt, zal in de 
 Staatscourant aangekondigd worden. 

/ i j , die cr  aan wenschen deel te nemen, melden zich twee weken vóór 
dat tijdsti p schriftelij k bij  den directeur nan, onder  overlegging van het 
getuigschrift, bedoeld in art. 44. 

Art . 47. c wedstrijden hebben plants in het gebouw der  liijks-academic 
van Beeldende . Ann eiken mededinger  wordt bij  het lot eene 
ufzondcrlijk c loge aangewezen voor den duur van den wedstrijd. 

c mededingers hebben alleen aanspraak op kosteloozc verwarming; alle 
uitgaven door hen tc doen blijven voor  hunne rekening. 

Art . 48. e mededingers onderwerpen zich op strafte vnn uitsluitin g 
aan dc maatregelen van orde door den directeur  onder  goedkeuring vnn de 
Commissie van toezicht vastgesteld of vast te stellen. 

Art . 49. c wedstrijden bestaan in : 
a. een proef kamp ; 

een cindkamp ; 
s ten getale vnn zes worden de mededingers, die het best in 

den proef kamp voldeden, tot den cindkamp toegelaten. 
Alleen indien de jur y beslist, dat geen der  mededingers viddoeude bekwaam-

heid in den procl'kamp bewees, wordt de cindkamp niet gehouden. 
Art . 50. e proefkamp bestaat: d. ruor dc touwhnttt iu : 
lo. het afleggen van eeu voorafgaand examen betreffende: 
a. dc lagere wiskunde ; 
//. de beschrijvende meetkunde; 
c. dc statica, wat betreft de berekening vnn eenvoudige constructicn ; 
d. de burgelijk e bouwkunst (koutverbindiugen, stecnverbunden, ijzerconstruc* 

tien, onderdeden van gebouwen); 
e. de kennis van bouwstoften, gebruikelij k voor  bouwkundige werken ; 
f. dc leer  van het ornament. 
2o. het vervaardigen van een ontwerp voor een eenvoudig gebouw (woon-

huis, villa) ; 
8o. het ontwerpen van cen bouwkundig decoratief détail. 

c opgegeven onderwerpen zijn voor  alle mededingers dezelfde. 
Zij , die in het bezit zijn van het diploma wegens goed afgelegd eindex-

amen eener  hoogerc burgerschool met S-jarigen cursus, ziju vrijgesteld van de 
vakken sub d, lo. a-b. 

Zij . die in het bezit zijn van het diploma B, bedoeld in art. 01 van de 
wet op het middelbaar  onderwijs van 2 i 1863 {Staatsblad No. 50) zijn 
vrijgesteld van de vakken sub d, lo, a e. 

Zij . die in het bezit zijn van het diploma C, bedoeld in art. 62 van 
gemelde wet, zijn vrijgesteld van de vakken sub d, 1, af. 

Behoudens deze vrijstellingen worden alleen zij . die met goed gevolg het 
voorafgaand examen iu elk der  sub d lo vermelde vakken aflegden, toege-
laten tot de proeven sub tl. 2o en 3o. 

Art . 51. e eind kamp bestaat : 
d. voor de schoone bouickiiust in het vervaardigen van een ontwerp voor 

een monumcntnnl gebouw. 
e schetsen daarvoor op de schaal 1 : 200, bestaande in platte gronden, 

doorsneden cn de voornaamste opstanden, worden door den directeur in 
tegenwoordigheid van den mededinger  gewaarmerkt en behooren ten grond-
slag te liggen aan de definiiieve ontwerpen. Gedurende het vervaardigen 
daarvan wordt niemand tot den mededinger  toegeluten. 

c definitieve ontwerpen moeten bestaan in : 
a. de platte gronden der  verschillende verdiepingen op de schaal vnn 

1 : 100 ; 
b. de teekening van vóór- en achtergevel cn vnn een der  zijgevels op 

dezelfde schaal; 
c. eene doorsnede op dezelfde schaal; 
d. twee dctailteckeuingen lot verklarin g der  constructie op dezelfde schaal; 
e. minstens twee détailteckeniugcn van voorname decoratieve onderdeden 

op de schaal vau 1 : 20 ; 
f. een perspcetief-tcckening in aqu- rel uitgevoerd ; 
t/. eene beknopte technische beschrijving van het gebouw en van dc te 

bezigen materialen. 
Art . 52. e jur y bepaalt voora' in overleg met den directeur  hoeveel tyd 

voor elk tier  aan de mededingers opgelegde werkzaam heden toegestaan wordl. 
Ar l . 53. c jur y wordt benoemd door de Commissie van toezicht, die ook 

den voorzitter, den secretaris en een of meer  plaatsvervangende leden aanwijst. 
Art . 54. e jur v voor de beide kampen in dc schilderkunst, dc beeld-

houwkunst cn dc graveerkunst bestaat uit 5 leden, vnn welke minstens 3 kun-
stenaren zijn. e voor de kampen in de bouwkunst is tweeledig: één voor 
het voorafgaand examen, bedoeld in art. 50, tl sub 1 cn één voorde proeven van 
art , 50. d sub 2 en 3 voor den cindkamp. k dezer  jury s telt 7 leden, van 
welke, wat de laatste jur y betreft, minstens 4 kunstenaren zijn. 

Arl . 55. e jur y bepaalt de onderwerpen voor de verschillende prijskam -
pen, liet opgelegd onderwerp is hetzelfde voor al dt mededingers in denzclf-
ueu kamp. c omschrijving van het onderwerp wordt aan ieder  hunner iu 
handschrift in een verzegeld couvert bij  het binnentreden der  loge overhandigd. 

Art . 56. j  de bcoordceling van den cindkamp legt de jur y vooraf terzij -
de dc werken der  mededingen, die zich niet hebben gehouden aan het opge-
legd program, die in sterke mate atgeweken ziju vnn hunne schetsen of die 
dc voorgeschreven afmetingen niet in het oog hielden. 

Art . 57. c beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen. 
Staking van stemmen wordt geacht eene beslissing Ie zijn in den voor den 
belanghebbende minst giinsiigcu zin. 

tien lid der  jur y mag zich uict van stemming onthouden. 
Art . 58. l>. prij s cn het accessit, bedoeld in art . 13 der  wet van 20 i 

1S70 (Staatsblad No. 78) mag uict tusschen meerdere mededingers verdeeld 
worden. 

Arl . 59. c jur y brengt een niet redenen omkleed verslag omtrent de 
uitkomsten van deu wedstrijd uit. l.i t verslag wordt nan den minister  vau 

Binnenlandsche Zaken gezonden door  tiisscbcnkoinst van de Commissie van 
toezicht, welke hierbij , zoo daartoe termen bestaan, dc gemotiveerde aanbeveling 
voegt, bedoeld in art. 15 der  wet van 26 i 1870 (Staatsblad No. 78.) 

Art . 60. a worden nl de in den wedstrijd geleverde werken openlijk 
gedurende minstens 8 dngen tentoongesteld. 

c bekroonde werken blijven eigendom der  Academie. 
Aan de bekroonden wordt eene vergoeding voor  gemankte kosten ui'gc-

keerd, te begruoten door de jury , hoogstens lot een bedrug van f 200 voor  ieder. 
Art . 61. e maatregelen van orde, waarin bij  dit reglement ten aanzien 

van dc wedstrijden niet mocht zijn voorzien, worden geregeld door de Com-
missie vnn toezicht in overleg met den directeur. 

f 0. Van de  en de Jaargelden. 
Art . 62. e es re penningen worden aau de bekroonden uitgereikt iu eene 

plechtige openbare vergadering vuu dc Commissie van toezicht, bijgestaan 
door den directeur en de hoogleeraren der  Academie en iu tegenwoordigheid 
van de jury . 

Art . 63. . aan wicn een jaargeld is verleend, gedraagt zich aan de 
voorschriften, onder  goedkeuring van den r van Binnenlandsche 
Zaken door de Commissie van toezicht, na overleg met den directeur en 
den belanghebbende gehoord, gegeven. Zij  betreffen iuzonderhe d de door 
den begunstigde le bezoeken plaatsen cn inrichtingen, de door hem te ver-
richten studiën, en in te zenden werken en den lij d aan een en ander te wijden. 

Art . 61. t jaargeld wordt driemaandelijks bij  vooruitbetaling uitgereikt. 
Ten aanzien van hen, die in gebreke is zich naar de gegeven voorschrif-

ten te gedragen, kan het jaargeld geheel of gedeeltelijk worden ingehouden. 
Art . 65. Aan deu begunstigde kun door deu r van Binnenlandsche 

Zaken, op voorstel van de Commissie van toezicht, den directeur  gehoord, 
eene vergoeding voor  uitgaven wegens werkplaatsen cn modellen worden 
toegekend, tot een bedrug van : 

hoogstens f 1000 'sjaars voor een schilder  of een beeldhouwer; 
hoogstens f600 'sjaars voor een graveur of een bouwkundige. 

t gelden dc regelen, vastgcs'cld bij  art . 64. 
Art . 66. Twee maanden vóór het verstrijken van het jaar, waarvoor het 

jaargeld is verleend, zendt de bekroonde aan den directeur der  Academie 
een verslag van zijne verrichtingen, alsmede zoodanige bewijzen van zijne 
studiën, als in zijne instructi e zijn gevraagd, vergezeld van een onderteekende 
verklaring , dat hij  eigenhandig de ingezonden werken heelt vervaardigd. 

e Commissie van toezicht, gehoord den directeur cn minstens dri e door 
haar uit te noodigen deskundigen, brengt naar  aanleiding daarvan een ge-
motiveerd rapport aan deu r van Binnenluudsche Zaken uit, waarin 
zij  omtrent het nl of niet opnieuw toekennen van het jaargeld hare mecniug 
uitspreekt. 

Art . 67. e toegezonden kunstwerken worden gedurende minstens 8 dagen 
tentoongesteld. Zij  blijven het eigendom van de inzenders. 

{Wordt vervolgd.) 

G S . 

Op 17 Apri l a.s. wordt te Parij s een der  grootste verzamelingen van oud-

heden onder den hamer gebracht. Een veiling die ongeveer  twee maanden zal 

aanhouden. c ondernemers cr  van hebben de goede gedachte gehad, een 

'utalogus saam te stellen, niet alleen merkwaardig door den tekst, doch voor-

namelijk door het reprodueeeren (cn goed ook) van de voornaamste der  te 

verknopen voorwerpen. Voor hen is dc verdienste van dien catalogus dat ze 

alle koupers naar  Parij s trekt . Voor ons is die verdienste het uitstekende 

overzicht dat hy geeft van verschillende periodes van belangrijke kunstui-

tingen. Woensdagavond werd in A. &  A. die catalogus als kunstbeschouwing 

gegeven, en zul nog eenige dagen voor de leden le zien zijn. 

Een enkel woord nog over den heer  Spitzer. den stichter  der  verzameling. 

n 1815 in Weenen geboren begon bij  zijn loopbaan als antiquaar  zonder 

fortuin . t  vaste n wil , veel werkkracht en goeden smaak bracht hij  het 

zoover, dat hij  in 1852 zich tc Parijs kon vestigen en langzaamaan 

beginnen met het verzamelen vnn wat hem het meest aantrok, namelijk dc 

n en dc e Toen Spitzer  in 1890 stierf, was zijne ver-

zameling cen der  meest oom plee te eu de veiling ervan wordt in frankrij k 

terecht de tjroolste der eeuw genoemd. 

BEl t lC l lTEN . 

— c bekende schilderachtige Groothoofdspoort tc t zul waar-
schijnlij k voor  museum worden ingericht, liet gebouw diende in den laatsten 
lyd voor  allerlei doeleinden; wanneer de pogingen vun ccuige ingezetenen 
slagen zal dit nu ecu passende bestemming deelachtig worden. 

N ENZ. 

Tol tijdelij k technisch ambtenaar te , iu het byzonder  met hel 
jog op den aanleg van het nieuwe kanaal naar de Tijuje , is benoemd dc 
heer . van , adj. ingenieur aun de werken vun k vuu d 

Wegens plaatsgebrek moeten enige verslagen uitgesteld worden tot een 

volgend nummer. . 

E G N ° . . G 8  1893. 

i a — 1 

 VA X Am f A t A : 

. G. JANSEN. G. A. , W. T CZN., 
. E JONG  cn P A U  J. E . 

Bijdragen tc adressec ren aan den r W. T Czn., 
 120 te Amsterdam, en al wat de Administrati e vau 

het Genootschap betreft, aun den len S American hotel te 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. c jaarlijksch c contributi e 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (tc Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
„  kunstlievende leden „  10.— 
» buitenleden „  7.50 

A 

((c) aoottalo 8 uur fiteciei, 

in de  Tooneelzaal van  Stroucken",

l o . E T van Prof. S S , 

over  „Het  en zijne Betconer»." 

to. , fin-de-siècle. 

3o. 

4o. 

I; V I L L A S I L B I B S T U K » 
Oorspronkelij k Architectonisch Blijspel met Zang, in 3 Bedrijven, 

door . 11. C. Al U  E . 

51« t i i i c i i w e <'  11 ii |>  «' t t u ii v ii z. e li z. 

C . 

Toegang uitsluitend voor  Eereleden, Gewone-, - en Buitenleden en 

s van het Genootschap op vertoon ran het  quitantie over 1 8 9 3. 
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N V A N T . 

le e tij d van inlevering der  prijsvragen ten dienste der 
tentoonstellingen te Winschoten is bepaald op 15 Apri l a.s. 

e inlevering geschiedt bij  den len Secretaris van bet Ge-
nootschap, American l te Amsterdam. 

2e. e 988e gewone vergadering zal gehouden worden op 
Woensdag 12 Apri l as. des avonds 8 uur, in het Genoot-
schapslokaal. 

Agenda : 
a. Behandeling der  prijsvragen 1893/189-1'. 
h. g v»n den beer  Paul J. de Jongh. 
c. Bespreking van de dit jaar  te houden excursie. 
3e. e penningmeester, de heer  .1. A. van der  Sluijs Veer, 

brensrt ter  kennis van heeren leden, dat hij  deze week zal 
overgaan tot het innen der  contribution over  1893 van 
kunstlievende- en buitenleden en over  het le halljaar  1803 
van gewone leden. 

. Als buitenlid is toegetreden de heer  A. . N. van 
Gendt te 's-Gravenhagc. 

Namens het. Bestuur, 
 \e Secretaris, 

C. W. . 

S T A A T S - B E ü  Z E N. 

Vervolg van Bladz. 59. 
t 1' 600 mag de as. bekroonde Bouwkunstenaar, een 

studiereis maken naar  . . . ! s in 1890 (no. 2 
van J)e Opmerker) schreef een onzer  in eene lezing over 

: 
e e „Pri x de "  vindt er  niets, alleen een Consul -generaal, 

wicn lii j  zijn pas moet laten afteekenen -n die hem geregeld den goeden 
raad geelt vooral de vernton h met kina-elixer  te gebruiken, tegen de moeras-
koortsen (malaria). Voor  het overige mort hij  zijn eigen weg vinden, hierin 
bijgestaan door  den Vice-consul, die hem van introducties voorziet in de 
diverse mnaeums, waar  hij  wenschl le werken. Behalve de niterst welwillende 
houding der  hoofdconsuls in dc diverse steden — die er  bijzonder  behagen 
in scheppen jonge kunstenaars met raad en daad hij  te s'asn — moet de 
Nederlander  overal zich een vriendi nkrin g zoeken, waarmee hij  converseeren kan. 

e het ook te bejammeren is. dat ook wij  daar  geen p iedèter rehebben, 
hetzij  te , tc Florence of Venetië, zou bet te veel zijn hieraan meer 
aandacht te wijden dan de zaak verdient. k immers blijf t toch het 
jaargeld, dat — het zij  hier  meteen opgemerkt — uiterst zuinig toebedeeld 
wor.lt cn juist de helft bedraagt van hetgeen de 1'ransehcn cn Belgen tc 
verteeren hebben. 

Geen wonder  dus dat we den Nederlander  — diiii r  op Staatskosten studceren-
,1c _ menigmaal met een geplukte kip of rauwe biefstuk naar  huis zien 
wandelen om het daar  boven eigen vuurtj e gereed te maken, ten elude aldus 
de restauratiekosten uit te sparen. Artistie k is dit zeker  cn de Staat maakt 
er  meteen goede huisvaders van, hetgeen misschien in dc nevenbedoeling ligt . 

t gold een beeldhouwer en schilder, de architect krijg t 
nog f 1O0 minder, dus moet hij  gefortuneerd zijn, om er 
zelf het grootste bedrag van te kunnen bekostigen, bf hij 
moet honger  lijden bf van dc eer  afzien. 

Tenzij  de Staat zijne studies aankoopt, evenals van de 
schilders en beeldhouwers, is er  wellicht nog een mouw 
aan te passen, doch met f (100 jaarlijk s een studiereis maken, 
zou bijna een culinair  vraagstuk worden, waarmede de can-
didaat zich voornamelijk bezig te houden had, otn op goeden 
voet met zijn maag te blijven. 

Waar tb' reis naar  toe gaat!'  Of dit den bekroonde vrij -
gelaten zal worden ? t schreven we in No. 1 van 
1890. 

Ook is men in delen studietijd nog niet zoo wanhopig beginselvast, of 
men geniet evenveel te Brugge cn Amiens, als e Parijs; te Vernna en 

, als t Venetië, en te n cn Augsburg als te Neurenberg. 
Vandaar  dat de Slaat eerst dan blij k zou geven van goede inzichten, 

indien bij  besluiten kon den eandidaat — „pri x dc "  uitzicht e geven 
op een 11  iik jaargeld mei vrijhei d zich diiii r  op te houden waar  hij  wenseht, 
mits overzending van studies. 

We mogen aannemen, dat de eventueel bekroonde oud 
genoeg zal zijn, om zelf een reisroute te bepalen, overeen-
komstig zijn voorliefde voor  een of andere kunstperiode, 
of — indien hij  nog niet den leeftijd bereikt heeft, om 
hierin reeds zekere voorliefde te koesteren, zich dtiti r  op te 
blijven houden, waar  hij  het liefste vertoeft met het oog 

op zijne studie. Wèl zou de g met de nachtschuit 
komen, wanneer  zij  het verplichtend stelde, bijv . in e 
langen tij d te blijven, zooals dit doorgaans geschiedt. -
entegen zou zij  een getuigenis geven van vrijzinnigheid , 
indien zij  algeheele vrijhei d liet en het zelfs den bekroonde 
veroorloofde naar  Egypte, , Griekenland, Engeland 
zijne schreden te richten, waar  óók schoone zaken te bestu-
decren zijn, en zeer  zeker  zou de kunst van den Architect 
meer  gebaat zijn met een gelijktijdig e studie der  kunst in 
die landen, en van West- en Zuidelijk-Europa , dan het 
bestudeeren der  Bouwkunst van die streken, welke sedert 
lange jaren tot de officieele reisroute behooren. 

e cijfers der  bedragen, voor  den bekroonde bestemd, 
maken den indruk , alsof dit geheele reglement gemaakt is 
om het niet na tc volgen, alsof men aan de eene zijde 
toe wil geven aan zekere pressie, om aan den anderen kant, 
door  den duim op de beurs te zetten, te voorkomen, dat 
dit toegeven gevolgen na zich sleept. 

En dan weten we wel wat te verkiezen is, tusschen 'n 
mager  jaargeld met de vermoedelijke verplichting, lang in 

c te verblijven of alleenlijk ons eigen landje doortrekken. 
Zeer  zeker, he' zal een groote eer  zijn voor  den bekroonde, 

doch eeu eer  die hem duur  te staan komt, bij  zóó weinig 
vergoeding. n vergete niet dat de eventueel bekroonde, 
bij  zijn terugkeer, na vier  jaren in het buitenland door-
gebracht te hebben, de handen geheel verkeerd zullen staan 
om — als hij  niet jong meer  is, op een particulier  bureau 
werkzaam te zijn. Er  blijf t hem niet anders over  dan zich 
als architect te vestigen of — zooals in Frankrij k geschiedt 
— te wachten tot de g hem een aanstelling bezorgt, 
op een der s bureaux, en hier  — we zouden ons zeer 
moeten vergissen, — zou men zich niet erg warm maken 
voor  'n Prix de . 

e uitkomst zal het leeren. Wi j  vreezen voornamelijk 
dat slechts candidaten zich zullen aanmelden uit den gefor-
tuneerden stand, dat jongelui van talent, doch zonder  fortuin , 
verre van dezen prijskamp zullen blijven en dus om redenen 
— niets niet kunst te maken hebbende — een gedeelte 
profiteeren kan, wat voor  eiken Bouwkunst-beoefenaar  is 
bedoeld. 

Eu dit past niet in onzen democratischen tijd , allerminst 
in de kunst. 

C T A , 

liet raadhuis te Bolsward, een der  schoonste monumenten 
der Nederlandsche e nader' niet versnelde schreden 
zijn verval. s voor  meer  dan twinti g jaren had ik ge-
legenheid persoonlijk van zeer  nabij  bekend te worden met 
den beklagenwaardigen toestand, waarin het gebouw toen reeds 
verkeerde. Ecu opmerkelijk verschijnsel trok toentertijd mijne 
aandacht. e lijstwerken schijnen namelijk van den aanvang 
af weinig of niet afwaterend bewerkt te zijn althans de 
bovenvlakken ervan vertoonden in dwarsprofiel, eene golf-
ol'ojiellijn , waarvan het holle gedeelte aan den muur  grenst. 
Vandaar  dat erbij  nat weder  altij d water  in stond en dat 
's winters het bovenvlak eene ijsbaan in miniatuur  was. 

t leiendak eischte insgelijks dringend herstel, maar  er 
was toen evenmin als nu geld om het werk k onder 
handen tc nemen. 

Nu wordt de toestand natuurlij k meer  en meer  bedenke-
lijk . , hoorde ik , dezer  dagen te Bolsward zijnde, 
iemand vragen, //hoe is het mogelijk, dat zoo'n gebouw 
ineens zoo gevaarlijk komt te staan ?" n kan evengoed 
vragen, /,hoe komt het, dat iemand, die jarenlang de tering 
heeft gehad, zoo ineens dood gaat ?" 

Er staat nu een stevig steigerwerk van bczaagd hout 
rondom het gebouw, sterk genoeg, naar  men mij  mededeelde» 
om de bouwvallige gevels voor  instorten te behoeden 

Verder  vernam ik nog, dat dit steigerwerk eene kleine 

1000 gulden had gekost; dat het k ouder  zekere voor-
waarden betreffende t enz. f 1500 tot 2000 
aangeboden had, als bijdrage voor  de restauratie van het 
gebouw, waarvan de kosten volgens den een op f 20.000, 
volgens den ander  op f40.000, en volgens een derde zelfs 
op f 00.000 begroot waren; dat de vroedschap van Bolsward 
zou gezegd hebben : ,/Als jelui niet meer geeft dan zoo'n 
druppel water  in de zee, houdt dan ook die maar  voor 
je, dan zijn wij  ten minste vri j  om er  naar  goeddunken 
mede om te dokteren." 

Toen ik dat hoorde sloeg mij  de vrees om het hart, maar 
geneigd om de zaken van twee kanten te beschouwen, ging 
ik mij  zelf afvingen, is het behoud van zoo'n gevel wer-
kelij k zooveel geld waard ? En dan in aanmerking nemende, 
dat achter  dien gevel niets voorhanden is dan eene opeen-
stapeling van bokkige onbruikbar e lokalen, schrikte ik op 
nieuw van de conclusie waartoe ik btgon te komen. 

Toen merkte ik bij  mij  zelf op, dat ik blij  mocht zijn, 
dat het niet aan mij  stoud in dezen te beslissen, en dat 
het dwaasheid was met zulke muizenissen mijn door  prachtig 
weder  begunstigd uitstapje te bederven, doch besloot 
thuisgekomen mijne opmerkingen in den vorm van een 
berichtj e aan de redactie van Architectura < p papier  te 
brengen. v. . . 

Uit h"t bovenstaande blijkt , dat de beroemde raadhuis 
gevel met geheelen ondergang bedreigd wordt. 

t moge zijn nut hebben de zaken steeds van twee 
kanten te beschouwen en tie stedelijke autoriteit van een 
kleine gemeente kan misschien om zeer  gemotiveerde rede 
nen besluiten, eene zoo kostbare restauratie niet ten laste 
der gemeentenaren te doen komen, er  ziju hier  hoogcre 
belangen in het spel. 

 raadhuis van Bolsward is een kunsthistorisch monu-
ment van groote waarde en het behoud ervan een quaestie 
die de geheele natie raakt. e bouwwerken behoorden 
nationaal eigendom te zijn, zoodat hef k met de zorg 
voor  hunne instandhouding belast was. Zoodanige regeling 
is reeds vóór langen tij d bijv . in Frankrijk  en België ge-
troffen ; in Nederland echter  is het lot vau de meeste his-
torische monumenten in handen van kerk- of gemeentebe-
sturen, die dikwijl s financieel niet bij  machte zijn, of soms 
ook de noodige zaakkennis en piëteit missen, de aan hun 
zorgen toevertrouwde, kunstwerken behoorlijk te onderhouden. 

k zij  de ijver  en toewijding van den kundigen referen-
daris Jhr . . Victor  de s is in de laatste jaren reeds 
menig monument van ondergang of verminking gered — we 
herinneren o a. aan het Woerdetische raadhuis — doch, 
waar  het k niet eigenaar  der  bouwwerken is, kan zich 
ieder  oogeublik het geval voordoen, dat de aangeboden 
rijkshul p wordt afgewezen en een belangrijk kunstwerk uit 
vroeger  dagen naar  locale inzichten wordt verbouwd of wel 
geheel gesloopt. 

Wi j  uiten den wensch, dat, nog vóór het te laat is, de 
noodige overeenstemming tusschen het k en de gemeente 
Bolsward moge verkregen worden, opdat dit 17de eeuwsche 
raadhuis een afdoende herstelling kunne ondergaan en het 
nsic transit gloria mnndi"  dat de geachte schrijver  boven 
zijn opstel plaatste vooreerst niet iu vervulling kome. 

e . 

. 

NOG EENS T E N 
EN N . 

n uw zeer  juiste kritie k van het bovengenoemde huisje, 
hebt u den vinger  niet gelegd op de grootste zwakheid, zij 
is niet geheel gelegen in het gebrek van eenheid der  ge-
bruikt e vormen, ook niet aan de niet fraaie ornamenten, die 
herinnerende aau het e «lucus a non luceudo" 

stellig zoo heette, omdat zij  niet orneeren. Zij  zit daarin 
dat geen voeling gehouden is met dc onmiddellijk e omgeving. 
Geroepen om het hoekje vol te bouwen, dat het sigaren-
winkeltj e van den Amstel scheidde, had de architekt bf alle 
overeenkomst in vormen moeten vermijden, bf dat winkeltj e 
eenvoudig moeten voortzetten. Nu wordt men genoopt ver-
gelijkingen te maken, die niet ten gunste van het nieuwe 
gebouwtje uitvallen. 

n het algemeen zijn we geenszins ingenomen met de 
puntige frontons en de. nog puntiger  hoektorentjes der e 
renaissance. r  n en zal moeten erkennen, dat cn in juist-
heid van proporties, cn in soberheid van goed aangebracht 
ornament het sigarenwinkeltje het wint. J. G. 

l  ET "  tc . 

Buitengewone vergadering van 23 . 

n deze vergadering trad als spreker  op dr. . J . c e de 
('haufepce met het onderwerp e aanvang der  kunst in Griekenland" . 
Een groote aantrekkingskracht, zegt spreker, is er  in gelegen om door  te 
dringen in ecne kunstontwikkelin g die aanvangt en na te gaan boe die lang-
zamerhand meer  vastheid krijg t in vorm, gedachte en wezen. Vooral aan-
trekkelij k is dit waar  het dc Grickscke kunst geldt, een kunst waaruit nog 
nu de meeste onzer  kunstuitingen, vooral op het gebied der  industrie, ziju 
gesproten. Spreker  splitste zijne rede in twee deelen cn behandelde le. de 
kunst van het oude ; 2c. de gedachten ui vormen in hun outwik-
kcl'n g uit die oudste beschaving. 

n den Peloponesus dan, ving hij  aan, twaalf eeuwen voor  onze jaartellin g 
verhief zich op een vlakken, vooruitspringenden bergrug, niet ver  van zee, 
ecu burcht. Zware muren verhieven zich op den bergrug waartoe massieve poorten 
toegang gavin cn tal van woningen breidden zich ui'  in de vlakte cn op 
dc glooiing. r  in e gevoelde bet Westen bet eerste den invloed 
uit het Oosten en de kunst van Egypte; Cyprus en Phoenicië hervormden 
langzamerhand de oudere cn ruwere beschaving vau de bewoners der -
kcensche vlakte. c ligging van den burcht doet onwillekeurig aan bet .-lot Saltz-
burg denken, hoewel daarin cene geheel andere beschaving heerschte dan iu 
een niiddcleciiwsch kasteel. e werd verwoest iu den aanvang van 
den tij d dat men pleegt de Grickschc geschiedenis te doen beginnen. e 
beroemde Sehlicmaii eerst, ontgroef den burcht en de graven cn opende een 
nieuw studieveld. Een vijfta l graven, gevuld met gouden sieraden, werden in 
iS7fi door  hem gevonden, alsmede vaatwerk versierd met tot toen ongekende 
motieven, bi nevens lijken met gouden maskers, zwaarden met edelgesteenten 
enz. Over  de architectonische overblijfselen kan men kort ziju en eene 
bepaalde theorie over  dc architectuur  vau het oude e valt uit dc 
overbljjfaelen niet op te maken daar  de toestand dier  overblijfselen le 
geschonden is. e burcht was omringd door  muren van zware, groote 
gebouwen steenblokken. Zeer  breide poorten gaven toegang tot dc verschil-
lende vertrekken cn dc haard vormde het middelpunt waarom dc mannen 
zich 's avonds verzamelden. Opgemerkt zij . dat men er  suilen heefl gevonden 
herinnerende aan de e zuil die uil Azii i of Egypte schijnt doorge-
drongen te zijn. Ecu der  ontwikkelingen die de zuil doorliep valt das hierbij 
op te merken en bet behoeft geen betoog dat de e zuil. zooals wij 
die aan het Parthenon bewonderen, niet op eens is ontataan maar ecne ont-
wikkelingsgeschiedenis achter  zich heeft. 

Aau cm Egyptisch graf tc Ghizeh zijn dc oudste ateunaels gevonden. t 
waren daar  vierkante blokken die den balk van den ingang van een graf 
droegen. Spoedig kapte men dc te veel plaats innemende kanten weg cn 
kwam tot dc achtkante kolom. e gedrongen vorm kon voor  dc hoogcre 
gewelven niet blijven beslaan, mil l maakte het zijden aantal nog grooter  en 
kwam eindelijk tot de ronde zuil met hare caunclurcn. Ook wil men wel 
dat dc boomstam het phototype zou zijn van de zuil. doch dit schijnt minder 
waarschijnlijk - c muren der  paleizen uit die dagen waren bedekt mei meta-
len, koperen cn bronzen pla'in . Niet alleen de vv nden, maar ook dc 
dcklijstcn glinsterden cn men heeft iteenen gevonden, hetzij  natuurlijk , hetzij 
namaak van glas. die zeer  zeker  in het koper  en het brons geval waren. 
Behalve de genoemde muurversieringen vond men ook Bitoren van tnuurbe-
schilderingen, veelal jachten en s; rijdende mannen v ooratelli nde. e leeuwenpoort, 
waarboven ecu prachtig marmeren relief prijkt , verdient mede de aandacht. 
Twee staande leeuwen rusten met de voorpoten op een basis, waarop een zuil 
prijk t cn doet herinneren tan de wapenschilden boven de poortenonsoroude 
kasteden. Verder  afdalende tot de graven valt op te merken, «lat tc e 
twee soorten van graven gevonden zijn, lc. de ids koepels gewelfde graven, 
2c. die welke uit de rotsen gehouwen ziju en welker  wanden met metaal 
zijn bedekt. e grafstceiieii waren versierd met jacht-enkrqgsvooTstellingen, 
in de in de graven gevonden lijken waren omgeven donr  hunne lijfsieraden. 

e gevonden gouden voorwerpen waren het meest merkwaardig, /ij  hadden als 
versiering der  kleederen eu van het lichaam gediend. t hoofd der  vrouw was 
gedekt met een diadeem versierd met ronde cn langwerpige knoppen, en bij  de 
versiering schijnt vrees voor  het ledige bestaan te hebben, met angstvallige zorg 
zijn overal knoppen, cirkels en lijnen aangebracht. n mag aannemen dat 
dc versieringen, op iteenen blekken waarin deze gegraveerd waren, in het 
goud werden gehamerd, ten minste zulk een gevonden blok steen doet dit 
vermoeden. Behalve met een diadeem tooide de c vrouw zich met 
borstsieraden, oorringen, urmbunden ens. Een telkens terugkeerend versie-
ringsmotief is de spiraal, eu mede zoo is dc spiraal de grondvorm van geheel 
het c decoratie-systeem. c vlinder  met zijn gekrulde voelhorens, 
de inktvisch met zijn lange zich kronkelende armen, alle geven hetzelfde 
motief weder. Pij  de lijken der  niiinneu vond men gouden» maskers, die hct 
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gelaat dekten en tal van wapenen als zwaarden, speeren, helmen, enz. 
Op de klin g van verscheidene zwaarden waren voorstellingen geciseleerd, 
merkwaardig niet alleen als onderwerp maar  ook voor  de techniek. Zeer  waar-
schijnlij k waren de voorstellingen niet op dc klin g zelve aangebracht, maar  op 
daaraan bevestigde bronzen platen. Op dc platen was een laag nSchmelx' 
aangebracht van donker  glinsterende kleur  waarin van bladgoud dc figuren 
waren ingelegd, terwij l de kleinere figuren daarin door  oisehwren waren aan-
gebracht. Een vri j  hoogo graad van technische ontwikkelin g is noodig geweest 
bij  'het vervaardigen van dergelijke voorwerpen. Verwant aan die techniek, 
was de technici; van het snijden in min of meer  kostbare secnen. Ook 
de metalen vazen verdienen wel de aandacht welke men vermoedelijk ver-
vaarde-de door  cen blad metaal waarop voorstellingen gegraveerd werden in 
den bekervorm te buigen cn dan met kleine spijkertjes aan een lc klinken. 

c overgang van de metalen naar  die vau aardewerk ia eenvoudig, de 
oudste toch waren imitati e van hel metaal. u vond er  zonder  hengsels, 
waarin aan den bovenrand gaatjes Wf ren gemaakt tot het bevestigen van een 
touw, dewelke zeker  geleid hebben om later  het touw door  gebakken hen-
sels te doen vervangen. c metalen vaas mag men aannemen stond aan den 
bod-in der  Grieksche vazen en de hengsels zijn uit een eiseh der  practij k 
voortgekomen. l eigenlijk e vaatwerk staal op een hongeren 
trap van omwikkeling en is iu twee groepen te verdeden, le. c vazen 
die het dichtst bij  het primitiev e aardewerk staan en versierd zijn met 
horizontale en soms verticale lijnen, waarvan d; vorm log cn zwaar 
was cn zeker  uitsluitend bestemd voor  practisch gebruik. e kleur  was 
b'cek roodachtig, de decorrrrende lijnen donkerbruin . 2c. e vazen van 
vlugger  vorm, versierd met meanders, spiralen enz. waarnaast komen bloe-
men bladen, dierfiguren enz. Ook hierbij  vindt men de voorliefde voor  den 
sinru'ahorm terug en de vrees voor  het ledige is mede hierbij  duidelij k ken-
baar c vazen' werden van bruinachti g gele aarde gevormd op ecu draai-
schijf daarna gebakken, beschilderd, gevernisd, en weer  gebakken. Geeft het 
vorengnaude ecnig denkbeeld van den aanvang der  Grieksche kunst, niet 
minder  belangrijk is het enkele kunstmotieven in hunne geleidelijke ontwik-
keliu"  na te "ga»"  «"""ls : het relief- cu ciseleerwerk in metaal cn marmer, 
de ontwikkelin g vun het goden-type in dc. beeldhouw kunst cn de verschillende 
vazen 

]n ' geheel het relief- en ciseleerwerk ligt het weergeven van tooneelen 
uit het leven nis grondslag. Een der  hoogste uitingen dezer  gedachte zien 
wii aan den te Alhcne gewijden tempel aau , t Parthenon. c 
bijzondere aandacht daaraan verdient het 160 . lange tries, waarop is weer-
gegeven de feestelijke tocht die de Atheners alle vij f jaren deden om hunne 
beschermgodin een nieuw kleed te ganu aanbieden. t fries, mag het meest 
volmaakte genoemd worden dat ooit is geschapen. e techniek der  reliefs 
van de oude en van de moderne beeldhouwers is verschillend. j  de moderne 
is het grondvlak overal gelijk cn de boogie der  aangebrachte versiering 
verschillend terwij l bij  de oude juist het grondvlak op de eene plaats dieper 
is dan op de andere en de bovenlijn der  versiering dikwijl s gelijk is. 

e kunst der  reliefs ontwikkelde zich echter  niet alleen maar  ook die 
der  vrijstaande beelden ontwikkelde zich. e eerste afgodsbeeldjes ann de 
godin Venus gewijd en van icrr u cotta vervaardigd zijn wanstaltige figuurtje s 
met onbeholpen stompjes voor  armen. Toch zijn die beeldjes de grondslag 
geweest van de groote Venus van , waartoe de overgang geleidelijk plaats 
had Wat nnngaat de vazen, men vond in e een soort vaatwerk 
vlug van vorm, vri j  sierlij k gedecoreerd, mnnr  zoonis gezegd, de be-
schavingsstroom werd gestremd. e vazen der  8e. cn 9e. eeuw v. Chr . zijn 
zwaarder  vun vorm en stijver  van decoratie. e wiskunstige lijnen komen 
voor  de spiraal in dc plaats, de bloemornamenten waren geatyleerd, de mensch 
en diervorm anders gevormd. e vaasindustrie ontwikkelde zich langzaam 
tot de z.g. ! vazen, maar  die 'tmeeal gemaakt ziju of in Griekenland 
of door  Grieksche kunstenaars in . e kleur  der  oudste vazen is rood-
bruin , die der  gebruikt wordende grondstof, waarop zwarte figuren zijn aan-
gebracht . c latere en mooiste vazen zijn zwart van kleur  waarop mode 
figuren. e eerste vazen waren sober  van vorm, van kleur  eu decoratie, iels 
wat later  geheel veranderde om nog luier  vnn eene steeds dolenden smaak tc 
getuigen. t is dc reeks verschillende onderwerpen die d) Grieksche 
artistcn op de vazen schiepen cu waren dc e vazen eerst zwaar 
van vorm en mat van kleur, zij  zijn op het standpunt geweest dat vorm 
kleur  cn decoratie tot de hoogste volmaking is gekomen. 

Spreker  eindigt met tc zeggen: Nu nog staat onze kunst, hoe haar  vormen, 
haar  gedachten, haar  streven ook gewijzigd moge zijn, op de oude basis. 
Alleen generatie nu generatie, kunstenaarsgeslachten na kunstenaarsgeslachten 
arbeidden cn voegden steeds bij  hel reeds verkregene hun eigen gedachten, 
hunne eigen individualiteit , want dut is misschien het karakteristieke vau 
geheel hel beeld dat wij  poogden tc schetsen, de macht van de persoonlijk-
heid der  kunstenaars op overgeleverde grondvormen en grondgedachten. 

Elke kunst die zuiver  navolgt zonder  eigen leven, zonder  eigen, krachtige, 
scheppende uitin g van dc persoonlijkheid des kunstenaars is dood. 

Beuwig zal hel zoo blijven, nieuwe generaties breinen nieuwe kunst mede, 
maar  hoe ze ook verschillen, zo staan op eenen bodem, ze hebben één 
geloof, een passie, tc zoeken, te vinden wat persoonlijk, wat karakteristiek , 
wat schoon is. 

r  een tal van fraaie platen lichtt e spreker  deze lezing toe. 

G T O T G T te . 
Vergadering van 25 . 

j  dc opening deelde de voorzitter  mede, dat de heer  0. 0. Geertscma, 
commissaris der  koningin, als kunstlievend lid tot de vereeniging wns 
toegetreden. 

n plaats van den heer . Edzards werd in het bestuur  der  verzekerings-
maatschappij  tegen invaliditei t en ongelukken dc heer  Beblngh verkozen, die 
de benoeming aannam. 

Alsii u kwam am de orde de bespreking van het onderwerp voor  dc uit 
te schrijven prijsvraag. n cen vorige bijeenkomst was hiervoor  gekozen een 

poortj e in n slijl . t onderwerp vond bij  het bestuur  en 
velen der  aanwezigen zoovele bezwaren, dat het verworpen cn vervangen 
werd door  ecu inrijhe k voor  een villa. r  zal nu het programma der 
prijsvraa g worden opgemaakt. 

e commissie voor  geschiedenis en kunst beantwoordde vervolgens dc 
Viatg: n hoeverre is het constructief redegevend, dat cen of meer  rozetten 
worden geplaatst in een paneelvlak van een plafond, indien dc rosetten door 
geene lij s cn of banden met de zijwanden zijn verbonden?" t antwoord 
luidde: Wanneer  een of meer  rosetten in ecu plafond geplaatst worden 
zonder  door  banden met dc grenzen te zijn verbonden zullen deze redegevend 
aangebracht zijn, indien zc op de assen liggen en symmetrisch geplaatst zijn . 

Over  dit antwoord ontspon zich een zeer  levendig debat. Verscheiden leden 
vonden het onbevredigend cu wcnschtcii meer  op den aard der  rosetten lc 
zien gelet. 

Een andere vraag luidde: „E r  is eene. wetsbepaling, die aannemer of 
architect of beiden gedurende geruimen lij d verplicht, dc verantwoordelijkheid 
vau het werk te dragen. n hoeverre kan en wordt die wetsbepaling gewoon-
lij k toegepast? s dc aannemer of de architect voor  de wet de verantwoor-
delijk e persoon P" 

r  bracht dc heer  N. W. h sr. rapport uit namens de commissie 
voor  bouwkundige rechtskennis. t rapport verwees naar  art. 1645 cn 1616 
van hel burgerlij k wetboek. n deze nrtikel s wordt gezegd, dat. wanneer 
cen gebouw voor  een bepaalden prij s wordt aangenomen en gebouwd, de 
bouwmeester  en aannemers gedurende 10 jaren verantwoordelijk ziju voor 
de evcntuecle schade, uit do slechte samenstelling outstannde, zelfs nl ligt 
die schade aan den slechte toestand van den grond. 

s beiden, èn aannemer èn architect zijn verantwoordelijk . t onderwerp 
lokte cen levendige discussie uit. c heeren Spiers e. a. wilden de verant-
woordelijkheid voornamelijk, zoo niet geheel, op de schouders van den architect 
laden. Anderen, waaronder  de heer . , wilden den aannemer 
wel degelijk in de schnde doen deelen. 

e heeren Jager, Walker  ca. maakten nog eenige opmerkingen over 
knoeierijen in het bouwvak, waarop besloten werd in cen volgende vergadering 
dit onderwerp nog eens nnn de orde le stellen. 

t voorstel van het bestuur  om de commission voor  het beantwoorden 
der  vragen cen vas'e loknliei t aan te wijzen om daar  bijeen tc komen, 
werd met algemeene stemoien aangenomen. 

e heeren N. a en dc Bidder  stelden de aanwezigen in de gelegen-
heid plan en teekeningen van het nieuwe stationsgebouw alhier  te bezichti-
gen. Nadat hiervan met zeer  veel belangstelling gebruik \«as gemaakt, bedank-
te de voorzitter  genoemde heeren cn sloot de vergadering. 

e vragcubus bevatte 2 vragen, welke als gewoonlijk gedrukt den leden 
zullen toegezonden worden. 

. 

. t nog open terrein naast het café „Vondel "  in de Von-
dclstraat te Amsterdam zal volgebouwd worden. Er  zal een zaaltje mei too-
neel enz. aangebouwd worden naar  het cniwerp vun de architect J . van . 

c gevel'eckening prijk t met frontons, guirlandes, harpen, busten vun 
dichters iu nissen en verdere portlniidvcvsicrselcii die men nnn dergelijke 
gebouwen pleegt aan tc brengen. 

, 4 April . — t bestuur  dezer  gemeente ontving dezer  dagen 
bericht van de , dut bij  deslech ing der  vestingwerken om genoemde 
plaats de t moest blijven staan, aangezien zij  op 's rijk s kosten 
zul worden hersteld. e poort, meer  dan duizend jaren oud, is door  onzen 
beroemden vesting-bouwkundige o bnrou vnn Coehoorn geheel en al 
naar  diens stelsel ingericht, en niet alleen nis zoodanig hier  te lande ecnig 
in haar  soort, maar  rekent men die welke alsnog in de stud Toledo in Spanje 
valt aan le wijzen niet mede, eenig op de wereld. Zoo zal dun het thans 
zoo goed nis vergeten Grave nog ie's resten van zijn vroegere grootheid. 

c herstelling zal naar  raming / '  10,000 kosten. 

— c Frausche r heeft der g een som van 500,000 francs 
toegestaan voor  het aankoopen van kunstvoorwerpen uit de vermaarde ver-
zameling vnn Spitzer. 

— Te e overleed,op 67-jarigen leeftijd de bekende kunsthistoricus 
Wilhelm . Als hoogleeranr  in de kunstgeschiedenis was hij  achtereen-
volgens werkzaam lc , lc Zurich , lc Stuttgart cn te . 

Zich in het bijzonder  bezig houdend met de geschiedenis en ontwikkelin g 
der  kunslen. wns hij  een der  eersten die ziju studies cn onderzockiugen 
neerschreef iu ecu „Grundris s der "  welk werk in 0 werd 
uitgegeven en in 1887 by zijn tienden druk , ook zijn 25 jari g bestaan vierde. 

Sedert zijn tal van dergelijke boeken verschenen in verschillende talen, 
die echter  in vorm cn samenstelling menigmaal nnn genoemd werk herin-
neren. Tot aan zijnen dood bleef hij  onvermoeid zich met deze lievelingsstudie 
bezighouden cn steeds was men bereid een willi g oor  te leenen nun zijne 
vooropzettingen in archröl gische kwesties. 

N ENZ 

Tot buitengewoon opzichter  by den bouw vnn een Post- en Telegmnf-
knntoor  met g lc Tholcn, is voor  den tij d van één jaar 
benoemd, dc heer  G. . 

C O  E S P O N  E N T l E. 

Plaatsgebrek noodzaakt ons het byschrifi bij  de plaat vnn den heer  Vnn 
der s tot het volgend nonimer  te laten liggen. 
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 VA N A T A : 

. G. JANSEN. G. A . , W. T C Z N . . 
. B J O N G  en P A U  J . E . 

Bijdragen te ndressccren aan den r  W. T C Z N . 
 120 te Amsterdam, en al wat de Administrati e van 

het Genootschap betreft, aan den len S American hotel te 
Amsterdam. 

N VA N T . 

liet orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden vnn het Genootschap. e jaarlijksch c contributi e 
voor  het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (tc Amsterdam w o o n a c h t i g ) . . .. ƒ 12.— 
 kunstlievende leden „  10.— 

„  buitenleden „  7.50 

E E G EN VA N 11 ET . 

lo. Tot buitengewoon eerelid is benoemd . . C. r 
te Amsterdam. 

r  de heeren W. van Boven en A . Zinsmeister  wordt 
als gewoon lid voorgesteld de heer . W. l te Amsterdam. 

Als buitenlid is toegetreden de heer  J. A . Frederiks, 
architect te . 

2o. Op de door  het Genootschap uitgeschreven prijsvragen 
voor  diploma's ten dienste van de tentoonstellingen te Win - j 
schoten waren tot Vrijdagmidda g de navolgende antwoorden 
ingekomen : 

1. o „Schets." 
2. o t adelt 't leven." 
3. w e gouden Ploeg." 
e datum van inzending was Zaterdag 15 Apri l ; de 

volledige opgave der  ingekomen antwoorden zal in het eerst-
volgend nummer worden medegedeeld) 

 het Bestuur, 
 \e Secretaris, 

C. W. . 

A E T . 
988e GEWONE G VAN , 

12  1893. 

e Voorzitter  opende de vergadering, waarna de notulen 
werden gelezen en goedgekeurd. 

Aan de orde was de behandeling der  prijsvragen 1893/91. 
e Voorzitter  merkte op, dat het Bestuur  onder  de uit te 

schrijven prijsvragen gaarne opgenomen zoude zien, een 
ontwerp voor  een diploma-quitantie voor  het Genootschap 

e heer  de Bazel achtte het beter  dit niet onder  dc prijs -
vragen op te nemen maar liever  aan een der  leden op te 
dragen. n plaats daarvan zou een omvangrijker  onderwerp 
gekozen kunnen worden. e Voorzitter  zeide, dat over  de 

verschillende onderwerpen gestemd /.al worden, dus ook dit 
zal door  de vergadering beslist worden. 

e heer  Th. r  vroeg hierop het woord en 
deelde zijn gevoelen mede omtrent de wijze waarop deze 
prijsvragen zouden worden uitgeschreven, waarmede hij  het 
in 't geheel niet eens kon zijn. j  zette zijn bedenkingen 
ongeveer  als volgt uiteen : Stel dat er  eeu prijsvraag wordt 
uitgeschreven waarvan de jur y uit zeer  kundige mannen 
bestaat, en waarvan de mededinging — die voor  een ieder 
openstaat, — door  tal van jongere lui met talent wordt 
ondernomen t zou een verzameling geven van de 
meest verschillende beginselen die men zich denken kan, en 
waar  natuurlij k de goede principes — die altij d de minderheid 
zouden uitmaken — overstemd worden door  het veel groo-
ter  aantal slechtere; de jur y zou het niet eens kunnen 
worden, daar  ieder  lid een ontwerp van uit zijn standpunt 
als 't beste zou prijzen en ze met elkaar  een ontwerp zou-
den moeten kiezen dat hun allen maar  half beviel, omdat 
zij  voor  hun eigen keuze geen stemmen genoeg zouden 
kunnen krijgen , — dus het gevolg van zoo een gemengde 
jury , die aangeprezen wordt als 't meest onfeilbaar  middel 
tegen eenzijdigheid, is, dat perse een werkelijk goede inzen-
ding nooit bekroond kan worden, wegens oneenigheid in 
principes der  jury . 

Een ander  geval, wat tenminste eene goede zijde heeft, 
is, dat waar  de jury , het onderling in beginsel eens is ; zij 
kiezen dan eenstemmig, maar  dan is het ook heel wel mo-
gelijk , dat er  onder  de vele inzendingen niet één is, dat 
met de principes der  jur y overeenstemt!; in zulk een geval 
zou niemand bekroond worden. 

En zoo zou spreker  het voor  een ideaal-prijsvraag houden 
waar  èn jury , èn inzenders — die gekozen zouden moeten 
worden uit de artisteu in den lande — één van beginsel 
zouden werken, gezamenlijk tot het maken en dan uitkiezen 
van een goed werk. 



 is best mogelijk dat de eerste prijsvraag die op deze 
wijze wordt uitgeschreven niet veel resultaten zou opleveren, 
doordat de jur y niet goed gekozen of de inzeuders slecht 
uitgezocht zouden zijn, — maar  al ware dit het geval, 't 
zou toch nog een goede prijsvraag zijn, omdat zij  getracht 
had iets principieel zuivers te doen tot stand komen, vooral 
ook omdat spr. van oordeel is, dat het in onze dagen, 
waar  er  zooveel gesproken wordt over  gemis aan beginselen, 
het wel meer  dan noodig is allereerst goede beginselen — 
en vooral door  een verjongde verecniging als „Architectur a 
et Amicita"  is, — als groote wegwijzers op hun weg te 
plaatsen, al klinken ze in den beginnen wat vreemd, en 
al richten ze ook niet dadelijk uit wat ze ten doel hebben. 

e beer  de Bazel kan zich niet vereenigen met het door 
den heer  Th. r  gesprokene. Een jur y die hel 
onderling eens is zou z. i. een ondoelmatige zijn, want die 
zou in de beoordeeling te eenzijdig zijn en wat aangaat het 
uitnoodden van eenige geschikte leden, meent spr., dat het 
doel der  prijsvragen die het Genootschap uitschrijft , niet 
alleen is om de beste of geschikste ontwerpen te krijgen 
maar  tot bevordering van studie en ontwikkeling van allen. 

p volgde nog eenige gedachtewisseling tusschen de 
heeren de Bazel en , die eindigde toen de ver-
gadering door  eenig applaus zijn instemming met het ge-
prokcne van den heer  de Bazel te kennen gaf. 

e beer  Th r  ging niet verder  op zijn mee-
uing door, daar  hij  alleen van plan was geweest zijn ge-
voelen omtrent het bestaande prijsvragensysteem uiteen te 
zetten. 

a werd overgegaan tot het stemmen over  de ver-
schillende ingekomen onderwerpen. e uitslag dier  stemming 
was, dat, voor  de in dit jaar  uit te schrijven prijsvragen 
gekozen werden : een reclame-biljet voor  een bouwkunst-
tentoonstelling ; een woonhuis op een onregelmatig terrein 
en een ontwerp voor  een gebouw tot het houdenvan con-
gressen, meetings en werklieden-vereenigingeu. 

Na eenige besprekingen over  de excursie die echter  geen 
resultaat opleverden, stelde de Voorzitter  voor, de volgende 
vergadering hierop terug te komen. 

Verder  deelde de Voorzitter  mede, dat het Bestuur  heeft 
besloten aan de vergadering het voorstel te doen, om den 
heer . . C. r  tot Buitengewoon Eerelid van het 
Genootschap te benoemen. r  de bereidwilligheid waar-
mede genoemde heer  het Genootschap steeds ten dienste 
heeft gestaan, dikwijl s ten koste van veel moeite en tijd , 
heeft het vele verplichtingen aan hein, en de Voorzitter 
twijfel t er  niet aan of dit blij k van waardeering zal de 
algemeene goedkeuring der  vergadering wegdragen. t 
daverend applaus vereeuigde deze zich hiermede, zoodat de 
heer . . C. , tot Buitgewoon Eerelid van het 
Genootschap is benoemd. 

e kunstbeschouwing, gegeven door  den heer  Paul J.de 
Jongh, bestond uit reproducties naar  hedendaagsche meesters. 

e schoone platen verschaften zeer  veel kunstgenot en niet 
bewondering werden de grootsehe scheppingen onzer  zoo be-
roemde schilders beschouwd. e vergadering was dan ook 
den heer  Paul dc Jongh, die haar  daartoe in de gelegenheid 
had gesteld, zeer  dankbaar. r  dc heeren A. Zinsmeister  en 
W . van Boven werd als gewoon lid voorgesteld de heer . 
W . . 

e vraagbus bevatte de volgende vraag : Wat wordt er 
vereischt om toegelaten te worden tot de Académie des 
Beaux Art s te Parijs? e luidt het programma? e heer 
11. A. Scholtz verklaarde zich bereid deze vraag te beant-
woorden. Na eenige huishoudelijke besprekingen en een 
opwekkend woord aangaande de gezellige bijeenkomst op 
a.s. Zaterdagavond sluit de Voorzitter , nietsmeer  aau de 
orde zijnde, de vergadering. 

N E . 

t nieuwe café-concert in de Begijn en straat, dat de 
plaats van de bekende "  zal innemen, schijnt zijne 
voltooiing te naderen. Van het inwendige zagen wij  lot nu 
toe slechts de perspectiefteekening, die geruimen tij d tot 
étalagesieraad van vele Amsterdamsche sigarenwinkels 
diende en het kijkgrag e publiek een geweldige impressie gaf 
vau de uitgestrektheid — vooral in de lengteafmeting — 
der te bouwen inrichting . e week werd het front in de 

t onthuld. r  heeft de verbouwing zich bepaald 
tot eene verandering der  onderpui. Onder  de puibalk ziju 
twee granietkoloinmen geplaatst, die, bij  nadere beschouwing 
of liever  door  er  tegen aan te tikken, van den ijzergieter 
afkomstig blijken te zijn. Jonische kapiteelen en ringvor -
mige versieringen van plompen vorm en in onmogelijke 
verhouding aan de holle kern gehangen, voltooien deze 
entree. 

e granietschilder  kan over  zijn succes tevreden ziju ; 
men ziet voortdurend heeren met hunne stokken tegen de 
kolommen tikken, om zich te overtuigen, dat het toch wer-
kelij k maar  imitati e is. 

t die rommel juist in de t moest staan ? 

. 

n de ateliers van de heeren van den Bossche en Crevels 
bezichtigden wij  deze week het gips model voor  een groot 
bas-relief, dat bestemd is in steeu uitgevoerd te worden 
boven den ingang van het n aan het in 
aanbouw zijnde station te . 

t kunstwerk geeft de allegorische voorstelling vau het 
p te zien. e e waardigheid, voorgesteld 

door eene vrouwetiguur, staande op een verhevenheid, ontvangt 
de hulde van de ter  weerszijden van den troon geschaarde 
volksdeugden en van de vertegenwoordigers der  machten 
in den Staat. s ziet men nog de kunsten en de poëzie 
aan het huldebetoon deelnemen, terwij l rechts van de hoofd-
figuur  de geschiedeuis, daartoe opgewekt door  de faam, het 
roemrij k verleden van het Oranjehuis te boek stelt. 

e figuren, in 't geheel een dertiental, komen op ongeveer 
dri e kwart der  natuurgrootte, in niet te sterk relief uit 
den achtergrond. e groepeering der  beide zijgroepen mag 
zeer  geslaagd heeten, ook in de verdeeling van licht- en 
schaduwpartijen. 

n de hoofdfiguur  verondersteld moet worden de 
overige personen der  groep vóór zich te hebben, en alles 
toch op het platte vlak moest voorgesteld worden, heeft 
de idéé van hoofdpersoon wel een weinig geleden. Bovendien 
kwam ons houding en voorkomen van de hoofdfiguur  niet 
genoeg k en de omgeving beheerschend voor. e 
rechte omlijnin g van het relief gedoogde geen vrij e opwaarlsche 
houding van de middenfiguur, tenzij  de omgeving kleiner 
ware gemaakt. t is te hopen, dat hierin nog zal kunnen 
worden voorzien door  een verhoogiug of kromming van 
den bovenliju. 

Overigens geeft, zooals gezegd, het tableau veel schoons 
te zien en we wenschen den artistieken ontwerpers alle succes 
met de uitvoering van deze in ons landje zoo zeldzaam 
voorkomende opdraeht. 

E . 
Een keurige verzameling voorwerpen van Japansehe kunst 

werd deze week in dc uBrakk e Grond"  ouder  den hamer 
gebracht. 

Zelden zagen we op een verkooping zooveel schoons bij -
een.  grootste gedeelte bestond uit de collectie //Titsingh" 
waarvan een der  voorouders eenigen tij d aan het hoofd heeft 
gestaan van handelsondernemingen op het eiland , 
die, zooals bekend is, langen tij d de eenigste factorij  was 

der Europeanen. Bekend met het Japansehe hof en daar 
zeer  gezien, ondernam hij  verschillende reizen naar  Yeddo 
(1778-1784). e verzameling Japansehe vazen en lakwerk, 
welke hij  gedurende deze reizen begon, werd, in d 
teruggekeerd, langzamerhand door  de familie vermeerderd, 
niet verschillende aankoopen. r  ziekte van den tegeuwoor-
digen eigenaar  is de geheele collectie deze week door  de firma 
Frederik r  &  Co. verkocht geworden. e kooplust was 
groot, het blijk t dat deze voorwerpen, vazen, decoratieve 
paneelen, versieringen etc. een blijvende waarde hebben, 
die zij  hoofdzakelijk danken aan de uitstekende ornamentiek 
en de keurige techniek die bij  het Japansch werk steeds 
voorzitten. Opmerkelij k in vele opzichten is de overeenkomst 
in de opvatting van relief, die enkele dezer  voorwerpen 
vertoonen met die onzer  meest moderne kunst in Europa, 
hetgeen we ongetwijfeld voor  een groot deel aan de Japan-
sehe kunstenaars verschuldigd zijn. e Oostersche kunst 
kan met alle recht de bron genoemd worden, waaruit wij 
Westerschen steeds met veel succes geput hebben, na elke 
afdwaling kan een blik naar  het Oosten ons weder  op den 
rechten weg brengen, te hopen is het daarom, dat de 
Westersche invloed zich op den duur  niet al te sterk laat 
gelden in dit land, dat steeds eigen originalitei t in zijn 
kunst wist te handhaven en dit nog doet, niettegenstaande 
den grooten invoer  van hooge hoeden en andere artikelen 
van Westerschen wansmaak. 

T E EN G VA X N N 

over  ik- architectuur  cn ile roeping van den architect. 

.. . t bovenal een groot gevoel van liefde u vervullen, een drievoudige 
liefde voor  dc kunst, die gij  beoefent, voor  de schepping, die u omringt en 
de mensehen in wier  midden gij  arbeidt." 

Zoo besloot de e Engelsche aeatheticus, over  wicn wij  u bij  een 
vroegere gelegenheid ids mededeelden, een lezing, die hij  iu een vcreeniging 
van bouwkundigen hield, cn hij  vervolgde : 

e voor  uwe kunst noem ik in dc eerste plaats, vvant als ooit een 
andere beweegreden u tot uwe groote geestesinspanning drijf t dan deze, dan 
ziet het er  treuri g uit met uwe kunst. Geld, roem of een positie moogt gij 
wenschen te bezitten ; maar  uwe liefde moet sterker  zijn dan uw bcgeeren. 

n met een hartstochtelijk temperament cn een rijk e verbeelding zijn 
hevig iu al hun voelen, maar  de vraag blijf t wat de hoofdzaak voor  hen is. 

t hen hun kunstenaarsgevoel of hun zucht naar  winst? Als ge ommeer 
geld te verdienen uw werk iu uw eigen oog bederft, dan zijt ge een slecht 
kunstenaar. k kan mij  voorstellen, dat gij  eerzuchtig zijt ; maar  wanneer  gij 
bij  uw werk cr  aan deukt om de menigte te behagen, in plaats van alleen uw 
eigen alleenstaand voelen te volgen, dau zijt ge reddeloos verloren, en geen 
uwer  werken zal meer  de aandacht van deu voorbijganger  waard zijn. Toets 
u zelf. s bij  nl uw streven dc kunst hoofdzaak voor  u ? n zijt ge een 
artiest. A l heeft het geld een gierigaard cn woekeraar  van u gemaakt, al 
wekte dc. roem, die u ten deel viel, uwe jaloezie, uw trots cn nog tul van 
slechte hartstochten in u op, zoolang als zij  uw werk onaangetast in u laten, 
blijf t ge kunstenaar, maar  als geld en roem bij  u op den voorgrond treden, 
dau kunt ge misschien nog zeer  liefdadig, minzaam en vriendelij k wezen, 
maar  een artiest hebt ge dan opgehouden tc zijn, tot een werktui g cn een 
slaaf zijt ge geworden. 

«Ge moet dc schepping, in wier  midden gij  leeft, lief hebben. Naarmate gij 
inniger  zijt doordrongen in het karakter  van uw onderwerp, des tc intenser 
zult gij  het vertolken. En deze diepte van voelen, kunt gc niet op een oogeu-
blik u tot een eigendom maken, zij  is het resultaat van uw verlangen, om dc 
0. omringende wereld te begrijpen, (lp duizend verschillende wijzen zult gc 
hiernaar  trachten, maar  houdt u daarbij  vóór alles vri j  van kleine gevoelens 
en nietige bekommernissen. Wees niet vreesachtig, vul uw hoofd niet met 
kleine verdrietelijkheden en vcrlangrntji-s . 

k zeide aooeven, dat gij  een groot kunstenaar  kondt zijn, nl waart gc 
gierig en jalocrsch en bewogen over  allerlei dingen ; maar  deze gevoelens moe-
ten dan niet den gehcelen dag de hcerschendc in u z\jn. 

„Al s ge dc gewoonte aanneemt geld bij  elkaar  tc schrapen, als ge er  op een 
oogeublik toe komt kwaad van uw mededinger  tc spreken, dan zult gc daar 
door  uwe kracht beundcclen en nw blik benevelen ; maar  meer  dan voorzulk 
een slechte gewoonte of nogcnblikkclyke zwakheid, moet ge vreezen voor  een 
opeenvolging van kleine aandoeningen. 

"Wanneer  ge u voortdurend angstig afvraagt, of mijnheer  zoo cn zoo, uw 
*erk wel mooi zal vinden, of deze en die werkman wel stipt zal doen wat 

j  hem gezegd hebt, dau belemmeren die gedachten iu hooge mate het rijk e 
"ven uwer  verbeelding. 

t uw geest rustig; en kalm, uw blik wijd geopend. t komt cr 
tuiniers in het geheel niet op aan, wat men van uw werk denkt; het is 
veel belangrijker  voor  u wat gindschc vogel in zijn nest uitvoert cn hoe het 
'raatkin d op den hoek zijn spelletje speelt. Eu weet wel, .dat gij  niet uit 
« eigen wereldje kunt gaan tot de vogels cn dc kinderen, wanneer  gc niet 

JiiUs lang dc gewoonte hebt om hen met liefde en belangstelling gade tc 
. Aan het eind komt het er  alles op neer  om uw nietigen persoon tc 

'fgeten in dc stilte van dc groote wereld en in hare beroering, maar  uw 

menschkern moet zich uitleven in de rust van uw eigen bestaan. Wees dank-
baar, wanneer  gij  eenigen invloed van buiten ondergaat, die een edel voelen 
in u opwekt. Sta vroeg op, bespied den opgang der  zon cn bestudeer  de 
scheuring tusschen de wolken bij  het aanbreken van den dag. Wanneer  de 
herinnering aan die machtige wolkbeweging, cn aan het purperen gewaad 
van den ochtend in u voortleeft, dan zult ge uw beelden weer  anders dra-
peeren. Breng het voorjaar  buiten door; ge kunt den hladvorm niet verstaan 
wanneer  ge niet zaagt hoe de jonge blaadjes nauwelijks in den zonneschijn 
schenen te ademen, boe zij  zich verwonderden over  de eerste regenbui. 

r  heb bovenal liefde en belangstelling voor  de edele vormen cn bewe-
gingen van het mcnschelijk lichaam, en herinner  u daarbij , dut gij  dc meest 
verhevene expressie zult vinden bij  de bejaarde, dc arme cn de gebrekkige. 

„Wan t de sterke arm van den soldaat, noch dc glimlachende schoone zijn 
dc bcs'c studies voor  u. Al s ge ben met zekeren eerbied beschouwd hebt, 
zult gij  tot de overtuiging komen, dat lijdzaamheid cn geduld hooger  staan 
dan kracht cn schoonheid, de gezichten, die tot model zouden kunnen dienen, 
voor  uw gevleugelde engelen aan het kerkportaal , zult gc wel daar  binnen 
in het Godshuis kunnen vinden, maar  niet iu de banken der  voornamen, 
die in alle staatsie op hun eigen kussen zitten, maar  ginder  bij  dc vrij e 
plaatsen, waar  de weduwen zich neerbuigen in hun schamel gewand. 

„E n verneem daarom dit laatste cn voornaamste gebod: heb dc schepselen 
lief in wier  midden gij  arbeidt, want wanneer  gc hen niet liefhebt, dan 
zult gij  niet alleen weinig belang kunnen stellen in het voorbijgaande leven, 
maar  daarin zullen alleen dc uiterlijk e vormen u treffen, gij  zult niet door-
dringen in bet wezen der  dingen, de macht der  expressie zult ge niet begrijpen. 
Zachtheid cn tcêre liefde maken u alleen vatbaar  dc schoonheid te zien in 
de donkere oogen, die ingezonken zijn door  het vele schreien — eu in de 
stille bleekheid van de strakke gezichten, die door  aardsehc tegenspoeden 
ons nu tegenstralen als stervende wachtvuren in dc schemering. 

„E n niet alleen om dit zieleleven tc verstaan, is het noodig, dat een groot 
kunstenaar  een vriendelij k hart in zich omdraagt — de aard van uw kunst 
cischt dit incer  dan eenig andere ; want wanneer  gc een groot gebouw wil t 
laten verrijzen, waarvan dc schoonheid door  edele beeldhouwkunst verhoogd 
wordt, dan moet uw werk zich aansluiten bij  dat van anderen. Gy alleen 
kunt niet een kerk bouwen, noch cr  al hel beeldhouwwerk voor  maken, 
slechts enkele onderdeden kunt ge zelf bewerken. Nu zult gij  dus of met 
uw arbeid af moeten dalen tol het peil van hen, die beneden n staan, üf 
uwe mede-ontwerpers moet ge tot u opheffen, opdit hun werk zich bij  het 
uwe aansluit. 

„Wanneer ge geniaal zijt , dan zult ge zelf den gehcelen bouw leiden ; gij 
zult het portaal met beeldhouwwerk versieren en den verderen arbeid, in zijn 
onderdeden, zult gc aan anderen moeten toevertrouwen ; maar  nu berust bij 
u de macht om datgene, wat een werkman vermag, geheel ondergeschikt te 
maken aan uw eigen werk, of wel, gij  kunt u verheugen iu een kracht, die 
eens met do uwe zal wedijveren; gij^zul t dc gaven van anderen erkennen, 
die met dc uwe laten samenwerken en uw roem met hcu deelcn. 

k behoef u niet tc zeggen, dat gij  verloren zijt , wanneer  gc u beijvert 
het talent van degenen, die aan u ondergeschikt zijn. te onderdrukken, ofte 
bedekken, dit zou wel het treurigste bewijs zijn , dat gij  uw werk en uw 
kunst niet waarlij k licfhadt, maar  dat ge uw jiersoonlij k voordeel, of de 
bevrediging van uw eerzucht beoogde. e werkelijk e natuur  is zelden vri j 
van allen naijver, cn het is zeer  vergeeflijk, dat gc dezen of genen dng 
treuri g naar  huis gaat, wanneer  git zaagt, dal ecu jongen, die nog niets geleerd had, 
iets van liet warme leven aan zijn werk wist mede te deden, terwij l dit 
u na jaren van studie nog niet gelukt was. r  deze jaloezie moet gij  tot 
zwijgen brengen ; dc liefde voor  uw gebouw moet sterker  in u zijn. 

„U w uitstekenden aanleg moet gc uitsluitend dienstbaar  maken aau uw 
werk, niet aan uw persoonlijke ijddheid. c liefde voor  uwen arbeid moet 
zeer  zuiver  cn sterk zijn ; zij  moet alles beheerschen, nllesoverstemmcn. Vindt 
gij  iemand, die beter  bij  machte is het uit tc voeren dan gij  zelve, stel hem 
dan hiertoe in de gelegenheid ; voor  deze vernedering van uw eigen persoon 
zult gij  vertroosting vinden, als gy het werk onder  zijn beitel iu schoonheid 
ziet wassen. 

 Uwe kunst omvat een groot, r gebied dan eenige andere. Zij  richt zich tot 
een oneindig grooterc menigte; zij  gee t aanleiding tut de schoonste samen-
werking van dc menschen onderling; want broederlij k blijf t gij  verbonden 
door  uw arbeid ; de leerling verlaat den meester  niet om niet hem iu het 
strijdper k tc treden, zij  werken samen voort ann een groot . 

„Ee n diepe zin, een verheven les ligt in die onde kathedralen in wie
schaduw wij  leven. n zegt wel, dat hun torenspitsen naar  den hemel 
wijzen, maar  elke boom, die uitbot, elke vogel, die zingend omhoog stijgt, 
doet dat evenzeer  ofwel dat hun verheven gangen opwekken tot aanbidding; 
maar  een bergvallei, een ruwe zeekust doet dat ook. 

„Neen, hun hooge. onbetwistbare glorie is een andere. Zulk e machtige 
muren konden slechts worden opgetrokken door  mannen, wu n onderlinge 
liefde verbond. e doorvlochten ateengewelven rusten op tie veel sterker 
bogen van mannelijke kameraadschap, rn dit bevallige beeldhouwwerk heeft 
haar  verheven schoon te danken aan de heerlijke eenheid van voelen, die 
eenmaal deze menschen vereeuigde." 

Of ge een groot dan wel een zeer  zwak kunstenaar  zijt . hangt voorname-
lij k af van uw meerdere of mindere gevoeligheid, van uwe verbeeldingskracht 
en ook van uw vlijt . Of meent gc. dat aan deze laatste eigenschap minder 
gewicht moet worden gelucht, omdat wij  allen wel eens knappe menschen 
gekend hebben, die lui van aard waren, cn ook vlijtig e menschen,die weinig 
hcteckcndcn ? Nu, een knap man kan indolent zijn, maar  een groot man is 
dit niet; dit durf ik u als de vrucht van dc studie, die ik van dc levens 
der groote kunstenaars gemaakt heb, verzekeren ; zij  allen waren ontzettende 
werker». n verwondert zich voortdurend als men ziet heaved zij  gemaakt 
hebben, en als ik van ecu jongen mali hoor  spreken, wiens genialiteit zoo-
veel belooft, dan is altij d mij n eerste vraag: «werkt hij  veel."  — \ lij t 
alleen vormt echter  den mcusch uiet tot een kunstenaar; ook kan men 
zeer  fijn  cn zeer  sterk voelen, zonder  op dezen naam aanspraak tc mogen 
muken. r  de goddelijke gave, die ccn mcusch tot kunstenaar  stempelt 
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.en zonder  welke hij  niets is, de gave, die hein tie macht verleent narde te laten 
beven, die hem met eeuwigen luister  omstraalt, — dat is de gave der 
Verbeelding. k geloof niet, dat ik dit woord nader  behoef te omschrijven, 
wij  verstaan liet; wij  eerbiedigen de macht der  verbeelding, want wij  weten, 
dat zij  verder  reikt en meer  vermag dan eenige vaardigheid ; d m berekening 
of opmerkingsgave. 

Als we een oude vrouw spinnend bij  het vuur  vinden en wij  zien, dat 
zij  haar  draad haastig spint, dan bewonderen we hare vaardigheid; vragen 
wij  haar  hoeveel zij  daarmede in een jaar  deukt te verdienen, en cijn-r i ze 
ons dat vlug voor. dan kunnen we ons over  haar  rekentalent verbazen. 
Al s ze te gelijkertij d er  een wakend oogje op houdt, dat geen van hare 
kleinkinderen iu het vuur  val', dan mogen we van baar  getuigen, dat zij 
veel opmerkingsgave heeft, maar  bij  dit alles kan ze toch nog een zeer 
gewone oude vrouw zijn. r  als ze nu ook toch te gelijkertij d een sprookje 
bedenkt en dit aan de kinderen ver  elt, dan roemen we daarenboven hare 
rijk e verbeelding, en komen tot de slotsom, dat dit vrouwtj e waarlij k zeer 
bijzonder  is. 

Nu, ditzelfde is nagenoeg op den architect van toepassing, — hij  kan zijn 
teekeningen goed gemaakt hebben, met zijne uitgaven beneden de raming zijn 
gebleven en met de meeste zorg den bouw hebben gadegeslagen ; maar  we 
zullen hem toch eerst een buitengewoon architect vinden, wanneer  wij  ook 
zijne verbeelding kunnen roemen cu hij  ons ook een mooi sprookje verteld heeft. 

n nu wil ik u eens met een enkel woord zeggen, wat ik onder  de sprookjes 
van ten bouwmeester  versta. k wil er  u op wijzen, dat er  bij  dit werk van 
strenge berekening nog zeer  veel plaats is voor  het spel der  verbeelding. e 
architect heeft nog iets geheel anders ie doen dan alleen naar  de goede pro-
porties tusschen de onderdeden van een gebouw te zoeken. Wij  moeten niet 
van het begrip uitgaan, dat een mooie architectuur  alleen op een mooie ver-
houding tusschen dc onderlinge lijnen berust, — zij  omvat veel meer. 

Ten eerste kunnen wc als een principe aannemen, dat onze geest even als 
ons lichaam zich voortdurend en zeer  algemeen ontwikkelen moet gezond 
blijven. Gij  zult een man, die sterke armen maar  verlamde voeten heeft,niet 
Bterk noemen, noch iemand die goed loopen kan, maar  het gebruik van zijn 
handen mist. Gij  zoudt niet vrijwilli g uw lichaam in zulk een toestand van 
gebrekkige ontwikkelin g brengen en evenmin uw geest. e bezit vele gaven, 
maar  als ge die niet oefent, dan wordt uw geest gebrekkig en gedeeltelijk 
verlamd. Zoo zijt ge uit uw aard weetgierig; gij  schept behagen in kennis, 
maar  wanneer  ge deze eigenschap verwaarloost, dan wordt ge onverschillig 
en vervelend. Gij  hebt het vermogen om te deelen in het voelen van levende 
schepsels, wanneer  ge die gave in u doodt, wordt ge hard en wreed; ook is 
het u gegeven om tc bewonderen, om te genieten van schoonheid en genie, 
maar  als ge dit in u tot zwijgen brengt, dan zult gij  zedelijk dalen. Nu moet 
het bij  uw werk een streven zijn, al deze eigenschappen van uw geest zooveel 
mogelijk tot hun volle ontwikkelin g te laten komen. Voor uw dorst naar 
kennis, uw drang om mede te voelen en tc bewonderen, vindt gij  voedsel in de 
omringende wereld, en daarom, wanneer  gij  uwe gaven in u wilt laten groeien, 
schenk dan bovenal uw aandacht aan de levende schepselenen de rijk e natuur 
om u heen. En wanneer  gij  dit doet, zult gij  niet meer  tevreden zijn met de 
wijze waarop gij  tegenwoordig de architectuur  beoefent, dan zult gij  u ook 
herinneren, dat de vroegere bouwmeesters groote beeldhouwers waren. c 
grens tusschen architectuur  en beeldhouwkunst is trouwens moe iel ij k te trek-
ken. Gij  kent bij  voorbeeld het beroemde spreekgestoelte van Nicolaas van 
Pisano. t is samengesteld uit zeven rijk e reliefs, omgeven door  gegroefde 
pancelen en gedragen door  marmeren schachten. t ge nu, dat dc 
kunstenaar  zoovrel van zijn roem te danken heeft aan deze holle lijsten ? 
Toch zijn ze ook van zijn hand en hij  zou ze niet hebben willen overlaten 
aan een gewoon werkman ; maar  toen hij  eenmaal het beeldhouwwerk 
gedaan had, waren de lijnen van de omlijsting maar  kinderwerk voor  hem. 

e doorsnede te bepalen van dc schachten en de hoogte van de knpi-
teclcn was de zaak vun cen paar  minuten; zijn arbeid bestond in 
het in steen houwen van de kruisigin g en den doop. n herinnert ge u 
Orcagna's tabernakel in de kerk Sr. l te Florence, dat ook uit veel 
vuldige basreliëfs cu architectural, n arbeid bestaat? Gelooft ge, dat die lijs-
ten en hogen zijn trotsch waren? neen, ik verzeker  u, dat hij  zijn geheele 
ziel alleen gelegd heeft in de neerbuigende figuren, die de legerstede van de 
stervende a omgeven. 

En nu nog een voorbeeld uit de architectuur: kent ge dj  gebeeldhouwde 
processie aan het portaal van Amiens? Gelooft ge, dat over  den ontwerper 
van dit meesterwerk nog cen bouwmeester  gesteld was, die hem binnen zekere 
grennn hield cn hem voorschreef, hoe bij  zijn arbeid moest aanvatten ? Neen, 
hierin vinden wij  dc hand van den meester; hier  ligt het brandpunt v.n 
zijn gedachten. Van uit deze schepping welfden de bogen omhoog; van hier-
uit ontsproot dc torenspits voor  den kunstenaar, die de hoogste men*chelijkc 
expressie zóó in steen vermocht weer  tc geven; voor  dien was al het overige, 
de ribben en nissen, de zuilen cn 't loofwerk, nog maar  kinderspel, en ik 
verzeker  u, nis gij  in staat zijt eeu beeldhouwwerk tc maken, zooals wij  daar 
te Amienj  vinden, dau zoudt ge, voor  zoover  het van uwe inventie afhangt, 
dit land met eathedralen kunnen bezaaien. 

Onze beeldhouwers ontwerpen nu geen eathedralen, en zouden daartoe ook 
niet in staat zijn, want de architectuur  is zoo saai geworden, dat zij  iu haar 
geen belang meer  stellen. r  door  bouwkunst en beeldhouwkunst van elkan-
der te scheiden, hebt gij  beide machteloos gemaakt. e beeldhouwer moet 
nog hij  zijn hoogere nrtistiekc ontwikkeling de eenvoudige principes van den 
bouwmeester  in zich opnemen, en deze moet denken aan het sprookje, dat 
wij  van hem verlangen. t is in het nadeel van den beeldhouwer geen plaats 
te hebben voor  belangrijke composities —  en evenzeer  is dat van den archi-
tect om zijn werk te laten afdalen tot dezen grand van onverkwikkelijk e dorheid. 

(üj  beiden moei ecu kunst beoefenen, één lichaam zijn, cn de nard van 
une kunstwerken zal afwisseling zijn, even als in die vnn den schilder, die 
nu e i ns aan cen kleine schilderij  en dnn weer  aan een uitgestrekt fresco werkt. 

Wi j  hebben nu zooeven gezegd, dat men er  naar  streven moet de gaven 
van zijn geest te ontwikkelen ; nu gij  dan bovenal, laat uwe verbeelding in 
u groeien ; gaat allen zelf het beeldhouwwerk voor  uwe gebouwen maken, 

zooals de groote architecten in den ouden tij d deden. Phidius» l Angclo, 
Orcagna, Pisano, Giotto. Wie van hen kon den beitel niet hanteeren ? Zeg 
niet, dat dit voor  u te moeilijk is en dat het niet op uw weg ligt — 
architectuur  moest it ondenkbaar  zijn zonder  beeldhouwkunst — cn alle 
groote kunst is zeker  moeilijk , maar  zij , die toegepast wordt bij  gebouwen, 
is betrekkelij k minder  veelei schend. Uw werk wordt op grooten afsland 
gezien ; gij  moogt niet tc uitvoering worden, alle kleine schoonheden zouden 
toch voor  het oog verloren gaan. en gij  kunt hier  met ecnigszius ruwe 
omtrekken toch leven cn expressie nnn uwe figuren geven, de nfstand zal 
uwe bedoeling nog versterken. 

En uit welk een rijk e wereld van vormen kan uwe verbeelding naar 
welgevallen putten; nlle dingen, die u omringen, kunt ge dienstbaar  maken 
non de architectuur. Onder  het heir  van levende schepselen is er  geen, 
dat ge niet in uw dienst kunt sullen. e leeuw cu krokodi l zullen neerliggen 
bij  uwe zuilen; de mot en de bij  zullen zich op uw bloemen wiegen. 

e wijde wereld van plantengroei bloeit voor  u; de bladeren beven van 
verlangen om door  u vereeuwigd te worden; de doorn en distel, die de 
aarde als kwaad verwerpt, zijn uw vriendelijk e dienaars, een stervend bloemblad, 
een verkwijnende rank vermag in al hare zwakte u nog ic helpen. Geen 
bloesem, zoo trotsch in haar  koninklij k statiekleed, of zij  wil vnn haar 
purper  nfstnnd doen, om van uwe handen de onsterflijkheid te on'vnngen. 

s cr  in bet leven iets te nietig, te gewoon, dat. niet door  uwe aanraking 
veredeld kan worden ? Gij  zult u niet verlagen door  uwe aandacht en 
toewijding tc schenken ann lager  georganiseerde wezens, wnnt uwe sympa-
thie voor  al wat hooger  is. kan zonder  dat niet diep geworteld zijn. Uwe 
verbeelding moet zich opheffen tot vorsten, martelaren en engelen, maar 
bovenal is het noodig, dat ge u één gevoelt met de menschhed̂ in al 
hare nooden, wnnt voor  hem. die deze peilen kan, ligt de grootste uitdruk -
king op de gezichten, die in de straat aan ons voorhij  ijlen. 

Overgenomen uit het Handelsblad ̂ geteekend E . F. 

. 

. Alhier  overleed deze week in den ouder-
dom van ruim 81 jaar  de heer  J . van , vroeger 

r  van Publieke werken te Utrecht en ook geruimen 
tij d werkzaam aan de gemeentewerken in de hoofdstad. 

Al s particulier  architect bouwde hij  o.a. te Amsterdam 
de bekende uitspanningsplaats „  Bellevue", thans n 
Stroucken. 

e overledene, die bij  ieder  die hem kende om zijn 
geestige en ̂ sympathieke inborst geacht en bemind was, had 
zich in de laatste jaren uit de praktij k teruggetrokken. 

— r  Bestuurderen van de j  „Art i et 
Amicitia "  is de e gouden medaille, door . . 
de s ter  hunner  beschikking gesteld, toe-
gekend aan den heer  G. W . ; kunstschilder  te 
Amsterdam. 

— e heer  J. van , gemeente-architect van Bolsward 
is de vorige week, bij  eene inspectie van de werken aan 
den trekweg naar , op noodlottige wijze om het 
leven gekomen. r  het steigeren van het voor  zijn rijtui g 
gespannen paard, trachtte de heer  v. . uit het rijtui g te 
springen, doch viel daarbij  en overleed kort daarna, tenge-
volge van hersenschudding. 

T N . 

T . — c magistratuur  vau Parij s besloot onlangs cen som vuu 
70 tnilliocn francs voor  verbetering der  straatwegen uit te trekken cn wel 
voor  iedcreu Seineocver  de helft. Bovendien wil men ook dc stad in hygi-
ënisch opzicht verbeteren en een uipiuduck aanleggen dat het vuile water 
naar  de vlukten van Achèrcs voert. 

— t nieuwe reservoir  van St. Cloud, waarin het water  uit dc rivier 
de Avr e verzameld wordt, om als drinkwater  naar  de hoofdstad te worden 
geleid, is den SOstcn t in gebruik genomen. 

— Gr is een cotnitic gevormd, met Alexander s aan de spits, om 
in Poissy een monument voor r  op tc rich'en. — Een andere 
vergadering, incest uit architecten bestaande, cn bijeengeroepen om dc plan-
nen voor  den wederopbouw der  Opcru-Comi<pic te bespreken, besloot een 
prijsvraa g voor  dit doel uit tc schrijven. Vier  prysen worden uitgeloofd resp. 
vnn 10 000, 0.000, 4.000 cn 2.000 francs. 

N ENZ 

t ingnng vnn 15 Apri l is aan den heer  A . Ph. . . van , 
op zijn verzoek eervol ontslag verleend als tijdelij k adj. ingenieur  by den 
algemecnen üVnst van den waterstaat. 

Voor  den lij d vnn een jnnr  is de heer  J. P. Blok gecontinueerd «ls bui-
tengewoon opzichter  bij  het op dic| te houden van dc buitenhavens van het 
kanaal door  Zuid-Bcvclnnd. 

E G N°. 16. 
ZAT E t G 22  1893. 

Uitgevers: J. VAN T &  ZOON te .

» VA N A T A

. G. JANSEN. G. A . , W. T C Z N 
. E JONG  en P A U  J . E . 

Bijdragen te ndressecren aan den r  W. T C z n, 
 120 te Amsterdam, en al wat de Administrati e van 

het Genootschap betreft, aan den len S American hotel
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden aan alle leden vnn het Genootschap. c juarlijksch e contributi e 
voor  het lidmaatschap bedraagt: ap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). 
kunstlievende leden . 
buitenleden . . . . 

N V A N T . 

le. Op de door  het Genootschap uitgeschreven prijsvragen 
 voor  diploma's ten dienste der  beide tentoonstellingen dit 
jaar  te Wiuschoten te houden, zijn de navolgende antwoor-
den ingekomen : 

a. voor  de nijverheidstentoonstelling vier  ontwerpen onder 
de motto's : 

1. k en Werk." 
2. ,/Pancy." 
3. t adelt 't leven." 
4. „Smaldoek." 
b. voor  de landbouwtentoonstelling tien outwerpen onder 

| de motto's : 
1. „Or a et " 
2. „Arbei d en Vrede." 
3. „Zwart e cirkel met stralenkrans (figuur) . 
4. " 
5. e gouden Ploeg." 
6. „Schets." 
7. Figuurlijk e voorstelling van de Sport. 
8. „Tweespan." 
9. „A . X B, ." 
10. „ A X B 2 . " 

e inzender  van het ontwerp onder  't motto „Tweespan" 
wordt uitgenoodigd zijn correspondentie-adres op te geven 
aan den ondergeteekende. 

2e. e 989ste gewone vergadering zal gehouden worden 
°P Woensdag 20 Apri l a.s., des avonds 8 uur  in het Ge-
uootschapslokaal. 

Agenda : 

8. Behandeling van een ingekomen schrijven van de ver-
 eeuiging „Architectura "  te 's , betredende de „Pri x 
 de "  voor  Architecten. 

b. Voordracht van den heer  .Tos. T. J . Cuijpers. 

c. Ballotage van den heer . W. , voorgesteld door 
de hh. W. van Boven en A Zinsnieister. 

d. g van de heeren Alexander  en Engels 
beeldhouwers te 's . 

e. Bespreking van de dit jaar  te houden Excursie. 
3e Wegens ongesteldheid van den len Secretaris, den heer 

C. W . Nijholl' , zal het secretariaat tot nadere aankondiging 
worden waargenomen door  den 2en secretaris en worden hh 
letlen verzocht alle stukkeu het Geuootschap betredende te 
adresseereu aan onderstaand adres. 

Namens hel Bestuur, 

 \e Secretaris a i. 

. . . , 
American Hotel. 

c tweede opvoering van het architectonisch blijspel, „de 
vill a Silbersteiju"  met eenigszins g wijzigd programma, zal 
plaats hebben op Zaterdag 6 , in de groote tooneelzaal 
van u Stroucken. Tot dekking van de te maken onkos-
ten heeft de feestcommissie de volgende bepalingen gemaakt : 

Bepalingen voor  de . 
. Een kaart voor r  met ééne e f 1.00. 

2''. n van het Genootschap, bijgedragen hebbende 
tot de eerste uitvoering, ontvangen één kaart voor r  en 

 hi  gratis. 

3'. n van het Genootschap kunnen introduetiekaar-
ten bekomen, tegen betaling van f l .00 per  stuk (geldig 
voor r  en ) 

-1"  introdueeereud lid is verantwoordelijk voor  de 
gelden. 

5" n zijn te bekomen, op aanvrage aan het adres 
van den Secretaris der  Commissie, American hotel. 

Namens de Commissie, 

P A U  J. E , 

Secretaris. 
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O N Z E F E E S T A V O N . 

Eigenlijk geen feestavond, iets tusschen eene gezellige 
bijeenkomst en een feestje in, om ook eens bijeen te zijn, 
zonder  zoo'n deftige vergadering; geen notulen dus, die 
altij d goedgekeurd worden bij  bet begin en geen vragenbus 
met onmogelijke vragen aan het eind. r  iu de plaats 
al dadelijk — nadat de kleine zaal van ,/Stroucken"  zich 
langzamerhand gevuld had — een potsierlijk e verhandeling over 
het dierenrij k en zijne bewoners, door  prof. Jodoeus Stomp 
[v. Gendt (Jz.)], eenig overgeblevene van een tweeling, die 
het ongeluk had uit de handen van den dominee te vallen, 
toen deze, na de doopformules, den voornaam »,Jodocus" 
uitgesproken had en de driftig e baker  dit met een //dat is 
stom"  aanvulde. t was recht, onze professor  heette dus 
Jodoeus Stom, waarachter  hij  later  een »p"  kocht, om niet 
iu al te groote tegenspraak te zijn met zijn hooggeleerd 
pnedieaat. Want Jodoeus werd professor  in de dierkunde en 
en kwam als zoodanig, na in „Artis "  geweigerd te zijn, hier 
iets van zijne groote kunde meededen. e zeldzaamste dieren 
werden door  hem behandeld, hunne spraak, gewoonten en 
neigingen. e mensch het allereerst. Van hem vernamen we 
o. a. dat. Eva, wanneer  zij  in n potje bier 
kwam drinken, dat bij  ongeluk hel laatste uit het vat was 
en dus ietwat bitter , zij  hare ontevredenheid aan Adam 
duidelij k maakte door  gebarentaal, waarop Adam in dezelfde 
taal haar  aan het verstand bracht, dat de kellner  daarvan 
de schuld droeg. — Bezoekers en kellners schijnen dus van 
af de oudste tijden reeds op gespannen voet met elkander 
te staan. Over  het algemeen vond hij  dankbaarder  sujetten 
in den papegaai cn den aap; ook het zwijn en vooral de kikker s 
werden zeer  geestig door  hem sprekend ingeleid. 

Na dit uitstekend voorgesteld nummer, volgde de artisten-
revue, waarvan het refrein (uit //Faust up to date") door 
alle aanwezigen werd meegezongen. 

Aan deze revue namen deel de type architect, de realist 
de symbolist, de krullcclu b (kop op Eifl'e'toren , eene hulde 
aan de ijzervr e . . . . , zooals ik hoorde beweren) Paul Ver-
laine, Teixera de , op een palet het Engelsen l 
overstekende, type schouwburg-directeur, de teekenaar, 
voorgesteld door  Braak. en..Siek, eindelijk ook de presidents-
hatner  in de hand van onzen Jansen, vast omklemd, gereed 
een gat te slaan in hel groene laken, bf de maat slaande 
voor  het geregeld marcheeren der  revue over  het -
plein. 

e typen cn figuren als lichtbeelden voorgesteld, 
met behulp van photos naar  de door  Braakensiek gemaakte 
teekeningen genomen en waarvoor  het noodig was de zaal-
lichten een oogeublik uit te draaien. (Bij  de tweede opvoering 
met dames, stel ik voor  de presidentshamer apart te pro-
jecteeren, als dreigend spook tegen . . . gilletjes.) 

e meeste dezer  lichtbeelden vonden veel bijval . t 
beeld „Verlaine "  werd door  enkele vereerders uitgefloten, 
waaraan het zich blijkbaar  niet stoorde, aangezien het zijn 
part is poslerioris, de zaal bleef loekeeren. 

Eindelij k het hoofdnummer : de vill a Silbersteijn, creatie 
van de gebroeders . . C. r  en i , 
op verschillende plaatsen weer  actueel gemaakt door  toevoe-
ging van geheel nieuwe coupletten. e meesten onzer  leden 
zullen //de villa. Silbersteijn"  nog kennen van de eerste op-
voering. t het oog op de a.s. tweede opvoering is het 
wellicht minder  gewenscht reeds nu cene volledige beschrij-
ving tc geven van dit zoo welgeslaagd architectonisch blij -
spel, te meer  nog, nu het in de bedoeling ligt van den 
heer , nog een interessant stuk in het derde bedrij f 
te lasschen, waardoor  zekerlijk het stuk winnen zal als 
goed vlottend en artistiek geheel. 

e spelen van liet stuk waren uit leden van het Genoot-
schap gcrecruteerd, slechts de kleine moor, het groompje 

van Pacha , maakte hierop eene uilzondering. Ook 
bij  de tweede opvoering is het te hopen, dat hij  zijne baas 
in een mooi liedje zal weten aan te moedigen, want onze 
pacha, die ondersteld wordt den vorigeu avond met Tsing-
Tsing, den Chineeschen architect uit te zijn geweest, heeft 
zoo'n aansporing wel noodig, als hij  „zoo pas gekommen is, 
van de houten . . . . , en het hoofd nog vol zoeten wijns, 
de handen slecht dirigeert bij  het maken zijner  schets. e 
twee vormen wel een levendig contrast met de Westersche 
Architecten Palmet (de Griek) Spitsberg (de Gothieker) eu 

, dc o Architect èn niet te vergeten, met de 
brille n architect Sleur  en zijne keukenmeid , die samen 
de hoofdrollen vervulden. 

Na de , aan het Genootschap opge-
dragen door . . C. , met muziek door  den heer 
Stom gecomponeerd, werd dit eerste gedeelte van den avoud 
op gelukkige wijze gesloten en het tweede gedeelte n 
met een veertigtal naplakkers. 

Vóór het vallen van het scherm echter, bracht de heer 
Jansen, Griek zooeven, Voorzitter  thans, in schoone woorden 
en plechtige gestes (invloed van het Grieksche costuum) 
hulde aan de auteurs, die daarvoor  op het tooneel waren 
geroepen en uit zijne handen, namens het Genootschap, op 
echt antieken trant eene prachtige lauwerkrans ontvingen voor 
hun werk, waarbij  nog in 't bizonder  geroemd werd de 
bereidwilligheid, die . r  betoond had in het van 
den aanvang af bijwouen van alle repetities en den bezie-
lenden invloed dien hij  met zijn enthousiasten-geest op de 
medewerkers wist uit te oefenen. 

Onder  bijvalsbetuigingen vau de geheele zaal deelde de 
Voorzitter  den heer r  zijne benoeming mede tot bui-
tengewoon Eerelid, welke door  deu hulde-aangebodene met 
erkentenis werd aanvaard. 

Ten slotte herdacht het nieuw-benoemde eere-lid in eene 
geestige improvisatie met refrein de verschillende krachten, 
die tot het welslagen van deu avoud medegewerkt hadden, 

E E N G V A N . 

Nu wij  in een tij d leven, waarin dit of dat product meer 
gevraagd wordt naar  gelang met meerder  of minder  groote 
aanplakbiljetten, met veel of weinig schreeuwende kleuren 
op pleinen en straten van af de hooge zijgevels van maga-
zijnen en huizen, van aanplakborden en Sandwichmen ons 
zijn voortreffelijkhei d wordt toegeschreeuwd, is het niet te 
verwonderen dat zich langzamerhand zelfs zeer  knappe men-
schen inet dit zoo essentieele vraagstuk van onze aller-modern-
ste tijden zijn gaan bezighouden, en gezocht hebben op wat 
wijze het mogelijk zou zijn, deze uitin g van onze overbe-
schaving toch een zeker  cachet van kunst te doen dragen, 
en dan is het zeker  niet te verwonderen dat er  tentoonstel-
lingen van zulke reclame-middelen worden georganiseerd, die 
ons laten zien in hoeverre die artisteu in hun trachten 
geslaagd zijn. 

r  de goede zorgen van den kunsthandelaar  den r 
Van Goch t te Amsterdam) is een dusdanige 
expositie tot stand gekomen — en mooi is ze, die tentoon-
stelling. 

t Frauschc aanplakbiljetten zijn het, omdat er  in 
Frankrijk  hoogst waarschijnlij k artistiek 't inecst aan deze 
dingen gedaan wordt, en in de allereerste plaats wordt dit 
door  J . Cherèt, een wonder-artist, die alleen met de litho-
graphic die hem ten dienste staat, met bijna allemaal primair e 
kleuren, met vlugge, onmogelijk knappe lijnen een heerlijk 
slanke balletdanseres de elegantste passen laat uitvoeren voor 
gloeiend vlammende voetlichten in flikkerend  roode eu 
oranje kleuren die tingelingeu van goud en smaragd en 
geel en wit doen schieten door  de dwarrelend opstuivende 
maillot van het dansende meisje, met vurige bloemen in 

haar  corsage en groene en blauwe schaduwen om haar 
bloote, zwierende armen, en laag gedecolletteerden hals en 
borsten, en de lachende lippen kleuren met brandende rood-
heid, en de half gesloten oogen doen flikkeren  iu het wulpsch 
naar  achter  geworpen hoofd, dat de blonde haren ontgloeien 
als een stroom van smeltend goud daarachter  donkerblauw 
waar  andere danseressen huppelen, met flikkerende glim-
lichten, der  gaskronen aan hun voeten, over  hun naakte 
armen, en dunne maillots en mooie beenen in tricot . Cherèt, die 
met één een grooten zwaai van een hoogte van een paar  meters, 
een rit s van speelgoed voor  kinderen laat afruischelen, paardjes 
niet karretjes, eu ballen, en hoepels, en poppen en daartusschen 
de kinderen zelf in groene of gele toiletjes, lachend en 
spartelend en gierend in zoo'n overvloed van weldaden in 
het uiteenspattende van vurige liefde overslroomendc, roode 
heelal, — die in groote groomgele luchten niet vurige 
wolken half of geheel naakte meisjes met allerdolste, 
levenslustige gebaren, met de beenen wijd en de armen 
zich kronkelend om bouqetten en waaiers, spartelen iu de 
armen van altij d lachende verkleede mannen, clowns eu 
pierrots met maskers, in een dollen roes de roode eu gele 
oneindigheid doorvliegen met stuivende bloemen eu bonbons 
en waaiers en maskers en knalsissende vuurwerken — of 
inet ongekenden vaart een rutschbaau-karretje van den hoogen 
blauwen hemel laat vallen met tierende en lachende studenten 
en artisteu, met hunne gillende maitressen in de armen, — 
of dan weer  sterk gedecolleteerde dames groote lampen laat 
aansteken, waarvan de roode vlammende gloed het alles 
vervult; of statige bloemenmeisjes elegant lachend laat 
aanstappen, langs veldeu rood en blauw van bloemen — 
voorwaar: zoo'n artist is geen kleine. 

En dau komen direct naast hein een paar  anderen, die 
in denzelfden geest werken — minder  vol — minder 
sterk, ik bedoel A. Willette, G. , en anderen. 

n komen zij  die zich meer  rekeuschap geven van wat 
zij  deden uit een principieel oogpunt, die meer  een zeker 
soort van afgesloten geheel in hun werk gezocht hebben, 
en dan komt eerst Crasset met zijn iameuze „Jeatine

'  die hij  twee maal overgewerkt schijnt te hebben, want bij 
de een is de kop heel anders dau bij  de andere. — Als 
een mannelijke maagd staat zij , de oogen ten hemel, het 
vaaudel van de koningen van Frankrij k hoog houdend boven 
de dreigende lansen eu snorrende pijlen, waarachter  de 
roode en zwarte vlammen zich naar  den hemel kronkelen, 
de rampen des oorlogs verbeeldende waar  zij  zoo'n groote 
rol iu speelde. n  de  een bourgon-
dische ridder  op een athletisch paard, hoog zich in den 
zadel heffend en met wijd gebaar  den bazuin houdend, 
allen oproepend ten feestgetij  met wapperende vlag en veel 
geluid, door  de wijde, zwarte lucht; en zijn :

 de muze der  muziek inet een harp en lange 
roode haren. 

En een ander  is er  nog die 2 mooie affiches maakte, 
'naar  wiens naam ik niet weet, die voor  een „Chocolat 

 een mexicaansch vrijbuite r  teekent niet rollende, 
vurige oogen een fluweelzwart paard beschrijdend, dat stil 
staat tegen een vuurrooden achtergrond ; en een verkooping 
van tapijten illustreert , met een Oosterling met grooten 
baard  een Engelschman in 't wit, sterk uitkomend tegen 
een prachtig, turksch tapijt . 

n komt . , die niet als Cherèt brillant e fan-
taisiën maakt, noch als Crasset eenigszius ornamenteel om-
gewerkte figuren geeft, maar  alleen naar  de groote realiteit 
der dingen ziet en die geeft met groote plakken mooie 
kleur, tegen elkaar, alles in silhoct verbeeldend. 

Zoo maakt hij  eeu affiche voor  een bock a reine de 
"  een oude viveur, naast een jonge cocotte en daarnaast 

e e n_ jongen man met rood haar. e oude heer  is zwart, het 
meisje rood eu de heer  daarnaast weer  zwart en 't tafellaken 

waarvoor  zij  zitten is wit. En een affiche voor e moulin 
"  waar  de bekende cancaneuse a Goulue"  met haar 

been in de lucht zwaait, zoodat een groote witte plek van haar 
ondergoed 't midden der  affiche inneemt, aan de eene kant 
geflankeerd door  een levensgroote grijze silhoët van een ploert 
met hoogen hoed en grove handen, een verwonderd gebaar  ma-
kend, aan den anderen kant groote chroomgele ballons en in 
de fond de zwarte silhoëtten der  toeschouwers. u 
Japonnais,"  waar  een slanke dame in zwart fluweel en bleek 
gelaat, met dunne lippen en rood haar  naar  muziek luistert, 
die schijnt te komen uit ornamenteel omgewerkte fioolsteelen, 
naast een ouden heer  met hoogen hoed over  zijn bleek gezicht 
en chroomgeele haren en baard, ziju wandelstok tegen zijn 
kin drukkend iu stille, groote expressie. r  de mooiste 
van die daar  van e hangen vind ik die Aristid e 
Bruant, die enorme krachtmensen van puur  naturalisme, die 
met zijn geweldige schouders en zijn breede lijf , zwart als 
dof fluweel, met een breeden hoed op zijn expressieve kop 
en groote roode das om zijn hals, die valt met écn slag 
over  zijn schouder, in ziju geweldige hand een knuppel 
houdend, staat als de verpersoonlijking van hel al-vleesche-
lijke , met geweldigen eenvoud, een standbeeld van de over-
heerschend mannelijke kracht. 

En dau is er  een affiche dat anders is als alle andere, 
van Carloz Swabe, die meer  dan de anderen zich afvroeg 
naar  't wezen van 't ding dat hij  maakte, een affiche voor 
de salon de la e -f- Croix ; en hij  teekende een rand 
waarin hij  de letters plaatste, met bloemen en kruisen eu 
kronen afgewisseld, en in 't midden is een mager  meisje, 
dat een ander  de trappen opvoert, waarop bloemen bloeien, 
en waar  wolkjes van parfum uit opstijgen, waar  de trappen 
zich hoogerop in verliezen, en onder  aan de plaat zit in een 
poel eeu mager  mensch die zich half opricht, ziende naar 
de trappen opklimmenden, en dat alles is in een grijsgroene 
tint gedrukt — mooi is 't wel, maar  me dunkt 't is te in-
gewikkeld, veel te ingewikkeld voor  een aanplakbiljet, dat 
direct moet pakken door  een onmiddellij k te begrijpen voor-
stelling, en door  sterke kleuren de aandacht moet trekken. 

Want een affiche — komt mij  voor  — is een direct 
tot het volk sprekend iets, dat voor  een ieder  duidelij k moet 
meèdeelen dat dit of dat, hier  of daar  zoo goed te krijgen 
is, met zoo weinig mogelijk omhaal, met zoo sterk mogelijke 
expressie. 

Want het hoofdbestanddeel van een affiche is — dunkt 
mij  — altij d de letters, die zullen dus altij d groot en zoo 
duidelij k mogelijk zijn, en om die woorden nog te verduide-
lijke n worden ze geïllustreerd met figuren of ornamenten, 
die dus een onderdeel van de affiche uitmaken, dat onder-
geschikt is aan de letters, en zoo zal 't , dunkt me, nooit 
mogen, dat de letters in de lucht of onder  dc voeten op 
den grond of tusschen de figuren staan op de affiche, want 
dan zijn ze afhankelijk van die lucht of van dien grond, 
waarop ze staan, en worden dus onderdeel, terwij l ze hoofdzaak 
moeten zijn, en zoo zullen ze steeds door  een lij n van de 
illustrati e moeten gescheiden zijn — en nooit zullen zij 
mogen staan op een cartouche of iets dergelijks dat op de 
affiche zich bevindt, daar  dan de letters staan op een stuk 
papier  dal over  de eigenlijke affiche is geplakt, alléén niet 
het doel, er  de letters op te zetten; wat zou dat een onzin zijn. 

En dan de illustrati e zelf zal nooit relief mogen hebben, 
omdat zij  de werkelijkheid niet verbeeldt en een onderdeel 
is van een min of meer  architecturaal geheel, dat een vlak 
stuk papier  bedekt en versiert, dus zal ze in effen kleuren 
met of zonder  omtrekken — moeten neergeschreven zijn. 

En daarom, omdat ik dit alles meen te moeten gelooven 
omtrent de principes, waarnaar  men te werk zal moeten 
gaan wil men een affiche maken, vind ik dat eene van Forain 
dat daar  hangt 't mooiste, het zuiverste en tegelijk het 
nobelste : waar  een slank meisje — in een eenvoudig toilet, 
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met lange, gewelilig prachtige lijnen om het mooie hoofd, 
langs het voorhoofd, neus en kin , met de even aangegeven mond 
eu dc expressieve oogen, met een laag gedecolteerde japon die 
nauwer wordt om het middel en afdaalt met mooie lijnen tot op 
den grond, statig en effen smaragd groen — met eeu echt 
vrouwelij k gebaar  een groote, effen paarse portièr e weg-
schuift met haar  slanke, tot de ellebogen blank-wit-gehand-
schoeidcn arm. Achter  die portière, die met zijn vertikale 
lij n de allichc bijna in twee deelen verdeelt, vertoont zich 
een wit veld, het witte papier. e illustrati e heeft daar 
opgehouden en daar  staan de letters, gewoon gedrukt, zwart 
op wit — net zoo gewoon als ze op een ander  stuk wit 
papier  zouden gestaan hebben, zonder  prent erbij . 

, zeg ik , vind ik deze affiche 't mooist. 

. . 

G V A N N N E 

. 

Voor het bezoek der n aan genoemde inrich -

ting, had de , de heer , eenige zaleu 

in gereedheid gebracht tot een gemakkelijke ontvangst der 

hooge personen, gemakkelijk in dien zin, dat de -

nen in de gelegenheid werden gesteld, een duidelij k overzicht te 

krijge n van leerlingen, onderwijs en leermiddelen in ettelijke 

smaakvol ingerichte teekenlokalen. Wel zijn de vertrekken 

in de hoogte gelegen, wel krijg t men een oogeublik mede-

lijden met de leerlingen der  zwakkere sekse, waaronder  wel 

eens schuilen, wier  bekoorlijk gelaat in levendigen strij d 

zijn met de trekkeu van vermoeienis, die onder  het klim -

men er  zich op nestelen willen, doch de heer r 

heeft dit begrepen en daarom opkomende gedachten aan ver-

moeienis afgeleid door  reeds aan de trapwandeu overal tee-

keningen der  leerlingen, afgewisseld door  mooie kleurige 

affiches vast te hechten, die het oog boeien en de bezoe-

ker  naar  de eigenlijke tentoonstelling voert. 

Na de , het publiek. t is billijk , nu alles 

toch in orde was gebracht. Beschikkende over  een zorgvuldig 

aangelegde Collectie teekenmodellen, steeds voorzien van mooie 

plantjes, bloemen, vruchten, die hier  en daar  in vereeniging 

met schotels, bekers en draperiën tot mooie stillevens waren 

opgesteld, met flinke teekeningen der  leerlingen langs den 

wand, gaven deze teekenzalen een goeden indru k van de 

wijze waarop hier  gestudeerd wordt. 

e teekeningen toonen dat het onderwijs in goede handen 

is, leerlingenwerk en opkomend meesterwerk gemoedelijk 

dooreen, hier  en daar  enkele minder  mooie, verderop weder 

zeer  goede, alles meewerkend, om een waar  beeld te geven 

van de meerdere of mindere bedrevenheid der  leerlingen die 

hier  werken voor  hunne akte . O. 

. 

— r  dagen werd bericht, dat het grafmonument uit 

de kerk te Purmerend (het beroemde werk van Quellinus) bij 

de veiling te Amsterdam is opgehouden. n deelt dien-

aangaande aan de N.  Ct. nog mede, dat het „Provin -

ciaal College van toezicht op het beheer  der  kerkelijk e 

goederen en fondsen in "  aan heeren. kerk-

voogden en notabelen te Purmerend bericht had, dat de 

verkoop niet mocht plaats hebben dan met zijne machtiging. 

— j dc tc n gehouden s van k door  den kunst-
handelaar ' l.cpkc, werd de hoogste prij s gemaakt met t llob-
bema's Watermolen, namelijk 5100 mark e  van Dordrecht 
van J . O. Cuyp bracht 2850 mark op j een Stilleven vin Grcgorius dc (,'oninck 

0 mark ; de  Dorptlserkwydtng van Jan Victor  2505 mark; 
het Legertafereet van Pnlamedez en E. van dc Velde 1805 mark, een groot 
Stilleven van Adrian c van Utrecht 1085. mark Pieter  dc , 1450 tnark , Wil -
lem f 1300 mark, ccn t op naam van s 090 mark, dc Be-
stunning ran eene stad door  Cornelia de Waal 760 mark. 

c geheele verzameling, 101 schilderijen, bracht ongeveer  35,000 mark op. 
Een Landschap met vee van Paiilus Potter  werd teruggehouden. e verlangde 
prij s was 5000 mark ; er  werd niets geboden ! 

—- Een eigenaardige vennootschap. - „Tusschen de heeren 1'ranciscus Josephus 
Aloysius Vos, kunstschilder  en restaurateur  van schilderijen en Petrus Gerar-
dus Antonius llendiix . kuns'schilder, beiden wonende tc Amsterdam, is voor 
rui m vijf  jaren een „Vennootschap van "  aangegaan, ten einde voor 
gemeenschappelijke rekening voort tc zetten de vervaardiging ran en den 
handel in schilderstukken cn het omlijsten daarvan, zooals dc eerste dit tot 
dusver  voor  eigen rekening deed. 

t retoucheeren van oude cn moderne schilderijen behoort niet tot dc 
werkzaamheden van de Vennootschap, doch wordt alleen door  den eerstge-
noemde en voor  zija priv é rekening uitgeoefend." 

T N . 

c basilica S. Paolo fuori le mura tc , welke in 1823 door  ccn 
brand groote schade leed, is sinds dien tij d door  verschillende pausen en, 
na 1870 door  de e regecring, weder  hersteld. e restauratie is 
later  ook uitgestrekt tot dc vierkante oud Christelijk e Voorhof. n 1889 
droeg dc minister i de architecten Caldrriii i cn Sacconi den bouw van 
dien Voorhof op. t plein heeft een breedte van 72 en een lengte van 74 

, het dient der  kerk tot Atriu m en is rondom omringd door  zuilen-
hallen van korinthisch bijzantijnschen stijl , de dicht opeen geplaatste zuilen 
zijn door  kleine archivoltcn verbonden. 

Bij  het afbreken van den m te Berlij n is gebleken 
dat de toren niet op de gewone wijze gesloopt kan worden. 

j  is namelijk uit blokken zandsteen van zoodanige afmeting 
samengesteld dat deze niet op de gewone manier  kunnen 
verwijderd worden. m zal nu eerst het kerkgebouw 
geheel afgebroken worden eu daarna de toren door  middel 
van dynamiet worden opgeruimd. 

e week is met het doen springen van den toren 
begonnen. Nadat twee explosien schijnbaar  zonder  gevolg 
waren gebleven en terwij l de mineurs met de toebereidselen 
voor  een derde ontploffing bezig waren, begon de toren te 
kraken, zoodat de kommandant last gaf tot onmiddellijk e 
ontruiming . Weinige oogenblikken daarna stortte het ge-
vaarte ineen. 

N ENZ. 

t ingang van 1 Juli a.s. is de heer  J . J . . Bourdrcz, cand. bouwk. 
ingenieur, tc , benoemd voor  den tij d van S muandon tot opziehtcr-
teckennar  ten behoeve van de bewaring van en het toezicht op de gedeuk-
tcekenen van vaderlandsche geschiedenis en kunst. 

Tot tydelijk e teekenaars bij  het ontwerpen van het m voor  Natuur-
lijk e e tc n zijn benoemd: met 18 Apri l . C'. van , 
to Amsterdam, cn met 1 i . , thans buitengewoon opzichter  bij 
den verbouw van het provinciaal gouvernementsgebouw te . 

j  den t zijn bij . beschikking bevorderd, met 1 i 
a.s.: tot opzichter  le kl . C'. Uranns, thans id. 2e k l . ; — tot opz. 2c kl . 
C. . , thans id. Sc k l . ; — tot opz. 3e kl . . J . Blankenbijl , 
thans id. 4e kl . 

c heer  A . van Schaik is voor  den tij d van 4 maanden benoemd tot 
buitengewoon opzichter  bij  de uitvoering van bagger- en kribwer k in de 
rivie r  de . 

c heer  O E. van den Bult is tot 1 i 1894 gecontinueerd als buiten-
gewoon opzichter  bij  het onderhoud en herstel der  werken van dc Nieuwe 

, het Scheur  cn aan den k van . 

c heer  J . van der , tc Ticl , is voor  den tgd van dri e maanden 
benoemd bij  de werken tot verbetering van de rivier  dc s onder  de 
gemeenten l en . 

E G N°. 17. G 29  1893. 

E VA N A A : 

. G. JANSEN, G. A . , W. T C Z N . . 
. E JONG  cn P A U  J . E . 

Bijdragen tc adressceren aan den r W. T Czx.. 
UeanUersgraekl 120 tc Amsterdam, en*  al wat de Administrati e van 
het Genootschap betreft, aan den len S American hold te 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden vnn het Genootschap. e jaarlijksoh e contributi e 
voor  het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (tc Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
„  kunstlievende leden „  10.— 
„  buitenleden „  7.50 

N V A N T . 

le. Als gewoon lid is aangenomen de heer . W. l 
te Amsterdam. 

2e. n het Genootschapslokaal zijn gedurende eenige dagen 
tentoongesteld: 

a. een collectie teekeningen betreffende de restauratie van 
de . Servaaskerk te , daartoe afgestaan door  den 
heer  Jos. T. J . Cuijpers. 

b. twee in hout gesneden lioekconsoles van de heeren 
Alexauder  eu Engels, beeldhouwers te 's

3e. . n die van woonplaats veranderen, wordt 
verzocht daarvan opgave te doen aau den lsten Secretaris. 

4e. e ingekomen antwoorden op de prijsvragen voor 
diploma's ten dienste der  beide dit jaar  te Winschoten te 
houden tentoonstellingen, zijn in handen gesteld van de 
Jury, samengesteld uit de heeren G. van Arkel , . P. Ber-
lage Nzu. en Jos. Th. J. Cuijpers. Na afloop der  beoordee-
ling worden de ontwerpen te Winschoten geëxposeerd, alwaar 
ook tegelijker  tij d het juryrappor t zal worden openbaar 
inmaakt. Na afloop dier  tentoonstelling zullen de ontwerpen 
in het Genootschapslokaal worden geëxposeerd. 

5e. e 1ste en 2de aflevering van den 4en jaargang „d e 
Architect"  zal deze week aan de leden verzonden worden. 

Bijdragen voor  dit plaatwerk, gelieve men op te zenden 
n den heer  W. t Cz., t 120. 

Namens het Bestuur, 
 \e Secretaris a. i. 

. . . . 
. 

_ e tweede opvoering van het architectonisch blijspel „d e 
^ill a Silberstein"  (eenigszins gewijzigd) zal, in plaats van 
Zaterdag 6 , op V r i j d a g 12 i 

gen van het muziekgezelschap: „Amstel' s Fanfare-corps", 
directeur  de heer d g Jr . 

Betreffende de introducti e heeft de feestcommissie de vol-
gende bepalingen gemaakt : 

le. Een kaart voor  een r  met ééne e f 1.00. 
2e. n van het Genootschap, bijgedragen hebbende 

tot de eerste uitvoering, ontvangen één kaart voor r  en 
e gratis ; voor  de overige leden is het onder  le. genoemde 

van toepassing. 
3e. t introduceerend lid is verantwoordelijk voor  de 

gelden. 
-1e. n zijn te bekomen, op aanvrage aan het adres 

van den Secretaris der  Commissie, American , -
scheplein. 

Namens de Commissie, 
PAU  J. E , 

Secretaris. 

A E T . 
989e GEWONE G VAN , 

20  1893. 

dc groote zaal van n Stroucken. 
plaats hebben iu 

Voor  dien avond is de welwillende medewerking verkre-

Nadat de Voorzitter  de vergadering geopend had werden 
de notulen der  vorige gelezen en goedgekeurd. 

Onder  de ingekomen stukken bevond zich o.a. een schrij-
ven vnn de Vereeniging „Architectura "  te 's Gravenhage, 
het Genootschap in overweging gevende of het niet raad-
zaam is bij  de g pogingen iu het werk te stellen 
om, aangaande „d e Prix dc , voor  de jonge architecten 
gelijkstelling te verkrijgen met de schilden en beeldhouwen. 

e vergadering stemde hiermede in cn zegde der  vereeni-
ging „Architectura "  bij  deze pogingen haren steun toe. 

Aan de orde was nu de voordracht van den heer  .los 
T . J . Cuijpers. Spr. zal dezen avond de St. Servatiuskerk 
te t bespreken, die sinds 23 jaren gerestaureerd 
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wordt. Na eene geestige inleiding geeft Spr. zijn denkwijze 
tc kennen over het restaureeren in het algemeen, dat als 
een nieuw vak kan beschouwd worden en hoe de architect 
en de archaeoloog samen moeten werken om merkwaardige 
gebouwen voor  vernieling te bewaren en het oorspronkelijk 
aanzien te hergeven. t tweede gedeelte handelde over  de 
ontwikkelingsgeschiedenis en samenstelling van de St. Serva-
tiuskerk waarin de e en Gothische vormen elk 
hare bijzondere eigenschappen vertoonen. e . , 
bisschop van n (t 328) zou de eerste kerk te -
trich t gesticht hebben, welke stad later tot het bisdom 
van Tongeren overgaat. Tegen het einde der  4de eeuw 
brengt Sint Servatius den bisschoppelijken zetel van Tonge-
ren naar t over, en wijdt de kerk tot zijn kathedraal. 
Vermoedelijk is dus de diepst gelegen oostelijke crvpta door 
den . s aangelegd; terwij l St. Servatius westelijk 
daarvan een crvpta bouwde waarin hij  iu 384 begraven 
werd n waren met puin aangevuld en eerst na 1880 
teruggevonden. Na het jaar 560 werd op de plaats der 
bovengenoemde kerk door , bisschop van Tongeren, 
eene andere opgetrokken, die aan den  Servatius werd 
toegewijd. Van deze kerk ziju thans het middenschip en de 
zijbeuken nog overgebleven. Toen s voor  zijne 
basilika door de 2de crvpta een dwarsmuur  bracht zocht 
men in het krui s der  kerk ecne nieuwe crvpta aan te 
leggen, dit is de e met ronde zuilen. n 1811 
werd de vloer van het priesterkoor  verlaagd; men heeft 
toen beide crypta's afgebroken. j  de herstelling der -
maansche crvpta is voor  een groot deel gebruik gemaakt 
van de goede brokstukkeu, die in het puin aanwezig waren, 
en verder uit overeenkomstige groeven langs s en Geul 
aangevuld. 

Onder i deu Groote werden de westelijke voorbouw 
inet de twee zijdelingsche torens aangebouwd. t schoonste 

 van dezen bouw vormt de groote zaal op de eerste 
verdieping. r is  eerste groote koepel in ons vaderland 
opgetrokken. 

n de dertiende eeuw werd de balisika met het luister-
rijk e zuiderportaal gesierd. e architectonische vormen en 
het ornament zijn vroeg-Gothisch. c vloer is thans belegd 
met een labyrint h dat langs de heiligdommen van -
tricht , over  Aken, , , Constantinopel naar  Jeru-
salem voert. 

n de vijftiend e eeuw werd de basilika met steenen 
gewelven gedekt. e muren werden doorbroken om toegang 
te verkrijgen tot de kapellen, ook  westelijke torenspitsen 
werden in iaat-gothische vormen omgebouwd met een mid-
dentoren. 

n de 2de helft der  achttiende eeuw ondergingen de torens 
audermaal en nu een zeer  ongunstige verandering. d 
twinti g jaar  later  werden deze torens, zoo geheel strijdi g 
nut den aard van het monument, voor  afbraak verkocht, en 
thans hersteld naar  den laat-middeleeuwschen toestand : de 
zijtorens hebben hunne romaansche daken weergekregen 

n den koepel van i den Groote is in 't midden eene 
tienhoekige slanke spits opgetrokken, ontworpen naar  oude 
prenten. n wordt het gansehe klokkenspel en ook de 
drie luiklokken opgehangen, zoodat aan de geschiedkundige 
evenals aan de praktische eisehen is voldaan. 

 inwendinge restauratie werd voltooid door  de beschil-
dering in het koor op de wijze van het teruggevondene van 
vroi gere tijden. 

Na nog eenige citaten aangehaald te hebben van den 
arhivari s Plament, werd eene verklarin g gegeven van de 
geëxposeerde teekeningen en eindigde spr. met den wensch 
dat deze bijdrage moge strekken om de belangstelling voor 
de werken onzer  voorouders levendig te houden en de bestu-
deering er  van te bevorderen. 

. Voorzitter  bracht den heer  Cuijpers den dank der 
vergadering voor  zijne leerzame eu doorwrochte studie en 

verzocht hem deze voor het orgaan uit te werken. e heer 
Cuijper s verklaarde zich daartoe bereid en stond ook de 
teekeningen voor  eenigen tij d ter  expositie in het Genootschap 
lokaal af. 

e Voorzitter  vestigde nog de aandacht op eenig beeld-
houwwerk van de heeren Alexander en Engels dat van 
zooveel techniek getuigde. Genoemde heeren hadden de 
welwillendheid dit gedurende deze week iu het Genootsch.-
lokaal te ex poseereu. 

e heer . W. l werd met algemeene stemmen als 
gewoon lid aangenomen. 

Bij  acclamatie is aangenomen dat dit jaar  de excursie zal 
gehouden worden naar  's h en . Nadere 
bijzonderheden zullen in het Orgaan bekend gemaakt worden. 

t een aansporing aan de leden om door  medewerking 
de laak der e te verlichten, werd, niets meer  aan de 
orde zijude, de vergadering door  den Voorzitter  gesloten. 

J TOT G
. 

e 07ste Algemeene vergadering van de j  zal 
gehouden worden op Woensdag 24 , 's avonds ten 7 
ure en op g 25 , 's voorin, ten 11 ure inliet 
gebouw aan de t te Amsterdam. 

e agenda voor 24 i omvat het uitbrengen van ver-
slagen en rapporten over  het afgeloopen k jaar, 
de keuze van bestuursleden, behandeling der  begrooting voor 
1 >94, lezing van het rapport der  laatste prijsvragen en uit-
reikin g der  bekroningen, benevens de behandeling van een 
voorstel van het Bestuur tot conversie der  hypothecaire lee-
ning en der 5 pCts. leening. 

n volgenden dag zullen behandeld worden de praeadviezen 
van het Bestuur  over de antwoorden, door de Afdeeliugen 
gegeven op de zeven door het Bestuur  gestelde vragen en 
zullen voorstellen, staande de vergadering gedaan, in behan-
deling komen. 

Na de vergadering zal gelegenheid bestaan tot het brengen 
van bezoeken aan gebouwen of inrichtingen in de stad. 

e voorgestelde begrooting voor  1894 bedraagt in ont-
vangsten en uitgaven f 12350.— waarbij  o.a. voor  prijsvra -
gen f 100.— is uitgetrokken. 

e Bouwkundig Weekblad waaraan we deze bizon-
derheden ontleenen, bevat nog een voorstel van de afdeeling 
's Gravenhage tot wijziging vau de wet der . 

e strekking van dit voorstel is le. om artikel 11, dat zegt 
dat van de negen bestuurders minstens vij f te Amsterdam 
moeten wonen, zoodanig te wijzigen, dat voortaan alleen de 
penningmeester  verplicht zal zijn in de hoofdstad domicilie 
te kiezen, terwij l verder de volgens rooster  aftredende be-
stuursleden, welke tegenwoordig éénmaal herkiesbaar  zijn, 
niet dadelijk herkiesbaar te maken. e voorstellen, in 
't geheel tien artikelen der  wet omvattende, zijn onderteekend 
door 29 gewone- en 37 afdeelings-leden uit 's Gravenhage, 
0 leden uit Amsterdam, waarvan 4 onder  voorbehoud hebben 
geteekend en 2 l< leden uit andere plaatsen. 

Bovendien zal door het r het volgende voor-
stel tot wetswijziging worden ingediend : 

Artike l 10 vau de Wet der j  te lezen: 
t beheer der  geldmiddelen en verdere eigendommen der j 

is toevertrouwd aan het Bestuur, dm dairtoe dri e n uit ziju midden 
aanwijst, die de oommissie vun financiën uitmaken, met dien verstande, dat 
aan haar  toegevoegd is de Algemeene Secretaris, die belast is met het dage-
lijk s beheer der  gelden. e commissie dient, namens het Bestuur, in 
vereeniging met den Secretarie, in de vergadering bedoeld bij  Art . 10, lste 
lid , de rekening eu verantwoording iu over het afgeloopen jaar eu eene 
begrooting voor het volgende, waarop alle posten bedoeld in dc Art . 2 en 
S afzonderlijk moeten vermeld; zij  legt daarbij  over een staat van tie 

bezittingen der j  met vermelding van de daarop rustende lasten 
of daaruit voortvloeiende baten. 

Waarschijnlij k zal dus op de aanslaande vergadering eeu 
oude quaestie: de suprematie van Amsterdam in het Be-
stuur  der j  weer  eens bediscussieerd worden. 

. 
Vraag: Wat wordt er  vereischt om toegelaten te worden 

tot de Académie des Beaux-Arts te Parijs ? e luidt het 
programma ? 

Antwoord : t reglement bevat de volgende bepalingen: 
e caudidnat moet overleggen een recommandatiebrief van 

den consul, benevens een attest van bekwaamheid afgegeven 
door  het hoofd der  school welke hij  heeft bezocht. 

e candidaat mag niet jonger  dau 15 en niet ouder  dan 
30 jaar  zijn. 

t admissie-examen heeft plaats twee keer  per  jaar  n.1. 
in t en in Juli . 

e presentielijsten voor  die examens zijn opgemaakt naar 
volgorde van inschrijving . r  candidaat die niet antwoordt 
op het afroepen van zijn naam, wordt beschouwd zich terug 
te trekken van het examen. 

t toelatings-exauien omvat: 
le. het teekenen van een kop of ornament naar  gips in 

8 uren. 
2e. het boetseeren van een oruameut iu bas-relief naar 

gips iu 8 uren. 
3e. architectonische compositie en loge in één séance van 

12 uren, te rekenen van af de voorlezing van het programma. 
e beoordeeling geschiedt door  eene commissie samenge-

steld uit de professoren voor  theoretische architectuur, het 
handteekenen en het boetseeren. 

Alleen de candidaten die aan dit exameti voldaan hebben, 
worden tot het tweede deel toegelaten. 

t tweede deel van het examen beslaat in : 
Je. rekenoefeningen en loge. 
2e. examen in algebra en meetkunst. 
3e. n a beschrijvende n 
4e. a n geschiedenis. 

e laatste proef bestaat in een mondeling examen en 
een geschreven opstel over  algemeene geschiedenis. 

Bij  deze proef wordt ook op taal  Êrelet. 

. A . . 

G E Z O N  E N. 

27, 4. '03. 

Aan de e van het weekblad *Architectura?' 

WelEd. , 
Zou er  kans bestaan om iu een hoekje vau Uw blad open te stellen onder 

de rubriek 
? 

Waarom ik dat vraag zal ik U mededeelen. 
s een in aanbouw zijude fabriek wandelende, op een der  eilanden van 

onze stad, was ik ooggetuige van eene vechtpartij  met latten tusschen den 
opzichter aan dc eene cn tien aannemer cn zijn zoon aan dc andere zijde. 
Na eene kleine berisping van den opzichter, waren die beide heeren zoo beleefd, 
ieder  gewapend met een enkele lat. een antwoord te geven op eene wijze 
(ooala men in een klcrdenkloppcri j  een tapij t uitklopt. 

Zou het niet wt nsehelijk ziju voor  opzichters, die met onbeschaafde aanne-
men tc maken hebben een cursus de Wit le openen P 

U dankzeggende voor tic mij  verleende plaatsruimte, 
J . S. 

J TO T G ! . 
Afdeeling 's G . 

Vergadering gehouden 21 Apri l 1893. 

Na mcdcdrcling van den voorzitter  dat dc concept voorstellen tot wijzi -

ging der  wet van dc , voorgesteld door de Afd . s-Gravenhagc, 

a het hoofdbestuur  zijn verzonden en daardoor  gestidd zijn in handen 

eener  Commissie om daarover  rapport uit tc brengen, werd overgegaan tot 

ket behandelen van vraag no. 7 gesteld door  de j t. w. 

e gewoonte leidt cr  toe, dal besturen bij  aanbesteding, slechts in 
'"'ouder e gevallen uitgezonderd, steeds het jverk aan den voor bet minste 
bedrag insehrijvendcu aannemer loewyzen. Ware het niet wenschclijkcr  op de 
bekwaamheid en soliditeit van den aannemer te letten r 

Wat is uw oordeel over de regeling dienaangaande, vastgesteld in de 
"Algemeene Administrati e Voorschriften voor  het uitvoeren en onderhouden 
vau werken ten behoeve van besturen en particulieren,"  uitgegeven door de 
Vereeniging van Burgerlijk e ? 

e regeling is als volgt: 
i 3. G u n n i n g . 

«. e gunning van het werk of van de levering geschiedt aan dengene 

van de laagste dri e inschrijvers, wiens inschrijvin g het meest aannemelijk 
voorkomt, zonder  verplichtin g om reden van de gedane keuze tc geven. 

b. Wanneer  bij  den besteder  bezwaren bestaan om het werk aan een der 
laagste dri e inschrijvers op tc dragen, wordt ecu herbcstcding gehouden, 
waarbij  deze dri e inschrijvers niet meer  als gegadigden worden toegelaten. 

e uitsluitin g heeft geen plaats wanneer  herbcstcding gehouden wordt 
om redenen buiten dc personen of omstandigheden der  laagste dri e inschrij -
vers gelegen. 

c. Wanneer  de besteder  oordeelt, dat een wanverhouding bestaat tusschen 
een der  laagste drie inschrijvingen en de raming, wordt daarvan den betrok-
ken inschrijver  binnen acht dagen mededeeling gedaan met uituoodiging 
zyn inschrijvin g toe te lichten. 

Wanneer een der  laagste dri e inschrijvers te kennen geeft zich in ziju 
berekening vergist te hebben of wanneer dit uit de in de vorige alinea 
genoemde toelichting blijkt , kan de besteder de bedoelde inschrijvin g als 
niet ingekomen beschouwen. 

d. Bij  gunning aau een anderen dan den laagsten inschrijver , wordt deze 
hiervan binnen dri e dagen na dc sunning in kennis gesteld. 

e commissie in wier  handen deze vraag was gesteld om rapport , vermeende 

dat het denkbeeld om af tc wijken van de gewoonte, om bij  uitzondering 

slechts het werk aan den minst inschrijvende tc gunnen en meer  op be-

kwaamheid en soliditeit tc letten, wel aanbeveling verdient, doch onder 

bepaalde vormen om de navolgende redenen. Bij  het aannemen vau werken 

en het trachten daardoor  winsten te behalen, leert dc-ondervinding der  laatste 

tijden, bestaan bijoogmerken cn bedoelingen, to aal afwijkende vau het 

zuiver  denkbeeld om een werk tc maken eu te behartigen, waardoor  enkel 

op den voorgrond treedt de drijfveer  om het werk en dientengevolge dus 

geld te bemachtigen, om vooral dit laatste te gebruiken voor  andere doelein-

den dan het betalen van arbeid cn materiaal van dat werk. r  zal 

de werkgever  onwillekeurig medewerken lot het plegen eener  immoreele daad, 

een denkbeeld dat vooral aan cene aanbesteding ontnomen moet worden. Of 

het mogelijk is toe te zien waar de grens is van het kiezen van ccn solied 

cn bekwaam aannemer, acht dc commissie niet van bedenkingen ontbloot. 

t weigeren van een werk aan den minst inschrijvende zal steeds een votum 

van wantrouwen blijven, aanleiding gevende tot allerlei sehijnuitleggingcn cn 

zal een corps van uitverkorenen op aanwijzing der  directie in het leven kun-

nen roepen, doodend vooral voor  pas beginnenden. m dient de weige-

rin g gemotiveerd, zoo mogelijk met redenen omkleed cn dc geweigerde 

gehoord tc worden, daar er  misschien misverstanden kunnen plaats vinden. 

t afwijken van het denkbeeld om het werk bij  uitsluitin g aan den laagst 

inschrijvende tc gunnen zal de meer  degelijke tuestand verwekken dat etn 

aannemer zyn cijfer  niet willekeuri g meer  vermindert om perse het werk 

maar tc willen hebben, want eene concurrentie is niet bedoeld voorzeker  door 

goed denkende werkgevers. Afwijkend e van het denkbeeld om niet bij  uit-

sluiting deu minst inschrijvende het werk te gunnen eu dc wijgering op 

gepuste wijze ninlivcercnde, zal bij  tlink c veerkrachtige karakters meer  prikke l 

doen ontstaan het werk goed te behartigen en meer  bruikbar e krachten zul-

len zich zoodoende vormen, waardoor  ecu zuiverder  concurrentie zal ontstaan 

cn het vak hooger  zal worden opgehouden. 

e redenen die tot weigering aanleiding geven, dc wijze hoe daarin te 

handelen, en dc vraag of die zooals zij  zijn vastgesteld iu de A . V. uitgegeven 

door  dc Vereeniging van burgerlijk e , acht de commissie onvoldoende 

omschreven en viudt verschillende punten met alkaar in strij d en van reeds 

gefailleerde aannemers en dezulken die niet kunnen aantoonen over  voldoende 

fondsen, gereedschappen en werkkrachten te kunnen beschikken om den 

aanvang van het werk te dekken, wordt iu de bepalingen niet gesproken, 

liet denkbeeld dat de aannemer is „ecu contractant"  wordt door  de Commissie 

gehuldigd cn zij  beschouwt het als ecne leemte dal daar  waar in de wet 

het denkbeeld van verbintenissen en verzekeringen iu bet algemeen in hare 

artikelen is geregeld, nog niet is overgegaan lot het regelen van aanbestedingen 

in het bijzonder. Eene langdurige discussie ontspon zich over  deze vraag eu 

het uitgebracht rapport . Enkele leden wilden in de artikelen opgenomen zien 

een bepaling verplichtende om aau deu minst insehiijvenden aannemer, dien 

het werk geweigerd wordt, dc redenen die daartoe aanleiding gaven openlijk 

mede te dealen,waarin anderen groote bezwaren zagen, liet gevoelen dermeerder-

heid bleek nu stemming eindelijk tc zijn : dc Art . der  A . V. van de Ver. 

van Burg. . te behouden mits met dien verstande dat in sub a gelezen wordt 

in plaats van dc laagste dri e inschrijvers „d e laagste der inschrijvers"  eu 

JU de laatste alinea van sub c in plaats van „ka n de besteder"  ,moet de 

besteder."  Behalve eenige kleinere redactie wijzigingen kan dan sub // 

en dc lc. al. van sub e vervallen. t gevoelen der  afdeeling zal het 

hoofdbestuur  worden kenbaar  gemaakt m het rapport der  oommissie zal 

hein eveneens worden toegezonden. 

Eenige monsters van papier-atuc werden nog door  den heer  1'. J . Cuijpers 

vertegenwoordiger  der  heenn Beunewitz en Co. te Amsterdam ter  bezichtiging 

gesteld. Al s eigenschappen hiervan werden door  genoemden heer  genoemd 

dat het na eenigen tij d met water in aanraking tc ziju geweest, na gedroogd 
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tc zijn, do vorige hardheid weder  verkrijgt , dat door  dc chemische bereiding 

de muizen er  niet nan knagen, en dat het direct tot beschilderen geschikt is. 

Al s lid der  afdeeling werd uitgenomen den heer  A. A . van Anrooij  Civ. 

en Bouwk. . Op voorstel van het bestuur  werd de jaarlijksch c kunst, 

reis bepaald naar  Nijmegen. r  den voorzitter  werd deze laatste voorjaars-

vergadering met een opwekkend woord besloten. 

r  dm boekhandelaar  J. Cikol was bereidwilli g voor  de kunst beschouw i ng 

afgestaan de plaatwerken: c vou V. , l tides d' Enfant! par 

E . r  en Tjandi Parambanan op midden Java na de ontgraving door  dr . 

J . Groncmun. 

. 

— r het Genootschap //Art i et Amicitia "  te Amsterdam, 
wordt een wedstrijd uitgeschreven tusschen jeugdige schilders (P) 
voor  het maken van een vestibule-decoratie voor  de vestibule 
van het Vereenigings-gebouw. 

Zooals bekend is, zal het bestaande gebouw eenige ver-
anderingen ondergaan, waarmede de architecten Berlage en 
Bleijs, belast zijn. e verbouwing zal o. in . ten doel hebben 
het verkrijgen van meerdere expositieruimte, waardoor  de 
ingang — thans aan het n — naar  het Spui zal om-
gezet worden. 

t het der  Vereeniging v Art i et Amicitia "  ernst is met 
de aesthetische zijde dezer  verbouwing, blijk t uit de 
prijsvraag, die tevens als gewone jaarlijksch e wedstrijd 
„Wil l in k van Collen"  bedoeld is, en waarvoor  de flink e 
som van / 1700 als prij s is uitgeloofd geworden. 

Wi j  hopen op een en ander  terug te komen. 

t programma luidt als volgt : 
Art . 1. Er  wordt gevraagd eene vlakke muurschildering, aan te brengen 

in de nieuw te maken trap-hal van het Gebouw „Art i en Amicitiae." 
e trap hal wordt op sy'de verlicht door  een groot venster  vau glas in 

lood gevat (in hoofdzaak ongekleurd), en is hoog . 7, breed . 5.50. 
t venster  is hoog 3.60 . en breed 3.50 . c trap, de betimmering 

van de trap hal en plafond worden in eikenhout uitgevoerd . 
Art . 2. t onderwerp moet zijn een voorstelling betrekking hebbende 

op Beeldende t of een gebeurtenis uit de llollnndschc . 
Art . 3. e maat van deze vlakke muurschildering, die op d o ek moet 

worden uitgevoerd, zal zijn . 3.40 breed cn . 8.— hoog. 
Art . 4. Ter  mededinging worden uitgenoodigd alle j o n g e Nederlandsche 

s en . e leeftijd wordt niet bepaald.) 
Art . 5. All e kosten, heen en weer-vracht, assurantie, enz. zijn voor  rekening 

der  mededingers. 
e doeken moeten z o n d er  lijst , goed verpakt (wanneer  ze niet van uit 

Amsterdam komen) worden ingezonden. e doeken of kisten moeten van 
behoorlijk e adressen voorzien zyn. t adres moet luiden : Aan de beheerders 
van het  »Willink ran Collen",  „Arti  et Amicitiae" 
Amsterdam, terwij l bovendien op dit adres het motto en correspondentie-adres 
moet worden opgegeven. Verder  zullen zij  vergezeld gaan van een afzonderlijken 
brief, gericht aan de Beheerders eau hel  „Willink  ran Vollen", 
meldende den titel cn dc omschrijving. Op het adres van dezen brief zal 
een motto gesteld worden, dat op dc, rugzijde van het doek herhaald moet 
zijn en verder  zal deze brief een tweede gesloten enveloppe bevatten, dragende 
vun h u i t e n behalve hetzelfde motto een geheim merk cn een correspon-
dentie-adres, van b i n n en den naam van den inzender. e naam van den 
stichter  van het Fonds mug niet als motio worden gebruikt. 

e inzendiugstermijn is van 3 lot cn met r  1893. 
Art . 0. Voor  het best gekeurde doek wordt uitgeloofd een prij s van i e v e n-

t i e n h o n d e rd gulden. Premie zal n i et worden toegekend. 
A n . 7. e bekroning geschiedt door  Bestuurderen voornoemd in dc maand 

, die zich evenwel het recht voorbehouden om by onvoldoende 
kunstwaarde der  inzendingen den prij s niet toe te kennen. 

A n . S. t bekroonde sink blijl t eigendom vun het fonds cn krijg t als 
»W i 11 i n k v an C o 11 e n p r ij  s"  een blijvende plaats iu de nieuw tc 
maken trap-hal van het k Gebouw. 

A r . 9. e toekenning van het prijsgeld zal plaats hebben binnen cen 
maand na de uitspraak. 

Art . 10. All e ingezonden stukken, het bekroonde cn de overigen zullen 
eenige dagen in de n der j  tentoongesteld worden. e 
niet"bekroonde stukken zullen op deze tentoonstelling behalve den opgegeven 
titel , alleen het motto dragen waarmede zij  gekenmerkt zijn cn daarna weder 
afgeleverd worden op vertoon van het geheime merk. dut zich op dc binnen-
ste enveloppe bevindt, terwij l deze ongeopend daarbij  zal worden terug gegeven. 

All e stukken zullen uiterlij k S dagen na sluiting van dc tentoonstelling 
moeten worden terug gehaald, s dit niet geschied, dan worden ze voor 
rekening van deu inzender  aan het oorreapondenlie-adrea engefrankeerd 
opgezonden. 

N.ll. e trap hal zelf zal waarschijnlij k in de maand September  gereed en 
voor  belanghebbenden te zien ziju. 

Oj) aanvrage is een doorsnede van de trap-hal me! aanwijzing van dc voor 
het doek bestemde plaats, direct verkrijgbaar . 

. 
Aan het jaarverslag over  1892 vnn de school voor  kunstnijverheid te -

lem, uitgebracht door  den heer  E. von Snher, wordt het volgende ontleend : 
c school ging ook dit jnur  weder  in bloei vooruit. 
c resultaten van het afgeloopcn scha djaar  waren zeer  bevredigend; er 

werden le m twee tentoonstellingen gehouden van wcrksiukkcn der 
leerlingen, terwij l dc school ook vertegenwoordigd was op de tentoonstelling 
te . 

Aan den r  van Binnenlandsche zaken is een schrijven gericht, met 
de mededeeling. dat ten gevolge van dc uitbreidin g van het aantal leerlingen 
de ruimt e niet meer  voldoende is. 

Wegens de geringe ruimt e moesten verschillende aanvragen voor  dames om 
in de"  schilderklassen plaats te erlangen, worden afgewezen, terwij l in de 
eerste cn tweede klasse voor  mannelijke leerlingen eveneens spoedig ruimt e 
zal ontbreken. t de school een goeden naam heeft, blijk t wel uit het feit, 
dnt er  leerlingen zijn, behalve uit m cn omstreken, ook uit Amsterdam, 
Zaandijk , 1'unncrend, Schugen, Utrecht, Eindhoven, Sluis, Arnhem, Winters-
wijk , n cn . 

e tcckeiicurcns van dc afdeeling m van den Bond van Nederlandsche 
Onderwijzers wordt geleid door  den heer  .1. W. Seveuhuijzc n. c cursus be-
anlwoordt uitstekend aan ziju doel; 15 leerlingen behaalden dc gewenschte akte. 

e dagcursus werd bezocht door  50 dames en 48 heeren ; dc avondcursus 
door  823 heeren. 

Van dezen verlieten 140 de school, zoodat de cursus 1893 is aangevangen 
met 183 leerlingen. 

c rekening sluit in ontvangsten cn uilgaven tot cen bedrag van f 12,607,32$

— Tc t zal een . . ambachtsschool voor  behoeftige leerlingen 
worden opgericht. 

Tot directeur  der  waterleiding te Breda is voor  den tij d van 2 jaren 
benoemd de heer  Pnijcns, directeur  der  gasfabriek. 

Van Ncderlnndsche zijde wordt nan het tc Berlij n saamgeroepen ingeni-
eurs-congres, behalve door  den inspecteur  van den Waterstaat , ook 
deelgenomen door  den hoofdingenieur  van den Waterstaat C. Sehuebbclie. 

T N . 

n het kunstnijverheids-museum te Berlij n is sedert het begin dezer  maand 
cen knnstiiijverheids-tentoonstellinij geopend welke voornamelijk dc leermid-
delen en modellen, bij  het kunstonderwijs in gebruik, le zien geeft. 

t museum beschikt over  honderde decoratieve schilderwerken, die naar 
e voorbeelden, meest op dezelfde grootle als het origineel, zijn 

uitgevoerd j men vindt cr  de uitstekende reproducties naar  pompejaunsche 
wandschilderingen van s cn , de rijk - e verzameling 
van , de 1'ransehe schilderwerken en dc Perzische schotels uit de 
l'arijsch e verzameling van , dc tnpijtknrton s van g enz. 

Verder  is een belangrijke plaats ingeruimd nnn de modellen en werkstuk-
ken der  brons-klasse onder  leid.ng van den beeldhouwer prof. Belirendt en 
en den ciseleur ; hier  worden niet alleen modellen ten dienste van 
het onderwijs vervaardigd, maar  ook werkstukken len verkoop afgeleverd. 
Verschillende voorwerpen op bestelling des keizers uitgevoerd, zijn mede 
tentoongesteld. 

e nieuwe Pnrijsehe waterleiding, waarvan we in ons voorlaatste nummer 
korlelij k melding maakten en die bestemd is om ket water  der  riviertje s 
de Avr c en dc Vigne naar  de Eransche hoofdstad tc voeren, beslaat uit een open 
goot vnn 76 . lengte, hier  cn daar  onderbroken door  tunnels tot ecu 
gezamenlijke lengte vau 26 . Een gedeelte van den tunnel bevindt zich 
70 r  beneden de grond t aquaduct heelt een cirkelvormi g dwars-
profiel van 1.80 . middellijn , rondom met cementmuurwerk van 20 cNJ. 
dikt e bekleed, liet groote reservoir  van St. ('loud, dat de watermassa opneemt, 
heeft dri e ufdcclingen, ieder  100,000 ' groot. Voor  het oogenblik is eene 
afdeeling met water  gevuld, zoodat de Pary zenaars dc beide anderen kunnen 
bezichtigen cn doorwandelen; zij  zij" , tot dit doel verlicht en de kolossale 
ruimte, waarvan de gewelven door  000 pijler s gesteund worden, moet een 
fantastische indru k maken, ongeveer  als het inwendige vun een Egyptischen 
tempel. e reservoirs liggen ongeveer  SOU meter  van dc Seine verwijderd . 

Voor  den bouw van een kinderziekenhuis te n zal een prijsvraag 
worden uitgeschreven waarbij  prijzen van 1000, 500 cn 300 s zijn 
uitgeloofd. c datum van inlevering is 1 September  n.s. t bericht vermeldt 
niet of de prijsvraag internationaal is. 

N N . 

J . . tc N. t antwoord op Uwe briefkaar t vindt 1' onder  dc mededee-
lingen van het Genootschap. 

T ENZ 

c commissie, welke belast is met het afnemen van dc examens B volgens 
artt . 61-65 der  wet op het r  Onderwij s zal voor  het jaar  189:1 
zittin g houden te . 

Benoemd zijn : tol lid cn voorzitter  dier  commissie J. A. Snijders C.Jzn., 
hoogleeraar  aau dc Polytechnische school; - tot leden: J. 0. r  en 

. . , hoogleeraran ie ; . , . Schooien, hoogleeraar  te 
Groningen; . Cop, J. . Telden cn . . Zeeman, hoogleeraren nan de 
Polytechnische School, en P. Tetai van Elven, . W. . Gratama, J . A.van 

, (i . J. , A . E. n cn . li . Sissingh, leeraren aan de 
Polytechnische School. 

E G N». 18. G 6  1893. 

E VA N A T : 

. G. JANSEN. G. A . , VV. T C Z N . . 
. E  cn P A U  J. E . 

Bijdragen te ndressecren aan den r  \V. T C Z N . , 
 120 te Amsterdam, en al wat de Administrati e vau 

het Genootschap betreft, aan den len S American hotel te 
Amsterdam. 

X VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden vnn het Genootschap. e jaarlijksch e contributi e 
voor  het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam w o o n a c h t i g ) . . .. ƒ 12.— 
» kunstlievende leden „  10. 
» buitenleden „  7.50 

N V A N T . 

lo. Als kunstlievend lid is aangenomen de heer  G. A. 
de e te Amsterdam, voorgesteld door  den heer  J. P. 
Boer  ma. 

2o. e 1ste en 2de ad. van het plaatwerk „d e Architect" 
is aau . inteekenaren verzonden. Bijdragen voor  dit 
plaatwerk te adresseeren aan deu heer  W. t Czn. 

t 120 Amsterdam. 

. 
e tweede opvoering van het architectonisch blijspel „d e 

Vill a Silberstein"  (eenigszins gewijzigd) zal, in plaats van 
Zaterdag 6 , op V r i j d a g 12 i plaats hebben te 
8 uren, in de groote zaal van n Stroucken." 

Voor  dien avond is de welwillende medewerking verkre-
gen van het muziekgezelschap : „Amstel' s Fan fare-corps", 
directeur  de heer d g Jr . 

Betredende de introducti e heeft de feestcommissie de vol-
gende bepalingen gemaakt : 

le. Een kaart voor  een r  en ééne e ƒ 1 . 0 0. 
2. n van het Genootschap, bijgedragen hebbende 

tot de eerste uitvoering, ontvangen één kaart voor n 
e gratis ; voor  de overige leden is het onder 1 e. genoemde 

van toepassing. 
3e. t introduceerend lid is verantwoordelijk voor  de 

gelden. 

*e. n zijn te bekomen, op aanvrage aan het adres 
van den Secretaris der  Commissie, American , -
scheplein, tot uiterlij k a.s. Woensdag. 

Namens de Commissie, 
P A U  J. E , 

Secretaris. 

. 
Uoor  het Genootschap worden voor  het jaar  1893,91 de 

Vl)lgende prijsvragen uitgeschreven : 

a. Een reclame-biljet voor  eeu bouwkunst-tentoonstelling. 
Prij s / 50. 6 

Tij d van inlevering : 13 November  1893. 
b. Een woonhuis op een onregelmatig terrein. 

Prij s / 75, premie ƒ 25. 
Tij d van inlevering : 3 Januari 1891. 

c. Een gebouw tot,'het houden van congressen, meetings 
en vergaderingen van werklieden-vereenigingen. 

Prij s / 125, premie / 50. 
Tij d van inlevering: 12 t 1891. 

A l g e m e e ne B e p a l i n g e n. 
e deelneming aan deze prijsvragen staat open voor  alle 

leden van het Genootschap. 
e ontwerpen moeten uiterlij k te  2 uur  op den middag 

van den datum van inlevering voor  de verschillende prijs -
vragen hierboven genoemd, vrachtvri j  ontvangen zijn aan 
het adres van den heer  C. W. Nijholl' , le Secretaris vau 
het Genootschap „Architectur a et Amicitia, " l 
te Amsterdam. 

All e ontwerpen moeten vergezeld zijn van een verzegelden 
naam brief, met vermelding van het motto, waaronder  het 
project is ingezonden, en tevens voorzien zijn van een ge-
heim teeken, tegen opgave waarvan het ontwerp later  aan 
den vervaardiger  zal worden teruggegeven. n moet 
aan elke inzending een correspondentie-adres worden toege-
voegd, om, zoo noodig, met den ontwerper  in briefwisseling 
te kunnen treden. 

e naam van den ontwerper  mag op de teekeningen niet 
voorkomen. Wanneer  aau bovenstaande bepalingen niet wordl 
voldaan, zullen de ontwerpen niet voor eene beoordeeling in 
aanmerking komen. 

Aan de Jury wordt het recht toegekend om, ingeval geen 
volledige bekroning plaats vindt, de beschikbare gelden 
geheel of gedeeltelijk te verdeelen tusschen die ontwerpen, 
welke volgens haar  oordeel op eene dergelijke belooning 
kunnen aanspraak maken. 
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e namen der  Juryleden zullen binnenkort worden bekend 
gemaakt. 

P r o g r a m m a ' s . 
a- Een reclamebiljet voor  eeu bouwkunst-tentoonstelling: 

e bedrukte oppervlakte vau het biljet zal groot zijn 
1.00 X 0.75 ; de ontwerpen moeten op ware grootte 
worden geteekend en, in beeld en schrift een duidelijk e en 
in 't oog vallende aankondiging van eene bouwkunst-tentoon-
stelling bevatten. 

e behandeling der  teekening wordt vrijgelaten. 

< 7 . > } Een woonhuis op een onre-
gelmatig terrein. 

t terrein wordt verondersteld 
te zijn gelegen aan een breede 
straat en aan drie zijden te zijn 
ingebouwd (zie schets). 

t daarop te projecteeren 
woonhuis i  bestemd voor  ééne 
famili e en moet bevatten : 

Op de begane-grond-verdieping 
ruim e entree, vestibule met trap 
naar  de verdiepingen, spreekka-
mer, woonkamer, eetkamer met 
serre, toegang gevende naar  den 
tuin , keuken, dessertkamer enz. 

Op de eerste verdieping drie 
groote kaniers, waarvan twee en 

suite en min-
stens twee klei-
ne kamers. 

Op de derde 
verdieping vij f 
slaapkamers, 

badkamer en trap 
naar  den zolder. 

 Verder  op alle ver-
diepingen de noodige retira -

des, kasten cn verdere gemakken. 
t maken van een sous-terrain is 

uitgesloten ; kelderruimt e met toegang van 
uit de begane-grond-verdieping wordt verlangd 

voor  de plaatsing van eene calorifère en voor  de berging 
van brandstoffen, w-ijn, bier  en provisiën, terwij l op den 
zolder  twee bodenkainers worden gedacht. 

Gevraagd worden de plannen vau de drie hoofdverdiepin-
gen, benevens een kelderplan, allen op dc schaal van 1 a 200. 

Een teekening van den voorgevel op de schaal van 1 a 
50, benevens twee doorsneden op de schaal van 1 a 100. 

e stijl wordt vrijgelaten, de teekeningen moeten in zwarte 
inktlijne n zijn behandeld. 

c. Een gebouw tot het houden van congressen, meetings enz. 
t gebouw wordt verondersteld te zijn gelegen op een 

vri j  terrein, aan ééne zijde begrensd door  cen ruim plein. 
 gebouw moet bevatten : 

a. Een groote zaal voor  congressen etc, met + 3000 
zitplaatsen, welke gedeeltelijk op een galerij  kunnen wor-
den ontworpen en eeu estrade, tevens kunnende dienen voor 
orkest, waarop waarop 200 executanten kunnen plaats nemen. 

b. Twee koffiekamers, ieder  groot ongeveer  500 2 . , 
grenzende aan de groote zaal. 

c. Twee kamers voor  ontvangst van sprekers, groot 
ongeveer  60 . 

i / Twee zalen voor  kleinere bijeenkomsten en vergade-
ringen, ieder  groot ongeveer  :.'00 . en elk met een aan-
grenzende bestuurskamer voorzien van 20 2 . oppervlakte. 

e. een leeszaal groot ongeveer  300 2 . met boekerij  van 
ongev. 511 2 . oppervlakte. 

f. Een ruime hoofdingang met loketten voor  het nemen 
van plaatskaarten, loge voor  den bureaulist, portiersloge, 

kantoor  voor  den administrateur, ruime garderobes enz. 
g. Een woning voor  den administrateur  bevattende 4 

kamers, keuken enz. Een idem voor  den pachter  der  buf-
fetten, bevattende 3 kamers, keuken enz. 

Verder  aan te brengen ruime retiraden voor  mannen en 
vrouwen, trappen, corridors, nooduitgangen etc. 

n de kelderruimt e zijn bergplaatsen voor  stoelen en 
tafels te ontwerpen, ruimten voor  de centrale verwarming 
met annexe brandstoffenbergplaats, wijn- bier  en provisie-
kelder, benevens ruime keuken, met bijkeuken, onder  eeu 
der koffiezalen en in communicatie met het buffet in die zaal. 

e lokalen, genoemd onder  d, e en f kunnen op de ver-
dieping worden ontworpen, de zalen voor  de kleinere bijeen-
komsten en de leeszaal moeten, behalve van uit den hoofd-
ingang, ook bereikbaar  ziju van uit afzonderlijke ingangen. 

Gevraagd worden de plannen van alle verdiepingen op de 
schaal van 1 ii 500 ; de gevel aan het plein (waaraan de 
hoofdingang moet gelegen ziju) benevens eeu zij- of achter-
gevel op de schaal van 1 a 200 ; twee doorsneden eveneens 
op de schaal van 1 ïi 200, een detail van den voornaamsten 
gevel op de schaal van ] ü 25, benevens een perspectivisch 
aanzicht in de groote zaal. 

Stij l en behandeling der  teekeningen worden vrijgelaten; 
uit de inteleveren teekeningen moet de indeeling en 
samenstelling van het gebouw, zoo ook de constructie van 
kappen als anderszins, goed zijn te onderkennen. 

Amsterdam, 1 i 1893. 
Namen» het Bes/uur, 

 \e Secretaris a. i. 
. . . . 

E G V A N  ET " 

(Zie voor het programma ons vorig nummer) 

Wi j  architecten, wij  mogen ons verheugen in twee gebeur-
tenissen, de een direet, de andere indirect van groot belang 
voor  ons, omdat zij  beide van officieelen kant komen, dus 
beide min of meer  een getuigenis in zich bevatten. 

AVi j  bedoelen namelijk het instellen van den Prix de 
e voor  architecten door  de g en het uitschrij -

ven van een prijsvraag voor  een vestibule decoratie door  de 
. „Art i et Ainicittc. " 

t het instellen van dien Prix de , betuigde de 
g als 't ware openlijk dat voortaan de architectuur 

niet minder  bij  haar  in tel zou zijn als de schilder- of 
beeldhouwkunst, en nu schrijf t de . A. et A . een prijs -
vraag uit voor  een muurbeschildering, d. w z. niet voor 
een gewoon schilderij, maar  voor  een schildering die een 
verfraaiend onderdeel van een stuk architectuur  zal uitmaken. 
Bestuurderen der  maatschappij  willen zoo 't schijnt hiermee 
te kennen geven, dat zij  't nu toch ook eindelijk moe be-
ginnen te worden, dat altij d zoo verschillend eu niets-met-
elkaar-uit-te-staan hebbend werken van architect en schilder, 
en tonnen de uitstekende meening te hebben, dat als een 
architect een mooi gebouw gemaakt beeft, er  dan een schil-
der moet komen, die met muurbeschilderingen dat gebouw 
versiert. t uitschrijven van die prijsvraag beteekent dus 
zooveel als een toenadering van de schilders tot de architecten. 

Wat is die bedoeling niet uitstekend, — 't is nu alleen 
maar  dubbel jammer, dat Bestuurderen van „Arti "  (allen 
schilders op één architect na) zoo weinig inzicht blijken te 
hebben iu zake architectuur. 

 moet Bestuurderen van „Arti "  toch niet onbekend zijn, 
dat een architect en een schilder  en een beeldhouwer drie 
menschen zijn, die allen voor  hun kunst — zoo verschillend 
in expressie — toch alle d e z e l f de mooie natuur  ten 
grondslag hebben, en dat die natuur  op ieder  van hen 
d e z e l f de indrukken maakt, en die indrukken , omdat 
ze alle drie verschillende temperamenten hebben, bij  alle 
dri e op verschillende manier  worden omgewerkt, zoodat de 
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één zijn mooie indrukken in de natuur  ontvangen, 't best 
kan weergeven iu het mooie gelijn van breedopgaande ge-
bouwen rijen , met mooie daken en hooge slanke torens; 

terwij l de schilder  diezelfde indrukken , in h e in omge-
werkt 't best weergeeft in mooie kleuren eu zachte lijnbe-
weffingen; — e n dat een beeldhouwer, weer  dezelfde 
indrukken in zich zou verwerken tot royale lijngolvingen 
om de deinende modelés zijn figuren. Zoodat dus iemand 
die architect is, niet vandaag een gebouw kan ontwerpen 
en morgen met datzelfde gevoel als waarmee hij  dat gebouw 
maakte, een schilderij  kan schilderen, néén — daarvoor 
moet hij  't gemoed van een schilder  hebben r nu is er 
een man tusschen den architect en den schilder, die min 
of meer  overgang tus«chen hen vormt, en die man is een 
decoratieschilder; een man die de dingen niet ziet als een 
oewuon schilder  (in den zin des woords zooals die tegeuwoordig 
begrepen wordt, — eeu schilder  als Jacob s of G. . 
Breituer), maar  die de indrukken in zich opgenomen half 
reëel weergeeft, half omgewerkt tot figuren, ornamenten, tot 
stukken vlakke architectuur. 

't s duidelij k dat zoo'n man een geheel ander  tempera-
ment zal moeten bezitten als een architect of ook als een 
schilder, en dus dat ook een gewoon schilder  — hiermee 
bedoelen wij  iemand die tot nogtoe uiets deed als land-
schappen of stadsgezichten of portretten of zoo dergelijks 
schilderen — morgen maar  niet zoo ineens een muurschil-
dering kan gaan maken, om de dood eenvoudige reden dat 
hij  't temperament er  niet toe heeft; hij  zal dus perse iets 
leelijks maken, iets dat géén muurschildering is — of hij 
maakt iets zooals hij  't niet ziet, hij  zal iets willen maken 
zooals a n d e r en het zien, en dat kan hij  natuurlij k niet, 
iu 't kort — 't zal zoo'n man dus totaal mislukken. 

En nu is die prijsvraag uitgeschreven voor  jeugdige kun-
stenaars. Wi j  nemen eens aan dat zij  nog jong ziju, die 
den leeftijd van dertig jaar  nog niet bereikt hebben, dat 
zij  hun richin g nog niet geheel en al gevonden hebben, 
dat zij  dus nog voortgeholpen mogen worden. Nu is er 
van alle schilders die boven de 30 jaar  zijn hier  in Neder-
land — van wie dus voorondersteld kan worden dat zij 
hun richtin g gevonden hebben en min of meer  eeu positie 
zich gemaakt hebben — slechts een hoogst enkele, die zijn 
sporen als decoratieschilder  verworven heeft. n dus een 
schilder  van boven de 30 jaar  aan deze prijsvraag zou mee-
doen, zou hij  door  dat feit zelve een inconseqentie tegenover 
zich zelf begaan, en een ridicuu l figuur  maken door  zijn 
gebrek aan eigenkennis. 

Uit het midden der  jongeren dus, zal één moeten opstaan 
die zal moeten tooueu het temperament van een decoratie-
schilder  van echt ras te bezitten. — r waarom hebben 
Bestuurderen van //Arti "  dan niet gedaan als de vorige jaren, 
dat alleen zij, die beneden de 30 jaar  zijn, nog tot de 
jongeren gerekend mogen worden; om op die manier  èn 
ouderen èn jongeren een échec te "besparen. 

En dan heeft toch zeker  de eenige architect die tot 
bestuurderen van //Arti "  behoort de andere heeren welinge-
licht, dat als uien eeu vestibule moet beschilderen — al is 
het ook maar  een deel daarvan — men eerst z e er  g o ed 
v«n de architectuur  dier  vestibule op de hoogte moet zijn, 
o'ndat het toch die architectuur  is die versierd moet wor-
den, dat cr  dus in plaats van die — voor  iederen schilder 
totaal onbegrijpelijk e — teekening en beschrijving een vol-
ledige plattegrond en twee doorsneden van die vestibule 
verkrijgbaar  moesten zijn, dat iedere schilder  die meedeed 
goed kon zien hoe zijn werk verlicht werd, en vanwaar  het 
t e zien is, eu voornamelijk welke architecturale verdeeling 
de omgeving heeft, hoe de schildering zal staan i n die 
"chiteetuur . Wi j  drukken zoo sterkelijk op deze duidelijk -

eid van teekening, omdat zoo weinig jonge schilders cenig 
%'" p van architectuur  hebben, en door  dat feit zelve be-

Wljzen, ook zoo weinig aanleg te hebben om een decoratie 

te schilderen. Wel stellen bestuurderen van „Arti "  de vesti-
bule ter  bezichtiging van belanghebbenden, als ze klaar  zal 
zal zijn in September, maar  dan zou men eigenlijk tot dan 
moeten wachten om zijn werk te beginnen, dus méér dan de 
helft van den tij d laten voorbijgaan zonder iets te kunnen doen. 

En nu wij  meenen aangetoond te hebben, dat van de jon-
geren alles verwacht moet worden, als de teekeningen wat 
duidelijker  waren en de vestibule in September  af komt, vra-
gen we of Bestuurderen van „Arti "  dan toch niet beter 
gedaan zouden hebben, door  eigenlijk dit geheel nieuwe ter-
rein eerst eens te verkennen met het vragen naar eene 
schets, en dan eens te zien wie der  thans jougeren nu 
eigenlijk wel 't meest decoratieschilder  is, vooral ook met 
het oog op de hooge kosten die de uitvoering van een 
dergelijk groot doek onvermijdelij k met zich zouden mee-
brengen. Want wie toch der  jongere schilders, die meest 
allen finantieel steun behoeven, kan om die zeventien honderd 
gulden, met zeer  weinig kans te winnen, zich de uitgave 
getroosten van zeker  wel honderd vijfti g gulden, met het 
vooruitzicht dit totaal voor  niets t; doen. 't s immers om 
jonge kunstenaars geldelijk bij  te staan dat dit fonds „Wil -
link van Collen"  is tot stand gekomen. Waarlijk , wij 
architecten, wij  mogen dc goede bedoelingen van „Art i et 
Amicitia; "  zeer  prijzen, maar  't is zeer  jammer dat de uit-
voering zoo vèr  beneden deze goede bedoelingen blijft . 

E E N W . 

Woensdag 3 i 1.1. werd het nieuwe theater  „d e Ver-
eeniging"  in de t met eenige plechtigheid geopend. 
Vooraf een cantate, waarin op ondubbelzinnige wijze de lof 
gezongen werd van architect, aannemer, décorateur enz. b.v. : 

c schepper  van dit groootsch ontwerp 
s Wigman, die met zeer  veel zwier, 

Al s architect, dit heerlijk werk 
t eerst gebracht heeft op papier! 

Achter  sommige bijvoeglijk naamwoorden een vraagteeken 
te plaatsen ad libitum . 

Ook de aannemer wordt niet minder  loll'elij k betokkeld, 
hoort maar  : 

j  die den bouw heeft aangenomen, 
En recht heeft op crkcnt'lijkhei d 
s T.igthart , die op korten tij d 

Zij n ijver  heerlijk ziet bekronen! 

n nog de décorateur, die wist: 
n zulk een korten tij d de zaal 

Te dccoreeren met veel praal! 
enz. enz. 

Tot zoover  deze heerlijke cantate, nu het inwendige. 
e zaaldecoratie is als het programma, vol afwisseling, 

allerlei heterogene vormen, geen eenheid, geen leidende 
gedachte ; één zonderlinge combinatie van -
kroonlijsten, van Grieksche randen, van teere rozen, gewild 
pretti g door  kleurenvertoon, meewerkend bij  avond tot de 
gezelligheid van een café chantant. e zitplaatsen, ten 
minste die van de parterre, goed gesteld ; op het baleon 
echter  zal ongeveer  de helft der  Uwscfiomcers, ioe/zoort/ers 
moeten zijn, daar  op sommige gedeelten alleen het bovenge-
deelte van het tooneel zichtbaar  is. 

Verder  eeu foyer  die wel wat somber  is en daaronder 
de vestibule, met het oog op paniek zeer  onpractisch ver-
sperd door  vitrines. 

G  E T "  te . 
Vergadering gehouden 20 April . 

Nadat mededeeling wns gedaan van een ingekomen schrijven van . G. 
Galland, waarin hij  mededeelde het ecic-lidmnutschnp der  vereeniging „Art i 
et e volgaarne aan tc nemen cn zou trachten zooveel mogelijk iu 
het belang van Art i in 't buitenland werkzaam le zijn. werden als werkende 
leden der  vereeniging aangenomen de heeren S. Vosmaer. directeur  der 

e plateelbakkerij , E. F. Ehnle, architect en Th . . 
Snakes, . goud- cn zilversmid en als kunstlievende leden de heeren, F. 

, kunstschilder, A . Wijn , architect, . Gugelot, huisschilder, G. 
. Stevens, tnpijtiabrikunt . . J . s en G. . Vcrstccgh, bouwkun-

digen te . 
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a verkreeg de heer s het woord tot het doen van eenige 
mededeelingen over  óje glasschilderkunst. 

n en ander  hieromtrent mede te deelcn, zegt spreker, is misschien 
daarom van belang omdat men in onze dogen weder  meer  en meer  begint 
de groote gebouwen, cn zelfs deftige burgerwoningen, tc versieren met mozaik-, 
geschilderde- en gebrande glasramen. n voor  men de kunst verstond 
glas te schilderen cn te branden, vervaardigde men reeds de zoogenaamde 
mozaik fa mm cn versierde daarmede de paleizen cn bnsiliken. 

e Egyptenaren reeds hadden gekleurd glas waarmede zij  hunne vazen en 
potten versierden. Na de -te eeuw begon men ook in ë cn Frankrij k 
gekleurd glas te gebruiken, echter  nog zeer  primitie f werd dit in bont of 
steen gezet. Een abt, r  genaamd, kwam dan ook in de 5c eeuw op de 
gedachten stukjes gekleurd glas door  middel van ijzer  of lood tc verbinden 
en tot een geheel van verschillende kleuren te vereenigen waardoor  men 
geraakte tot het maken van . Van glas schilderen was toen 
nog niets bekend, evenmin kende men toen nog de diamant en het glas 
werd dan ook met een gloeiend ijzer  afgesneden of liever  gezegd afgebroken. 
Tot de helft der  10e eeuw is men zoo voortgegaan, uit welk tijdvak de 
kunst om glas te schilderen begint te dateeren. 

Alles is echter  nog zeer  primitief , enkele lijnen worden aangegeven om 
de vele loodlijnen te vervangen en evenzoo wordt door  het gekleurde zelf, de 
schaduw in de plooien van draprriën . alsmede van ornamenten aangegeven. 

e natuur  trachtte incn hiermede zooveel mogelijk weer  te geven. Bij  hel beschil-
deren werd niet gelet op verhouding of perspectief men stelde meer  een 
harmonisch geheel van kleuren samen. n om de gcloorigen op die 
wijze er  beter  mede bekend te maken, aangezien er  nog geen sprake was van 
gedrukte gebedenboeken, vindt men dc meest duidelijk e voorstellingen alleen 
uit de e Schrift . Groote figuren, enkele uitgezonderd, zyn uit dien lij d 
bijn a onbekend. n maakte meest e doorschijnende mosaiken waarbij 
hoofdzaak was het algemeen verkregen ctfect. n zag in die ramen b. v. 
voorstellingen waarin voorkwamen blauwe, gele, of groene paarden volgens 
dc noodzakelijkheid van het plaatsen der  kleuren cn alhoewel zulke onzin stootcud 
werkt op den geest was de harmonie der  kleuren bewonderenswaardig. 

e wijze van beschilderen blijf t zoo voortgaan tot de 13e eeuw, de 
figuren zijn stijf en van perspectief wordt nog geen gebruik gemaakt. n dien 
tij d beginnen ook de ijzerverbindingen ecu groote rol te spelen in de orna-
mentatie. Alles moet naar  de teekeningen der  bmwmecsters vervaardigd 
worden en de glasschilder  heeft eenvoudig hiernaar  zijn glas in te richten. 

e beschilderingen blijven nog primitief , zoo wordt bijv . een tempel voor-
gesteld door  een fronton met enkele kolommen, een kerk door  een poort met een 
torentje, een livier  door  een golvende lij n enz. e composities dier  geheim-
zinnige voorstellingen zijn geheel allegorisch en hun verklarin g is somtijds 
geheel onmogelijk. Vindt men de glazen uit de 12e eeuw slechts zeldzaam, die 
der 13e eeuw vindt men daarentegen nog in overvloed. A l die fraaie ruiten te 
bespreken zou te ver  voeren, alleen zij  daarom gewezen op die in de e 
te Parij s alsook op dc 146 vensters in de kathedraal van Chartres, welke 
laatste 1659 motieven behelzen, waaronder  28 van Ambachten, diverse histo-
rische figuren, voorstellingen uit het Oude- en Nieuwe Testament enz. 
Prachtig is de indru k van die glazen wanneer  de zon hare stralen door  die 
harmonische mozniken zendt, ja men zou zich bijna verbeelden dan verplaatst 
te zijn in een dier  fantastische paleizen uit dc duizend en één nacht. n de 
14e eenw begint de schilder  zich minder  bezig te houden met het geheel 
der vensters, het glas en de architectuur  vormen met meer  dat harmonische 
geheel. j  wordt zelfstandig, de schilder, zoekt volmaakte navolging der  na-
tuur , en begint groote, alleenstaande, goedgeteckende figuren te schilderen. 

r  en meer gaat hij  afwijken van dc vroegere schilderwijzen, elk venster 
op zich zelf wordt een kunststuk en 't is in de. 14e eeuw dat dc glasschil-
derkunst zijn hoogste punt bereikte, 't Zij n niet alleen meer  dc kerkramen 
die beschilderd worden, maar  ook die van paleizen, kasteden en rijk e wonin-
gen, de laatsten veelal met familieportretten en geslachtswapens. Zoo 
algemeen en overweldigend werd de smaak voor  bet geschilderd glas dat de 
koningen van Frankrij k hunne bescherming en privilegiën verleenden aan 
allen, die dc glasschilderkunst beoefenden. Als ccn edel bedrij f werd die kunst 
beschouwd en ieder  edelman mocht haar  uitoefenen zonder iets aan zijn adel 
te kort te doen. i V en i  oetroieerden zelfs patentbrieven aan 
de glasschilders en verklaarden hen vry van alle diensen en belastingen. 
Onder  de frnniste glazen vun dien tij d zijn te rangschikken die der  St. Tho-
maskerk en de kathedraal te Strasbourg, afkomstig van .lean de m die 
omstreeks 1348 leefde. 

r  en meer  verwijder t dc schilder  in de 15e eeuw zich nog van zijne 
voorgangers der  12e en 13e eeuw, dit wil zeggen uit den tij d dat de ramen 
nog ccn geheel vormden met de generale decoratie der  gebouwen. t zijn 
eigenlijk geen glasschilderingen meer  die men maakte, maar  wel schilderijen 
op glas geschilderd, waarmede de glasschilder  tracht tc wedijveren met de 
olieverfschilderingen. Om het naar  juiste waarde tc kunnen bcoordeelen ver-
liest het helaas te veel van het effect op eenige afstand. 

Zoo ecne omwenteling in de glasschilderkunst geschiedde echter  niet alléén 
door  omwending in de gedachten der  schilders. Twee groote ontdekkingen 
in de scheikunde brachten dit mede te weeg. n vond namelijk het zilver-
geel cn de kunst om glas te maken aan cene zijde gekleurd, zoodat de cénc 
zijde van het glas dc gewone kleur  licht groen had en de andere zijde eene 
dunne laag gekleurd was, zooals b.v. rood of blauw. Wild e men nu op een 
ronden grond, blauw, geel of groen b.v. aanbrengen, dnn werd op die plaatsen de 
kleur  met amaril weggeslopen, zoodat het blanke glos dan weer  te voorschijn 
kwam waarop dc gcwcnschtc kleur  was aan tc brengen. c kunst van het afslijpen 
der kleuren cn het aanbrengen van émailvcrven bereikte vooral in de 16c 
eeuw den hOogsten graad van volmaaktheid. e teekening en uitvoering werd 
steeds fijner , zoodat het meer  op tniniututirschihlcrc n ging gelijken, en de 
geheele kunst bestond dan ook in dc teekening eu het afslijpen eu aanbrengen 
der kleur  met emuilvrrf . Welke volmaakte bekwaamheid cn oneindige schoon-
heid van details ook werd verkregen, er  was gebrek anti ware harmonie, zooals 
die bestond in dc 12c en 13e eeuw. r  de uitvindin g der  boekdrukkunst, 
die het gebruik vau gebedenboeken algemeen maakte en waardoor  mee. 

licht in de kerken werd vereisebt, alsmede dcor  de geloofsoorlogen en refor-
matie werd van lieverlede het gebruik van der  grisailles vermeerderd cn dat 
der sterk gekleurde glazen verminderd, en van af het einde der  16c eeuw 
begint de glasschilderkunst dan ook te verminderen, totdat gedurende de 
Fransche omwentelingen de kunstwerken van eenwen in enkele maanden 
door  het volk werden vernield. Gelukkig zgn enkele fraaie glazen gespaard 
gebleven, waaronder  die tc Auch, geschilderd door  Jean de , en ande-
ren, benevens de schoone grisailles in de wachtkamer van het kasteel d' 
Ecouen. vervaardigd naar  cartons van l door  Bernard Palcssy. e 

e glasschilderkunst gerankte na dien ty'd in verval cn schilders van eenige 
bekwaamheid waren genoodzaakt hun land te verlaten en deze vestigden zich 
in , Zwitserland cn Engeland. Vooral in Zwitserland bleef de kunst 
nog in waarde en van daar  dan ook nog steeds dc traaie Zwitsersehe glazen, 
die eigenlijk miniaturen zijn der  groote glazen uit dc 15c cn 16,: 
eeuw. Eerst in dc eerste helft dezer  eeuw begon de kunst van glasschildcren 
en branden weer  te herleven. 

Alsnu trad spreker  in details omtrent dc techniek der  ouden, die daarbij 
met veel bezwaren hadden te kampen. Zoo moesten zij  hunne verven zelf 
maken, terwyl thans door  de vorderingen der  chemie, de rijkst e verscheidenheid 
emailverven wordt aangeboden. e techniek der  glasschilders uit onzen 
tij d werd mede besproken cn gewezen op het uitmuntende bijtmidde l „het 
fluor  waterstof'  dat dc tegenwoordige schilder  ter  zijner  beschikking heeft. 
Ook over  de moffel waarin gebrand wordt cn over  het branden der  kleuren 
zelve werden nog tal van bijzonderheden medegedeeld. e meening, dat de 
tegenwoordige glasschilders in hunne producten achter  zouden staan bij  die-
der ouden is volgens meening van den heer s onjuist. t eigenaardige 
der oude glazen is veel te danken aan de verwering door  den ty'd, die de 
kleuren soms geheel verandert, meest in hun voordeel. Na verloop van tyden 
zal zeer  waarschijnlij k die invloed zich ook openbaren op de ihans vervaar-
digde glazen. r  tal van antieke en nieuwe geschilderde en gebrande 
glazen, door  den heer s vervaardigd, werd een en ander  aanschouwelijk 
gemaakt. 

Behalve deze glazen was nog tentoongesteld een fraai tegeltableau vervaardigd 
naar  het ontwerp van den heer  P. J . den g in de fabriek " 
zy'nde een geschenk van de zangvereeniging „Toonkunst "  aan den heer  S. 
de e en eenige werkstukken van het nieuw aangenomen werkend lid 
Th . . Saakcs, bestaande uit twee zilveren bekers, waarvan één gemaakt in 
1884 voor  den heer  A . C Baron Snouckaert van Schouburg. door  hem bij 
het verlaten van den dienst aan het regiment ten geschenke aangeboden, 
waardoor  thans welwillend ter  bezichtiging afgestaan en één gedreven naar 
een meesterstuk van de 16e eenw uit dc collectie , benevens een 
zilveren millieu. r  Jhr . . W. V. de Steurs was voor  dezen avond een 
fraaie collectie oud gedreven zilver  ter  bezichtiging afgestaan. 

Na mededeeling dat in de maand i een bezoek zal worden gebracht 
aan de fabriek "  en nadat dc aanstaande zomerexcursie bepaald 
was naar  Amsterdam cn Baarn, waarvoor  ecne commissie het plan verder 
zal uitwerken, werd deze laatste vergadering in dit saisoen gesloten. 

. 

— Naar  wij  vernemen heeft de heer  Wennckcrs zyn ontslag genomen als 
. Wij  vermelden dit als een succes voor  onze opvattingen betref-

fende de scheiding van - of Gemeentebetrekking vau de uitoefening 
van het architecteubedryf. e in welke dezer  twee vakken de heer 
Wcnnekers het meest tehuis is, mogen we aannemen, dat zijne vocatie 
voor  architect hem thans tc machtig wordt, en hij  zich dientengevolge 
genoodzaakt ziet het ijkers-ambt pry's tc geven. 

— e vergaderzaal van den d in het gebouw van de Tweede r 
wordt gerestaureerd, bepaaldelijk in de plafondbeschilderiug en wandversiering. 

t werk is thans onderhanden genomen. 

— t restauratie-werk in de ministcrzaal van de Tweede r is opgedragen 
aan dc firm a Trautwtin , hier  ter  stede. 

T N . 

e Europeeschc e is voornemens om in Galatz een paleis 
op te richten ten dienste van hare verschillende administratieve bureaux. 

t gebouw zal verrijzen in een prachtig park cn vorstelijk worden inge-
richt . Voor  den bouw is een millioen francs beschikbaar  gesteld. 

N ENZ 

Aan den heer . Couvée, gemeente-architect le Zicrikzee, is op zijn ver-
zoek, met ingang van 1 Juli , eervol ontslag verleend. Tot vervullin g dezer 
vacature zullen sollicitanten worden opgeroepen op een jaarwedde van f 1401). 

c heer . F. Oortgijsen is met ingang van 16 i a.s. benoemd tot 
opzichter  lc klasse van den . 

Aan den heer  J . P. . de n is met ingang van 1 , eervol ontslag 
verleend als tijd.-adj.-ingcnicu i bij  de werkzaamheden tot verspreiding van 
het herziene A . P. 

t ingang van 1 i is de tijd.-adj.-ingenieur . van Gorsel, van dr 
werken van de Waal overgeplaatst by die van den n Waterweg. 

e heer  W". P. . n is, tot 1 i 1891, benoemd to (buiten-
gewoon opzichter  bij  het maken en inhangen vun zes paar  ijzeren deuren 
en twaalf rioolschuiven voor  de schutsluis tc . 

c heer  A. Ovcrborch is tol 1 t 1891 benoemd tot buitengewoon 
opzichter  lii j  den bouw van een post- cn telegraafkantoor  te . 
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Bijdragen te adressecren aan den r  W. T C Z N . . 
 120 tc Amsterdam, en al wat de Administrati e van 

het Genootschap betreft, aan den len S American hotel te 
Amsterdam. 

N VAN T . 
t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-

zonden, aan alle leden van het Genootschap. e jaarlijksch e contributi e 
voor  bet lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (tc Amsterdam w o o n a c h t i g ) . . .. ƒ 12.— 
., kunstlievende leden „  10.— 
„  buitenleden » 7.50 

N V A N T . 

Bijdragen voor  het plaatwerk //de Architect"  op te zenden 
aan den heer  W . t Cz., t 120. 

Namens het Bestuur, 
 \e Secretaris a. i. 

. . . . 

E G V A N  ET . 

n wedstrijd lokt van verschillende zijden nogal kritie k 
uit, niet het minst van de jonge schilders zelve, waarvan 
écu zich hun tolk noemt en ziju meeningen in een ingezonden 
stuk in de Amsterdammer deze week kenbaar  maakte. 

Ook de heer  v. d. Pek zond in het Amsterdammer Weekblad 
een stuk in, terwij l de heer  Veth zich begrijpelijkerwijz e 
ook niet van kritie k onthoudt. Allen nemen verschillende 
standpunten in, om vereend het Bestuur  van „Art i et Amicitia " 
tot andere bepaling te noopen. 

Genoemde schrijver  iu de Amsterdammer zegt o.a 
k heb mij  in myn artikel van g j.1. min of meer  geplaatst op 

t standpunt van een schilder, en zoo verheugt het mij  des tc meer  van 
den kant der  vcrccnigdc jonge architecten van Nederland een zóó stcvigen 
steun le krijgen . k bedoel het artikel in het orgaan van het genootschap 
Architectura et Amicitia, en het stukje vun den heer  Van der  Pek in 't 
«eikblad De Amsterdammer. 

e heer  Van der  Pek behandelt de zaak uit een meer  technisch oogpunt 
aan dc redactie van Architectura, die 't meer  van principieel stundpunt 
onderhanden neemt, cn daarom neem ik die twee stukjes bij  elkaar, elkaar 
aanvullend, als nog al stevige manifestatie van den kant der  architecten 
tegen deze prijsvraag, die bun, zoonis ze zelf beweren, nog al nu aan het 
aarte ligt, omdat er  de versiering gevraagd wordt van een stuk architectuur. 

't l wat willen nu de architecten F 
j  dunkt, zo zeggen 't nog al duidelijk . e e van Architectura 

loont langs principieelen weg aan dat het zoo maar  niet gaat eens even 
'cn muurschilderingetje tc gaan maken — omdat daar  toevallig een prijs -
vraag vuur  uitgeschreven ia —  maar  dat men, wil men het goed doen, daar 
aea speciaal temperament voor  moet hebben, op een zeer  bijzondere manie! 

de natuur  voor  moet zien, en dat er  van dc schilders boven de 30 jaar 
maar  ccn hoogst enkele is, die dat temperament bezit, cn zoo er  dus anderen 
dan zij , van dien leeftijd, aan deze prijsvraag mee zouden doen, niet erg 
veel zcltkcnnis aan den dag zouden leggen, eu om hun dit échec te besparen, 
cn omdat het een prijsvraag voor  jongeren is, zoo zouden dc architecten — 
zooals ook ik dit wenschte — de bepaling in 't programma willen zien 
opgenomen, dat alleen zij . die beneden dc 30 jaar  zijn, zouden mogen meedingen. 

V.a dan wijzen dc architecten op de zoo geringe kennis van de bouwkunst 
onder  de jongere schilders, en hun beweren is maar  nl te waar. /.ij  zeggen 
dat het noodig is dat men veel kennis vun architectuur  heeft om een 
muurschildering te maken. j  dunkt dat niets natuurlijke r  is dan dut, want 
iemand die iets versiereu moet, zal toch eerst goed doordrongen moeten 
zijn van 't wezen van datgene wat hij  moet versieren, wil hij  het goed doen. 
En om goed op dc hoogte te zijn van w a t hij  moet versieren, vragen de 
architecten naar  uitgewerkte teekeningen eu plattegronden van die vestibule, 
want zooals de heer  Vau der  Pek schrijf t zou alleen d i e g e n e z o n d er 
de teekeningen de vestibule kunnen decoreeren, die zelf t e g e l i j k cn 
aichitect. è n schilder  van die vestibule is. 

r  komt dus heel wat voor  kijken om een goede muurschildering tc 
maken, en 't geen dc nrchifcctcn schrijven, bewijst wat ik beweerde, dat 
bet niet voldoende is om een prijsvraag voor  ecu muurschildering uit te 
schrijven, om overal in den lande decorateurs — zooals zij  wezen moeten — 
te doen geboren worden. 

En dan vragen dc architecten, zooals ik. voor  het nieuwe programma 
naar  een schets. Uitstellen vind ik dit geval wel wat sterk, want de bedoe-
lin g van bestuiirdcrcn van Arti  is veel te goed. 

e heer  Veth behandelt die prijsvraag niet vau uit liet 
standpunt van een schilder, noch van uit het standpunt van 
een architect, maar  van de plaats van iemand die een prijs -
vraag uitschrijft , en dus niet zekere eisehen die men den 
meêdinger kan opleggen, rekening te houden heeft. 

En de heer  Veth toont aan dat er  veel te veel gevraagd 
wordt van hen die meê zullen dingen, en dat er  veel kans 
bestaat dat zooveel werk en moeite tot niets zullen doen 
leitien; en dan wenschte ik er  nog wel bij  te voegen, en 
mag dat een jur y vergen vau een wedstrijd voor  jongeren, 
die zij  zoodoende financieel wil steunen ? e heer  Veth be-
schouwt het nog niet eens van dien kant, maar  hij  had aan 
een drietal in de termen vallende schilders een uitnoodiging 
willen zien toekomen. j  wil een besloten prijsvraag dus. 

e opinie van den lieer  Veth kunnen we echter  niet 
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deelen, tenzij  het getal aanzienlijk uitgebreid worde, waar-
door  vanzelf weder  het karakter  van algemeene prijsvraag zon 
verkregen worden. — Wel is waar, zijn slechts weinigen 
te beschouwen als decorateurs, doch waar  in beginsel een 
prijsvraag aangenomen wordt voor  jongeren, moet men ook 
obscure jongeren met talent — gelegenheid geven zich te 
openbaren. 

e inzender geeft in De Amsterdammer den 
raad een schets of een ontwerp te eischen, na nog vooral 
er  op aangedrongen te hebben den SOjarigen leeftijd als 
maximum te stellen vcor  eventueele concurrenten. 

r  nu zullen Telen zeggen, een schets is eigenlijk een ding waar  men 
weinig aan heeft; velen kunnen een schets op een zouveelste der  ware grootte 
heel aardig maken en 't blijk t dan bij  de uitvoering dut zij  toch zoo heel 
erg knap niet zijn. n nu meen ik , dut zij  die dat zeggen, misschien gelijk 
kunnen hebben voor  een teekening of krabbel, vlug dnar  neer  gezet, van 
cen schoen of van een s'illcven of van een figuur  o!'  zoo iets, maar  nn is 
de schets — beter  gezegd het ontwerp — voor  een muurschildering toch 
weer  heel iels anders dan dc schets van een schoen. j  't teekenen van een 
schoen, komt 'ter  weinig op aan, waar  die schoen op 't papier  staat, maar 
bij  ' l ontwerp voor  cen muurdecoratie is dc hoofdzaak dat de onderdeden 
dier  teekening gord tegenover  elkaar  gepondcreerd zijn, dut zij  in grootte 
en kleur  eu lijubcwegingeii legen elkaar  overal opwegen, zoodat zij  samen 
vormen één groot ornament dat een stuk architectuur  versiert, zooals dc 
architecten dit zoo duidelij k zeggen. n dit dunkt mij  is heel duidelij k tc 
zien uit een klein ontwerp, als men 't maar  vau dien kant bekijkt , maar 
beter  toch nog uit de ware grootte van de schildering zelve. Natuurlijk . n 
daancn zou ik voor  willen sluun een ontwerp lc vragen op ware grootte,een 
carti / zooals men dat noemt uitgevierd op papier  met krijt , of houtskool, 
of pastel of waterverf, of met n'imporl e quoi. 

n als dc jur y als in vorige jaren 't meest zal gaan letten op «nauwkeurige 
teekening en goede uitvoering"  cn eerst eens wil weten of iemand die dat 
goede ontwerp gemaakt heeft, ook goed leekenaar  is (kan het bijna wel 
anders) dan z udcu zij  één der  figuren, op ware grootte, half of geheel ge-
schilderd, kunnen vragen. 

a dan zou het meer  dan wensehclijk zijn waar  dc h.h. architecten allen 
zoo op drukken, dut cr  goede architectonische teekeningen van die hal ver-
krijgbaa r gesteld werden, want, zooals zij  zeggen, tot September, en misschien 
nog langer  wachten, is wel ecu beetje erg lang. 

n nog een dim; zouden wij  wenschen, waar  noch de heer  Vcth, noch de 
h.h. architecten over  spreken, namelijk dat bestuurderen van Arti  zich als 
vorige jaren eenige schilders als juryleden zouden assnmeeren, en ik bedoel 
hiermee die schilders, die. zoonis de h.h. architecten zich uitdrukken , »hun 
sporen uls decoratieschilder  al meer  dan verdiend hebben." 

En mochten bestuurderen van Arti besluiten dergelijke veranderingen in 
hun programma ann te brengen, zij  zouden, zoouls ik vroeger  schreef, hun 
man. cen jongere vinden, cn zoodoende aan velen van hen gelegenheid geven 
om mee te doen cn veel onnoodigc kosten cn moeite besparen. 

En nu meen ik mij n verlangens, dc verlangens der  jongere schilders — 
gesteund door  't denken van iemand als dc lieer  Jan Vcth, iu wicn wij 
jongeren — en zeker  bestuurderen van Arti ook —  uilen een man van 
buitengewone begaafdheden hoogschatten; en door  het willen der  jongere 
architecten van Nederland, onze bondgenooten in den strij d naar  vooruitgang 
— den bestuurderen van Arti, als zoodanig beheerders vrn 't fonds Willin k 
vau Collen, wel zeer  duidelij k tc hebben voorgehouden. 

Ook de Telegraaf bespreekt in zijn rubriek n eu 
Wetenschappen"  deze prijsvraag, en citeert daarbij  ons 
vorig artikel , om te eindigen met den wensch, dat bestuur-
deren van „Arti "  doen wat door  zoovelen wenschelijk wordt 
geacht: omwerking van hun prijsvraag. 

Waar de bedenkingen van verschillende zijden zoo over-
eenkomen in hunne strekking, zien we met belangstelling 
de a.s. handelingen van „Arti "  tegemoet. Ook deze maat-
schappij  heeft in zekeren /.in een verjongingskuur  ondergaan, 
de vroegere bestuursleden hebben hunne zetels ingeruimd 
voor  niet minder  talentvolle leden eener  jongere generatie, 
er  bestaat dus alle hoop dat aan de billijk e eischen dezer 
jongeren zal tegemoet gekomen worden. 

OVE E E G V A N 

STEEN EN N ONZE . 

n zijn onvergelijkelijk e „Entretien s sur  1'Architecture"  (*) 

zegt Viollet les , spreken de overden toestand der  bouw-

kunst in de 10e eeuw o.a. het volgende : 

(*) Uitgave van de e Centrale d'Architeclure , Ancicnne maison 

, Paris, 2 e . 

n moet den moed hebben het te erkennen, op het 

gebied van Architectuur , onderworpen aan vele vooroordeelen, 

een groot aantal traditié'n , gewoon aan verwarring, ontbreken 

ons ideën zoowel als beginselen, en hoemeer  de mouumenten 

die wij  oprichten zich overladen met details, hoe rijke r  zij 

zijn door  de samenvoeging van talrijk e elementen, des te 

meer  verraden zij  het- vergeten der  groote beginselen en 

de afwezigheid van idee bij  de artiesten die zich tot hun 

uitvoering aangordden." 

e ateliers onzer  architecten zijn vervuld van motieven, 

boeken en teekeningen, maar  wanneer  het erop aankomt 

het geringste gebouwtje te maken, wanneer  overvloed van 

materieele elementen ons ten dienste staan, dan is de gedachte 

van den artiest onmachtig iets origineels, iets nieuws te 

trekken uit zoovele documenten zonder  kritie k tesaam gebracht. 

n wijst overal op kwaliteiten, op bestudeerdheid, som-

wijlen op eene goede uitvoering, van idee is zeldzaam sprake, 

van het inachtnemen van een principe nog zeldzamer; onze 

monumenten schijnen lichamen ontdaan van eene ziel, de 

overblijfselen van eene uitgewischte beschaving, een onbe-

grijpelijk e taal, zelfs voor  hen die haar  gebruiken en een 

onoverdacht respect voor  zekere vormen, neemt de plaats 

in der  scheppende idee. 

e zal men zich verwonderen als het publiek koud 

blijf t en onverschillig voor  werken zonder  gedachte, te 

dikwijl s ontdaan van redeneering en waarvan men de waarde 

afmeet naar  deu prij s dien ze hebben gekost : dat is zoo duur, 

dat moet dus wel zeer  mooi zijn ! ! ! ! 

t de 19e eeuw eindigen zonder  een eigen architectuur 

te hebben bezeten ? t tijdper k zoo vruchtbaar  aan ont-

dekkingen, dat getuigt van zoo enorme levenskracht, zal 

het aan het nageslacht slechts hibridische werken nalaten, 

zonder  karakter , onmogelijk te klassificeeren ? is die on-

vruchtbaarheid één der  onvermijdelijk e consequenties van onzen 

socialen toestand ? t die af van den invloed op het 

onderwijs uitgeoefend door  een caduque coterie, en kan een 

coterie oud of jong, eene dusdanige macht verkrijgen te 

midden van levende elementen ? Neen zeker niet! Waarom 

dan heeft de 19e eeuw geen architectuur  ? n bouwt veel 

en overal, millioenen worden uitgegeven en ter  nauwernood 

kan men eenige pogingen constateeren om een ware en 

practische toepassing te vinden van de considerabele middelen 

waarover  we beschikken ! Sinds de revolutie der  laatste eeuw-

zijn wij  in eene phase van transitie, wij  zoeken, wij  stapelen 

vele materialen op, wij  wroeten in het verleden, onze bron-

nen loopen over, wat ontbreekt ons dan om een corps te 

geven, een origineel uiterlij k aan zooveel verschillende ele-

menten. Zou dat niet eenvoudig eene  wezen? 

n de kunst zoowel als in de wetenschap, hetzij  men 

studeert, hetzij  men zich voorstelt de verkregen kennis toe 

te passen, doet het ontbreken der  methode met het wassen 

der rijkdommen, slechts de verwarrin g en confusie toenemen, 

de overvloed wordt dan een last. 

„Evenwel moet elke staat van transitie een term hebben, 

moet leiden tot een doel, dat men slechts doorziet vanaf 

het oogenblik, dat men, het zoeken te midden van een 

chaos ideën en motieven van allerlei aard moede, e' 

zich toe zet, zekere principes uit die kern van wanorde te 

degageeren ze te ontwikkelen en toe te passen volgens een 

zekere methode. 

„Ziedaar de taak die ons wacht, waaraan wij  ons hebben 

te wijden met geheel onze ziel, bestrijdende de doodelijke 

elementen die zich in eiken staat van overgang openbaren 

zooals de miasmen zich ontwikkelen uit de materie die in 

staat van ontbinding verkeert. 

e kunst is ziekelijk, de architectuur  sterft te midden 

van den vooruitgang, ondanks energieke levenselementen, zij 

sterft aan overdaad gepaard met een krachteloos bestier. 

r  de kennis zich uitbreidt , des te meer  hebben 

we kracht en juistheid van oordeel noodig om er  ons met 

vrucht van te bedienen, des te meer  zal men tot zeer  strenge 

principes zijn toevlucht moeten nemen. 

e ziekte waarvan de architectuur  schijnt le zijn aangetast, 

dateert van langen tijd , zij  heeft zich niet in één dag ont-

wikkeld, wij  zien haar  toenemen sinds de X V  eeuw tot op 

den tegenwoordigen tijd , sinds het oogenblik dat, na eene 

zeer  oppervlakkige studie der e bouwkunst, waar-

van men in zekere mate beweerde het uiterlij k na te volgen, 

men opgehouden heeft zich vóór alles bezig tc houden met 

het verband, de vereeniging van den vorm met de behoefte 

en de middelen ter  uitvoering. 

„Eenmaal buiten de waarheid is de architectuur  meer  en 

meer  verdwaald op doellooze wegen. Beproevende bij  het 

begin dezer  eeuw de vormen der  antiken te hervatten, zon-

der zich te bekommeren om in de allereerste plaats er  de 

beginselen van te ontleden en te ontwikkelen, heeft zij  geen 

dag haar  val vertraagd. Toen ontdaan van het licht dat de 

rede alleen kan ontsteken heeft zij  getracht zich vast te 

klampen aan de , de , de aanwen-

ding zoekende van zekere vormen zonder  ze te ontleden, 

zonder  tot de oorzaken ervan op te klimmen, slechts de 

effecten ziende, is zij  geworden neo-grec, neo-romane, neo-

gothiek, heeft zij  hare inspiration gevraagd aan de fautasicn 

der eeuw van Francois Premier, aan den pompeusen stijl van 

k , van de decadence der e eeuw, is zij 

onderworpen geworden aan de mode, zootlat uit den boezem 

der  école der  Beaux Art s te Parijs, op dat zoogenaamd 

klassiek terrein, men ontwerpen heeft zien groeien, die de 

meest bizarre mengeling van stijl , modes, tijdperken eu 

middeltjes vertoonden, maar  die nooit het minste kenteeken 

»an originalitei t ons deden zien. t komt omdat er  geen 

originalitei t bestaanbaar  is, tenzij  met waarheid, eu dat de 

originalitei t slechts een der  vormen is die de waarheid aan-

neemt om zich aan ons kenbaar  te maken, en die vormen 
z'j n gelukkig oneindig. 

, «-at ook de pogingen zijn geweest beproefd in den 

laatsten tij d om zooveel stijlen en invloeden te doen samen-

werken, om te voldoen aan al'e fantasiën van het oogen-

blik , wat ons het meest treft in alle moderne monumenten, 

*>et is de eentonigheid. 

n Architectuur  ziju er  om het zoo uit te drukken twee 
"oodzakelijke wijzen waarop men de waarheid moet be-
tichten. 

ii Wddr te zijn volgens het program. Waar te zijn volgens 

constructie-middelen. Wddr zijn volgens het programma de 

dat is exact, angstvallig, de voorwaarden vervullen ons door 

dat program opgelegd. Wuur zijn volgens de constructie-

middelen, dat is dc materialen gebruiken volgens hun aard 

en hoedanigheid. Wat men als kwesties beschouwt zuiver 

de kunst rakende, te weten de symmetrie, de uiterlijk e vorm, 

zijn slechts secondaire voorwaarden tegenover  deze domi-

neerende principes." 

Tot hiertoe voor  't oogenblik V . le . Zoolang nu de 

methode waarvan hier  sprake is nog niet, algemeen in 

onze studie wordt toegepast, zoolang dientengevolge dc 

erkenning nog niet duur  is, dat ten allen tijd e door  alle 

volkeren, in perioden van echte kunst, zekere onveran-

derlijk e wetten nageleefd, naar  eenige onomstootelijke prin -

cipes streng gewerkt is geworden, (wetten cn beginselen 

wier  naleving en toepassing zonder  meer  ons nog geen 

kunstwerk samenstellen, maar  die iu elk goed kunstwerk 

nooit te vergeefsch worden gezocht) zoolang die weiten en 

beginselen nog maar  al te dikwijl s met voeten worden ge-

treden, zoolang schijnt de meening [niet vermetel, dat voor 

het betrachten der  waarheid in de Architectuur  vooralsnog 

geen plaats schijnt te zijn. 

 is dus de waarheid die ontbreekt in de scheppingen 

onzer  eeuw, in het vervullen van de eischen der  programma's, 

wanneer  wij  de indeeling zien opgeofferd aan een valsch 

begrip van symmetrie, wanneer  wij  de klassieke plannen 

zien kopieeren met hun verhouding van 't plein en vide, 

zoo logisch geautoriseerd door  het constructie-systeem der 

, zoo ridicuu l in een eeuw die een Eiffeltoren en 

een Forthbridg e zag verrijzen, het is dus leugen dat houten 

surrogaat van klassieke hoofdgestellen, dat ons van alle 

zijden tegengrijnst, het is dus leugen die collectieve classiek 

importatie, in de massa's compositie zoowel als iu het detail 

onzer  huidige bouwgewrochten, het is dus leugeu die carri -

caturen van klassieke profielen in hout en cement, op een 

ongeluksdag verzeild geraakt onder  onzen noordelijken heinel, 

en die in even sterke mate ons hun heerlijk prototype voor 

den geest tooveren als de doedelzakken in staat zijn ons 

een denkbeeld te geven van de n van het . 

t alles is erkend en wordt onder  de jongeren schier 

algemeen aangenomen, het is verkondigd op meesterlijke 

wijze in woord en schrift, eigenaardig gevolg onzer  eeuw-

toestanden, wat als vanzelf moest spreken, kan als bijzonder-

heid worden aangemerkt, het is ook verkondigd in daden. 

e  tegen het hedendaagsche, ze is er, ik zal onder-

stellen dat het U allen bekend is . , hoe dat heden-

daagsche (ik bedoel wat men noemt de architectuur  van 

't jaar  '1-0) een gevolg was der  omstandigheden, hoe deu 

sinds de 16e eeuw ouvertraagden val der  Bouwkunst zich 

afspiegelt in de meeste moderne architectuur-productien, en 

dat het U niet onbekend is hoe de pogingen der  enkelen 

die hierin verandering zochten te brengen ontvaugcu werden 

door  de groote meerderheid der  zoogenaamd deskundigen. 

Om ons tot Nederland te bepalen, de artistieke bouw-

kunstbeweging is er, we kunnen de eigenaardigheden er 

van zelve waarnemen, de revolutionairen zijn jong, de behou-

ders beschuldigen hen van zelf-ingenomenheid, pedanterie, 

gebrek aan eerbied voor  de ouderen . . . . terwij l de jongeren 

deze beschuldigingen opnemen als eervolle en vermakelijke 
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bewijzen van huu goed recht en van de bekrompenheid der 

tegenstanders. 

Een der  overwegendste (helaas niet altij d een der  onge-

grondste) grieven der  ouderen tegen ons jongeren echter 

betreft de ziel zelve van de kunst die wij  beoefenen, betreft 

de constructie, en zoolang deze niet ontzenuwd is heb ik 

gemeend zonder  te kort te doen aan de verplichting mij -

zelven opgelegd, bij  het plaatsen van mijn naam op de lijst 

der bijdragen, eeu oogenblik uwe aandacht te mogen vragen 

voor  de ideën van een man als V. 1. , waar  hij , iu verband 

met den toestand op het einde der  19e eeuw, zich reken-

schap geeft van wat er  gedaan had kunnen, van wat er 

getracht zal moeten worden. O, het wordt ons te dikwijl s 

voor  de voeten geworpen het verwij t de constructie te ne-

geereu, meestal nog wel door  mediocriteiten voor  wien het 

summum van constructie schijnt tc brstaan in niet tochtende 

ramen, niet lekkende goten eu niet krakende trappen. 

e schitterende negatieve eigenschappen (slechts tot het 

gebied der  uitvoering behoorende), zijn somtijds dan nog tenge-

volge van het ignoreeren der  allereerste constructie-principes, 

alleen met behulp der  meest kostbare salto mortales te 

verkrijgen . O, het kennen van de grammaire, der  taal 

die wij  gaan spreken, zullen we altij d als een allereersten 

eisch blijven beschouwen, maar  er  is meer  dan dat toe noodig 

om zich behoorlijk uit te drukken, en al is die taal nog 

zoo moeielijk eu die grammaire nog zoo ingewikkeld, wij 

kunnen en mogen niet blijven stilstaan aan het begin van 

dien weg nog nauwelijks betreden, er  valt nog meer  en nog 

wat anders te zeggen al is ons eerste woord nog nauwelijks 

uitgesproken. Wanneer  wij  eenmaal geroepen zullen zijn in 

de beoefening onzer  kunst zelfstandig op te treden, dan 

hebben wij  naast zooveel andere zaken er  ernstig aan te 

denken ons rekenschap te geven van de middelen waarover 

wij  beschikken, middelen aan hen die vóór ons waren on-

bekend, hulpmiddelen van wier  oordeelkundige toepassing de 

voorbeelden ons reeds moesten overweldigen, maar  die (de 

enkele schitterende uitzondering niet te na gesproken) tot 

nog toe alleen voor  den ingenieur  van belang schijnen 

gerekend te worden, ik bedoel het gebruik van het ijzer 

in onze constructiëu. 

k zal nu aan de baud van V . 1. . eenige voorbeelden 

geven waarin het gelijktijdi g gebruikt van ijzer  en steen 

voorkomt, misschien later  in de gelegenheid zijnde dc helaas 

te weinig gekende idecn van dezen grooten meester  omtrent 

het gebruik van ijzer  op zich zelf te releveeren. 

e geschiedenis leert dat onze voorgangers iu de archi-

tectuur  verschillende constructie-systemen hebben toegepast, 

alleen Onzen tij d echter  bezit spoorwegen, stoomwerktuigen, 

en hulpmiddelen van eene superieure kracht en energie. 

Waarom dan construeeren wij  zooals men het dc vorige eeuw 

deed, in 't bijzonder  op het gebied van metselwerk ? 

l de antikers en de iniddcueeuwers lang niet in 

't bezit waren van materieele hulpbronnen als dc ouze, zijn 

zij  stouter, vindingrijke r  geweest, dan wij  het zijn. Waarom 

nemen wij  ons uitgangspunt niet, daar  waar  onze voorgangers 

ons reeds hadden gebracht P Waarom ziju wij  minder  scherp-

zinnig, minder  ingenieus P Waarom methodes aftewijzen, die, 

ontwikkeld met behulp der  energieke middelen die wij 

bezitten, tot nieuwe vormen zouden leiden en tot aanmerke-

lijk e besparingen in de wijze van bouwen aanleiding zoudeu 

geven. Zou het niet weldra tij d zijn ze aan de achterlijk e 

geesten over  te laten die kinderachtige discussies, over  de 

relatieve waarde der  antieke of middeneeuwschc coustructie-

wijzen, eu te profiteeren, van al wat de geschiedenis ons 

leert, die verschillende systemen toetepassen, zonder  uitslui-

ting, zonder  parti pris, maar  met behulp van eene aandachtige 

en critische studie. Wanneer  wij  het Parthenon boren de 

Cathedraal van , of de Cathedraal van s boven 

het Parthenon hebben gesteld, wat zal het ons helpen, ons 

architecten der  19e eeuw, als wij  in die twee concepties de 

elementen niet weten te onderscheiden, die wij  ook heden 

nog kunnen toepassen, of zoo wij  vooringenomen, de principes 

toegepast in het eene of iu het andere verwerpen, om te 

behagen aan deze of geeue coterie waarvan men zich over 

een vijf-en-twinti g jaar  de invloed nauwelijks zal kunnen 

herinneren. (Wordt vervolgd.) 

T N . 

ANT W . r  is een nationale prijsvraag uitgeschreven tot het 
verkrijge n van een gevel-ontwerp voor  de wereldtentoonstelling van Antwer-
pen. Ueze gevel moet dienen als hoofdingang aau de zijde der  Zuiderlei 
(Avin u du Sud) en mag 140000 francs kosten, waarvan 5 pCt. als honorarium 
voor  den eventucelen bouwmeester. Uit concours is opengesteld voor  alle in 
llelgie woonachtige architecten en gepatenteerd sedert 1 Januari 1893. 

e tij d van inlevering is gesteld op 15 Juni. G. dc . 

n de laalsie aflevering van nT/te inland Architect and Sews
vindt men een humoristische studie van de hand van den architect g 

. Pond, handelende over  de betrekking tusschen den mensch en de hoofdvor-
men der  beeldende kunsten.  and his Art"  heet de verhandeling, 
waarin de schrijver  dc overeenkomst van den uitcrlijke n mensch met de 
door  hem gewrochte kunstwerken geestig beschrijft en met karakteristieke 
pentcekeningen toelicht. Een ridder  op zijn rug liggende met de handen 
tot een gebed gevouwen, vertoont het silhouet van een gothische kerk. Tref-
fend is ook de gelijkenis van den gctulbanden Oosterling met zijn koepelvormige 
moskee, en zoo vindt men een menigte voorbeelden, tot zelfs het architec-
tonisch pendant van den hedeudaagscheu kaalhoofdige toe. Ondanks den 
schertsenden vorm bevat het artikel menig waar  en ernstig betoog en de 
schrijver  wil , gelijk hij  aan het 't slot zegt, het bewijs leveren, zij  het ook 
iu satirischen vorm, dat dc kunst onafscheidelijk met dc menschelijke uatuur 
samenhangt en in hare ideale schoonheid met het persoonlijk karakter  der 
menschen eu hunne sociale verhoudingen ten nauwste verbonden is. 

Op de stedelijke begrooting van Parij s is dit jaar  4J millioen Francs 
uitgetrokken voor  architectuur  en schooue kunsten; voor  technische bouw-
werketi: kanalen, bruggen, wegen enz. is 5 millioen toegestaan. 

n Berlij n is men tegenwoordig geducht aan het sloopen. t terrein der 
Sehlossfreiheit ondergaat groote verunderingen, groote blokken huizen wordeu 
daar  gesloopt, om plaats te maken voor  de nieuw geprojecteerde, grootsch 
aan te leggen wegen. Ook op het u cu op andere punten is men 
bezig oude toestanden tc doen verdwijnen. Nieuwe huizen moeten dikwijl s 
als offer  vallen vnn den bouwspcculatiezueht. Vorstelijk e villa' s in dc 
Thiergartcn- en n straten Ucelt men in den laatsten tij d zien plaats 
maken voor  groote huurkazernes. n de nieuwe wijken der  voorsteden liet 
men op vele plaatsen hetzelfde verschijnsel. Zoo blijf t het werk in de wereld! 

o leeuw van , het bekende werk van Thorwnldsen, begon in den 
laatsten tij d sterk te vcrwecren. Op advies van dri e professoren zal het gedenk-
teeken nu geheel vernieuwd worden en het oorspronkelijke model in een 
brandvrij e ruimt e van het raadhuis worden opgesteld. 

e 10 eerste dugen der  Veiling-Spitser  hebben 3.731.200 frs. opgebracht. 
Voor  vier  tapijten uit de 15e eeuw werd 70.000, 30.500, 28.700 en 18.500 
frs. betaald. 

N ENZ 

e heer  Willi . Ncclmeijrr , Bouwkundige in nlgcmeencn dienst vnn wijlen 
Z. . den , thans van l i . . de , zal met November  a.s. 
zijne tegenwoordige standplaats Apeldoorn met 's Gravenhage verwisselen. 

~ V Ë  B E T E . 

n de programma's der  prijsvragen, uitgeschreven door 
het Genootschap, welke in het vorige nummer werden op-
genomen, is een misstelling ingeslopen. 

Op bladz. 78, 2de kolom, de 12de regel van boven, staat: 
e lokalen, genoemd onder  d, e en f kunnen op de ver-

dieping worden ontworpen, tli t moet zijn : de lokalen genoemd 
onder  d, e en g. 

E G N°. 20. G 20  1893. 

. 
Uitgevers: J. VAN T &  ZOON te . 

E VA N A ET : 

. G. JANSEN, G. A . , W. T C Z N . , 
. E J O N G  cn P A U  J. E . 

Bijdragen te adressecren aan den r W. T C Z N . , 
 120 te Amsterdam, en al wat de Administrati e van 

het Genootschap betreft, aan den len S American hotel te 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. e jaarlijksch e contributi e 
voor  het lidmaatschap bedraagt : 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . / 12.— 
 kunstlievende leden . . . „  10. 
 buitenleden „  7.50 

N V A N T . 

lo. e ingekomen antwoorden op de beide prijsvragen voor 
diploma's ten dienste der  tentoonstellingen te Winschoten 
zijn, met het rapport van de Jur}- , naar  de tentoonstellings-
commissie te Winschoten verzonden. 

2o. n het Genootschapslokaal ligt ter  inzage het pro-
gramma van een door  de vereeniging tot bevordering der 
Bouwkunst uitgeschreven nationale prijsvraag voor  een -
hek van een Buitenverblijf . Afdrukke n van dit programma 
worden op aanvrage door  deu ondergeteekende toegezonden. 

Namens het Bestuur, 
.  le Secretaris a. i. 

. . . . 

OVE E E  V A N 

STEEN EN N ONZ E . 

g in het Genootschap gehouden door  den heer  J. STUYT, 

op de Vergadering van 4 Januari 1893. 

{Vervolg van bladz. 84.) 

e systemen bestudeeren van hen die vóór ons waren, 

zeer  zeker  het ware middel om zelf constructeur  te wor-

den, maar  dan moet men er  ook wat meer  van inedenemen 

dan een gewone copie. Zoo, bijvoorbeeld erkennen we dat 
e r m het gewelfsysteem der  middeneeuwen uitmuntende 

elementen zijn, die ons naast groote vrijhei d van uitvoering, 

merkwaardige lichtheid en elasticiteit verzekeren. Wi l dat 
zeggen dat als wij  ons willen bedienen van de nieuwe 

middelen die de industrie ons aaubiedt, wij  de gordel en 

diagonaalbogen maar  hebben te vervangen door  bogen van 

gegoten of plaatijzer? Neen wij  kunnen het stelsel aannemen, 

en zullen, daar  wij  de materie veranderen, ook den vorm 
moeten veranderen. 

t is niet noodig hier  nogmaals te herhalen wat reeds 

zoo dikwijl s is aangetoond omtrent de voorwaarden waaraan 

een constructie in metselwerk moet voldoen; wij  zullen 

aannemen dat het van algemeene bekendheid is, dat er  in 

hoofdbeginselen slechts twee systemen zijn : de passieve 

| onwankelbare samenstelling, en de geëquilibreerde samen-

stelling. r  dan ooit worden wij  er  toe gedreven slechts 

deze laatste aan te wenden, zoowel tengevolge van den 

aard onzer  materialen als om economische redenen, die 

van dag tot dag van meer  gewicht blijken te zijn. e 

meesters der  middeleeuwen hebben ons den weg geopend, 

dit is een voordeel wat men ook zegge, wij  moeten hen 

volgen, somtijds kan men genoodzaakt zijn zc weg te laten, 

die contreforten, die of naief te voorschijn treden of wel 

zich verbergen achter  voorgeplakte orders. r  als wij 

steenen gewelven maken zullen wij  den druk ervan moeten 

ondersteunen, willen we dc constructie niet zien ineenstorten. 

Zoeken wij  dus door  welke middelen wij  eene zaal breed 

binnenwerks 20 . kunnen overwelven, zonder  dat we conter-

forteu behoeven te maken. Fig  (*) geeft hiervan een voorbeeld 

dat in hoofdzaak daarop neerkomt, dat we den druk der  ge-

welven eerst overgebracht hebbende op de gordelbogen A, 

wij  met toeppassing van ijzeren colonetteu B en consoles, 

C, dezen druk door  overkraging zoodanig afleiden dat we nog 

in staat zijn eene galerij  of tribun e langs de zijwanden aan 

te brengen. 

(*) Zie de plaat, in ons vorig nummer verschenen. . 
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n zal wel willen aannemen dat wij  hier  niet de pre-

tentie hebben eeu modelgebouw te geven, maar  alleen een 

methode waarin rekening gehouden wordt met de ondervin-

ding opgedaan door  onze voorgangers en met de hulpbronnen 

die onze tij d ons aanbiedt. e gravure doet het perspectie-

visch ellect uitkomen.  schijnt dat men slechts door  den 

geest der  architecten te scherpen er  toe komen kan werken 

voort te brengen, geschikt voor  onzen tijd , nieuw van as-

pect dus, en van economische samenstelling. Om dit te 

verkrijgen , moet de beredeneerde, wel begrepen, zelfs savante 

constructie, het punt van uilgang vormen, en moeten de 

ouden niet geraadpleegd wordeu dan om'van hun pogingen 

parti j  tc trekken en om niet te blijven beneden hetgeen 

door  hen is gepresteerd geworden. 

Tot nog toe beeft men in de groote constructies de steen 

gewoonlijk als hoofdzaak en het ijzer  als bijzaak gebruikt, 

als accessoire. Wanneer  men gebouwen maakt waarin het 

ijzer  de hoofdrol vervult, zooals in de s Centrales" 

te Parijs, dan is de steen een uitzondering, en wordt 

alleen als afsluiting gebruikt. Wat men nergens heeft 

getracht, op intelligente wijze tenminste niet, is het ge-

lijktijdi g gebruik maken van ijzer  en steen. Evenwel is 

dat het doel, waarnaar  in vele omstandigheden gestreefd 

diende te worden. n kan niet altij d spoorwegstations of 

markthallen maken, als het ee: e uiterste, of enorme gebou-

wen geheel uit steen, zeer  duur, zeer  zwaar, weinig groote 

ruimt e van binnen opleverende, als het andere uiterste. e 

constructie uitgevoerd in metselwerk, beschouwd als eene 

beschutting tegen koude of warmte, biedt voordeelen aan 

die door  niets kunnen worden vervangen. 

t vraagstuk op te lossen voor  groote gebouwen, die de 

menigte zullen moeten bevatten, zou dus dit ziju : een om-

hulsel te verkrijgen geheel in metselwerk muren en gewel-

ven, terwij l door  het gebruik van ijzer, de hinderende 

steunpunten worden vermeden en een aanmerkelijk kubiek 

materiaal kan worden bespaard, liet equilibre systeem 

door  de meesters der  middeleeuwen aangenomen te vol-

maken, door  gebruik van het ijzer, maar tevens rekening 

houdende niet de hoedanigheden van dit materiaal, de 

te intime vcreeniging van het metselwerk en 't metaal 

vermijdende, daar  dit niet alleen een oorzaak van verderf 

voor  het metselwerk zou zijn, maar tevens het metaal spoedig 

vergaat als het niet vri j  gelaten is. Eenige pogingen in 

dezen geest zijn reeds gedaan, maar  zeer  timide, bijv . door 

s'.eenen pijler s te vervangen door  ijzeren kolommen. Evenwel 

is het ijzer  geroepen een meer  belangrijke rol in onze ge-

bouwen tc spelen. t zal ons zeker  lichte en zeer  sterke 

steunpunten verschaffen, maar  het moet ons nog in staat 

stellen, hetzij  tot nieuwe en lichte aanwending van gewelven 

solide en elastisch, hetzij  tot stoutere constructien dan 

waartoe de metselaar  ons in staat stelt, zooals overkragiug, 

basculeering enz. 

s het niet klaarblijkelij k bijv . dal, met behoud van het 

gewelf-systeem der  middeneeuwen den druk dier  gewelven 

zou geneutraliseerd kunnen wordeu, zooals op fig.  is 

aangegeven. t gebruik van strall'e trekstangen of gegoten 

kolommen in schuinen stand geplaatst, is een bron waaraan 

onze constructeurs nog weinig schijnen gedacht te hebben, 

onbegrijpelij k genoeg, want dat systeem is zoo vruchtbaar  aan 

afleidingen. t contrarieert wel eenigszins de Grieksche en 

zelf e gegevens, maar  als wij  die zoo dikwijl s 

gereclameerde bouwkunst onzer dagen, eigen stijl, 19e eeuwsehe 

architectuur willen vinden, is het wel noodig dat wij  die niet 

langer  zoeken door  alle vroegere stijlen dooreen te mengen, 

maar  door  ons te baseeren op de beginselen van een nieuw 

constructie-stelsel. n maakt geen architectuur  dau onder 

voorwaarde, zich te onderwerpeu aan nieuwe behoeften met 

een onverbiddelijke gestrengheid, dan door  zich te bedienen 

van de reeds verkregen resultaten, ten minste door  deze niet te 

negeeren. 

Ziellier  dan een middel om steenen gewelven, gemaakt 

volgens de gegevens der  middeneeuweu te ondersteunen. n 

weet dat die gewelven het voordeel hebben (zonder  van 

hunne lichtheid te spreken) al hun last en druk over  te 

brengen op bekende punten en volgens hellingen die ge-

makkelij k te berekenen zijn. 

t is klaar  dat als de resultante der  drukkingen werkt 

volgens de lij n a b lig.  de gegoten ijzeren kolom e in 't 

verlengde van die lij n gesteld, het gewelf zal ondersteunen. 

Stellen we. nu een andere kolom d met een zelfde helling 

in tegenovergestelde richtiu g en breidelen we den top van 

den driehoek e door  een trekanker, dan zal de druk die 

op de eerste kolom werkt worden overgebracht op den 

voet. van deu muur. 

e aanzet van de gordelbogen moet boven het aanzetpuut 

vau de kolom C zijn om de gewelven goed te ondersteunen, 

zie bij  l. Ankers u zullen het trapezium aeqz solide 

maken dat met zijn punt q midden in het metselwerk 

steunt. e details verklaren de samenstelling. 

t organisme is zeker  minder  eenvoudig, dan eeu ri j 

zware konterforten te bouwen, maar  het is evenwel minder 

kostbaar, dit ijzerwerk kan niet zooveel kosten als coutre-

forten met hun fundering. n is er  plaats uitge-

wonnen. 

n de orde dezer  wereld gaat alles meer  ingewikkeld wor-

den, het organisme van een man is veel gecompliceerder 

dan dat van een oester. 

Onze sociale toestand is veel minder  eenvoudig dan 

dien van de Grieken uit den tij d van Pisistrates of der -

meinen uit den tij d van Augustus. Onze kleederen 

bestaan uit twintig , derlig stuks, in plaats van zooals bij 

de ouden, uit drie of vier  deelen te ziju samengesteld, en 

de wetenschappelijke bagage van eenen geleerden Griek 

zou niet het vierde deel van de hersenen vullen van een 

Academicicu van onzen tijd . Er  is dus wel iets naïefs in 

ons, te willen zeggen, dat wij  moeten bouwen zooals de 

Grieken het deden. 

Alles in een beschavingstoestand hangt samen, en als de 

architectuur  op 't oogeublik een zeer  moeielijke eu gevaar-

lijk e crisis doorleeft dau komt dat wij l meu er  niet aau ge-

dacht heeft, haar  de iutellcctueele en moreele beweging van 

onzen tij d te doen medeleven. 

Alhoewel de vormen en systemen bestudeerende die vóór 

ons geweest zijn ; zou het uutti g ziju eraan te denkeu een 

zoo groot en rationeel mogelijk gebruik te maken van de 

hulpmiddelen die onze tij d ons aanbiedt. e studie van 

GEVEL VA N N St. S , 
(thans Sociëteit „St. Joris)"  T E . 

J . A . , 

Architect. 

Bijvoegsel van „Architectura"  1893, N>. zo. 
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het verleden is noodig, onontbeerlijk zelfs, maar  op voor-

waarde er  principes, eerder  dan vormen uit af te leiden. 

n de plaats van een marmeren of granieten kolom een 

ijzeren te stellen is niet slecht, maar  men zal moeten erken-

nen dat dit niet voor  een nieuwigheid kan gelden, voor  de 

introducti e van een nieuw systeem. 

Een steenen of houten bovendorpel vervangen door  een ijzeren 

balk is misschien soms zeer  goed, maar geeft evenmin bewijs 

van een krachti g streven van den geest. r  in de plaats 

van verticale, in schuine richtin g geplaatste weerstand stel-

len, dat is een principe, dat (alhoewel niet nieuw, daar  de 

middeneeuwers het reeds hebben toegepast) van groot belang 

kan worden en tot nieuwe combinaties aanleiding kan geven. 

Pe introducti e van het ijzer  in onze construction toch, stelt 

ons tot pogingen in staat waarvan onze voorgangers slechts 

een voorgevoel hebben gehad. Gedurende twinti g jaar  zien 

wij  de ingenieurs een geheel nieuw gebruik van het ijzer 

maken. Van de Pont des Art s naar  de huidige spoorweg-

bruggen is een heele stap, maar  noch de ingenieurs, noch 

de architecten hebben op bevredigende wijze, steen en ijzer 

gelijktijdi g weten toe te passen, en toch zijn er  vele geval-

len waarin het metselwerksysteem niet kan worden vervangen. 

t is gewoon onmogelijk een gezonde lokaliteit , warm in 

den winter, frisch in deu zomer, te verkrijgen alleen met 

behulp van ijzer, muren en gewelveu bieden ons altij d voor-

deelen, practischer  dan elke andere constructiewijze. Ook 

wij  moeten dus in vele gevallen blijven voortgaan metselwerk 

toe te passen. Zal men het kunnen vereenigen niet de ijzer-

structuur  ? Zonder  twijfel , echter  op voorwaarde, dat de twee 

wijzeu vau bouwen elk hun eigenaardigheden zullen behou-

den en dat ze niet zullen samen werken om elkander  te 

vernietigen; het gegoten en gesmeed ijzer  is onderworpen 

aan variaties waarmede men altij d rekening moet houden; 

men moet het dus eeu zekere vrijhei d laten, het niet in het 

metselwerk inwerken, het zijn onafhankelijken rol laten be-

houden. (Wordt vervolgd.) 

E G E V E  V A N N ST. S N 
(thans Sociëteit //St. Joris" ) te . 

(liij  de plaat) 

s geruimen tij d vertoonde de oude gevel van den tot 
Sociëteit ingerichte St. Joris n belangrijke gebreken 
aan de daarop in 't begiu dezer  eeuw aangebrachte cement-
laag. j  het wegnemen der  losse gedeelten van deze be-
pleistering, bleek het, dat overal, waar  de cement op weinig 
poreusc zandsteeu was aangebracht, geene verbinding bestond. 

Alleeu waar  de kozijnen ziju aangewerkt met baksteen, 
e "  op de plaatsen, waar  zich vroeger  de gebeeldhouwde 
cartouche"  e n de gesmeede ankers bevonden, die ook ver-
vangen zijn door  gewoon metselwerk, had de cement zich 
""li g verbonden met dit metselwerk. 

e geheele cementkorst hing dus, als het ware, aan de 
"ver den gevel verspreide gedeelten metselwerk van gewonen 
baksteen. 

r  het wegnemen van de bepleistering kwam aldra 
u e zandsteeneu gevel in weiuig beschadigden toestand te 
voorschijn. t gaf het toenmalige societeitsbestuur  aanlei-
" n' g om mij  te raadplegen over  de mogelijkheid om den 
gevel wederom in zijn ouden toestand terug te brengen, 
j n plaats van de zeer  ondoelmatig gebleken cementbepleis-
tering opnieuw aan te brengen. 

p werd door  mij  een teekening vervaardigd, die ik , 

op uitnoodiging van bet bestuur  vau Architectur a et Amiciti a 
gaarne ter  reproductie heb afgestaan. 

Van den oorspronkelijken gevel bestaan vri j  goede afbeel-
dingen, die door  mij  bij  het maken van het ontwerp zijn 
geraadpleegd. e zijn : 

le. een van 1623 boven het gedicht: Zeeuwsche
iu eeu boekje getiteld : Zeeuwsche Nachlegael. 

2e. een van 1696 in Smallegange's Chronyk van Zeeland. 
3e. een van 1787 in Zeelands Chronyk Almanack van 

dat jaar. 
Volgens deze laatste prent waren toen de kruiskozijnen 

reeds vervaugen door  de onoogelijke kozijnen, die er  zich 
thans nog in bevinden en had de oorspronkelijke hoofdin-
gang voor  een dergelijk kozijn plaats moeten maken. 

e gevel was geheel in bergsteen opgetrokken en ver-
kreeg daardoor  een deftig uiterlijk , geheel overeenkomstig 
met het karakter , van het daarin gevestigde Schuttershof 
van  Voetboog. 

e bouw dagteekent volgens de vroeger  aanwezige ge-
smeed ijzeren ankers van het jaar  1582, uit den bloeitijd 
dus onzer  vaderlandsche renaissance. 

j  bestaat uit twee verdiepingen, de benedenverdieping 
bevat vij f kozijnen en een hoofdingang, gevormd door eene 
poort met pilasters, kwartrond e vullingen, hoofdgestel en 
fronton. e bovenverdieping telt 6 kozijnen. 

Tusschen de beide verdiepingen was een waterlijst aange-
bracht. Verder  vindt men in den gevel boven de tweede 
verdieping, medaillons met de wapens van g en 
Zeeland en de gesmeede jaartalankers. 

t zeer  hooge dak is gebroken door  een slanken topge-
vel, mede in twee verdiepingen gedeeld en met voluten en 
lijstwerk begrensd. 

t onderste gedeelte van den zolder  is verlicht door 
twee kruiskozijnen eu twee dakvensters, het bovenste door 
een kruiskozij n eu kleinere dakvensters. 

u den topgevel vindt men verder  eene cartouche waarop 
het wapen van St. Joris en twee sierlij k gesmeede ankers 
in den vorm van voetbogen, ter  aanduiding van de bestem-
ming van het gebouw. 

 geheel is bekroond met een fronton, waarop het rui -
terbeeld van St. Joris is geplaatst. 

e gevel vertoont een uitstekend voorbeeld van een 
profaanbouw op het laatst der e eeuw en is als zoodanig 
een merkwaardig bouwwerk, daar  Nederland betrekkelijk 
weinig goede monumenten uit dien tij d bezit. 

e restauratie mag dus begroet worden als eene belang-
rijk e bijdrage voor  onze nationale kunstgeschiedenis. 

, 3 i 1893. 
J . A . F , 

Architect. 

Op daartoe gedaan verzoek werden omtrent het hier 
voorgestelde restauratieplan adviezen uitgebracht door  de 
heeren: Jhr . . Victor  Stuers, C. n en . G. 
Jansen, welke allen gunstig luidden ; bovendien werden 
betuigingen, bovendien werden betuigingen van adhaesie 
met het ontwerp aan het bestuur  der  sociëteit St. Joris ver-
zonden door  de besturen van het . oudheidkundig Ge-
nootschap en de . tot bevordering der  Bouwkunst. 
We mogen dus verwachten dat het plan spoedig tot uitvoe-
rin g zal komen. . 

O N S F E E S T . 

e groote tooneelzaal van n Stroucken"  bood Vrijda g 
avoud een opwekkenden aanblik. s vóór achten was de 
ruimt e grootendeels gevuld met leden en introducés niet 
hunne dames, en toen het Fanfarecorps ouder  aanvoering 
van zijn wakkeren directeur, den heer d g Jr. , de 
openings-marsch uitvoerde, was er  voor  de laatkomers bijua 
geeu plaats meer  te veroveren. 
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Na deze muzikale introducti e werd deu aanwezigen, bij 
monde van den Voorzitter , een welkom toegeroepen : 

e kunst en de , ten huwlij k bereid, n gelde ons 
feest op dit uur  ï" heette het daarin, eu dit thema, door  de 
dichterlijk e pen van . . C , iu fraaie versregels 
uitgewerkt, bracht de bezoekers, die nog tot de oningewijden 
mochten behooren, op de hoogte van hetgeen zij  straks te 
zien ofte hooren zouden krijgen . Prof. Jodoeus Stomp oogstte 
daarop weer  uitbuudigen bijval met zijn wetenschappelijke 
verhandelingen en goocheltoeren, zoodat de stemming niets 
te wenschen overliet en men zelfs de tropische temperatuur 
vergat, toeu het architectonisch blijspel „d e vill a Silbersteijn" 
aan de beurt kwam. 

Na de uitvoering van een ,/Silbersteijn-ouverture"  die 
volgens sommigen herinneringen aan n wak-
ker riep, en na de origineele proloog, waarin ditmaal, dank 
zij  het Fanfarecorps, de scène met de kapotte instrumenten 
bizonder  tot haar  recht kwam, werden de drie bedrijven, door 
dezelfde vertooners als de vorige maal, met veel entrain 
afgespeeld. u het tweede bedrij f was ditmaal een droomscène 
van den veelgeplaagden Sleur  ingelascht, waarin hij  ten 
prooi was aan allerhande visioenen uit de wereld der  kunst, 
in welke hij  ter  onzaliger  uur  verzeild was geraakt. Ook 
de derde acte had eenige verandering ondergaan. Nadat 
de schets der  villagevel, op '/s der  ware grootte en in keur 
van stijlen door  de vij f architecten was geteekend en daarna 
door  hun onderling gekijf en gevecht even snel te gronde was 
gegaan, kwam Sleur  op het denkbeeld om een nieuw ontwerp 
te maken, ditmaal in kleuren. e proeve van snelteekeuen, 
bij  het maken van het eerste ontwerp geleverd, werd hier 
nog verre overtrollen, toen er  zwaar geschut aan te pas 
kw'am. Uit vij f vuurmonden werd, op kommando van Sleur, 
het nieuwe papiervlak met diverse kleuren beschoten, en 
na het optrekken van den kruitdamp , stond de teekening in 
fantastische kleurenpracht, kant en klaar, als een apotheose 
op den achtergrond te prijken . 

Ouder  luide bravo's werden . . C. r  en de 
heer  (die de gekleurde teekening, zoowel als de 
sierlijk e programma's en entréekaarten vervaardigd had) ten 
tooneele geroepen. Een dubbeld verdiende lauwerkrans werd 
den heer  J . G. van Gendt (Sleur  en prof. Jod. Stomp), 
overhandigd en de talrijk e toeschouwers waren blijkbaar 
erkentelijk aan alleu die tot het succes van de opvoering 
hadden meegewerkt. Een woord van hulde zij  hier  nog 
ingelascht voor  de heeren Stom, di Gazar  en , die 
respectievelijk de pianobegeleiding, de regie en de zorg 
voor  de requisiten op zich genomen hadden en met de uit-
stekende vervullin g van deze weinig dankbare function, 
weer  eens bewezen, dat op de toewijding onzer  leden daar 
waar  het den naam of de belangen van het Geuootschap 
geldt, zelden te vergeefsch een beroep wordt gedaan. 

t gezellig samenzijn en bal — welk laatste nummer 
eenigszins gereserveerd op het programma in uitzicht was 
gesteld — slaagden boven verwachting ; tot laat in den mor-
gen bewoog zich een groot gezelschap dansende dames en 
heeren in den ruimen tot balzaal ingerichten wintertuinen 
alle vroegere twijfelaar s moesten erkennen, dat de aanwezig-
heid van het schoone geslacht het feest bizonder  had doen 
slagen eu dat voortaan bij  het organiseeren van Genootschaps-
feesten met deze ervaring rekening behoorde gehouden te 
worden. 

. 

— n schrijn uit m aan het jVümcs van den

liet schijnt nog lang niet genoeg hekend te wezen, dat de bibliotheek vnn 

bet m voor  kuustuijverheid alhier  een nantal platen en teekeningen 

bevat, welke voor  een ieder, waar  ook hier  te lande wonende, kosteloos in 

bruikleen tc verkrijgen zijn. 
t reglement zegt daaromtrent, dat aan alle aanvragen ten spoedigste zal 

worden voldaan. n heeft slechts op te geven wat men verlangt, benevens 

naam, bedrij f en woonplaats. 

Genootschappen op kunstiuduslriëel gebied knnnen, op aanvrage, plaatwerken 

van kunstbeschouwingen voor  een of meer  dagen in bruikleen ontvangen. 

Alleen de transportkosten, heen en terug, komen voor  rekening van den 

aanvrager. 

e bibliotheek bevat platen en werken over  kunstgeschiedenis, mythologie, 

heraldiek, schilderkunst, beeldhouwkunst, ornamentele werken, bouwkunst, 

bouwstijlen, kamcrinriebtingen, stotfeering, meubileering, kosturaes, textiele 

kunsten, metaalwerken, ijzerwerk , bronzen, drijfwerk , goud- en zilversmid--

werk, ceramiek, glas, porselein en aardewerk, graphische kunsten, boeken 

en boekbanden, technische kunsten en ambachten, rapporten, inrichtingen van 

museums, onderwijs en tentoonstellingen, zoodat een ieder, in welk ambt of 

ambacht ook geplaatst, er  iets in kan vinden, waaruit voor  hem leering is 

te trekken. 

 is zeker  nutti g op het bestaan van de e 
bibliotheek van tij d tot tij d de aandacht te vestigen, het 
komt ons echter  voor  dat zoolang de catalogus niet overal 
verspreid is eu vooral ook, zoolang de transportkosten, heen 
eu terug, voor  rekening van den aanvrager  komen, de aan-
vragen uit plaatsen buiten , zeer  luttel zullen blijven. 
Wi j  vernamen onlangs van een werkman hier  ter  stede, dat 
door  hem f 0.75 transportkosten was betaald voor  een werk 
dat bij  inzage bleek niet te bevatten hetgeen hij  op dat 
oogeublik noodig had. Wanneer  inrichtingen van dien aard 
aau haar  doel zullen beantwoorden, behooren zij  allereerst 
gevestigd te zijn in de groote steden en dagelijks, ook des 
Zondags, voor  ieder  opengesteld te worden. Ook het noodige 
deskundige personeel, dat de bezoekers in de verzamelingen 
den weg wijst, mag niet ontbreken. 

Op grond van oudervinding kunnen wij  verzekeren, dat 
eeu zoodanige inrichtin g te Amsterdam in eeu bepaalde 
behoefte zou voorzien, en door  een groot aantal werkliedeu 
eu leerlingen in de kunstambachten op hoogen prij s zou 
worden gesteld.  van „Architectura"' . 

T N . 

e commissie, die zich indertij d te l'arij s gevormd had, met het doel 
een gedenkteeken op te richten, gewijd aan de nagedachtenis van den 
stadsarchitect Alphaud, heeft dezer  dagen het ontwerp voor  het monument 
aan den heer  Carnot voorgelegd. Charles Gamier  is de ontwerper  ervan. 

Tot opvolger  van Prof. e als directeur  der  groot-hertogelijke kunst-
holle te Stutgart is de heer  Ernst d benoemd. 

t kcurvorstclij k slot te z zal gerestaureerd worden. n rekent 
daarvoor  10 jaren noodig. c stad hertt 300.000 k voor  dit doel beschik-
baar  gesteld cn van de llessische regecring een bijdrug e van 815.000 

k gevraagd. 

Te Carlsbad zal een nieuw badhuis gebouwd worden, dc plannen zgn 
reeds gereed en worden op 820.000 tl. begroot. t gebouw moet op 1 
Juni 1891 voltooid zijn. t zal bevatten 53 loges voor  Turksche baden, 
23 mineraalwaierlogcs, 8 afzonderlijke hecte luchtbeden, een ruimt e voor 
koudivatei'bcuaiidcling, benevens een groote zaal met toestellen voor  Zweed -
sche heilgymnastiek. 

N ENZ. 

Tot directeur  der  gemeentewerken te Tilbur g is benoemd dc heer  F. A. 
W. . 

Voor den lij d van twee jaren is benoemd tot buitengewoon opzichter  bij 
het vormen van een gedeelte rivier  tegenover n en het verruinicu 
van het llcusdenscli , de heer . A. van der  Straaten. 

Voor den lij d van twee maanden is benocnil tot buitengewoon opzichter 
bij  hel maken van glooiingen van 4 op 1 uan de koppen van 21 rykskrib -
ben boven en beneden n ad. Usel, de heer  A. S. F. . 

Voor den tij d van 5 maanden is benoemd tot buitengewoon opzichter  bij 
het vernieuwen der  vnste bruggen over  dc , nabij , 
over  dc l naby m en over  dc Nieuwe Wetering bezuiden Akkrinn , 
dc heer  B. W. de Boer. 

Voor den tij d van 7 maanden is benoemd lot buitengewoon opzichter  lii j 
het verruimen vuu het noorder  afwateringskanaal bewesten t en vaa 
de Scheisloot, het afsluiten van de Schcisloot nabij  het benedeneinde ca 
eenige bijkomende werken voor  de verlegging van den , de heer 
B. J . van de . 

Voor den tij d van 6 maanden zijn benoemd tot buitengewone opzichters 
bij  de werken voor  den aanleg van den spoorweg k van 

, de hecren A. dc Groot en N. Gcverding. 

E G N». 21. G 27  1893. 

Uitgevers: J. VAN T &  ZOON te . . 

 V A N A T : 

. G. JANSEN, G. A . , W. T C Z N . , 
. E J O N G  en P A U  J . E . 

Bijdragen tc adresseeren aan den r W. T C Z N . , 
 120 te Amsterdam, en al wat de Administrati e van 

het Genootschap betreft, aan den len S American hotel te 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. e jaarlijksch e contributi e 
voor  het lidmaatschap bedraagt : 

Voor gewone leden (te Amsterdam w o o n a c h t i g ) . . .. ƒ 12.— 
 kunstlievende leden , 10. 
 buitenleden „  7,50 

N VA N T . 

lo. Als buitenlid zijn toegetreden de heeren . B. , 
architect te ; . Brinkman , architect te n 
en Paul J . van , bouwkundige te . 

Namens het Bestuur, 
 le Secretaris a. i. 

. . . . 

OVE E E G V A N 

STEEN E N N ONZ E . 

g in het Genootschap gehouden door  den heer  J . , 

op de Vergadering van 4 Januari 1893. 

(Vervolg van bladz. 87.) 

, alhoewel het gegoten ijzer, als steunpunt 

«aangewend, een weerstandsvermogen bezit, grooter  dan welk 

«gemetseld materiaal ook, het bezit er  niet de voeting van. 

n kan die steunpunten slechts met behulp van sterke 

//winkelhaken verticaal houden. t compliceert bijzonder  èn 

»de arbeid, èn het gewicht en dientengevolge de uitgaven. 

//Wanneer  men dus die straffe steunpunten zoo kon plaat-

sen dat zij  elkander  wederkeerig ondersteunden, dan zou men 

//daarmede enorme besparingen kunnen doen. 

//Onderstellen we dat men een groote vereenigingszaal bo-

" v en een open markt of hal moet construeeren. Wanneer 

» n | j  die zaal in metselwerk uitgevoerd op twee rijen ijzeren 

//kolommen stellen, om ruimt e te winnen, dan zullen wij  die 

//ijzeren steunpunten, door  sterke winkelhaken straf moeten 

'"naken, terwij l wij  langs den weg een hinderende ri j  kolotn-

t/tnen hebben. Wanneer  wij  echter  het systeem volgen voor-

m e l d op fig. U  dan is het klaarblijkelij k dat de zeshoek 

„waarvan de helft is geteekend links van de verticale middel-

z/liju abc een stabiele figuur  daarstelt, zelfs al wordt er 

„d e driehoek b c d aan toegevoegd, op voorwaarde dat de hori-

z/zontale middellij n niet wordt verbroken. 

„Uitgaand e van deze leidende figuur,  kunnen wij  de hal 

„ouder dc groote zaal samenstellen, zooals aan de andere zijde 

„der verticaal is geteekend. 

„Een essentieele voorwaarde zou zijn dat men de voelingen, 

„waarop de kolommen rusten, niet op geïsoleerde penanten 

„maar op solide dwarsmuren zou fundeeren, want het komt 

„er zeer  op aan dat de voeten der  buitenste kolommen onder 

„den druk niet naar  elkaar  toe kunnen komen eu aldus de 

„binnensten opwerken. 

r  men natuurlij k trappen, vertrekken voor  verwarming 

„en bij  vertrekken voor  de groote zaal boven zal moeten 

„hebben, zou het algemeen plan zich kunnen voordoen zooals 

„onder is voorgesteld; die eindgebouwen zouden dan den 

„dru k iu de richtin g der  lange as kunnen tegenhouden. e 

„ruimt e tusschen de kolommen zou zeer  geschikt zijn voor 

„d e kramers, terwij l men daarenboven nog marquises zou 

„kunne n aanbrengen, om de koopers te beschutten. 

„Zooal s reeds gezegd, zal men wel willen aannemen, dat wij 

„hie r  niet de pretentie hebben van voorbeelden van architec-

tuu r  te leveren. r  is hier  in 't geheel geen sprake van, 

„maar alleen om onze confraters middelen aan de hand tc 

„doen die hen kunnen helpen bij  het zoeken naar  nieuwe 

„constructie-elementen. Wi j  zouden ons gelukkig achten, de 

„voorbeelden van bestaande monumenten te verzamelen, ge-

,/bouwd volgens waarlij k nieuwe gegevens ; bij  gebrek daaraan, 

„zien wij  ons genoodzaakt, hoewel tot ons leedwezen, het 
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„resultaat onzer  eigen overdenkingen mede te deelen. Wi j 

„weten dat de vormen, waartoe de beredeneerde toepassing 

„der hulpmiddelen van onzen tijd , ons brengen, niet absoluut 

„classiek zijn, dat zij  zich een beetje verwijderen van zekere 

„kostbar e traditiën , maar  als wij  wezenlijk den weg van een 

„nieuw e constructie willen openen, in overeenstemming met 

„d e materialen, de middelen ter  uitvoering, de economische 

„behoeften en de stroomingen van onzen tijd , dan moeten 

„wi j  er  wel toe besluiten een weinig de traditië n terzijde te 

„late n van Grieken en n of die van de grand siècle, 

„gedurende welke er  slecht werd gebouwd. c ingenieurs die 

„locomotieven construeerden, hebben er  niet aan gedacht de 

„tuigag e van een diligence te copieeren. n schijnt 

„het , dat de kunst niet gebonden is aan zekere vormen en 

„da t zij, evenals de menschelijke gedachte, zich kan mededeeleu 

„onder onophoudelijk nieuwe gedaanten. 

„Evenwel worden de monumenten bijna nooit in geometraal 

//gezien, en misschien zou het hier  gegeven voorbeeld niet 

„geheel ontdaan zijn van karakter .  is in zijn geheel een 

„zaal oj) een parapluie, maar  het programma vraagt niets 

„anders. Nog eens, laat er  ons goed van doordrongen zijn, 

„d e architectuur  kan in geen nieuwe vormen zich uiten, als 

„zi j  die niet gaat zoeken in een strenge toepassing vaneen 

„nieuw e structuur ; want ijzeren kolommen te bekleeden met 

„metselwerk of gips, of ijzeren steunpunten in te metseleu 

„bijvoorbeeld , is niet het resultaat van berekening, noch van 

„d e verbeelding, maar  een leugenachtig gebruik van een 

„hulpmiddel , en zulke aanwending zal nooit tot nieuwe vor-

„tne n leiden. 

„Toen de meesters der  middeneeuwen een constructie-systeem 

„gevonden hadden, vreemd aan wat er  tot dan toe was voort-

„gebracht, hebben zij  aan hun werk niet de vormen 

„gegeven toegepast door  de n of , zij  hebben 

„slechts die constructie naief uilgesproken en hebben aldus 

„nieuw e vormen weten toe te passen, die een gecaracteriseerd 

„uiterlij k hebben. Trachten wij  met diezelfde logica te werk 

„t e gaan, nemen we naief bezit van de middelen ons door 

„onzen tij d verschaft, passen wij  die toe zonder  tradities te doen 

„medespreken, die op het oogenblik geen levensvatbaarheid 

„meer hebben, en dan alleen kunnen we een nieuwe archi-

tectuur  den weg openeu. Als het ijzer  voorbestemd is eene 

„belangrijk e rol te spelen in onze construction, laat ons er  de 

„hoedanigheden van bestudeeren, en laten wij  ze openhartig 

„benuttigen, met die gestrengheid van oordeel die door  de 

„groot e meesters ten allen tijd e is toegepast geworden. 

t is vreemd, dat, in onze gebouwen, wij  bijna nimmer ge-

metselde gewelven niet groote spanning toepassen, men maakt 

„kruisgewelven, of koepelgewelven, op kleine traveen, op 

„dich t bijeenstaande kolommen, en wordt den een of anderen 

„keer alleen het ijzer  toegepast, dan wordt dit zoo zorgvuldig 

„achter  pleister- en metselwerk verborgen, dat men zou kunnen 

„meenen dat dc architecten van tegenwoordig zich schamen 

„ijze r  te gebruiken. t dit wegmoffelen van het ijzer, een 

„materiaa l dat ten allen tijd e dient gecontroleerd te kunnen 

„worden , dat vri j  moet blijven, onderhevig als het is aan 

„krimpe n en uitzetten, nadeelige gevolgen na zich kan 

„sleepeu zal wel geen betoog behoeven. Evenwel is de functie 

„va n het ijzer, bij  gemetselde gewelven, die van strekstaugen, 

„zoo gauw men tenminste niet zijn toevlucht wil nemen tot 

„d e kostbare conterforten en schraagbogeu. 

t ijzer  stelt ons tot construction instaat wier  stoutheid 

„on s schijnt te weerhouden.  schijnt dat men de eigen-

schappen van dat materiaal maar  half vertrouwt , men past 

„het toe als een middel dat eigenlijk te veel is, of men 

„maak t reserves bij  de uitvoering, zoodanig dat in plaats 

„va n economisch, zoo als het moest en kan ziju, het dikwijl s 

„een oorzaak van bijzondere uitgaven wordt. 

„Al s wij  het ijzer  gelijktijdi g met het metselwerk willen 

„toepassen dienen we de e traditië n ter  zijde te 

„laten . t komt er  dan niet opaan de onwankelbare samen-

stelling aan te wenden, maar  dan hebben wij  rekening te 

„houden met de elasticiteit, met het equilibre systeem. Om 

„hiermed e resultaten te verkrijgen, kan dc studie van de 

„monumenten der  middeleeuwen van groot nut ziju, want de 

„meesters uit dat tijdper k hebben reeds de wet van het 

„equilibr e en de elasticiteit gesteld in dc plaats der  wetten, 

„waaraan de e structuur  beantwoordt. Wij  zullen 

„nie t verder  komen, wanneer  wij  slechts de middenecuwsche 

„vorme n copieeren, want de constructeurs van toen hadden 

„zeker , dank zij  hun logischen geest, andere vormen aange-

„nomen, indien zij  in 't bezit waren geweest der  middelen 

„waarover wij  beschikken. 

t behulp van ijzer  toch, aangewend als graden en 

„tre k stangen kan men gewelven slaan van zeer  groote breedte bij 

„gering e hoogte. V geeft hiervan een voorbeeld. Wanneer 

„wi j  de gegoten ijzeren steunpunten boven op den muur zetten, 

„zal het geheele samenstel vri j  kunnen werken, en zal men 

„slechts scheuren te vreezen hebben in den inspringenden hoek 

„va u 't gewelf, maar  wanneer  wij  daar  weder  bogen van 

„hoekijzer  stellen, zooals de teekening aangeeft, dan zal ook 

z,dit gevaar  voor  de soliditeit zijn opgeheven. 

„Wanneer wij  ons wat meer  inspanden om parti j  te trek-

„ke n van het ijzer, wat aangaat den vorm geëigend, aan zijne 

„qualiteiten , dan kan het niet uitblijve n of de groote fabrie-

„ke n zullen ons volgen en het zal door  het nlgemeener 

„gebruik , minder  kostbaar  worden, een decoratief effect te 

„verkrijge n met dat materiaal, maar  dan zullen wij  het niet 

„moeten willen onderwerpen aan de vormen, geëigend voor 

„eene andere materie. 

„Wanneer wij  het gebruik, dat heden ten dage van het 

„ijze r  reeds wordt gemaakt, vergelijken bij  een vijftigta l jaren 

„geleden dan is er  voorzeker  vooruitgang te conslatecren. 

„Zij u het dc architecten die hieraan den stoot hebben ge-

„geven ? Ongelukkig niet, het zijn de ingenieurs, maar  deze, 

„o p 't gebied van architectuur  gewoonlijk aan een beperkte 

„leer onderworpen, hebben het ijzer  slechts uit utiliteitsbegrip 

„gebezigd, terwij l wij  architecten, die hen bij  den vorm zoudcu 

„hebben kunnen bijstaan, zooveel wij  konden die nieuwe 

„elementen hebben genegeerd, of wanneer  wij  het ijzer  toe-

„  pasten, het weggewerkt onder  zekere geheiligde traditioneele 

„vormen . t heeft men besloten, en misschien niet 

„zonder eenige reden, dat de architecten niet genoeg savant 

„en de ingenieurs niet genoeg artistiek waren. 

„E n toch zal men moeten erkennen, dat tegenwoordig meer 

„da n ooit die beide kwaliteiten van wetenschappelijk man eu 

„arties t in den constructeur  dienen saam te gaan, en dat de 

„professie van architect en die van civiel-ingenieur  niet lan-

ger  twee verschillende carrières mogen uitmaken. 

n heeft zekerlijk het recht de architectuur  der -

nen en Grieken te verkiezen boven die van de middeleeu-

„  wen, maar  als men met de logische orde der  vooruitgang 

„wi l medegaan, heeft men rekening te houden met de succes-

sieve p'igingeu van hen die monumenten hebben opgericht. 

„Voor de passieve stabiliteit der  Grieksche constructies, en-

„d e concrete bouwwijze der , hebben de meesters 

„der middeneeuwen het equilibre systeem in de plaats gesteld, 

„een meer  delicate wet, tot meer  uitgebreide resultaten voe-

dende, tot vrijer , gevarieerde toepassing leidende, die mees-

„ter s zijn op de Grieken en n vooruit. k zij 

„onze materialen, het gebruik van het ijzer  iu onze construction, 

„kunnen wij  verder  gaan dan die middeleeuwers, maar  dit 

„zal ons niet mogelijk zijn als het ons onbekend is wat door 

„hen werd voortgebracht. Wi j  zullen hen niet kunnen over-

treffen door  ze voet voor  voet te imiteeren, maar  door  uit 

„t e gaan van het punt door  hen reeds betreden, om zoodoende 

„verder te gaan op den weg der  vooruitgang. t men het 

„voorstellen dezer  principes als exclusieve leerstellingen trachte 

„t e qualificeereu, die beschuldigingen zullen terugkomen op 

„het hoofd van hen die ze formuleerden, daar  ben ik zeer 

„sterk van overtuigd, want deze zullen de vooruitgang niet 

„kunnen tegenhouden, en men zal ten laatste eindigen met 

„di t te erkennen. 

„Wanneer men gewelven wil slaan over  een zeer  breede 

„zaal, 20 . bijv. , zonder  dat zij  zijdclingschc drukkin g uit-

oefenen, gewelven die niet het stellen van enorme houten 

„forineelen behoeven, die geen hoogte innemen en die ons in 

«staat stellen hoog licht aan te brengen, die een monumen-

tale r aspect hebben dan het laatste voorbeeld, zonder  het 

r  anders te gebruiken dan als steunpunten en trekstangen, 

„du s in economische conditie, dau zullen wij  onzen toevlucht 

isrmoeten nemen tot combinaties verschillend vau die door 

„onze voorgangers toegepast. 

„Onderstellen wij  in figuur V  het schema a b e 

nd e f vier  schuin gestelde pooteu van onder  verbonden 

„door een treks tang a b. t is klaarblijkelij k dat deze 

„figuu r niet zal kunnen schranken wanneer  ze op de bovenste 

„puuten gelijkmatig wordt belast. Op deze figuur  berust het 

r  aangegeven gewelfsysteem, waarvan de details de samen-

stelling expliceeren. Opdat het gewelf de muren zou kunnen 

«/doen wijken, zouden de trekstangen z zich moeten begeven. 

r  de trekkracht op deze stangen uitgeoefend is niet zoo 

//aanmerkelijk als meu zou willen onderstellen, van het oogen-

//blik dat de structuur  goed iu elkaar  zit, en geene defor-

matie heeft plaats gehad. 

//Wanneer eene constructie goed in elkander  is gezet, de 

n met zorg geslagen, dan is de druk die zij  uitoefe-

nen niet zoo groot en is een geringe kracht voldoende om 

'/de structuur  bijeen te houden. Wanneer  wij  de gewelf 

//kelken van holle steen slaan, dan zou elke kolom 15.000 

. hebben te dragen op zijn meest. Een gedeelte van 

//deze kracht zal tengevolge van den schuinen stand verticaal 

» oor  ên m « u r gaan, en de trekkrach t op de stang zou te 

*^ erekenen zijn, maar  die kracht zal, in aanmerking genomen 

* et knijpen van het metselwerk boven de schoenen waarin 

„d e kolommen rusten, nooit meer  bedragen dan 5 u 6000 

; een kracht dus waarover  men zich niet ongerust 

„behoeft te maken. 

e nieuwe sociale behoeften, die zich eiken dag openbaren, 

„tooneu ons genoegzaam, dat de afmetingen onzer  grootste 

„gebouwen binnenkort te klein zullen zijn. Bij  de populaire 

„concerten in Parij s waren de zalen telkenmale niet in staat 

„d e menigte te bevatten. e groote hallen uit ijzer  en glas 

„kunne n ons niet het sonore geven dat in sommige gevallen 

„geëischt wordt, daarenboven zijn ze uit een hygiënisch oogpunt 

„dikwijl s onvoldoende. 

„Al s het ijzer, toegepast iu onze construction, ons niet in 

„staat stelt op economische wijze de grens te overschrijden 

„door onze voorgangers bereikt, dan staan we beneden die 

„voorgangers. 

„Onder voorwendsel dat die berekeningen, onderzoekingen 

„en combinaties tegenstrijdig zijn aan hun vastgestelde for-

„  mules, zoeken de architecten van tegenwoordig zich te 

„onttrekke n aan dat zgn. streven van den zoekenden geest, 

„eeu streven waardoor  de middeneeuwen zich zoo bijzouder 

„kenmerken. Zij  verkiezen liever  voorttegaan op een verleden 

„da t wegzinkt onder  hun voeten, eu dat hen in zijn onver-

„mijdelijke n val zal medeslepen. Te midden van eene maat-

„schappij  waarin alles zich transformeert met eene wonder-

baarlijk e snelheid, negeereu zij  door  hun werk, de beweging 

„waari n ze leven, eene kennis die tot nieuwe ontdekkingen 

„den weg kan openen. 

{Wordt vervolgd.) 

J TO T G

. 
n haar  gc-bouw hield gister-avond bovengenoemde maatschappij  haar  67ste 

algetnerne vergadering onder  voorzitterschap van den heer  C. . 

1 it het jaarverslag blijkt , dat het aantal leden op 1 i bedroeg 892, 

lijnd e 604 gewone, 21 buitengewone, 62 kunstlievende en 205 afdcelingsleden. 

t verslag van den penningmeester  over  1892 werd goedgekeurd. 

n de vacature van dri e bestuursleden werd voorzien door  de herkiezing 

van den heer  C. n met 18 stemmen; .1. F. r  roet 17 

stemmen en den heer  1). E . C. l met 14 stemmen. 

Tot voorz. werd met 20 van de 23 st. herkozen de heer . 

Over  dc prijsvragen in 1892 uitgeschreven was het volgende rapport uit-

gebracht. 

. t ontwerp voor  cen vrijstaanden predikstoel met doophek eu banken 

voor  doopvaders en kerkbestuur  in een Protcstnntsche kerk. n 8 

antwoorden. e jur y stelt voor  de eerste bekroning niet toe te kennen, doch 

het ontwerp, ingezonden onder  het motto Aut Zeitvertrab in

e te kennen de zilveren medaille der j  cn hel getuigschrift, als 

zgnde het antwoord dut over  het algemeen aan de gestelde eischen het beste 

voldoet. t is ingezonden door  den heer  A. J. doling, arch, lc Amsterdam. 

Verder  wenscht dc jur y dc verdiensten vnn het ontwerp „Cnlvijn "  erkend 

te zien door  daaraan de bronzen medaille met het getuigschrift uit te reiken. 

t antwoord wus ingezonden door  den heer  F. J. lircmmer . tc 

Amsterdam. 

Fe tweede prijsvraag betrof: ontwerp voor  een getuigschrift, ten dienste 

der afdeelingen vsu dc maatschappij, om te worden uitgereikt nan de bekroon, 

den negens prijsvragen, door  de afdeelingen uit te schrijven. n 

waren 7 antwoorden. 

Geen der  ontwerpen voldoet onveranderd nnn de eischen door  de jur y 

gesteld, en de allerhoogste onderscheiding zal naar  haar  oordeel hier  niet 

kunnen worden toegekend. Zij  stelt daarom voor, om aan den ontwerper  van 

"  uit te reiken de bronzen medaille der  maatschappij  en het getuig-

schrift , maar tevens met hem te onderhandelen ten einde een bruikbaar  en 

waardig diploma tc verkrijgen ; in het ontwerp zullen eenige wijzigingen, 

moeten aangebracht worden, waarna voor  cen belooning van f 100.— de 

ontwerper  zijn teekening zoude afstaan ter  reproductie, zoodra deze wijzigingen 



02 A  C T E C T U  A. 27 i 1893. 

zij n goedgekeurd. e beantwoorder  was de heer  J . . . , te 

Amsterdam. 

t het ontwerp  alit artes" heeft de vervaardiger  naar  de opvat-

ting der  jur y recht verkregen op cen vergoeding van ƒ 25.—. e beant-

woorder  hiervan was de heer  C. N. van Goor, te

Op de derde prijsvraag: het ontwerp voor  een bliksemafleider  met wind-

vaan, bestemd voor  cen landhuis, waren twee ontwerpen ingekomen. Geen 

dezer  kan naar  het oordeel der  jur y in nanmerking komen voor  een bekroning. 

Aan de heeren Joling en Brommer werd met een kort woord de verworven 

medaille uitgereikt. 

Vervolgens werd besloten over  te gaan tot conversie der  hypothecaire 

leening en der  5 pCt. leening, die te samen c. f 58000 bedragen, cen 

leening die tevens tot f65000 zal worden verhoogd. e zal tegelijk 

de post „divers e crediteuren"  van de balans verdwijnen, terwij l er  tevens 

kasgeld door  wordt verkregen. e bcgrooting over  1894, die met het oog 

daarop is ingericht, beloopt: ontvangsten en uitgaven f 12350, cn werd tot 

dat cijfer  vastgesteld. t de aanneming van dit voorstel verviel de uit-

loting van zeven aandeden. e vraag of het tijdschrif t zal vervallen, ten-

einde het weekblad belangrijker  te doen worden, zal door  een commissie 

onderzocht worden. 

Bepaald werd de September-vergadcring in t tc houden. e ver-

gadering werd hierna verdaagd tot . 

e ochtend-vergadering weid voorgezeten door  deu heer  J . . de . 

t eerst kwamen in behandeling de praeadviezen van het Bestuur  der 

j  over  de antwoorden door  de afdcelingcn gegeven op dc door 

het Bestuur  gestelde vragen. e eerste vij f vragen geven geen aanleiding 

tot debat. 

Vraag : „Welk e zijn dc voor- en nadeelen van het stelsel van openbare 

aanbestedingen tegenover  dat van eigen beheer?" 

Naar  aanleiding van een opmerking door  een der  nfgevaardigden gedaan, 

merkt dc heer  van n op dat deze vraag meer  als vakvraag, dan als 

sociale vraag behandeld is. r  deed men dit , dan zou gemeentewerk 

buiten de conclusie staan. Alleen particulier  werk zou invloed uitoefenen. 

Er zijn vele bezwaren tegen gemeentewerk in eigen beheer, omdat dit zoo 

gemakkelijk tot begunstiging kan aanleiding geven. n behoeft nog niet 

eens tc veronderstellen kwaden wil of iets anders, maar  men geraakt aan 

elkander  gewoon en kan niet meer  van elkander  af. Wanneer  een gemeente 

bovendien het werk geeft aan een werkbaas, dan is het reeds geen eigen 

beheer  meer. 

Voor  groote gemeenten is het bovendien onmogelijk om alles in eigen 

beheer  uit te voeren, omdat het zoo moeilijk is werklieden, waarvoor  men 

geen werk heeft, tc ontslaan. Bovendien zou het een zeer  kostbare adminis-

trati e vorderen. 

e heer  Van Ettegcr  wijst cr  op dat in m een groot gedeelte 

van het gemeentewerk in eigen beheer  wordt uitgevoerd en dat dit zeer 

goed bevalt. 

e heer  Van n zegt dat dit geen regel is maar  een exceptie. Andere 

gemeenten zullen zeer  zelden de hand kannen leggen op zulk een bekwa-

men directeur, die onder  zulke gunstige omstandigheden werkt. 

Vraag . e gewoonte leidt er  toe, dat besturen bij  aanbesteding, 

slechts in bijzondere gevallen uitgezonderd, steeds het werk aan den voor 

het minste bedrag inschrijvenden aannemer toewijzen. 

Wat is uw oordeel over  de regeling dienaangaande, vsstgcsteld in de 

„Algemeene Administratiev e Voorschriften voor  het uitvoeren en onderhouden 

van werken ten behoeve van besturen eu particulieren,"  uitgegeven door  dc 

Vereeniging Burgerlijk e " 

e heer l vindt genoemde regeling een uitstekende verbetering 

omdat dc gunning vnn het werk, of van de levering geschiedt aan dengcue 

van de dri e laagste inschrijvers, wiens inschrijvin g het meest aannemelijk 

voorkomt, zonder  verplichtin g om reden van dc gedane keuze tc geven. 

e heer  Van n meent dat dit ook weer  geen middel is, omdat dri e 

oannemers kunnen afspreken bij  hun inschrijvin g nagenoeg gelijke sommen 

ie noemen, cn dan samen het werk uit te voeren. 

c heer n meent dat het werk gegund moet worden aan dien 

anuncincr, die het nuas  aau de begrooting van den architect komt. 

a komen nan de orde discussiën over  vragen of voorstellen door  het 

Bestuur  of de leden gedaan. t bestuur  heeft geen voorstellen ingediend. 

e heer  van Ettegcr  vrangt, welke formule men in het bestek moet op-

nemen om dc aau nemers tc dwingen de voorschriften omtrent bepaald loon 

en cen bepaalden arbeidstijd op tc volgen. 

c heer  Vnn n zegt, dat dit voor  den architect zeer  gemakkelijk, 

is door  bij  den ingang van het werk te vermelden: hier  wordt bijv . 11 uur 

gewerkt tegen een minimumloon van 20 cents. e werklieden, wicn dan te 

kor t zijn gedaan, zullen wel zorgen dat de aannemer bijpast. t middel 

wordt door  vele architecten in den g toegepast. 

e heer  van Etteger  merkt op, dat in Zutfen de patroons wilden vri j 

blijven in het bepalen van loon naar  bekwaamheid, en voor  jonge maatjes. 

e zul men ook conlrolecren het werk dat op de werkplaats wordt uitgevoerd. 

n zou dan genoodzaakt zijn nl het werk op het terrein zelftc laten 

vervaardigen. 

e heer  Vnn n erkent, dat het zeer  moeilijk is, maar  in overleg met 

dc directie kan altij d bij  jeugd, onbekwaamheid of onervarenheid minder  loon 

gegeven worden. t loon dat uitbetaald wordt op het werk, zal ook wel 

in de werkplaats bekend worden. 

a doet de heer  Symons van m eenige mededeelingen toege-

gelicht met teekeningen, over  dc inrichtin g van dc centrale verwarming en 

luchtverversching van den in aanbouw zijnden stadschouwburg alhier. 

Nadat dc voorzitter  den heer  Symons zijn dank heeft betuigd voor  zijn 

interessante bijdrage, sluit hij  de vergadering. 

Te twee uur  werd een gezamenlijk bezoek gebracht aan den in aanbouw 

zijnden Stads-Sehouwburg aan het c Plein en vnn daar  aan het in 

aanbouw zijnde nieuwe Gemeentelijke Buiten-Gasthuis aan de . 

. 

Wi j  ontvingen het jaarverslag van de Practische Ambachtsschool te n 
waaruit blijk t dat de toestand der  inrichtin g zeer  gunstig kan genoemd worden. 

t nieuw opgerichte gebouw, dat in Augustus van het vorige jaar  werd 
betrokken, voldoet zeer. r  de meerdere ruimte, aldus verkregen kan het 
onderwijs in het smeden worden uitgebreid door  het machine-bankwerken 
daarbij  op te nemen. Aan dc Provinciale Staten van d werd om 
verdubbeling van het tot dusver  verleend subsidie gevraagd cn aan . . 
de s het Beschermvrouwschap aangeboden. 

n het afgeloopen jaar  hebben 101 leerlingen aan het onderwijs deelgenomen 
verdeeld als volgt: 28 voor  het timmeren, 34 voor  het smeden, 14 voor  het 
meubelmaken en 25 voor  het schilderen. Op den lsten Apri l verlieten 16 
leerlingen dc school, waarvan 15 inet diploma. 

n het verslag wordt verder  hulde gebracht aan den directeur  den heer 
A . J . van Achterberg en nan het onderwijzend personeel. Ook het bestuurs-
li d de heer  G. vnn , die als bouwmeester  van de nieuwe school optrad, 
en zorg wist te dragen dal de uilgaven de begrooting niet overschreden, 
wordt met waardcering vermeld. 

Amsterdam. Zaterdag 20 i 1.1. werd in het Panoramagebouw de jaarlijk -
sche tentoonstelling van het werk der  leden van de vereeniging St. s 
geopend. n vindt er  fraaie reliefs vun den heer , president der 
vereeniging, teekeningen van Jan van Oordt, schilderijen van c Smith 
en van vele anderen. 

g 30 i zal bij  Frederik , t 10, een uitgebreid
en hoogstbelangrijke collectie etsen en gravures geveild worden, afkomstig 
van den heer  C a r l Sc b u f f e r . e catalogus, 179 pagina's dik , bevat dc 
namcu van een groot aantal beroemde en minder  bekende etsers der -
sche, Vhtameche, Engelsche cn Fransche scholen. 

Een collectie boeken over  schilderkunst wordt tevens verkocht. 
, particulier  27 en 28 , publiek 29 i a.s., van 10—4 uur, 

t 10. 

m krijg t een tweede circus. 
n de Zomerhofstraat zal vanwege den heer  Aug. Bouvin op cen uitge-

strekt terrein ter  grootte van 3500 vierkante meter  cen circus worden 
gebouwd. e bouw geschiedt volgens dc plannen, ontworpen door  den heer 

. Verheul. t wordt van steen opgetrokken cn zul een 3000tnl zitplaatsen 
bevntten. liet geheel wordt ingericht als circus-concertzaal cn zal worden 
geëxploiteerd in den geest van het voormalige feestgebouw. t Augustus 
n.s. zul het in gebruik worden genomen. 

T N . 

c wederopbouw van dc Opera-Comique te Purij s iu sinds lang in de 

Fransche hoofdstad een tpiacstic die mocielijk op te lossen schijnt. n is 

thans zoover  dnt een prijsvraag is uitgeschreven waaraan alleen Fransche 

architecten kunnen deelnemen. c tij d van inlevering der  plans is op 9 Juli 

a.s. gesteld; de mededingers hebben dus nauwelijks 2 maanden lij d voor 

het uitwerken hunner  projecten. Er  worden prijzen van 10.000, 6.000 en 

4.000 francs, benevens vij f vnn 2.000 francs uitgchwfd. Gevraagd worden de 

plans, twee facades en twee doorsneden, alles op 1/100 benevens toelichting 

en begrooting. 

Zondag is de verkoop van dc schetsen en teekeningen vnn r  tc 

Parij s ten einde gebracht. c geheele opbrengst van dezen verkoop, .die ecu 

week duurde, bedraagt 2,216,020 frs. 

E G N" . G 3 JUN  J893. 

E V A N A ET : 

. G. JANSEN. G. A . , W. T C Z N . , 
. E J O N G  en P A U  J. E . 

Bijdragen tc adressecren aan den r  W. T C Z N . . 
 120 te Amsterdam, en al wat de Administrati e van 

het Genootschap betreft, nan den len S American hotel te 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden vnn het Genootschap. e jaarlijksch e contributi e 
voor  het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
„  kunstlievende leden „  10.— 
„  buitenleden „  7.50 

N VA N T . 

le. Als buitenlid is toegetreden de heer  Van der  Tak, 
te Antwerpen. 

Namens het Bestuur, 
J)e \e Secretaris a i. 

. . . . 

OVE E E G V A N 

STEEN E N N ONZ E . 

g in het Genootschap gehouden door  den heer  J . STY UT, 

op de Vergadering van 4 Januari 1893. 

{Vervolg en slot van bladz. 91.) 

„Wi j  willen ten slotte nog een voorbeeld geven waarin 

„getracht wordt eene oplossing te vinden van het vraagstuk 

«raan ons architecten der  19e eeuw voorgelegd, namelijk eene 

„zaal te construeeren die 3000 personen kan bevatten en 

„voor de wisselvalligheden van het klimaat beschut. 

//Wanneer  wij  op onze beurt gaan composeeren, dan kunnen 

//wij  «iet genoeg de natuurlijk e beginselen in de ons om-

//ringende schepping bcstudeeren ; dan kan al het geschapene 

//ons tot leering zijn. Zoo zullen we bijv . iu de natuurlijk e 

„kristalle n de vormen vinden, bijzonder  geëigend voor  gewel-

//ven, gedeeltelijk in steen gedeeltelijk in ijzer, nl. de veel-

«rvlakkig e lichamen. 

n wij  in den vorm van het veelvlak a fig. , he-

rschreven in een halve bol, een stelsel van ijzeren trekplaten, 

//waarover  wij  graden en gewelf kolken kunnen slaan, dan zou 

«een zoodanig gewelf de zaal die wij  noodig hebben kunnen 

//overdekken; de teekeningen expliceereu op voor  ons doel 

„voldoende wijze het beginsel, waarbij  wij  dit nog willen 

„opmerken : de druk van het achthoekig koepelgewelf wordt 

„aanmerkelij k verminderd door  het groote, ronde bovenlicht ; 

„d e druk van de daaraansluitende schragende zeshoeken wordt 

„geheel overgebracht op de groote kolommen, de druk van 

„d e daartusschen sluitende vierhoeken komt gedeeltelijk op 

„d e kolommen, gedeeltelijk op de muren. 

„ r  de trekplaten in een recht plan te nemen, worden 

„ze, tengevolge van de daarover  geslagen bogen, straf, en 

„wanneer nu daar, waar  geen steunpunten zijn, de platen onder 

„gelijk e hoeken den top van een pyramide vormen zullen ze 

„zic h niet kunnen deformeeren, ook al ware er  geen verbin-

d i n g ; dit maakt dat het ijzer  onaf hankelijk kan blij  ven en 

„vri j  zal kunnen werken. A l de aandacht van den construc-

teur  zal zich echter  hebben te concentreeren op de schuin 

„gestelde kolommen; hun kapiteelen zullen door  sterke ankers 

„o p hun plaats gehouden moeten worden, maar  in de hoogte 

„der balustrade hebben we gelegenheid die ankers te ver-

„drie - ja te vervierdubbelen. 

n zal ons tegenwerpen dat deze constructie eene hvpo-

„these is, misschien wel zeer  ingenieus, maar  dat de onder-

bindin g toch heel wat meer  waarde heeft; men zou natuurlij k 

„er  slecht toe over  kunnen gaan om de bruikbaarheid zijner 

„stellingen aantetoonen, en als proef eeu zoodanig gebouw te 

„stichten ; maar  aangenomen dat het eene hypothese is, ze 

! „i s gebaseerd op de redeneeriug en voor  uitwerkin g vatbaar. 

„Zooal s wij  reeds verklaarden, is het ons niet te doen om 

„voorbeelden van architectuur  tc geven, wij  hebben slechts 

„getracht een weg te openen, nog weinig betreden, een veld 
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,,voor  de studie te ontsluiten waarop nog veel kan wordeu 

,y gearbeid." 

Tot zoover  de

V . 1. . releveert hier  zelf het verwijt dat hij  verwachtte 

en dat maar  al te zeer  hem schijnt getroffen te hebben, 

namelijk het niet experimenteele zijner  leerstellingen; afge-

zien nu van de omstandigheid, dat deze eigenschap eene 

levensvoorwaarde is voor  het origineele zijner  denkbeelden, 

is het toch wel te betreuren, dat tot heden ten dage deze 

toch op het gezond verstand gebaseerde redeneeringen daarom 

alleen zoo weinig ingang mochten vindeu. 

k acht mij  daarom gedrongen, naast deze hypothese U 

te wijzen op een paar  voorbeelden, waarin wij  het proefon-

dervindelijk e aan de werkelijkheid kunnen toetsen; het 

eerste is de constructie van het koepelgewelf in de kerk 

van het . t aan de Vondelstraat te Amsterdam ; het 

programma hier  gesteld was : door  steenen gewelven den acht-

hoek, waarin het middenschip zich oplost, te overdekken en 

daarboven een toren te construeereu ; door  de toepassing van 

het ijzer  is hier  eene ingenieuse oplossing van dit vraagstuk 

verkregen. 

liet tweede betreft de koepel van de . C. kerk in den 

Oudenbosch, liet ligt in den aard der  construe ie dat elk 

half spant bestaat uit een buiten- en een binnenrib die door 

kruisen verbonden de samenstelling straf maken ; de verbin-

ding der  spanten onderling geschiedt door  ijzeren ringen. 

 buitenvlak van den koepel draagt de dakbedekking, 

terwij l in het binnenvlak tusschen de ribben eu spanten, 

caissousgewijze kloostergewelven geslagen zijn, zoodat de 

ruimt e tot aan den top van den koepel van binnen bijna 

geheel tot zijn recht kan komen. 

e werken zijn composilien van l")r . P. J. . Cuypers. 

e ideeën iu dit opstel vervat resumeerende, zou men 

kunnen besluiten, dat, zoo wij  een strenge methode toepassen 

bij  het bestudeerd) der  bouwkunst-historie, wij  van onze 

voorgangers beginselen en wetten zouden leeren, wier  toe-

passing ook heden ten dage. nog niet tot de onmogelijkheden 

behoort; wanneer  die historische studie meer  met deu geest 

van analyse, ineer  met het critisch oog van den constructeur 

geschiedt, dan kan het niet uitblijve n of wij  zien die wetten 

en beginselen erkend en vervolgens aangenomen worden, wij 

zullen dan beter  dan men het met mogelijkheid zou kunnen 

omschrijven, de idee waarheid iu de bouwkunst begrepen 

zien, en waar  de waarheid wordt geleerd zullen wij  haar 

ook zien betrachten ; dat betrachten der  waarheid zal twee-

ledig zijn zooals werd aangetoond lo. ten opzichte vau het 

program, 2o. ten opzichte der  oonstructiemiddelen; wij 

hebben ons inet dit tweede punt voornamelijk beziggehouden, 

en in 't bijzonder twee hoofdbeginselen, ons door  het verleden 

geleerd, zien toegepast, nl. het zich rekenschap geven van 

de wetten der  natuur  en het oordeelkundig gebruik 

maken der  materialen; deze principes zijn gehuldigd met 

gebruikmaking der  materialen, die onze tij d ons aanbiedt, 

en zooals wij  zagen heeft dit geleid tot resultaten, die mijl -

palen op den weg der  geschiedenis, eenmaal hoofdstukken 

zullen openen. 

Er is ook iu deze onze Vereeniging weieens de meening 

geopperd, dat het ijzer  zich niet zou leenen tot schoone 

vormen, en dat de duurzaamheid van het materieel aan 

gegrondeu twijfe l onderhevig zou zijn ; wat het eerste punt 

aangaat, het zou een onbegonnen werk zijn om aangaande 

het gevoel vóór en oordeel over het schoone te redetwisten; 

als men echter  de nog altij d opgeld doende meening is 

toegedaan, dat het schoone in een gebouw slechts bestaanbaar 

is met handhaving van zekere precieuse vorm-herinneringen, 

dan voorzeker  heeft men gelijk met die bewering; toch 

bezit misschien het bizarre schoon, waartoe het ijzer  ons in 

staat stelt, dat warri g uitgespriet van dunne twijgen, eene 

aantrekkelijkheid , die wellicht door  het ongewone minder 

geapprecieerd wordt dan ze verdient. g bovendien de 

omstandigheid, dat er  in ijzer  totnogtoe weinig overweldigend 

schoons werd uitgevoerd, ous wel afhouden van het trachten 

er  wat goeds in tot stand te brengen ? 

Wat het tweede punt aangaat, wanneer  men het ijzer 

wegwerkt in het metselwerk of het gips, dan voorzeker  is 

het spoedig met de duurzaamheid ervan gedaan, maar  wan-

neer  men het metaal voor  de aanwending die bewerkingen 

doet ondergaan die de ondervinding als doeltreffend tegen 

de oxydeering heeft aangegeven, wanneer  men het ijzer 

zoodanig toepast dat het vri j  kan werken, en ten allen tijd e 

gecontroleerd kan worden dan zal die vrees voor  mindere 

duurzaamheid wel spoedig een hersenschim blijken te zijn. 

n zal ons wellicht verwijten te veel de constructie 

op den voorgrond te doen treden en ons te weiuig om den 

vorm te bekommeren. Er  is dan ook reeds lang en breed-

voerig over  getwist wat den voorrang verdiende bij  het com-

poseeren, de vorm of de constructie, het esthetisch of het 

wetenschappelijk gedeelte, ja de scherpzinnige analyse is 

zelfs zoover  gegaan dat de chronologische volgorde der 

werkingen van deu menschelijken geest, bij  het wordings-

proces van een bouwwerk, met nauwkeurigheid werd afge-

paald. s het opwerpen dezer  kwesties niet reeds een bewijs 

van ongezonden grondslag, zouden ze wel te scheiden zijn 

die constitueerende eigenschappen die den architect in zich 

moet vereenigen, en kunnen voor  den architect (het woord 

hier  in al de uitgebreidheid van ' l begrip genomen), zulke 

kwesties nog recht van bestaan hebben ? Zou een constructeur, 

die door  methodische studie van ' l verleden tot de erken-

ning kwam der  beginselen in de materieele orde der  dingen, 

zou hij  dien eerenaam van architect niet onwaardig dragen 

zoo de beginselen in de spiritueele orde voor  hem een 

gesloten boek bleven ? 

r  dan men het op welke wijze ook zou kunnen 

deftnieeren staat het begrip stijl daar  neergeschreveu in de 

historie der  Bouwkunst. e idee orde en symetrie met het 

zich daaraansluitend begrip proportie, het begrip evenwicht 

in de massa's compositie, het begrip van schaal, dat alles 

is daar  helder  als kristal neergelegd iu de werken onzer 

voorgangers en duidelij k en klaar  te lezen voor  ieder  die 

slechts lezen kan. 

t hierbedoeld vermogen om te lezen kunnen wij  ons 

eigen maken door  de toepassing eener  methode bij  onze 

studie, èn wellicht zouden we bij  al het andere dan nog 

dit leeren, dat in de bloei-tijdperken der  kunst, de weg 

tusschen de wetgevende en uitvoerende macht toen niet zoo 

] a ng was als tegenwoordig en dat er  toen meer  direct contact 

bestond tusschen den architect en de werklieden, wellicht 

zou men er  dan toe komen, het ongezonde van onzen tegen-

woordigen toestand in te zien en zou de bouwkunst weer 

meer  en meer  worden wat ze was destijds, namelijk de uitin g 

vau het collectieve menschzijn, de uitdrukkin g in marmer, 

hout en steen, en nu ook ijzer, van wat daar  schoons leeft 

iu de ziel van velen, wellicht zou het ons dan begrijpelij k 

worden wat ons nu onverklaarbaar  voorkomt, het mysterie 

vau den Griekschen tempel, het mysterie van den Gothischeu 

cathedraal. 

E G V A N T 
N T  GEBOUW . 

t kwaai ons voor  dat de deelneming aan de voorjaars-
tentoonstelling vau de . tot bev. der  Bouwkunst 
ditmaal minder  groot was dan bij  vroegere gelegenheden. 
s dit een gevolg van geringere productie in de bouwkun-

stige kringen die de j  vertegenwoordigt, of is 
men teruggehouden door  de weinige belangstelling die ten-
toonstellingen van architectuur  in den regel ten deel valt ? 

e Bouwkuust-afdeeling iu de Parijsche Salon pleegt 
door  verliefde paartjes als rendez-vous benuttigd te worden, 
zeker  als men is, er  nimmer door  bezoekers te worden 
gestoord. Nog onlangs gaf Gil-Bias van dit gegeveu een 
fraaie illustratie . 

Zóó erg is het ten onzent zeker  niet, getuige onze 
g van vóór eenige jaren. e -

landsche architectuur-teekeningen ziener  gewoonlijk heel wat 
smakelijker  uit dan hetgeen te Parijs, door  leerlingen of 
oud-leerlingen der  Ecolc-des-Beuax-Arts jaarlijk s wordt 
geëxposeerd. Zoo ook hier. Sommige teekeningen zouden 
op een aquarellen teutoonst g een goed figuur  maken, 
bijv. het ontwerp voor  een fontein van A. W. van n 
te 's . e woonhuis-ontwerpen van den heer i 
Evers zijn, zoowel om de artistieke voorstelling als om het 
pittoresque der  ontwerpen, zeer  bezienswaardig. Ook de heer 

. P. Berlage handhaaft zijn reputatie van vaardig en 
artistiek teekenaar. Van het in aanbouw zijnde kantoorge-
bouw der  Algemeene j  aan 
het , is alleen een fraai gewasschen gezicht in de 
vestibule aanwezig, jammer dat hier  geen geveiteekening 
van dit gebouw aanwezig kon zijn. t volkshuis te n 
van denzelfden architect, is een baksteeiibouw van sobere 
vormen doch teekenachtig silhouet 

Willen de artistiek bewerkte ontwerpen van onze kabiele 
teekenaars bij  uitvoering wel eens tegenvallen, het omge-
keerde is doorgaans het geval met het werk van den heer 
J. Gosschalk; de hier  door  hem geëxposeerde ontwerpen 
van niet uitgevoerde bouwwerken, zouden niet doen vermoe-
den dat dezelfde architect de vader  is van een groot aantal 
zeer  geslaagde bouwwerken in de hoofdstad. n bezie ook, 
de door  den heer  G. geëxposeerde salon-interieurs met deco-
ratieve schilderingen op glas van de h.h. van der  Waaij  en 
Witkamp, de fotografische opnamen van deze stijlvoll e 
interieurs mag voortreffelij k genoemd worden. 

e pittige teekeningen van oude gevels van den heer 
4: N. Godefroi zullen den meesten onzer  lezers bekend 
*ij" ; men ziet ze echter  gaarne eens terug en zeker  mag 
mt werk van ons geacht honorair  lid tot de attracties van 
dese tentoonstelling gerekend worden. 

Verdienstelijk werk van de heeren . Briukman . . B. 
logeman en . , leerlingen vau de e 
academie, geeft een goed beeld van de resultaten van het 
onderwijs aan deze voortreffelijk e inrichting . Van wat meu 
gewoon is academisch te noemen is hier  weinig te bespeuren ; 

e meeste ontwerpen zijn gecomposeerd iu het meer  pitto-

resque genre dat we in bovengenoemde gevelteekeningen van 
den heer  Evers (hoofdleeraar  aan de Academie) opmerkten. 
Verder  vinden we in de zaal een gipsmodel en plattegrond-
teekening, benevens een fraai gewasschen doorsnede-teekening 
van het ontworpen stationsgebouw te 's h van 
van den heer  Ed. Cuijpers. 

t gebouw prijk t met twee torens in het front , waar-
tusschen de groote vestibule is gelegen ; twee hoekpaviljoens 
worden door  lagere vleugels aan het avant-corps verbonden. 

t is hier  niet de plaats om een gedetailleerde beschou-
wing van dit belangrijke bouwwerk te geveu, wellicht 
komen wij  er  later  uitvoeriger  op terug. AVe verinelden 
hier  slechts dat de dctailvormen, voorzoover  ze aau de 
eenigszins stompe maquette zijn na te gaan, ontleend ziju 
aan de s  periode, die tegenwoordig in zekere 
kringen het gerenomeerde h of Vlaamsch bezig 
is te verdringen. e lagere vleugels konden, in 't belang 
der eenheid, inet bedoelde kunstvormen iets rijke r  zijn 
bedeeld gewordeu. 

Een droog schetsontwerp voor  een ambachtsschool te 
Utrecht van den heer  S. . J. van n dat, zooals 
een opgespeld briefj e bericht, wegens te grootsche (!) platte 
grondverdeeling niet is uitgevoerd geworden, had hier 
gevoegelijk gemist kunnen worden; hetzelfde geldt van 
een ontwerp voor  eeue . . kerk met pastorie te 
Velzen van den heer  A. A . . Brunin g en van de krijt -
teekeningen enz. des heeren W. de Jong. 

Vermelden wij  nog de Synagoge te , een flink 
bouwwerk van den heer  J A. k , een prijsvraag-
ontwerp vau eeu brug over  de Newa te St. Petersburg van 
de hh. Van Ameyden van m & k te 's , en 
eenige ontwerpen voor  omlijstingen van den heer  J. . de Groot, 
dau gelooven wij  het voornaamste van hetgeen deze tentoon-
stelling biedt, te hebben geciteerd. 

u eeu aangrenzende zaal vindt men nog geëxposeerd 
een collectie antwoorden op prijsvragen vau de j 
en van enkele afdeelingen. Bizonder  geslaagd leek ons de 
prijsvraag voor  een getuigschrift voor  de afdeelingen. t 
bekroonde ontwerp van den heer s trok ons zeer 
aan ; geheel anders van opvatting, doch eveneens zeer  verdien-
stelijk is het ontwerp vau den heer  C. N. van Goor te 

. Ook onder  de niet bekroonde teekeningen vindt 
men voortreffelij k werk. 

e j  exposeerde een collectie platen uit het 
onlangs verschenen album, terwij l ons Genootschap van zijn 
belangstelling blij k gaf door  een serie ontwerpen uit het 
plaatwerk „d e Architect"  ten toon te stellen. c tentoon-
stelling blijf t nog gedurende eenige weken geopend, 's Zon-
dags is echter  het gebouw gesloten, wat zeker  voor  velen 
een beletsel zal zijn om de collectie in oogenschouw te 
nemen. .1. 

T T T E . 

r  was g feest te . t anders zoo stille 
stadje vertoonde een ganseh anderen aanblik, de vele vreem-
delingen uit andere steden, maar  vooral de bewoners uit 
omliggende dorpen droegen er  veel toe bij , deu opgewekten 
indruk,die n men van het station komend kreeg, te bestendigen. 
Vroolij k gekeuvel van mooi uitgedoste boerinnetjes cn ernstige 
gesprekken van ronddolende verslaggevers vulden ruischend 
de straten, versterkt door  krachtige, ronde uitroepen van 
levenslustige boerenzoons en hooguit klinkende gesprekken 
van deerntjes die reeds vroeg in de goede stemming waren. 
Voorts — want er  was dieu dag ook de onontbeerlijke 
harddraveri j  — krachtige figuren van pikeurs, eigenaars van 
paarden, liefhebbers van sport, en eindelijk, overal verspreid, 
maar  bij  groepjes vereenigd, stevige, breedgenekte Janmaats, 
flink  in hunne blauwe kleeding, galant voor  de vele boerin-
netjes, die niet nalaten koudeti zoo schuin-uit onze mariniers 
optenemeu. 
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Er heerschte dan een ongekende vroolijkhei d in bet 
mooie , en het scheen wel, dat er  weder iets terug 
te vinden was van den glans en bedrijvigheid, die deze 
stad in vroegere tijden moet tentoongesteld hebben. Anders 
een groot architectonisch museum, gaf ze nu een herleving 
der 17de eeuw te zien, toen ook de straten vol vreemde-
lingen waren en de grachten vol schepen en visschers-
vaartuigen. , de machtige statige koopvaarders liggen 
er  niet meer, geen Oostindie-vaarders ziet men thans, geen 
hoogopgaande, ranke oorlogschepen met schitterend rijk e 
tuigaadje en gnnsche rijen kanonnen onder  en boven elkan-
der. t niet, maar  tot eenige vergoeding zes oorlogschepen 
in de haven, met den boeg naar  de stad gewend, die heel 
mooie, nog van oud model, brikken met breed uitgespreide 
ra's, koket nog, trotsch hun ouderdom, sierlij k van den 
topra tot de fokkera gepavoiseerd, en daarnaast op gelijke 
afstanden, drie monitors, massief en onbeweeglijk, moderne 
oorlogsbodems, herinnerend aan stoombaggermolens, daarlig-
gend naast de elegante scheepjes van het oude systeem, om 
straks een der  helden uit onze geschiedenis, bij  de onthulling 
van diens standbeeld, respectievelijk met eenige afgemeten 
salvo's te begroeten. Ook deze monitors vlagden, maar  ach, hoe 
treuri g in "vergelijkin g met de „Castor "  en de //Pollux" ! 
Zoo elegant de laatsten, zoo dom en plomp de eersten, als 
waren het waschschuiten, zooals men ze vastgemeerd kan 
zien liggen aan de Seineoevers te Parijs. 

l mooi echter, de aanblik van de haven naar  de 
stadszijde gezien, met het bekende torengebouwtje, het z.g. 
hoofd, op den voorgrond en de talrijk e scheepjes en pleizier-
vaartuigen van de binnenhaven op den achtergrond. 

Op zoo'n dag oefent n een onbeschrijfelijke aantrek-
kelijkhei d op den bezoeker  uit , en waar  in gewone omstan-
digheden de talrijk e mooie oude gebouwen ons als klagend 
aanzieu en een droeven indruk teweegbrengen, is het alsof 
de feestelijke stemming, waarin de geheele stad verkeert, 
hem wakker  geschud heeft, en zij  iets van hunne vroegere 
glorie in zich voelen terugkomen, alsof er  bezieling komt 
in die oude karkassen en de mismoedige droomerigheid aan 
oude gebouwen eigen, plaats maakt voor  vernieuwden levens-
lust, voor  een architectuur, waarin het bruingeel van den 
zandsteen vroolij k te voorschijn komt, vastgehouden door 
het meer  bezadigd rood van den baksteen. — En wat de Tij d 
over  dat alles zijn mooiste kleuren heeft uitgespreid, zonder 
nog door  een schendende restaureerende hand te zijn belem-
merd ! Voor  verval moeten enkelen dezer  gebouwen behoed 
worden, maar geen restauraties als 't u belieft, die 'n 17-
eeuwsch kleurrij k oud gebouw veranderen in een dor  19-
eeuwsch bouwwerk ! Voor  verval dienen in de eerste plaats 
behoed tc worden, de drie half houten, half steenen huis-
jes, bekend als de huisjes van Bossu, aldus genaamd naar 
de geschilderde tafereelen van den slag, waarin de vloot 
van Bossu door  de watergeuzen vernield werd. liet schijnt 
dat deze huisjes thans geheel onbeheerd staan, zoo heeft de 
straatjeugd zich reeds onledig gehouden, met alle kleine 
ruiten boven de puien stuk te gooien. Te hopen is het, 
dat het Gemeentebestuur  voor  verder  verval zal weten te 
waken. 

n we dus op dat hare vele oude karakteristieke 
gebouwen, gezellige straten en grachten, n tot een mooie 
stad maken, zoo ziet men ook spoedig dat de nieuwere ge-
bouwen nog niet in staat zijn het vroegere schoon te ver-
dringen — meer  sprekend dan schoon, zijn de beide nieuw 
gebouwde kerken aldaar, de protestantsche kerk van n 
en de katholieke kerk van Bleijs, beiden van zeer  verschil-
lende opvattingen, doch in artistieke waarde mekaar  niet 
ver  ontloopend. 

Ook het nieuwe post- en telegraafkantoor, doet wel zijn 
best, maar  kampt nog te veel tegen eene al te dorre 
opvatting van het rationalisme, alsof het voldoende ware 
slechts materiaal te doen zien, om reeds schoon te zijn. 

Eindelijk , en ziedaar  de aanleiding tot de feestvreugde 
in het Oude , het pas onthuld nonument voor , 
de man, in wien deze stad het meest haar  verleden eert, 
wiens naam ons het n in zijn voorspoed voor 
oogen toovert. 

r  den vervsvardiger, prof. f voorgesteld in de 
kleeding van zijn tijd , met een mantel half om den linker -
schouder  geslagen, waardoor  vooral de linkerzijd e van het 
beeld mooi doet; met de linkerhand op het zwaardgevest, 
in bevelende houding, maakt het beeld een goeden indruk , 
waartoe de mooie kleur  van het licht geel groene brons 
veel bijdraagt. 

 voetstuk daarentegen voldoet thans minder  goed. 
Eerstens door  de kleur  van het hardsteen, dat nog kersversch, 
er  akelig lichtblauw uitziet en volstrekt zich niet harmonieert 
met de mooie kleur  van het bronzen beeld. Ook de profi-
leering is — hoewel goed van hoofdverdeeüng — zeer  zwakjes 
vau detail, hoofdzakelijk door  de lamme zg. beulingprofie-
len, zooals de timmerman deze noemt, die er  in voorkomen. 

Van alle smaak ontbloot, was de tribun e die voor  deze 
gelegenheid was opgesteld, benevens de versiering van de 
omheining met groen en vlaggen, waarin de vaderlandschekleu-
ren geweldig schetterden. Of men vroeger  daarin meer  sintak 
zou betoond hebben dan tegenwoordig ? Of kunst toen po-
pulairder  was dan thans? Of het goed is, kunst in acade-
miën optesluiten en niet meer  in de werkplaatsen, zooals 
vroeger  ? t is niet moeielijk hiervoor  een antwoord te 
vinden, wanneer  men een dag in een stad heeft doorgebracht, 
waar  elke pui, elke steen u van vroegere kunstontwikkeling 
spreekt, waar  ge in het West-Friessche museum tal van 
kunstindustrieële zaken vindt, die zoo getuigenis afleggen 
van dien kunstzin, ook in intiemen kring . 

W . . 

. 

. 

Commissarissen dezer  fabriek bebbcn voor  de benoeming van een directeur 

voorgedragen den heer  P. G. van Schermbeek, kapitein der  genie te Arnhem. 

t verwondering zal menigeen deze voordracht gelezen hebben uit de 

bladen. liet knn als een bewijs tc meer  gelden, dat alle dergelijke vacatures 

meer  uit een finantieel-administratief dan uit een artistiek oogpunt bekekeu 

worden. We kunnen dit begrijpen van den post van opperbrandmecster, van 

directeur  eener  waterleiding of gasfabriek, minder  verklaarbaar  reeds bij  ecne 

betrekking als r  van Gemeentewerken, ten hoogste onverklaarbaar  bij 

die van een tapijtfabrie k als de beroemde , waar  het vckïr  alles 

aankomt op de artistieke uitvoering en een goede administrati e noodig i» 

zeer  zeker, doch onzes inziens een ondergeschikte functie moet zijn. 

T N . 

Onlangs overleed te Pargs op 90-jnrigcn lceftyd Francois Alexis Ccndrier, 
de architect van het „1'alai s de 1'lndustrie"  in dc Champs-Elysces, ingericht 
voor  tentoonstellingen, o.a. de jaarlijkscb c Salon. t meest echter  heeft hij 
werken uitgevoerd in betrekking met dc spoorwegen. e stationsgebouwen op 
de lqnen , benevens eenige der  voornaamste termini in 1'arij s 
zgn onder  zijne leiding uitgevoerd. n 1851 werden zijne verdiensten erkend 
door  zync benoeming tot ridder  van het n van Eer. y was een der 
allereerste architekten in Frankrij k die bij  hunne gebouwen r  toepasten. 
Ccndrier  was een leerling van s en Vnndoger, en was ccn der  bekroonden 
voor  do »Prix de ' 

N . 

Tot ridder  in de orde van den Nederlandschen w zyn benoemd de 
heeren F. , professor  aan de Uijks-Acndemie voor  beeldende kunsten 

te Amsterdam en Jhr . P. . A . i Buij» , eerst-oanwezend ingenieur 
bij  den aanleg van staatsspoorwegen. 

Tot directeur  der  gemeentelijke gasfabriek en hoogdrukwaterleiding te 
t is benoemd de heer  J . E . . Bakhuis, civiel-ingenienr  te 's Gra-

venhage. 

Tot bureel-ambtenaren van den t zijn benoemd de hecren 
F. C. Schiiitemaker  te n en J . . G. F. . 

Tot ingenieur  bg de werken van het Noordzec-kanaal is benoemd de heet 
. . S. ten , civiel ingenieur. 

Tot buitengewoon opzichter  zijn benoemd de hecren : J . . Vos, bij 
werken vaa de Zuid-Willemsvaart in , voor  6 maanden. „ 

G. A . , bij  het onderhoud der  havenwerken te , voor  * 
maanden. 

G. C. r  bij  de werken van de , tot 1 November. 

E o N». ta. G 10 JUN  1893. 

E VA N A T A : 

. G. JANSEN. G. A. , W. T C Z N . , 
. E J O N G  en P A U  J. B . 

Bijdragen te adresscoren aan den r  W. T C Z N . . 
 120 te Amsterdam, en nl wat de Administrati e van 

het Genootschap betreft, aan den len S American hotel te 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. e jaarlijkscb c contributi e 
voor  het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . f 12. 
» kunstlievende leden „  10. 
 buitenleden „  7.50 

N V A N T . 

le. e herziene Wet van het Genootschap zal de volgende 
week in druk aau h.h. leden wordeu toegezonden. 

2e. Als buitenlid is toegetreden de heer . van Waas-
bergen te . 

3e. Van af heden zal het secretariaat weder  worden waar-
genomen door  den ondergeteekende. 

Namens het Bestuur, 
Be  Secretaris, 

C. W . . 

E  T E . 

Bijdrage uit de practijk van de  tot Bevordering 
der Bouwkunst. 

Gisteren middag 2 uur  is de 's-Oravcnhaagsche vroegere 
Vierschaar  wederom voor  het publiek toegankelijk gesteld. 

t restauratiewerk is voltooid. 
t door  velen, in spanning, deze dag werd tegemoet 

gezien is misschien evenzeer  te wijten aan den strijd , welke 
de herstelling dezer  vestibule voorafging, als wel aan het 
verlangeu, dit nog van ouden, degelijken kunstzin getuigende 
eenig vertrek binnen het 's-Gravenhaagsche , in 
herstelden luister  te kunnen bewonderen. 

e zoogenoemde restauratie, om wier  will e zooveel is 
gekibbeld, inkt verkrast, gebromd en geschreeuwd, verdient 
°°k reeds hierom alleen eene nadere beschouwing; hoeveel 
t e meer  om wille der  hoogere kunstbelangen hierbij  betrokken. 

Voor  deskundigen kon de nieuwsgierigheid ook bezwaarlijk 
«erker geprikkeld worden. 

, de j  tot bevordering der  Bouwkunst 
eweerde, tot nu toe, dat de restauratie zou plaats hebben 

'*  den geest van het advies harerzijds voor  dit werk aan de 
' e"ieente 's-Gravenbage op uitnoodiging verstrekt; terwij l 

i Jhr . . Victor  de Stuers, 's s s voor -
sten en Wetenschappen, dit beweren der j  t. b. 
d. Bouwkunst logenstrafte en zijnerzijd s verklaarde, dat de 
uitvoering van het werk plaats vond volgens zijne denkbeelden 
eu voorstellen blootgelegd in zijne critiek van het advies 
der j  voorn, en bevattende eveneens adviezen 
strijdi g met de adviezen dier . 

Welk der  beide, elkander  bestrijdende, adviezen is nu bij 
de uitvoering gevolgd ? 

Thans is ieder, betrekkelij k deskundig op dit gebied, in 
de gelegenheid zulks na te gaan. 

n het Bouwkundig Weekblad, orgaan der , 
dd. 18 Juni 1891, is woordelijk opgenomen het 
advies der , voorts de critische Nota van den 
heer e Stuers, en vervolgens het antwoord door  de -
schappij  op deze critiek gegeven, in welk antwoord de 

j  haar  advies en de daarin ontwikkelde zienswijze 
blijf t handhaven. 

Wanneer  ik aan de hand dezer  beider  adviezen, tuk om 
te zien wat van al dat kaatsteekenen zuiver  spel was, het 
voltooide werk naga, dan valt het volgende te constateeren : 

lo. dat de e eeuwsche toegangsdeur  met sierlij k 
bovenlicht naar  den gang is behouden, volgens het advies 
van den criticus, en het door  de j  gegeven ad-
vies, dezen fraaien doorgang te sloopen niet is uitgevoerd; 

2o. dat het sierlijk e ijzeren hek der  fraaie schepenbank 
volgens het advies van den criticus niet onveranderd is 
behouden, maar  dit hek is teruggezet, zooals de j 
adviseerde ; 

3o. dat de waudbetimmering is uitgevoerd lager  dan de 
halve zaalhoogte, zooals de criticus betoogde, en niet hooger 
dau de halve zaalhoogte zooals door  de j  werd 
geadviseerd ; 

4o. dat de schouw is aangebracht zooals de criticus advi-
seerde, en niet is achterwege gelaten voor  het plaatsen der 



portiersloge, zooals het advies der j  in overwe-
ging gaf. 

Ziedaar de ingrijpende quaestieuze punten getoetst. 
Omtrent punt 4 mag nog wel worden vermeld, dat het 

advies der j  aan den wensch van de advies vra-
gende Gemeente overliet naar  goedvinden, of wel de schouw 
te plaatsen, of wel deze achterwege te laten voor het 
plaatsen der  portiersloge. Waarlij k een advies voor de Ge-
meente om te weten te komeu, wat zij  in deze te doen 
had. Orakeleus vooral uit een archeologisch oogpunt. 

t voor  zoover  beider  adviezen omtrent de quaestieuze 
punten op de restauratie betrekking hebben. 

e punten dus in het voordeel van den criticus, en 
slechts één in het voordeel der . 

Op liet restauratiewerk zelve kom ik straks terug. 
, blijk t nu omtrent de hoofdpunten de uitvoering 

te hebben plaat*  gehad, meer met inachtneming der  critiek 
en volgens de aangegeven denkbeelden geleverd eu ont-
wikkeld door  Jhr . e Stuers, dau wel volgens het advies 
der . 

Pe j  deed het anders voorkomen. 
n haar  orgaan, het Bouwkundig Weekblad no. van 9 

Januari 1892 vermeldde zij  aan het slot der  omschrijving 
van de toen voorgenomen restaurautie „da t de inrichtin g 
zou plaats hebben in den geest van hel advies, door de 
Commissie uit het Bestuur der  tot bevordering 
der Bouwkunst voorgesteld." 

Oppervlakkige eu te goedertrouwe lezers moesten hier 
natuurlij k uit begrijpen, dat de j  bofte met 
haar  advies, en de haar  advies bestrijdeude denkbeelden 
van Jhr . e Stuers op de uitvoering geen invloed zouden 
hebben. d meer het omgekeerde heeft plaats gehad, 
zooals de uitvoering nu aantoont. 

Welke beteekenis is dan te hechten aan de bovengenoemde 
mededeeling iu het Bouwkundig Weekblad, anders dan den 
lezers van dit orgaan eene valsche voorstelling op den 
mouw te willen spelden, of het te licht bevonden advies 
der j  te willen verbergen onder den eerepaltn 
verworven door het advies van haren tegenstander. 

t is der j  blijkbaar er  om te doen geweest, 
grimmi g en beschaamd over  hare tekortkoming, haar  advies 
betredende de Vierschaar  tegenover  hare leden en de lezers 
van haar  orgaan, oppervlakkig te tooien met het succes 
hetwelk aan de voorstellen vau hare tegenpartij  was ten 
deel geworden. 

n bestijder  won het pleit; goed ; men liet de vak-
quaesties rusten en repte van de zaak niet meer  ; doch het 
vereerend succes als overwinnaar, dat kon den heer -
rendaris, van . niet onverdeeld worden gegund. 

e j  bestreed haren tegenstander (zie Bouwk. 
Weekbl. van 13 Juni 1891) zoolang haar  eigen advies invloed 
kon hebben. Nadat echter  de voorstellen des heeren e Stuers 
ter  uitvoering waren aangewezen, deed zij  het voorkomen 
(zie Boutvk. Weekblad van 9 Jannari 1892) alsof inderdaad 
haar  advies zou worden gevolgd. 

Gegronde redenen zijn toch niet denkbaar oin de -
schappij  gerechtigd te achten tot de verklaring , dat de 
restauratie in den geest van haar advies zou plaats hebben ; 
waar dit advies hoogstens op enkele ondergeschikte en niet 
quaestieuze punten kan gerekeud worden gevolgd te zijn. 

Of wel baseerde zij  op de meening dat: lo. het advies 
der j  : 2o. de daarop geleverde critiek met 
tegenvoorstellen van Jhr . e Stuers, So. hare bestrijding 
van die voorstellen en handhaving van haar  eerste advies, 
in een en denzelfden geest bedoeld waren ? r  een en 
denzclfden geest bezield ? En in dit opzicht de inrichtin g 
altij d zou moeten plaats vinden in den geest der -
pij , zoowel wanneer  haar  advies als wel de met dit advies 
in strij d zijnde critiek tot richtsnoer  voor  de uitvoering werd 
genomen. 

Tot dusver  heeft zeker  niemand zoodanige geestgelijke 
overeenstemming kunnen bespeuren tusschen de elkander 
bestrijdende adviezen. 

Ook zal wel tot dusver  niemand vermoedeu gehad hebben 
van zoo gloeiend gesmede eensgezindheid tusschen '» s 

s voor n en Wetenschappen en de -
schappij  tot bevordering van Bouwkunst. (*) 

h "  de j  van Bouwkunst sprak ! ende zij 
sprak rondelick in haeren geest! 

O vader  Abraham, 
hadt Gij  gedacht, 
dat Uw geslacht 
zoo kon ontaarden 
en wil zijn veracht ? 

Jammer, dat de j  bij  deze rad-voor-de-
oogen-draaierij, door  namelijk de voorstellen van haren 
criticu s (in den geest van het advies der j  !) 
tot de hare te verklaren, niet heeft ingezien, dat zij  aldus 
aan die nog onlangs door  haar  ontraden eu bestreden voor-
stellen hare goedkeuring hechtte, en door  deze dubbelzin-
nige handelwijze de goede trouw der j  in gegron-
de verdenking geliefde te brengen. 

e j  heeft dit alles niet ingezien, liever dan 
tegenover  haren tegenstander het  wien eere toekomt 
tc huldigen. 

t gaat niet aan hierover den sluier  der  vergetelheid 
te Jateu rusten, integendeel deze dient m. i. duidelij k ter 
waarschuwing opgelicht. 

Of kan men dit geen ergerlijke, opzettelijke verdraaiing 
van feiten noemen ? 

Gelukkig, — was de gedachte welke thans de gerestau-
reerde Vierschaar ook nu weder bij  mij  opwekte, — dat 
tégenover eenige helaas door  onvoldoende opleiding baat-
zuchtig geworden, en louter  met modernen kunstzin door-
trokken vaklieden, bij  vakquaestiën verhit door  zelfgenoeg-
zaamheid, vooroordeel en inode-wansmaak, Nederland eene 
tegenpartij  bezit reeds nu krachtig genoeg om niet te 
versagen den nog bedwelmden Nationaleu kunstzin op te 
wekken en voor  algeheele verstikking te behoeden ter  ont-
wikkelin g onzer  nakomelingen. 

r  is reeds nu veel goeds tot stand gebracht eu 
menig van ouden, onbedorven kunstzin getuigend t 
oordeelkundig gerestaureerd. 

En nu het restauratiewerk der  aloude, eerbiedwaardige en 
van der  vaderen kunstzin getuigende Vierschaar te 's Gra-
venhage. 

Blijk t onze Vierschaar nu oordeelkundig gerestaureerd ? 
Volmondig, neen! 
Wat er  goeds van is, is slechts voor  zoover het advies 

van den heer e Stuers invloed heeft gehad ; en 
de materieele uitvoering, welke onberispelijk is wat het 
houtwerk betreft. 

Overigens is hier  geen sprake van restauratiewerk. t 
is modern versieringswerk. 

Alles modern tot het onbeduidende lichtkroontje , dc 
smakelooze, kleine tafel, en de te groote plompe zitstoel van 
den portier  toe. 

Enkele nadere aanwijzingen. 
n is de steenen schouw met veel te weinig sprong; 

dc steenen boezemkap met handgrepen, welke nu reeds los 
zitten, cn zooals het eene kwaad uit het audere volgt, is de 
aansluiting van de steenen schouw met de houten lambri -
seering gebrekkig modern. 

n is de gepolijst granieten brandvloer  (zerk) onder 
de schouw en veel te ondiep en te dik. 

(*) n welken gezonden (?) zielsstnat deze j  zich verheugt kan 
blijke n uit het feit, dat op hare jongste nlgeiuecnc vergadering de voorzitter 
herkozen werd met 20 stemmen van de 23 tegenwoordige leden en deze eer 
eveneens te beurt viel aan twee bestuursleden, respectievelijk met 17 en H 
stemmen, terwij l dit lichaam toch nog 004 stemhebbende leden telt. 

Waarom hier  geen voorbeeld genomen aan X V  eeuwsche 
schouwen met veelvuldiger  voorkomende overstekende houten 
kappen? Waarom geen oude, passende schouw opgekocht? 

e biedt zich de gelegenheid genoegzaam aan. 
n en smakeloos van teekeuing is het scharuierbeslag 

der ramen. Oude, elegante voorbeelden zijn hiervoor in elk 
oudheidkundig museum te kies eu te keur. 

n zijn de schaven der  lainbriseeriug en onpractisch 
het profiel der  zitbanken. 

n zijn deze zitbanken bij  de ramen, en totaal doel-
loos. Volslagen onbekendheid met soortgelijke traditioueele 
distributi e blijk t hier  ten volle. Vroeger  maakte men voor 
soortgelijke ramen in de dikte der  muur ter  weerszijden 
zitbanken, op 30 of 40 centimeters beneden den onderdorpel 
van het raam, zoodat men behoorlijk uitzicht genoot. Wan-
neer nu de borstwering des raams te hoog was oin de zitbank 
gelijkvloers te kunnen genaken, dan maakte men tusschen 
de zitbanken een optrede waarop men de voeten zette. Wat 
heeft men nu in het 's Gravenhaagsche s gedaan ? 

r  heeft men deze voettrede tot zitbank ingericht op J 
. hoogte, zoodat de feitelijk e zitbanken nu veel te hoog 

en onbruikbaar  zijn geworden. Alleen is nu de voettrede 
bruikbaar tot zitbank, altij d in de houding van eeu klom-
penmaker, die, met den rug uaar  het licht gekeerd, dit over 
zijne ooren opvangt. n is . . . doch genoeg; het is 
treurig . 

Waarom bij  dit werk geen oude voorbeelden gevolgd ? 
Eu wanneer men het talent mist deze voorbeelden passend 
te venverken; waarom ze dan niet stomweg gecopieerd ? 

t men met deze moderne architectuur den gezonder 
kunstzin onzer  historische voorgangers op te wekken en te 
kweeken ? 

n heeft nu toch, prijzenswaardig zwichtend voor  over-
tuiging, betreffende de hoofdpunten het advies gevolgd van 
den heer e Stuers, waarom ook niet in details diens advies 
gevraagd ? Vreesde men soms het misnoegen der . t. b. 
d. Bouwkunst. 

O tempora, o mores! 
Voor mij  is deze j  de hoofdschuldige voor  het 

minder  geslaagde bij  deze restauratie. 
k zal zeggen waarom. 
e j  werd allereerst vanwege het Gemeente-

bestuur om advies gevraagd. Zij  had kunnen zorgen dat deze 
restauratie behoorlijk ten uitvoer zou worden gebracht, door 
het benoemen eener  adviseerende commissie, zonder  aanzien 
des persoons, van uitsluitend op dit gebied door  ervaring 
en studie deskundig bevonden leden, en deze bezit zij  in 
voldoeud aantal. Zij  heeft zulks niet gedaan. 

Zij  benoemde iu deze commissie de eerste de beste be-
stuursleden, op dit gebied, zooals uit haar  rapport is gebleken, 
en duidelijk aantetoonen, grootendeels volkomen onbevoegde 
Architect-restaurateurs. 

Waar en van wien zouden die heeren dat ook hebben 
geleerd ? Zeker  niet door hun functie van Bestuurslid der 

j  t. b. d. Bouwkunst. Want iu dit geval had 
men bij  het Bestuurslid iu de e voor  plaatselijke 
werken wel de noodige voorlichting kunnen vinden, 

's , 7 Juni 1893. 

J . W. . . 

E ST.  T E . 

e Telegraaf schreef het volgende over  dezen gevel (zie 

»o. 20 van „Architectura". ) 
^ '̂lliji w — z o o sehrijft eeu correspondent — was Vrijdagavond over het 

^ o t t van cen onzer  oude monumenten, van den lfle-eeuwschen gevel 
c r sociëteit „St . Joris" . e instelling dngteekent uit de 13e eeuw. Zij 

*as dc schutters-docle van den Edelen Cruysboog, waar de opkomende poor-

0'"' ' ^ C , l ï l ^  Z ' C ' 1 ""f""' 0 ' n hanteering der  wapenen en 
"ngl hare gezellige bijeenkomsten ging houden. Zij  had haar  gebot 

dc
'luwe . r de stad had de terreinen in het midden der  lit e 

eeuw noodig: zij  moest hare haven vergrootcn, „alzoo door  het menigvuldich 

in- ende uytvaren van de koopmanschepen, die niet wel kaeye ofte opslach 

konden gekrijghen, jae nauwelycx, malkanderen verdringende, in ofte uyt 

mochten"  (Boxhorn). t werd noodig het Schuttershof van St. Joris te 

verplaatsen, cn het gilde vond een onderkomen in het klooster  der  Zwarte 

Zusters of St. Aechtenhnis aan de Balans, het naar de stedelijke waag 

genoemde plein. r  werd een nienw huis gebouwd, dat blijkens de cijfers 

in den gevel in 1582 werd voltooid. e gelden werden gevonden uit eene 

loterij , door i V' den 21en Apri l 1547 geoctroyeerd. e „C'oninc k Over-

deken mitten Beleeders en de gemeene Ghildebroeders"  mochten houden 

„to t zuleke daegke ende plaetze aldaar als hen goet duncke zal, eene lothe-

ri e van zuleke prysc ende juwecle van zilverwcrek als zijluyden bij  raidc 

beviudc zulle 't nutste ende oirboirticxat e te wezene voir  dezelve Guide." 

El k lot moest wezen van drie, vier  of vijf  stuivers „off t dair  onder."  Er 

werden bijna 200,000 loten geplaatst, en de trekkin g bad phuits van 10 

October tot 10 November 1554. Wie vnn die loterij  meer wil weten, vindt 

hare curieusc historie in het zeer  belangrijke bock van mr. G. A . r : 

Geschiedenis der  in de Nederlanden, Amst., Fred. , 1862. 

n doel met deze herinneringen,"  dus gaat de correspondent voort, 

„wa s alleen aan te toonen, dat in deze Oude St. Jurisdoelen cen stuk histo-

ri e ligt uit den tij d van s groote welvaart. n het midden der 

vorige eeuw werd uit den Ouden Schuttersdoelen eene sociëteit gemaakt. e 

gevel was tot het begin dezer  eeuw in den ouden slaat gehouden, althans 

in hoofdzaak. n dien tij d der  uiterste smakeloosheid heeft men hem met 

cement bestreken. Wapens en ornnmenten werden cr  uit gebroken, cn de 

openingen zoowel als die ronde nieuwe kozijnen, waarvoor de oude kruis-

ramen hadden moeten wijken, werden met gewonen baksteen tegen den 

zandsteen van den gevel aan volgcinetseld. t was jaren lang het behoud 

van de rementlaag, die op den zandsteen niet hield, maar  door dc frag-

ment) n baksteen in den gevel werd vastgehouden. Toen nan do cementeering 

eene goede reparatie noodig was, werd de gansche gevel ontbloot; men zag 

den grootendeels nog gaven zandsteen, en bij  menigeen kwam de wensch 

op het monument in zijn vroegeren staat hersteld te zien, cen wensch, die 

sterker  werd, toen het bestuur als preef een kruiskozij n in den gevel liet 

zetten. Er  ontstond onder de leden der  sociëteit groot verschil vau gevoelen 

cn de meerderheid — wie had het gedacht? — schijnt dc oude bepleiste-

ring te willen herstellen." 

e correspondent hoopt echter  dat de leden van St. Joris bij  ernstige 

overweging er  toe zullen komen het beste tc kiezen cn aan dit monument 

recht te doen wedervaren. /.Wij  gaan —  schrijf t hij  — in Nederland, ook 

wut de bouwkunst betreft, betere tijden beleven. Overal openbaart zich dc 

zin om den nieuwen woningen een sierlij k uilcrlij k tc geven. En wuar dat 

veelal gebeurt naar  oude llollandsche motieren, is het bewaren cn herstellen 

van de monumenten uit den tij d dien men thnns pleegt na tc volgen, geen 

overbodige weelde, geen modezucht naar het oude, maar alleen eene door 

het verstand geboden piëteit voor wat wezenlijk karakteristiek cn mooi is." 

Naar wij  vernemen, zullen dc gelden, voor  deze restau-

rati e benoodigd, door  particulieren worden bijeengebracht. 

. 

Eenigen tij d geleden wezen we, bij  gelegenheid van het 
bouwen van eeu winkelhuis in de t te Amsterdam, 
op het gebrekkige onzer  bouwverordening en de brutalitei t 
waarmede de eenvoudigste regelen der  constructieleer  schijn-
baar  straffeloos worden genegeerd. 

Wc kunnen nu op een nog sterker  stukje de aandacht 
vestigen op deu Nieuwendijk, hoek . e steeg 
loopt scheef in den Nieuw>ndijk en het bedoelde perceel 
staat op den scherpen hoek. t moet eeu winkelhuis worden 
en heeft dus veel glas noodig, aan welken eisch echter  op 
zoo vrijgevige wijze is te gemoct gekomen, dat de steunpunten 
voor den bovenbouw op eene miniatuur-minimu m gebracht 
zijn. Tot heden worden de beide 0 r  lange en 13 c. . 
dikke, gegoten ijzeren kolommen, die ieder der  beide gevels 
moeten dragen, nog wat geholpen door  houten stempels, 
maar als die spichtige dingen, die als stopnaalden den 
bovenbouw dreigen aan te rijgen, eenmaal de voor hen 
bestemde functie zonder  hulp moeten verrichten, zal 't , 
wanneer dit goed afloopt, eeu blijvend raadsel zijn, welke 
krachten hen hierin tc hulp komen. 

Om het ijzingwekkende voor de voorbijgangers tc ver-



100 . 10 Juni 1893. 

grooten zijn de 4 ijzeren paaltjes gedekt en gekoppeld door 
twee houten moerbiuten, die elkaar  op den hoek van de 
steeg in een scherpen hoek ontmoeten, na + 1.80 . ge-
zweefd te hebben; hierop zijn de beide verdiepingen in 
steenswerk gemetseld. 

Wellicht worden later  consoles aan de binten gehangen 
om het verschrikkelijk e wat weg te nemen voor  degenen 
die het wagen om den ingang onder  die dreigeude puntte 
betreden. 

t houten puibalken gebruikt worden iu plaats van 
ijzeren zullen we niet afkeuren, maar  de bouwverordening 
schrijf t uitdrukkelij k ijzer  voor, eu werd tot dusverre op 
dit punt althans streng gehandhaafd; hier  schijnt dat wet-
boek kalm genegeerd te zijn. 

t het den constructeur  niet aan vindingrijkhei d ontbreekt 
is o.a. te zien uit de wijze waarop iu den winkel een 
entre-sol is aangebracht. 

e bintlaag hiervan is aan twee zijden opgehangen aan 
4 staafijzers die listiglij k achter  de gegoten zuilen aan de 
puibalken gehaakt zijn, bij  wijze van een haugsteiger. 

Wanneer  we nu. nagaan hoe dikwerf op werkelijk goed 
bestudeerde en doorwrochte ontwerpen aanmerkingen ge-
maakt worden, door  de gemeente-ambtenaren en wijzigingen 
soms van ingrijpenden aard worden bevolen, alvorens toe-
stemming voor  den bouw te verleenen, dau komt het ons 
ongeloofèlijk voor  dat het bouwplan, zooals het nu uitge-
voerd wordt, de gemeentelijke goedkeuring heeft mogen 
verwerven, en het moet daarom onverklaarbaar  geacht wor-
den een bouwerij  als deze, wordt geduld. 

Wranneer  de bouwverordeningen niet geschikt zijn om 
gruwelen, als bovengenoemd, te keer  te gaan, zou het wel-
licht op den weg liggen van de commissie voor  de inrich -
tingen welke gevaar, schade of ongelukken kunnen veroor-
zaken om hier  krachtig op te treden ter  voorkoming van 
onheilen, of anders eenvoudig bekend te maken, dat ieder 
mag bouwen zooals hij  zelf wil , zonder  den schijn van 
gemeentetoezicht aan te nemen. 

. 
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t bestuur  der j  tot Bevordering der 

Bouwkunst heeft de zilveren medaille, uitgeloofd voor  het 

beste ontwerp van een niet uitgevoerd bouwwerk, toegekend 

aau den heer i Evers, architect, hoofdleeraar  aan de 

Academie voor  beeldende n en Technische Weten-

schappen te , voor  zijne inzending ontwerpen 

van onuitgevoerde bouwwerken op de tentoonstelling van 

Bouwkunst. 

e andere medailles zijn niet toegekend. 

n ons verslag van de tentoonstelling in ons vorig no. 

vermeldden wij , dat ze 's Zondags gesloten was. Wi j  vernemen 

echter, dat de tentoonstelling ook 's Zondags toegankelijk is. 

T N . 

Oe internationale prijsvraag voor  een station en adminis-

tratiegebouw te Boekarest heeft tot resultaat gehad, dat 38 

ontwerpen zijn ingekomen. 

e eerste prij s : 10.000 francs, beueveus opdracht tot het 

uitwerken van de plannen voor  de uitvoering, waarvoor 

100.000 frs. zal worden betaald, is toegekend aan de hh. 

. c te Boekarest en A. l te Parijs. 

e tweede prijs : 30.000 frs. viel ten deel aan den heer 

. Farge te Parijs, terwij l de n Guili o i de 

derde prij s ad 15.000 frs. verwierf. 

e beeldhouwer  Paul , te Parijs, is, met ingang van 1 Juni j.1., 
benoemd tot directeur  van de Ecole des BeauxArts, voor  een tijdper k 
van 5 jaren. 

Te Eere-medaille in dc afdeeling bouwkunst der  Parijscbe Salon is voor 
dit jaar  toegekend aan Alphonse , die in 1886 de Prix de e behaalde. 

t m te Parij s verloor  Zaterdag 11. lij n bekwamen direkteur  Alfred 
. t was aan zijn optreden te danken, dat de vele verbeteringen iu de 

laatste acht jaren aan deze belangrijke verzameling tot stand kwamen. l 
was te n geboren, en was bestemd voor  ingenieur. j  voelde zich echter 
meer  aangetrokken tot de merkwaardige oudheden van zijne geboorteplaats, 
dan tot de meer  moderne werken van den hedendaagschen vooruitgang, hoe 
belangrijk ook. j  wijdde zich geheel aan archeologesche nasporingen, waar-
bij  hij  zooveel succes had dat hij  eene vaste aanstelling kreeg in het . 
Na den val van bet keizerrij k werd l door  Jules Simon aangesteld als 
direkteur  der  gobelin-ateliers, waarbij  zijne technische kennis hem goede dien-
sten bewees. n 1885 werd hij  met de voor  hem meer  aangename functie 
belast van direkteur  van het . 

n New-York was ecne nieuwe wyze van bcoordeelen van kunstwerken 
op tentoonstellingen, in toepassing gebracht welke echter  in de praktij k 
niet zeer  gunstig is uitgevallen. Een kunstbeschermer nl. had een legaat in 
geld vermaakt aan nthe Academy of "  met de voorwaarde dat jaarlijk s 
dri e pryzen van respectievelijk 300, 200 cn 100 dollar  zouden toegekend wor-
den aan schilders van Amerikaansche origine en niet onder  dan vijfenderti g 
jaar ; de inzenders op deze tentoonstelling moesten zelf als beoordelaars op-
treden en de prijzen toekennen aan die schilderijen welke volgens hunne opinie, 
daartoe aangewezen waren. 

Gedurende dri e jaar  echter  zijn volgens oordeel der  tentoonstellen geen 
schilderijen ingezonden, welke de prijzen ten volle, dat is, met geldelijke 
premie, verdienden, zoodat de beschikbare som voor  dit jaar  verviervou-
digd was, zoodat ook schilders van naam zich verwaardigden naar  deze 
belangrijk e prijzen medetedingen. t was een drukk e tqd van stemmenjagea 
door  de vrienden van de mededingers. 

Na een lang onderzoek zijn alle dri e de prijzen voor  dit jaar  toegekend; 
de stemmers echter  waren toch over  hun werk niet voldaan, daar  zij  voor 
het verlaten der  tentoonstelling, bg' de raad der  academie pogingen in het 
werk stelden om deze wijze van bcoordeelen afteschaffen en den meer  gc-
bruikelijkc n weg te volgen, om de belooningen voor  het vervolg te doen 
toekennen door  een jury . 

n het begin van het volgend jaar  zal in Parij s een Congres gehouden 
worden, waarbij  afgevaardigden van alle vereenigingen in Frankrijk , welke 
met kunst en vooral met kunstnijverheid in betrekking staan, zullen tegen-
woordig zyn. t Congres zal onder  leiding zgn van de «Union des Art s 

. t plan is om een soort verbond te sluiten om ecne voortdu-
rende onderlinge ruilin g tot stand te brengen van kunstvoorwerpen behoo-
rende aan de voorgenoemde vereenigingen. e „Union "  i» in het bezit van 
eene zeer  kostbare collectie, waaraan niemand echter  iets beeft, daar  in Parijs, 
vreemd genoeg, geen plaats is om die voorwerpen behoorlijk ten toon te 
stellen. Bij  het volvoeren van het plan zouden die werken met succes kunnen 
circuleeren bij  de verschillende kunstvcrecnigingen in de provincie. 

Voor k , een der  chefs onder  Napoleon, zal op eene 
nieuwe, tevens nuttige wyze een monument opgericht worden. Zijn e dochter 
de markiezin de Blocquevillc hec't 300.000 traites nagelaten welke bestemd 
zyn voor  het bouwen van een vuurtoren op ccn gevaarlijk punt aan de kust. 

r  den Franschcn minister  van openbare werken is een punt nabij  Pen-
marek voor  dat doel aangewezen. e vuurtoren zal volgens de nieuwste 
uitvindingen iugcricht en elektrisch verlicht worden. e hoofdingenieurs van 
de «Service central des phares"  houden zich met de plannen bezig, terwij l 
het esthetisch gedeelte door  den architect Paul u zal verzorgd worden. 

c , vroeger  de historische poort in . waardoor  dc veroor-
deelden uit den ,Tower"  noor  dc plaats der  terechtstelling geleid werden, zal 
volgens een besluit der  County-Council, gedeeltelijk gesloopt en in eene 
nieuwe passage veranderd wordeu. c eisehen van het tegenwoordig soa 
drukk e verkeer  in Engeland's hoofdstad werden vooral op dat nauwe gedeelte 
maar weinig bevredigd, zoodat men besloot het historisch belangrg'k punt op 
ti offeren, om over  te gaan tot eene flink e uitbreidin g van den verkeersweg 
tusschen Strand, Flectstrcct en St. Paul's Yard . 

N ENZ . 

Onze, landgenoot Pier  Pander, te , is, op de tentoonstelling van cbeid-

honwverken lc , bekroond met de gouden medaille voor  ingezonden 

bas relies. 

n dc Staats Courant No. 132 zijn opgenomen do gewijzigde statuten vnn 

het genootschap „Architectur a ct Amicitia. " 
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E VA N A ET : 

. G. JANSEN, G. A . , W. T C Z N . , 
. E J O N G  en P A U  J . E . 

Bijdragen te adressceren aan den r W. T C/ .N ., 
 120 tc Amsterdam, en al wat dc Administrati e vnn 

het Genootschap betreft, aau den len S American hotel te 
Amsterdam, 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden vau het Genootschap. e jaarlijkscb c contributi e 
voor  het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (tc Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
» kunstlievende leden „  10.— 
„  buitenleden „  7.50 

N V A N T . 

lo. e nieuwe Genootschapswet is aau de leden toege-
zonden. 

2o. n , die van woonplaats veranderen, wordt 
beleefd verzocht huu nieuwe adres zoo spoedig mogelijk 
aau deu len Secretaris op te geven. 

Namens het Bestuur, 
Be  Secretaris, 

C. W . . 

G 

V A N N E N N 

N T N TE . 

e prenten hier  bijeengebracht zijn alle van Engelsche 
meesters, bovenaan Walter  Crane, met e Greenaway, 

h Caldecott, h Thomson en andereu, bijeenge-
bracht door  den heer t te 's-Gravenhage. 

Uit den beschrijvenden catalogus, waarop AValter  Crane 'n 
vignet teekende, ontleenen we de volgende geschiedkundige 
bijzonderheden omtrent de hier  geëxposeerde boekjes en 
hunne makers. 

wTegen s 1875 verscheen h Caldecott s 
wtistieke vertolking van Washington s schets „Ol d 
Christmas"  gekozen uit het immer frissche „Sketch-Book" 
van den beroemden Amerikaanschen humorist. 

«Tegen s van het volgende jaar, 1870, (het titel-
blad draagt als jaartal 1877) verscheen //Bracebridge , 
°°k een bundel schetsen van , waar  Caldecott niets 
minder geest en kunst aan den dag legt, doch de teekeningen 
misschien iets te groot voor  het formaat van het boek zijn. 

//Bijna gelijktijdi g verbaasde Walter  Craue, wiens naam, 
<tonk zijn seriën gekleurde kinderprentenboeken, reeds een 
«household word"  in de Engelsche gezinnen was, den 
lefhebber  van prentkunst met „Baby' s Opera", een stijlvol 

en vernuftig geïllustreerde en geornamenteerde verzameling 
oude kinderrijme n met muziek. e stijl van Crane eu de 
kleurendrukkunst van Evans overtroffen hier  in klassieke 
schoonheid en decoratieve vindingrijkhei d bij  verre zelfs de 
fraaiste zesstuivers eu shillingsprentenboeken, die tot op dat 
tijdsti p van hein verschenen wnren. Twee jaren later, in 
1879, kreeg „Baby' s Opera"  haar  pendant „Baby' s Bouquet," 
geheel in denzelfdeu stijl en van gelijksoortigen inhoud, 
doch ook rijmpje s en liedjes van Franschen en n 
oorsprong bevattende. e jaar  1879 bracht een ander 
wonder  van oorspronkelijkheid en keurigheid van de hand 
eener  jonge vrouw, die reeds tal van kinderboeken versierd 
en - en Sint Valentij i skaarten geteekend had, doch thans 
artisteu en leeken stormenderhand veroverde. t boek was 
„Under the Window"  van e Greenaway; versjes uitlie t 
kinderleven, teedere' en guitige dichtjes van de artiste 
zelve, geïllustreerd in eeu stijl herinnerende aau de modes 
van 't begin dezer  en het laatst der  vorige eeuw, maar  toch 
geheel oorspronkelijk in klassieken eenvoud eu bewonderens-
waardig tijt i gevoeld in de karakteriseering der  kinderwereld 

e voornaamste gronden waarop het talent der  Engelschen 
tot rijke n wasdom kon komen, zijn John Bulls aangebo-
ren zin voor  de natuur  en voor  sport, het buitengewoon 
degelijke teekeuonderwijs iu Engeland gegeven en de voort-
durende omgang met de classieke kunst in het British - en 
de decoratieve kunst in bet . e aange-
boren zin bevordert natuurlij k de ontwikkeling van het 
talent: de sport, het voortdurend zien van menschen en 
dieren in hun Sttrakteristieke uitingen scherpen het oog voor 
de schoonheid der  classieke kunst in het m 
en haar  afgietsels in de uitstekend ingerichte teekeninstitu-
ten e iuvloed van dit classicisme — hier  geen nabootsing, 
doch een innerlij k medevoelen — ziet men duidelij k in de 
meeste werken van Walter  Crane en Caldecott en van hen, 
die in hun voetspoor  treden. r  Engelschen sympathy en 



huu door  den tij d geoefend oog voor  de schoouheden van 
boom en plant moesten hun studie en begrip van de deco-
ratieve kunst ten goede komen. Bijna iedereeu in Engeland 
kent de namen en dikwijl s ook iets van de folk-lore van al 
het schoone, dat in de aarde ontkiemt. Zelfs na de invoeriug 
der botanie op onze school program in a's is het in Nederland 
daarmede treuri g gesteld. Zelfs de buiteninau kent bij  ons 
slechts de planten waaraan hij  geld verdient. Wat hij  voor-
heen nog door  de huishoudelijke artsenij  menging kende, is 
zoo goed als vergeten. Voor  de schoonheid van het „onkruid " 
heeft hij  geen oog. 

n 1878 verschenen de eerste twee der  gekleurde pren-
tenboeken van h Caldecott, ecu serie, die hij  tot zijn 
dood in 1886 zou voortzetten, toen er  zestien bijeen waren. 

„Ook deze teekeuaar  had een voorkeur  voor  het achttieude-
eeuwsche costuum eu wist er  wonderen mede te doeu. e 
afbeelding van sport en dieren door  humoristischeu bri l 
gezien, is wel Caldecotts voortretl'elijkst e kant. j  had daarin 
tal van voorgangers, doch een fijner e beschaving eu humor 
kenschetsen de latere en veel onberispelijker  teekenkunst. 
Caldecott is in ons land nog meer  bekend door  zijn gekleurde 
schetsen in de feestnummers van den „Graphic" , dan door 
zijn prentenboeken. 

n zou Caldecott den humorist van het leven buiten en 
van de sportwereld willen noemen ; ook van de excentricitei-
ten van het John Bullisme en de teekenachtigheid vau 
sommige vreemde volken (Brittanjers , , Amerika-
nen); e Greenaway, de vertolkster  van de poëzie en den 
humor der  kinderwereld ; de minst veelzijd ge doch stellig 
niet de minst oorspronkelijke der  drie artisteu. r  hoe 
Walter  Crane te kenschetsen ? j  is in mijn oog eeu won-
dermensen, een duizendkunstenaar, om ziju veelzijdigheid en 
den omvang van zijn talent. n moet teruggaan tot sommige 
oude n en oude , om in een persoon zoo-
veel verscheidenheid en virtuositeit op allerlei gebied te 
ontmoeten. Telkens weer  deed hij  zich van een anderen kant 
kennen. 

„Walte r  Crane werkte zich telkens een nieuweu stijl in 
en wanneer  hij  morgen weer  met iets geheel anders, dau 
het vele voorafgegane voor  den dag komt, zal men zich niet 
meer  verbazen. Zij u classiek streven naar  schoonheid van 
vorm en lijn , zijn wonderbaar  gevoel voor  het decoratieve, 
zijn reusachtige wetenschap van wat de kunst door  alle tijden 
en bij  alle volken heeft voortgebracht, zijn pantheïstische 
natuurvereering eu dichterlij k gevoel, maken hem tot een 
eenige verschijning in de wereld der  kunst. n „Echoes of 

"  (1888) wist hij  met frisehbeid en oorspronkelijkheid 
gelijk sommige Eransche beeldhouwers, classiek te zijn. n 

. i at "  (1875) had hij  reeds op de cari-
catunr  dien stijl vol speelsch vernuft toegepast. n „Pan-
Pipes"  (1882), versierde liederen, is de kunst van onregel-
matige ruimten te vullen en ornamenten aantebrengen op 
geniale en ongezochte wijze vol poëlischen zin opgelost. 

„ e serie omlijstingen in roode omtrekteekening van „Th e 
Book of Wedding "  (1889) geven een soort van genot, 
als dc basreliëfs vati de smaakvolle oude Eransche beeld-
houwers. k betwijfel, of sedert de dagen der  oude -
schers zulk een omvangrijk en stijlvoll e houtsnede het 
licht heeft gezien als „Th e Triump h of "  (1891). 
Walter  Crane heeft ontwerpen van zilveren bekers, patronen 
voor  behangsel, plafonds en schermen, hoofdstuk-versieringen 
voor  boeken, j i i wat niet geteekend. 

i/Craue is idealistisch-socialist en ontvouwde in zijn 
„Claim s of e Art "  zijn denkbeelden over  een 
veredeling van den ambachtsstand en eeu innig verband 
tusschen knust en handwerk. 

n 1891 gaf hij  een bundei gedichten , uit, 
die een niet gewonen dichtergeest openbaart. O.a. dichtte 
bij  ook den tekst van . "  „Th e Sirens Three" 
//Flora' s Feast."  Zulke schitterende gevolgen zal men weinig 

vermoed hebben bij  de verschijning der  eerste zesstuiver-
prentenboeken van Walter  Crane, omstreeks 1865. Een 
drietal zijn aan deze tentoonstelling voor  de curiositeit 
toegevoegd. e kenuis en kunst openbaren zich in 
„Th e Old Courtier "  en A Gaping Frog,"  en een merkbare voor-
uitgang in stijl en decoratief talent is reeds waar  te nemen 
in het shilling-prentenboek „Goody Two Shoes"  van omstreeks 
1875. Crane zelf wijst bij  deze boeken (o.a. Bluebeard, 
Jack and ihe Beanstalk, Aladdin, Beauty and the Beast, 
The Frog Prince, enz.) op g influence". 

h Thomson, die, door  zijn keus van gelijksoortige 
geschriften ter  illustreering, menigmaal aan Caldecott herin-
nert, is evenzoo een oorspronkelijk man. n Engeland koes-
tert men van hem de hoogste verwachtingen en zijn tot 
nu toe verschenen werken plaatsen hem reeds op den eersten 
rang. Zij n „Cranford "  door . Gaskell, „Si r r  de 
Coverley"  (uit Addison's „Spectator" ) en zijn uitnemeudc 
vertolkin g van „Th e Vicar  of Wakefield"  muuten uit in 
die classieke zuiverheid van lijnen, die men in de Engelsche 
kunst zoo bewondert. n de kennis van paarden en honden 
en van het achttiende-eeuwsche costuum doet Thomson niet 
voor  Caldecott onder. Zij n humor is echter  minder  prikkelend." 

d zijn deze prenten voorbeelden van decoratieve 
compositie en is vooral de verscheidenheid der  gegevens 
opmerkelijk , die deze artisteu zich scheppen om hun illus-
tratief talent tot rechte waarde te brengen. Vooral bekend 
zijn in den laatsten tij d de werken van Crane geworden, 
waarvan iu '87 de „ s for "  verscheen, in '88 
„Echoes of , in '89 „ï'lora' s Feast. A masque of 
Flowers", „th e Book of Wedding days", in '91 „Queen 
Summer or  the Tourney of the y and the "  en in 
hetzelfde jaar  '91 „th e Triump h of " 

e voor  de schoonheid der  natuur, voor  de heerlijk -
heden van Flora's kinderen, komt ons tegemoet bij  de 
beschouwing van Walter  Crane's werken, voor  Flora's Feast, 
waarin van elke plant en bloem de intieme aard iu vorm 
en groei is afgezien, waar  hij  deze omzet in composities, 
die het hoogste schoon der  plant doen zien, waarin hij  ze 
personifieert in figuren, ontstaan uit dc oogenblikkelijke 
grappigen of ernstigen indruk , dien hij  bij  hunne beschou-
wing verkreeg, en deze figuren het karakter  geeft overeen-
komstig de karakteristiek der  plant. Schooner  nog komt 
zijn innige omgang met de natuur  uit in „th e Tourney of 
the y and the , waarin plant, dier  en mensch 
gezamenlijk opgaan in heerlijke decoratieve prentvullingen 
en hij  zijne spelende en toch ernstige fantasie in wegslee-
pende prentvertooningen aan anderen weet meetedeelen. 

Behalve genoemde prenten, zijn op deze tentoonstelling 
nog ettelijke stalen van kostbare behangselpapieren bijeen-
gebracht, door  Walter  Crane ontworpen en uitgevoerd door 
de firma  Jeffrey and Co. te . 

„O p zekeren dag — schrijf t de heer t — kwam 
Crane bij  een familie, waar  hij  een behang ontdekte zonder 
zijne toestemming gefabriceerd naar  teekeningen der  „Baby' s 
Opera" . Sedert dien tij d stelde hij  zich in betrekking tot 
bovengenoemde firma  en teekende „ui t zelfverdediging", 
gelijk hij  't noemt, patronen voor  behang, friezeu, lambri -
zeeringen, paueelen, plafonds. O.a. ziet men hier  thans 
stalen van : 

a „Th e Golden Age"  (Gouden Eeuw), b. „Th e Peacock 
Garden,"  (Pauwentuin), e. „Coron a Vitae" n des levens), 
d. „Th e "  (het , e. „ Briar " -
roos), f. „Woo d Notes"  (Bosch klanken) enz., hetzij  als 
geperst goudleder, als gobelin of papier. Er  is een afzonder-
lijk e teekening van het geheele plan der , 
geïnspireerd door  Chaucer's beroemden versregel: „si douce 
est la " 

Enkele dezer  behang-patronen zijn reeds bekend uit 
illustratie s in Engelsche tijdschriften . 

k ben voortdurend bezig geweest, zegt Crane, me* 

decoratieve teekening; ook voor  gekleurd glas, mozaïek en 
k . . . deze arbeid en mijn schilderwerk hadden 

invloed op mijn boekenillustraties, die wederkeerig 
influeuceerden op mijn schilderen en teekenen k geloof, 
dat mijn gekleurde prentenboeken mij  het eerst tot de 
decoratieve teekening brachten." 

e teekeningen hier  geëxposeerd, zijn van den heer 
Colenbrander  uit Scheveningen, reeds bekend door  de schoone 
favences, waarmede hij  de fabriek "  iudertij d 
verrijkt e en hier  met hetzelfde talent een achttiental ont-
werpen heeft vervaardigd voor  tapijten, karpetten, loopers 
etc, in Smirna en Persisch weefsel. 

Wij  kunnen het onzen lezers aanbevelen 'n reisje naar 
m te ondernemen ; reeds deze kleine collectie teeke-

ningen van Colenbrander  loont dit uitstapje ruimschoots, 
om den frisschen, oorspronkelijken geest, die u uit deze ont-
werpen tegemoet komt. 

e verzameling van Engelsche prentkunst zal waarschijnlij k 
nog een drietal weken tentoongesteld blijven; de teekenin-
gen van Colenbrander  zullen reeds eerder  verzonden worden. 

. 
(Naar  art. „Construction "  uit s e raisonné 

de 1'arcliitectur e francaise", door  J . E. VA N . 

Wanneer  we hier  de samenstelling van eenige voorname 

bouwdeelen zullen nagaan, dan zij  vooraf medegedeeld, dat 

het uitsluitend kerkgebouwen zijn waarmede we ons zullen 

bezig houden, ten eerste omdat die het meest belangwekkend 

zijn en ten tweede, omdat de grondbeginselen, waarnaar  die 

bouwwerken werden opgericht, voor  elk ander  gebouw even-

eens van toepassing zijn. 

Wi j  kermen nu de opeenvolgende phasen welke de con-

structie van die gewelfde gebouwen moesten doorloopen om 

van het e in het Gothische systeem te veranderen. 

Van 1150 tot 1200 bouwde men aan de groote kerken 

van Notre e te Parijs, te , te Senlis, te Noyon, 

(het koor  vau St. ) te , te Sens, en te Chalons 

; alle volgens de nieuwe grondbeginselen, aan-

genomen door  de school van dat tijdvak , hebben in hun 

hoofddeelen een welkomen stabiliteit behouden. 

. 

Bij  alle zaken gaat de ondervinding aan de theorie vooraf; 

de wet volgt het feit, doch wanneer  de wet bekend is 

dient zij  om het feit te verklaren. Wi j  bemerken, dat alle 

voorwerpen zwaar  zijn en dat er  een kracht is die ze naar 

het middelpunt der  aarde trekt . Tot nog toe weten we niets 

omtrent den druk van den dampkring, van de aantrekkings-

kracht of van den vorm der  aarde; wij  weten alleen dat 

dk zwaar  voorwerp losgelaten vertikaal naar  beneden wordt 

getrokken. Uit de waarneming der  feiten leiden we wetten af, 

en of deze wetten waar  zijn of valsch, zij  veranderen niets aan 

«en aard van het feit of zijn erkende gevolgen. Voor  de 

bouwmeesters van de twaalfde eeuw waren nog niet de 

wetten verklaard waaraan de samenstellende deelcu van een 

boog onderworpen zijn — n.1. die der  zwaartekracht en der 

reactie — doch wij  weten nu, uit de theorie, dat, indien 

'nen in elk der  voegen vau de welfsteenen het punt zoekt, 
ffaardoor de resultante der  drukkingeu in die steeueu gaat, 

l die punten door  een lij n vereenigt, mei! een boog ver-

n.lgt die den naam draagt van drukkingskromme. 

Wij weten verder, alweer, door  middel van algebraïsche 

tekening, dat voor  den volkomen evenwichtstoestand der 

samenstellende deelen van een boog, geëischt wordt, dat de 

drukkingskromme, — welker  richtin g in den sluitsteen hori-

zontaal is, — in een half cirkelvormi g welf — nergeus de 

binnen- of buiten-welflij n mag raken, maar  dat zij  zich 

liefst moet bewegen binnen het middelste een derde ge-

deelte van de dikte des boogs. —  verlengde der 

drukkings-kromme door  de penanten waarop de boog rust 

bepaalt hetgeen we den tteun van het welf zouden kunnen 

noemen. 

Want hoe meer  de welflij n van den boog de horizontale 

richtin g nadert, zooveel meer  wijk t de steun van den verti-

kaal af en omgekeerd. e bouwmeesters der  Gothiek hadden 

slechts een voorgevoel van die waarheden ; misschien bezaten 

zij  eenige van die mechanica-formules welke wij  nog vermeld 

vinden bij  de schrijvers der  renaissance, die over  die zaken 

handelen en die ze, niet als uitvindingen geven van hun tij d 

doch als overleveringen die kunnen worden nagevolgd. 

t betrekking tot den steun van bogen bijv . maakte 

men, nog in de twaalfde eeuw, gebruik van een zeer  een-

voudige geometrische formule om de afmetingen te bepalen 

die aan de steunmuren moesten gegeven worden. 

Fig. 32bi». f ig . 32bis kan dit duidelij k maken. 

Gegeven een boog met A B tot dia-

meter  zoo zij  gevraagd, welke dikte, 

in verband met den aard van den 

boog, voor  de muren zal gevorderd 

worden. e boog wordt alsdau ver-

deeld in drie gelijke stukken , 

C en C B ; en uit het punt B, als 

middelpunt, een boog beschreven met 

Fig. 38. BC tot straal. r 

C en B 

wordt een 

lij n getrok-

ken, waarvan 

het verleng-

de, door  haar 

snijpunt E 

met den 

boog, uit B 

als middel-

punt, het buitenvlak van den muur aangeeft, waarvan dus 

G  de dikte is. 

Wanneer  we deze methode op verschillende bogen toe-

passen, zoo zal het blijken , dat voor  de steunmuren steeds 

geringere dikte-afmetingen volgen, naarmate de bogen spitser 

zijn. , spreekt van zelf, dat dit alleen geldt, wanneer  bij 

de verschillende bogen, de muren even hoog blijven en niet 

hooger  zijn dan anderhalf maal den diameter  van de bogen 

aan den voet. 

 is waarschijnlij k dat de vroege bouwmeesters der 

Gothiek zich zelf, voor  de gewone gevallen, aan zeer  een-

voudige regels vasthielden, doch het schijnt zeker, dat zij 

overigens, naar  hun eigen oordeel te werk gingen wanneer 

een nieuwe moeielijkheid was op te lossen. Alsof de wetten 

omtrent de drukkin g in bogen bepaald waren, wisten zij  de 

materialen zoo te rangschikken, dat hun weêrstandvermogen 

geconcentreerd werd tot de drukkingskromme en kwamen 

zij , — door  al wat overbodig weg te laten, ertoe om de 
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drukkingen in den top geleidelijk naar  de grondpunten 

over  te bréngen. 

Wi j  wenschen bier  voor  een ieder  verstaanbaar  te 

blijven en willen dus, liever  dan in verdere beschouwin-

gen te treden, ons door  voorbeelden duidelij k trachten 

te maken. 

Zij , in fig. 33 AB de drukkingskromme en BC de steun. 

n de draagmuur  P  tot hoogte heeft, zoo zal C

de dikte moeten zijn, doch, nu rijs t de vraag: Wanneer 

alle zijdelingsche druk volgens de lij n BC in C, wordt 

overgebracht, waarvoor  is dan de driehoek F noodig ? 

Veronderstellen we nu 

een gothisch gewelf met 

puntbogen zooals fig. 34 

aangeeft; de resultate 

van de drie zijdelingsche 

drukkingen : BA, CA , 

A wordt, in platte 

grond, voorgesteld door 

A E en in de doorsnede 

door  de lij n . e 

bouwmeester, door  eigen 

inzicht tot deze leerstel-

lingen gebracht, zal dus 

zijn geheele constructie 

er  op inrichten om die 

kwestie op te lossen d. 

w. z. hij  zal de verlikale 

ondersteuning 10 achteruit brengen en een kapiteel  toe-

passen, waarvan de projectie zal overeenstemmen met de 

richtin g van den steun . 

{Wordt vervolgd.) 

E E . 

. 

r  schreef de -V.  Ct. onder  meer  het volgende: 

„  Voornamelijk is de 's G ravenhaagsche Schepenbank bekend, j a zelfs beroemd, 

om de trilogi e die zinnebeeldig liet recht voorstelt. Salomo's eerste recht is 

de titel , die dc e schilder  Willem s er  aan gaf, toen hij  in 

1671 in opdracht kreeg, de Schepenbank te versieren. e figuren zijn levens-

groot, en de vakken rui m 2 meter  hoog, en door  elkaar  ongeveer  een meter 

breed. 

e kunstenaar  ontving slechts 500 gulden voor  zijn werk, terwij l hy 12 

gulden verschot aan doek in rekening bracht. Toch woonde hij  deflig op het 

Buitenhof in een fraai huis, op zijne aanwijzing gebouwd, van eene ruim e 

schilderkamer voorzien, cn welks gevel hij  deed opluisteren door  de in nissen 

geplaatste beelden van s en Flora. n wij  ter  bedevaart gaan 

naar  de Schepenbank, vergeten wij  dan ook niet des schilders deftige hui-

zinge, thans het bekende n Oen Januari 1698 werd dc import 

voor  zijne begrafenis betaald ; uit den boedel moest het dubbele worden vol-

daan — zestig gulden — omdat hij  ongehuwd was. 

e voorstelling Salomo's eerste recht is het essenticelc deel der e 

Schepenbank, en daarom vraagt zij  de meeste aandacht. e doeken waren 

in den laatsten tij d zoo zwart en dof en grauw, dat er  bijna niets meer  in 

te onderkennen viel. Nu echter  zyn zij  ook herboren. Gaarne zouden wij 

zeggen : zij  prijke n in al hun vroege ren luister, maar  reeds in 1798 zijn zij 

zoo geducht onder  handen genomen, door  de kunstschilders C. van Cuijlen-

burgh en P. C. , dat van het werk van den schilder  ontzaglijk veel 

verloren moet zijn gegaan. "  heette dit , en was bij  cen vol-

gende post der  rekening niet gevoegd „het ijzeren hek", dan zou men waar-

lij k denken, dat de woorden „schoonmaken cu afkrabben"  bij  den post van 

de retouche behoorden. Evenwel heeft de restaurateur  Van den Berg nu met 

zorg en kennis van zaken de restauratic volbracht. e vele wondeplek-

ken heeft hij  knap geheeld. 

n de Nederlandsche afdeeling der  schoone kunsten op 
de Wereldtentoonstelling te Chicago zijn verkocht: schilderijen 
van J. . . de , . , Willem s 
en t Vos ; en teekeningen van  Apol, J . Bosboom, 
Gerke , J. . S. , Walk s en dan Vrolijk . 

Volgens de jongste berichten is nu de afdeeling geheel 
iu orde. 

Binnenkort zullen aan dc lokalen van het m van 
"  te m een aantal vertrekken worden 

toegevoegd, — eene zeer  uoodige uitbreiding , daar  vele iu 
bruikleen aanvaarde geschenken of aangekochte voorwerpen 
wegens plaatsgebrek niet kunnen worden geëxposeerd. 

t museum deed eenen kostbaren aankoop, nl. van 
eene volledige gesmeed-ijzeren trapleuning uit het tijdper k 
van k X V . 

Ten einde belangstellende werklieden in de gelegenheid 
te stellen om ook op de entree dagen het m te bezoe-
ken, heeft de commissie van beheer  vastgesteld, dat aan 
architecten of patroons, die begunstiger  of donateur  zijn, 
een couponblad zal worden uitgereikt, waarvan iedere cou-
pon zal strekken tot toegangsbewijs voor  hunne huisgenooten 
of werklieden. Voor  eiken gulden, die wordt gecontribueerd, 
worden vier  coupons uitgereikt. 

T N . 

E E N A V A N T E . 
t m van Augustus te , een grootfeh, cirkelvormi g bouw-

werk, waarin de e keizers, vanaf Augustus tot Nerva bijgezet waren, 
werd tot voor  korten tij d als circus gebruikt. Thans zal, met toestemming 
van het e ministerie van onderwijs, het groote doek van de -
chener  schilders Bühlmann en Wagner, voorstellende e ten tijd e van 
keizer  Constanlrjn, daarin opgesteld worden en dus het „Amlitentr o Umberto" 
in een panorama gemetamorfoseerd worden. 

t Parijsche paleis van justiti e is onlangs versierd met een buste van 
den Architect luc, den bouwmeester  van het nieuwe gedeelte. e doorhem 
begonnen vernieuwing werd na 1879, het jaar  van zijn overlijden, onder 
leiding van t voltooid. e buste is geplaatst aan de facade tegen dc 
place . 

t Turksche gouvernement laat dezer  dagen, in overeenstemming met 
de Fransche regeering, opgravingen doen lc Ninivé, in dc hoop, door  te 
vinden voorwerpen, nieuw licht te verspreiden over  de belangrijke geschie-
denis der  koningen van Assyric. 

N ENZ. 

Tot buitengewoon opzichter  bij  de werken tot verdieping van het vaarwater 
over  de ondiepte „d e Pollen"  vóór , is benoemd, voor  den tij d vnn 
9 maanden, de heer  A . Coerengel. 

Al s tijdelij k schrijver-teekenaar  bij  het , is gecontinueerd 
tot 1 Januari 1894, de heer  J. van Bitrk . 

Al s buitengewoon opzichter  bij  den spoorweg-aanleg k 
van d is gecoutinneerd lot 1 r  1893, de heer  11. W . Brouwer. 

Tot buitengewoon opzichter  bij  dc werken tot verspreiding van het nieuw 
A . P. is benoemd voor  vyf maanden, de heer  W. P. A . s Gravenhage. 

Al s tijd . adj.-ingcnieur  bij  het verrichten von werkzaamheden voor  heton-
derzoek in zake het verband tusschen deu waterspiegel op dc Waal en de 
afsluiting der  lleerewaardensehc overlaten, is gecontinueerd tot 1 October 
a.s. de heer . Corstius Sissingh. 

Tot buitengewoon opzichter  bij  het vernieuwen van de brug over  dc 
l in den weg von Oldenzaal naar  üenckamp is benoemd voor 

5 maanden, de heer  P. Terpstra. 

Tot buitengewoon opzichter  bij  den bouw van een post- en telegraafkantoor 
tc n is benoemd voor  10 maanden, de heer  G. J . Schulp. 

Al s buitengewone opzichters b(j  het verbreeden en verdiepen van het 
groot scheepvaarwater  in het Scheur, beneden het Ameragat cn in de door-
graving boven de haven voor  rijksvaartuigen , zijn gecontinueerd tot 1 
September  a.s. de heeren J . de g cn J . F. . 

Tot bui tengewoon»pzichter  by het maken van een draaibrug tc t 
is benoemd, de heer  F. C. e te Tholen. 

Tot buitengewone opzichters bij  het maken van een uitbouw aan dca 
zuidelijken oever  van het t , onder  de gemeente e cn 
l.age Zwaluwe, ziju benoemd voor  130 dngen, de heeren J . van der r 
te , E . . Piepers te Zaltbommel en C. de t te . 
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E VA N A ET : 

. G. JANSEN, G. A. , W. T C Z N . , 
. E JONG  en P A U  J . E . 

Bijdragen te ndresseeren aan den r W. T C Z N . , 
 120 tc Amsterdam, en nl wat dc Administrati e van 

het Genootschnp betreft, aan den len S American hotel te 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aun alle leden van het Genootschap. e jaarlijksch c contributi e 
voor  het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam w o o n a c h t i g ) . . .. ƒ 12. 
» kunstlievende leden „  10. 
„  buitenleden <j 50 

N V A N T G . 

le. Pe uitslag der  door  het Genootschap uitgeschreven 
prijsvragen van twee diploma's voor  de tentoonstellingen 
van Nationale Nijverheid en van w te Winschoten 
is als volgt: 

a v o or  N ij  v e r h e i d : 
le Prij s „Fancy,"  2e Prij s „Sinaldoek." 

a v o or : 
le Prij s „ A X B 2 "  en " 
2e Prij s „ A X B 1 "  en „Zo n met Stralen." 

r  de Jury bij  deze laatste prijsvraag telkens twee 
ontwerpen gelijk stelt, zal het lot moeten beslissen hoe de 
prijzen zullen worden toegekend.) 

Bij  de opening der  naambrieven blijk t de heer . -
rik s tc Amsterdam de vervaardiger  te zijn van het ontwerp 
onder  motto „Fancy." 

Van het ontwerp "  maakte zich de heer . J . 
. Walenkamp, thaus te 's Gravenhage, als den ontwerper 

bekend, van A X B 1 en A X B 3 de heer  Th. r  te 
Amsterdam, en van „Zo n met stralen"  eveneens de heer 

. 
Als inzender  van het ontwerp motto „Sinaldoek"  heeft 

zich bekend gemaakt de heer  J . . de Groot te Am-
sterdam. 

2e. r  den heer  J . l is als kunstlievend lid 
voorgesteld de heer  F. W . e te Amsterdam. 

Als buitenlid ziju toegetreden de heeren A . van der e 
te Utrecht en . van Nes te . 

3e. n leden, die van adres veranderen wordt beleefd 
r  dringen.d verzocht deu len Secretaris hiervan zoo spoedig 

m°geli j k in kennis te stellen. 

Namens het Bestuur, 
Be \ste Secretaris, 

C. W. . 

Genootschap A ET " 
TE . 

G G VOO S 
J  VAX EEN G 

TE . 

e deelneming aan deze dubbele prijsvraag is groot ge-
weest, en het verkregen resultaat bizonder  gunstig. Uit de 
bizondere beoordeeling zal blijken , dat er  veel ernstig werk 
is geleverd, en de bekroningen werden dan ook niet toege-
kend uit gebrek aan beter, maar  aan die werken welke als 
de allerbeste onder  meer  verdienstelijke kunnen gelden. 

t is onzen oprechten wensch, dat, zooals in' t program-
ma reeds werd uitgedrukt , als 't voornemen der e 
vau Architectura et Amicitia, men er  dan ook toe zal over-
gaan om meer  dan vier  dezer  platen te publiceeren. Wi j 
laten hier  eenige aanteekeniugen omtrent elk ontwerp volgen. 

: T e n t o o n s t e l l i ng van 
N a t i o n a l e N ij  v e r h e i d. 

n zijn vier  teekeningen. 

1.  en Werk. e opvatting dezer  teekening is niet 
die, welke wij  van eeu getuigschrift tlat op pergament (of 
papier) wordt geteekend (of gedrukt) verwachten.' r  moet 
geen sprake zijn van een naturalistisch tafreel, waarboven 
letters zweven in de lucht, gedeeltelijk gedragen tloor  een 
papier. n getuigschrift moet naar  ons gevoelen behandeld 
worden als eene monumentale versiering tier  oorkonde ; bet 
is dus voor  alles eene vlakversiering. e letters ziju niet 
schoon geschreven. 

2.  Adelt 't leven. e opvatting is hier  zwak. 
e uitvoering is droog, terwij l de kinderfiguurtje s niet 

mooi zijn. r  het mengen van verschillende lettervormen 
zijn de rust en harmonie verstoord ; daarbij  is de rand weinig 
toepasselijk en herinnert aan een versierden omslag van eeii 
industrieelen catalogus van zeer  bedenkelijken smaak. 



3. Smaldoek. e ontwerper  van deze teekening weet wel 
waarheen hij  moet streven. Jammer dat de manier  van 
teekenen zoo ongelukkig is, want het kost groote inspanning 
om de u tvoerigïieid der  ornamentale vormen waar  te kunnen 
nemen. e rand is als geheel goed ; maar  al zijn de zee-
paardjes tusschen 't wier  goed tot eene compositie vereenigd, 
dan komt het ons toch wenschelijk voor  om voor  't hier 
omschreven doel een meer  toepasselijke versiering als rand 
aantewenden. Een verband met den inhoud en den vorm 
der letters verhoogt de waarde van een diploma. e letters 
zelve konden nog beter  verdeeld worden in de ruimte. 

4. e ontwerper  vati Fancy heeft niet alleen 
gestreefd naar, maar  ook het doel bereikt, wat hij  zich heeft 
voorgesteld, en in alle opzichten kunnen we dit diploma 
met sobere middelen, in twee kleuren krachti g behandeld, 
als een voorbeeld prijzen. Gedachte eu hoofdvorm zijn met 
elkander  in overeenstemming. Op origineele wijze zijn alle 
ornamentale onderdeden uit inschriften of symbolische vormen 
opgebouwd. t teeken werk is met gemak en duidelijkheid 
uitgevoerd. 

 i p 1 o ma N a t i o n a  e 
T e n t o o n s t e l l i ng v an . 

1. Teeken : twee zweepen en een hoefijzer. e teekening 
vertoont de navolging van een eerepoort, waaronder  de 
letters zijn geschreven; dat is naar  onze meening geen 
diploma. e compositie is zeer  gering van waarde. e re-
productie zoude zeer  omslachtig zijn. 

2. Arbeid in vrede. t ontwerp moet juist zoo beoordeeld 
worden als k en Werk"  voor  Nijverheid. t werk zal 
bij  reproductie ook niet verbeteren. 

' 8.  gouden ploeg. e gausche samenstelling is weinig 
toepasselijk. s mogen in eeu diploma nooit bijzaak 
ziju . e ornamenten nemen eene te importante plaats i n ; 
en ze zijn niet schoon van vorm. 

4. Ora et labora. n 't geheel is wel een geest van samen-
Stelling te vinden, maar  de vormen missen alle originalitei t 
en trisohheid. e krullende cartels zijn niet ruim cn vlak 
genoeg om de friesversieringen te bevatten. n den vorm der 
letters heerscht niet genoeg eenheid; daarin moet eene alge-
meene familietrek ten minste zichtbaar  zijn. 

5 Schel». t blad is vlot en goed geteekend, hoewel de 
vorm der  letters alle karakter  mist. e samenstelling van 
't ornament en van de letterregels is alledaagsch, niet 
monumentaal. 

ü. Tweespan. t de uiterste zorg is hier  aan den voet 
een landelijk tafereeltje afgebeeld ; daarboven is een papier-
tj e opgehangen dat slechts een doel van het diploma kan 
voorstellen t is niet met een juist begrip van calligra-
phische vink versiering overeen te brengen. e letters zijn 
handig maar  niet rustig neergeschreven. Als lithographische 
plaat zou dit blad technische verdienste hebben. 

7. AXB 1 Als vlakversiering om het inschrift is dit di-
ploma goed begrepen ; de letters zijl ) hier  en daar  wat 
grilli g van vorm, maar  over  't geheel zijn ze goed verdeeld ; 
alle versieringen zijn toepasselijk op den landbouw. e 
donkere plek, gevormd door  den grond achter  de figuur  van 
den landbouwer, maakt, een onaangename tegenstelling naast 
de groote lichtgele ruimte. c andere kleuren, de zwarte 
lijst tusschen liguur  en tekst uitgezonderd, zijn aangenaam 
van toon en beter  verdeeld. 

8. Zon met stralen Geheel in rood en zwart geteekend 
blij f dit ontwerp zeer  goed in 't karakter  van vlakorna-
ment. n aan 't hoofd de letters een fries maakten 
van gelijke kracht, als dat, wat onder  de zon de landbouw 
zeer  geestig symboliseert, dan zou het algemeene aspect 
krachtiger  en rustiger  zijn. e letters en ornamenten zijn 
met veel smaak geteekend. 

0. AXB- e hoofdvorm, de verdeeling der  letters in 
ruimten zijn goed gevat ; de kleur  is aantrekkelijk . Alles 

maakt, een goed iteheel uit , dat nog gewonnen zou hebben 
als de landbouwende figuurtje s wat juister  karakter  en de 
letters zonder  gezochte afwijkingen waren voorgesteld. t 
is te vreezen dat het eigenaardig cachet der  teekening 
onder  den invloed eener  machinale reproductie cenigszins 
verloren zal gaan. 

10. e teekening heeft vooreerst met „Zo n met 
stralen"  en „Fancy"  dit gemeen, dat de reproductie volkomen 
aan het ontwerp kan beantwoorden. 

e symboliek beheerscht, op dit blad gansch de compo-
sitie. e opvatting daarvan is van de allerverhevenste soort; 
er  is dus studie en overleg noodig om dit diploma naar 
waarde tc schatten. e kunst heeft zonder  twijfe l de 
roeping om alle vraagstukken, waarbij  zij  in aanraking komt 
met het praktische leven, te veredelen en te verheffen. Wi j 
juichen het toe, dat de ontwerper  zich niet heeft gewonnen 
gegeven voor  dc platte, alledaagsche opvattingen, die bij  den 
gewonen mensch veel den boventoon voeren. 

e zorgvuldige, heldere en eenvoudige behandeling doet 
de. groote lijnen goed uitkomen en verduidelijk t het aanzien. 

e ontwerper  heeft zelf begrepen dat de letters, hoewel 
op zich zelve goed van vorm, door  vereenvoudiging veel 
kunnen winnen. Vergelijkin g met andere teekening bevestigt 
dit oordeel. t karakter  van vlakversiering is absoluut 
gehandhaafd. 

. 

Nadat elk der  juryleden alle ontwerpen voor  zich bestu-
deerd had, werd dit onderzoek in vergadering geheel herhaald. 

e beschouwingen die daarbij  werdeu gemaakt hebben wij 
hierboven medegedeeld. 

Wat het diploma voor  Nijverheid aangaat, kunnen we 
geen oogenblik aarzelen om aan  den palm der  over-
winning zeer  beslist toe te kennen ; daarnaast staat ook, dui-
delijk onderscheiden van de overige twee, nog „Smaldoek," 
dat we voor  de premie voordragen. 

e overvloed van teekeningen voor  de afdeeling -
bouw maakt die beslissing minder  eenvoudig. 

Wi j  stellen  en AXB- te zamen boven aan de ri j  ; 
hoewel geheel verschillend behandeld, moeten deze twee 
ontwerpen met zooveel goede en zoo weinig ongunstige eigen-
schappen, beide als op den eersten prij s rechthebbende worden 
aangemerkt. n volgen zeer  nabij  „de Zon met stralen" en 
AXB', die zeker  beide recht hebben voor  de plaats der 
premie ; hunne zwakheden zijn slechts weinig grooter  dan 
die der  beide andere. 

Wi j  ineenen niet te moeten treden in beschouwingen 
betredende de verdeeling der  belooningen, noch betredende 
de keuze van het ter  reproductie bestemde diploma. 

Be Jury benoemd door 't Genootschap 
„Architectura et Amicitia." 

G. V A N . 
. P. E Az. 

JOSEP . J . . 

Amsterdam, 14 i 1803. 

E E N E G V A N E G 
E . 

Zooals bekend is brachten B. en W . den 10 Febr. 11. het 
verrassende bericht iu den gemeenteraad, dat de kosten 
voor  den bouw van het Wilhelmin a Gasthuis (geraamd op 
f 1.028.200) reeds met f550.710 overschreden waren ; deze 
overschrijding was, volgens de toelichting van B. en V\ > 
ontstaan door  : 1°. dat de bebouwde oppervlakte, in plaats 
van 7586 2 , 0491 s zou innemen; 2°. dat de raming 
der eenheidsprijzen cn der  bijkomende kosten te laag was 
geweest, terwij l zij  verder  verklaarden: „dat verscheidene 
posten nog op voorloopige beramingen berusten eu daarin 
zijn waarschijnlij k nog bezuinigingen aan te brengen". e 

belof'e van bezuinigen klink t wel wat vreemd als men de 
raming der  verschillende onderdeelen met de gemaakte 
bouwkosten vergelijkt . 

n oordeele : 
. Bouwkosten. 

8 paviljoens en woning directeur  . ƒ 3 5 5 , 7 40 ƒ 4 2 7 , 2 00 
Aj, ..gel)ouw, 4 barakken en lijkenh . „  270,960 „ 4 3 2 , 4 00 
Óeconomie-gebouw, waschinr., magaz., 

keuken, apotheek en ketelhuis . „  98,400 „ 2 1 9 , 2 00 
Verwarm, en ventil „  00,000 „  134,000 
Wasch- en keukeninrichting. . . „  20,000 „  45,000 
Q a s . en waterleiding „  15,000 „  57,000 
Bestr. en plantsoen „  14,000 „  30,000 

ƒ 8 3 4 , 1 00 ƒ 1 , 3 4 4 , 8 00 

Niet zonder  reden was de raad nog meer  verrast door 
de volgende mededeeling van B. en W. : „d e bouw van het 
Wilheiraina-Gasthuis is nu zoover  gevorderd, dat eene 
eeuigszins juiste opgaaf kan geschieden van de gelden, voor 
de verdere voltooiug benoodigd. t blijk t thans, dat de 
uitvoering der  plannen, de som in 1880 door  B. eu W . 
genoemd, verre zal overtreffen." t het thans eerst blijk t 
is toch al te naïef, immers de eerste aanbesteding, waarbij 
de bouwsom, de raming met p. in . f 70.000 overtrof, had 
den n Aug 1800 plaats. Onverantwoordelijk is het van 
de zijde van B. en W. dat de raad niet vroeger  met deze 
feiten in kennis werd gesteld. 

n de raadzitting van 10 Apri l vroeg de heer o r 
inlichtingen. daar  hij  eene zoo groote onregelmatigheid 
niet voldoende toegelicht achtte ; deze inlichtingen zijn door 
B. en W. den 8sten dezer  verstrekt en in het gemeente-
blad vermeld (ook overgenomen door  het dagblad de Am-
sterdammer). B. en W. verklaren daarin, met de eerlijke 
bekentenis, dat ze in deze niet hun plicht hebben gedaan, 
dat een samenloop van omstandigheden (hoe ?), veranderin-
gen iu de samenstelling zoowel van hun college als van 
het personeel der  technische ambtenaren, iu belangrijke mate 
daartoe hebben bijgedragen; eu verder  nog eenige even 
heldere (?) toelichtingen. r  de wijzigingen, naar  bet oor-
deel van B. en W., de waarde en doelmatigheid vau het 
gasthuis belangrijk verhoogd hebben, stellen B. en W. voor, 
de overschrijding der  geraamde uitgaven goed te keuren en 
de meerdere uitgaven toe te staan. 

t voorstel is 11. Woensdag in den raad behandeld. 
e heer r  zegt, dat hij  door  de inlichtingen door 

B. en W. gegeven in geenen deele bevredigd is geworden; 
hij  geeft zijn bevreemding te kennen, dat nieu hel maken 
ran de oorspronkelijke plannen heeft opgedragen aan een 
daartoe onbekwaam ondergeschikt ambtenaar. 

e heer  Waterschoot v. d. Gracht zegt, als lid der  com-
missie voor  de oorspronkelijke raming, dat het der  commis-
sie niet kan verweten worden ; de zaak is, dat men later 
de plannen heeft omgewerkt cn veel duurder  is gaan bou-
wen.. t kan thans niet toegelicht worden, omdat . 
de oorspronkelijke plannen zoek zijn. 

c heer n stelt voor, (met de verklarin g dat 
r  deze zaak een veel grooter  wanorde bij  P. W. is aan 

1 dag gekomen, dan spr. dacht dat daar  mogelijk was) 
om eerst in stemming te brengen de voordracht tot reorga-
"'«tti e van de afd. P. W. 

Jammer  genoeg werd dit voorstel met de geringe meer-
heid van twee stemmen verworpen. 
. veeds meermalen is van verschillende zijden op eene 

e reorganisatie van P. W. aangedrongen, eu niet 
vol 1 r K ^ e n > l n m e r s f  dit en vroegere gevallen blijk t 

0 doende, dat aan deze afdeeling ernst eu goede regeling 
"to l ontbreken. Aau wien de schuld van deze tekortko-
mgeu p (j e v o o r z i l t e r verklaarde heel leuk in den raad : 

* '1 inen nu een zondebok hebben, dan zou één persoon 
üeu worden aangewezen, die had moeten waarschuwen, 

1 die persoon is niet de directeur  van P. W. "  Wie dan 

wel; is er  wellicht naast of achter  den directeur  eene on-
zichtbare macht, die alles regelt of . . . . in de war  stuurt? 

 noodlot misschien, dat B. en W . vervolgt in processen 
betreffende Gasfabriek en Zaagmolensloot, en dat ook de 
zoo noodige reorganisatie tegenhoudt ? 

 eind van de quaestie is geweest, dat de raad de 
overschrijving der  raming goedkeurde met 20 tegen 8 
stemmen. t dit nog met zulk een groote meerderheid is 
geschied, is waarschijnlij k gedeeltelijk toe te schrijven aan 
de belofte van den Voorzitter , dat al het mogelijke in 
't werk gesteld zal worden om fouten als gemaakt zijn in 
vervolg te voorkomen. Zou dat misschien het begiu eener 
reorganisatie in zich opsluiten ? 

. 
n aansluiting met liet reeds vermelde over  dit onderwerp, eu ter  voor-

koming vau misverstand, deelen we onzen lezers nog den inhoud mede van art. 

15 der  van kracht gebleven wet, luidende : 

„Zij . die den gouden eerepryl zijn waardig gekeurd cn blijken hebben ge-

geven van gi t talent en buitengewonen aanleg, kunnen, op gemotiveerde 

aanbeveling van de commissie van toezigt, door  Ons hoogstens gedurende vier 

achtereenvolgende jaren met een jaargeld van f1200 worden begunstigd, ten 

einde hen iu de gelegenheid tc stellen zich in hunne kunst lc volmaken, 

e ondersteuning wordt telken- voor  een jaar  verleend. 

n de Staatscourant geschiedt mededeeling van Ons daartoe strekkend 

besluit, zoowel als van de aanbeveling der  commissie." 

j  komt voor  den bouwkunstenaar  en graveur  dc vermelde f 000 

vergceding voor  reiskosten, benoodigdheden etc., eene som, die voor  den 

beeldhouwer cn schilder  gebracht wordt op f 1000. 

. 

g was ik , en met my eenige duizendc toeschouwers, getuige vnn 

den brand die in enkele uren een blok nieuwgebouwde perceelen iu de 

van k te Amsterdam vernielde. t was wat men noemt een mooi 

brandj e ; jammer voor  de liefhebbers dat het geen avond was, voor  my' 

onbegrijpelij k dat een nog onbewoond cn dus ongemcubilccrd perceel, zco op 

klaarlichten dag van boven tot onderen in brand kan geraken. 

t perceel waar  dc brand uitbrak was een hoekhuis, waarvan de afge-

schuinde hoek boven de winkelverdieping prijkt e met cen houten erker, 

door  alle verdiepingen opgaande en boven de gootly'st bekroond met een 

platgcpunlen toren: een gewild motief in den tegenwoordigenspeenlatiebouw. 

Toen nu die erker  was weggebrand, bleek alle verband tusschen dc twee 

gevels verbroken, men kon dc lange spleet van boven allengs zien wijder 

worden cn de muren eindelijk als dc hoeken vnn een laak omkrullen cn eeu 

voor  cen naar  beneden komen. r  kon dat geen kwaad, danr  brandweer-

mannen en publiek ruimt e genoeg hadden om uit te wijken — maar in een 

nauwe straal leveren die houten versierselen wel degelijk gevaar  op. k heb 

niets tegen nl dat moois! mits het de constructie van het gebouw niet 

bederft. t is een aanhangsel, laat hel dat blijven. E. ,1. v. . 

. 
(Naar  art. „Construction "  uit Vi m s , e raisonnc 

de rarchitcctur e francaise", door  J. . VA . 

{Vervolg vau blz. 104.) 

Bij  O zal hij  een korf en bij  een console-kapitaal 

toepassen, ten einde P, de as van de benedenkolom zoo 

dicht, mogelijk bij  het punt  te brengen; doch, bij 

gebouwen met drie schepen, toch gedwongen zijnde ooi het 

punt  buiten de as van de kolom te laten beschouwt 

hij  deze alleen als een ondersteuning van het gewelf, die 

door  evenwichtstoestand in het geheele bouwwerk vertikaal 

moet worden gehouden. j  neutraliseert dan allen zijde-

lingschen druk , door  het bouwen van deu luchtboog ; 

maar  nu kan worden aangevoerd, „waarom dan den opgaan-

den muur  te behouden, nadat de steun van deu grooten 

boog is geneutraliseerd door  den druk van den luchtboog ? 

doch doch juist hieruit blijk t het scherpe begrip van den 

bouwmeester, want de steun G  is wel geneutraliseerd 
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doch hij  blijf t bestaan, het is een overwonnen, doch geen 

weggenomen kracht. e luchtboog belet dc uitwerkin g van 

den steun G i l ; dat is ziju eeuige functie, want hij  is niet 

in staat om dien '/ijdelingschen druk weg te nemen.

we verder  niet vergeten, dat er  een benedenboog  is, wiens 

steun alleen op de kolom P kan werken en dat deze steun 

bedwongen wordt door  den vertikalen druk van het 

deel ; dat voorts deze druk vergroot wordt door  den 

steun van deu grooten boog en dat, aangezien de ontmoeting 

van dien vertikalen en zijdelingscheu druk plaats heeft in 

een enkel punt S op het kapiteel, den druk door S 

uitgeoefend, juist zal worden opgevangen. e bepaling van 

deze werking door  berekening zou zeer  veel arbeid eisehen, 

want daarbij  zou rekening te houden zijn met de hoogte en 

breedte der  tusschenruimten, de dikte der  muren, de hoeda-

nigheid der  inaterialeu, hun weerstandsvermogen, de hoogte 

der  gangen enz., doch het menschelijk verstand en inzicht 

geeft altij d nog beteren leiddraad dan berekening, evenals er 

geen machine is, hoe volmaakt ook, waarmede de vastheid 

van de hand en de zekerheid van het oog kan bereikt worden. 

t inzicht en begrip nu van de eerste Gothische bouwmees-

ters schijnt bijzonder  groot eu juist te zijn geweest, want al 

die schepen, gebouwd met enkelvoudig cilindrische kolom-

men, geplaatst als onze fig. 34 aangeeft, zijn slechts zelden in 

merkbare mate van hun vorm afgeweken. Wi j  zullen echter 

nog nog later  gelegenheid hebben om op de algemeene 

samenstelling en inrichtin g dier  gebouwen terug te komen 

en willen ons nu met eenige details van de uitvoering bezig 

houden. Gothische samenstelling spruit (indien wij  ons van 

deze vergelijking mogen bedienen) uit een meer  ingewikkeld 

organiek systeem voort dan de e constructie. 

„Zooveel slechter"  zullen eenigen zeggen, dat is een bewijs 

van minderheid — terwij l weer  anderen er  een teeken van 

vooruitgang in zullen erkennen. Wat hiervan zij  kan alleen 

uit studie en onderzoek blijken . 

Fig. 34 deed reeds zien, dat de wijze waarop de kwestie 

omtrent den steun der  bogen, in Gothische gebouwen wordt 

opgelost, in geen geval eenvoudig is te noemen. 

Niets is zoo gebiedeud logisch als een gebouw, opgericht 

door  mannen die, door  en door  beredeneerden wat zij  deden ; 

wij  zullen dit dadelijk zien. t koor  van St. y van 

s werd herbouwd in 1160, in den tij d dat men bezig 

was aan dat van den kathedraal te Parijs. e constructie 

zeer  kuns ig opgevat iu haar  geheel, toonde in haar  details 

een aaneenschakeling van pogingen, waaruit zich eeu school 

verried, reeds ver  in de theorie doch van weinig ondervin-

ding van uitvoering. e beginselen van zwaarte en evenwicht, 

waarvan we hiervoor  spraken, zijn daar  streng toegepast, doch 

klaarblijkelij k hadden zoowel werklieden als uitvoerders 

behoefte aan dc leiding, zooals die door  die eerste bouwer 

der  Gothiek zou zijn geweest en waren zij  niet in staats 

om kunstige arbeiders tc vormen. Toch moet bet koor  van 

St. y van s zeer  de bewondering der  bouwmees-

ters van het laatst der  twaalfde eeuw hebben opgewekt, 

want de methoden daar  aangenomen zijn gevolgd in Cham-

pagne en vooral bij  deu herbouw van het koor  in de Notre 

e ie . 

(Wordt vervolgd.) 

. 
e prijsvraag voor  het fonds Willin k van Collen bestaat ditmaal, zooaU 

reeds vroeger  werd medegedeeld, uit de vervaardiging van een decoratieve 
wandversiering in de vestibule van het verbouwde Arti. Om tegemoet te 

komen aan het bezwaar, dat de deelnemers aan de prijsvraag gedurende de 

tegenwoordige verbouwing geen juiste voorstelling kunnen bekomen van de 
ruimte, waarin de vercischte panneanx moeten worden aangebracht, zal het 
bestuur  van Arti et Amicitia» zorgen voor  dc vervaardiging van een iu 
kleuren uitgevoerde perspectivische teekening van de aanstaande traphal. 

e bedoelde teekening zul met 1 Juli gereed ziju en dan iu Arti te 
bezichtigen zijn. 

e is ten minste aan één bezwaar, dat tegen deze prijsvraag bestond, 
tegemoet gekomen. t men nu nog kunnen besluiten, oin in plaats van 
een afgewerkt tafereel op de ware grootte, sehctseu op kleinere schaal te 
vragen en daarna de inzenders der  beste schetsen tot eeu deliniticf concours 
uit te noodigen, niet de bepaling, dat allen uitgenuodigden tenminste dc te 
maken onkosten vergoed werden, dan kon, met meer  grond dun nu, een ruituc 
deelneming aan de prijsvraag verwacht worden. 

Voor eenigen tij d werd te Amsterdam op initiatie f van 
. . Josephus Jitta, lid van den gemeenteraad, eene 

vereeniging gesticht, ten doel hebbende verbetering te brengen 
in de behuizing der  minder  gegoede bevolking van de hoofdstad. 

e oprichter  zegt in ecu brochure dienaangaande, dat 
het niet zoozeer  zijn plan is eeu nieuwe vereeniging tot 
het stichten van arbeiderswoningen iu het leven te roepen, 
als wel om door  geleidelijke aankoop en amotie van slecht 
ingerichte en bouwvallige huizen in de dicht bevolkte 
wijken der  oude stad, ruimt e te verkrijgen tot het bouwen 
van gezonde arbeiderswoningen. l er  toch op dit 
gebied iu de laatste jaren door  particulieren of door  veree-
uigiugen reeds is gedaan, de mistoestanden in de oude 
stad zijn gebleven en de bevolking vau de vele nauwe 
stegen en gangen blijf t met ijzereu consequentie hare 
ellendige verblijven verkiezen boven de ruime woningen die 
in de buitenwijken zijn opgericht. e laatste worden 
dan ook meestal betrokken door  personen die zich van 
buiten de stad naar  de hoofdstad verplaatsen. 

e vorige week werd in de bladeu bericht dat het noodige 
kapitaal was bijeengebracht om met de zaak een begin le 
maken, zoodat kau verwacht wordeu, dat een onderneming 
die aller  steuu verdient, weldra aan het werk zal gaau. 

Ü r r N . 
Te Barcelona zal dit jaar, van 23—30 September, een congres gehouden 

worden, uitgaande van de „Association littérair e et artistieke internationulc" 
te Parijs; op dit congres zal o.a. het eigendomsrecht van bouwkuusligc 
teekeningeu ter  sprake komen. 

t Bestuur  van het Genootschap is tot bijwonin g van dit congrei 
uitgenoodigd. 

N ENZ. 
r  den r van Waterstaat, 1 landt 1 en Nijverheid, zijn dc navol-

gende studenten der  Polytechnische school, gedurende den vacantietijd, be-
noemd tot buitengewoon opzichter  bij  de volgende werken : 

Bij  den ltotterdamschcn Waterweg : E . dc Graeff eu F. . van Panthaleon 
Baron van Eek. 

Bij  deu grooten parallcldam te : A . Perelaar. 
„  dc verdieping van hel vaarwater  over  de Pollen voor n : . h. 

van 1 leiinrkeier . 
„  het Stoomgemaal te Schcllingwoude: J. G. . 
„  de uitbreidin g van dc haven- cn sluiswerken tc lJmuiden : . A. van 

Oort en J. Bruins, 
het maken vau een tweede doorvaart-opening van dc Bouzijbru g over 

het kanaal door  ZuidBeveland t . van dc Ende. 
v de normalisecringswerken van dc Waal: . J . Thai . 
„  idem W. J . de Bordes. 
„  „  werken van den Usel: . van . 
„  „  » » de : J . J . S. van . 
„  „  „  „  „ s in : W. G. C . Gelinck. 
„  het Noorder  afwateringskanaal: A . T. dc Groot. 
„  den dam in het open  : C . . Bijl . 
e heer  A. Tourdrain e is voor  130 dagen benoemd tot buitengewoon opzien-

bij  het maken van een uitbouw nun deu Zuidelijken oever  bij  het . dief 
e heer . c is tot 16 Augs. gecontinueerd nis b. opz. bij  het makea 

van deu mond der  voorhaven tc Gorinchem. 
c heer  E. E. . Busch is met 1 Juli , op zijn verzoek, eervol ontslagen 

als tijdelij k tcekennar  bij  de werken tot verlegging van den . 
e heer  ES. . kurstcn is gesteld ter  beschikking vun den Gouv.-Gcin WW 

in c om te worden benoemd tot adspiraut-ingenieur  bij  den Water-
staat en 's lands B. tl . W. daar  te lande. 

N G. 
n het bericht, voorkomende op pag. 101 vau ons vorig nummer, tJ 

abusievelijk vun het m te m gesproken, dit moet zijn van ' l l t 

 tan  te 's (iracenhagc. 

E G N«  1893. 

E VA N A T : 

. G. JANSEN, G. A . , W. T C Z N . , 
. E JONG  en P A U  J . E . 

Bijdragen te adressecren aan den r W. T C Z N . , 
 120 te Amsterdam, cn al wat de Administrati e van 

het Genootschap betreft, aan den len S American hotel le 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. e jaarlijkscb c contributi e 
voor  het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (tc Amsterdam w o o n a c h t i g ) . . .. ƒ 12 .— 
» kunstlievende leden „  10 .— 
„  buitenleden „  7.50 

N V A N T . 

le. Als buitenlid is toegetreden de heer  O . Wesser  Jr . 
te 's Gravenhage. 

2e. e jaarlijksch e excursie zal plaats hebben op Zondag 
13 Augustus a.s. l van den tocht is 's h 
en . 

. leden die aan den tocht wenschen deel te nemen 
wordt verzocht daarvan schriftelij k opgave te doen aan den 
lsten Secretaris. 

Namens het Bestuur, 
 Secretaris, 

C. W . . 

. 
(Naar  art. «Construction"  uit S e raisonné 

de l'architectnr e frant;aisc" , door  J . E. VA N . 

(Vervolg van bh. 10S). 

Beschrijven we echter  eerst in korte woorden de geschie-

denis van dit prachtvolle bouwwerk. 

e kerk van e werd gebouwd in de 

eerste jaren vau de twaalfde eeuw. Zij  bestond toen uit 

een schip met vleugels; het schip was overdekt, waarschijn-

lij k door  houtconstructies, rustende op kruisbogen, evenals 

hij  vele kerken uit dat tijdvak in Champagne. 

t koor  was samengesteld uit een apsis zonder  vleugcis, 

doch met twee dwarskapellen, die tot de zijvleugels, onder 

twee torens toegang gaven, evenals de hoofdkerk in dezelfde 

stad. Tegen het einde der  twaalfde eeuw (ofschoon die bouw 

ouder  uitstekende condities plaats had en niets ons tot 

<k veronderstelling leidt, dat hij  in slechten toestand was 

geraakt), was die samenstelling niet meer  in harmonie met 

de begrippen van den tijd , men wenschte nu overwelfde 

schepen, met vleugels en kapellen, straalsgewijze om het koor 

geplaatst. Zoo had de kerk dan een gehcelen ombouw te 

ondergaan ; de cirkelvormige muur  van den apsis werd ver-

vangen door  kolommen ; men bouwde een vleugel die tot 

dri e cirkelvormige kapellen leidde; zij  behielden de twee 

torens naast den apsis doch doorbraken deu muur  bij  den 

vloer  van de dwarskapellen onder  die toreus, en verkregen 

zoo gemeenschap met de vleugels van den apsis. 

. schip werd hooger  gemaakt en geheel overwelfd en 

in plaats van e bogen over  de vleugels bouwde 

men puntbogen. Uit historisch verslag toont, hoe men ge-

neigd was om parti j  te trekken van al de bronnen die het 

nieuwe systeem van bouwkunst aanbood. e constructie van 

den apsis van de Notre e tt Chalons-sur e is van 

weinig later  datum dan die van het koor  van St. y te 

s maar reeds meer  kunstig. n bemerkt nog vele 

niet altij d gelukte pogingen en toch is de vooruitgang zeer 

duidelijk . Wij  hebben nu den eenvoudigen steunboog tus-

schen twee evenwijdige muren beschreven en wij  hebben de 

eerste pogingen van tie architecten aangetoond, om die t te 

bouwen op penanten. Wi j  moeten nu tot dit onderwerp 

terugkecreu en kennismaken met de verscheidenheden van 

die bogen. Vau de elfde eeuw reeds had men de koren 

der  kerken omgeven door  vleugels met of zonder  straalkoe-

pels; deze methode, vreemd aau den grondvorm van de 

vroege basilica, bracht voor  de bouwmeesters menige moeie-

lijkhei d met zich. e e oudheid liet niets na wat 

er  op geleek. Zeer  zeker  hadden de n portico's 

gebouwd op cirkelvormige grondplannen, maar deze portico's 
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zooal overwelfd, waren samengesteld uit zware pijlers, dra-

gende een koepel, waarin twee halve cilinders elkander  ont-

moetten, die steunbogen vormden of eeu opvolging van 

straalwelven, gestcud door  bogen, of ook wel op horizontale 

lijsten in steen uitgebouwd, zooals nog te zien is in het 

Amphitheater  te Nimes. 

e n hadden echter  niet het minste begrip van 

het bouwen van kruiswelven over  portico's, gevormd door 

vrijstaande enk lvoudig-cilindrische kolommen, aangezien dat 

niet overeen kon komen met hun beginsel van stabiliteit. 

Wat de , zoowel in dit, als in zoovele andere 

opzichten, niet hadden ondernomen, werd door  de bouwers 

in het e tijdvak , beproefd. 

Zij  wenschten de koren hunner  kerken te omringen van 

portico's of vleugels concentrisch — met de lij n van 

den apsis en deze portico's zooveel mogelijk open te 

te bouwen door  de gewelven die hen bedekten op vrijstaande 

kolommen te laten dragen. n den beginne — zooals in 

de kei ken van Auvergne en Poitou — waren zij  tevreden 

met een ton welf op een cirkelvormi g plan, gesneden 

door  de bogen van den oenen kolom naar  den anderen. 

Om den steun dier  welven aan de binnenzijde te onder-

vangen, verlieten zij  zich ten eerste op het gewicht 

dat overgebracht werd op de kolommen en verder  op den 

cirkelvor m van den apsis, die aan die steunen een grnoten 

tegenstand biedt. e vleugels der  apsis zijn aldus gewelfd 

in de kerken vau e du Port, te Clermont, te 

, te 8t. Nectaire, te St. Sarin bij  Poitiers enz. 

Pig. 35 toont deze methode voldoende aan, zoodat ver-

dere uitwijdin g hierover  niet noodig is. 

Toen nu in de twaalfde eeuw, de bouwmeesters het uieu 

we svsleem, van welven met puntbogen, hadden ingevoerd, 

wilden zij  het overal toepassen en dichten, niet zonder 

reden, dat het onmogelijk was om daarbij , in eenzelfde 

gebouw, ook van deu n boog gebruik te maken. 

— Zoo gemakkelijk als het was om op de langwerpig-

vierkante dekplaat der  kapiteelen A, de steunstukken B te 

plaatsen, — ingericht om een enkelvoudig tongewelf te 

ontvangen — zooveel moeiclijker  werd dit wanneer  die wel-

ver, overgingen in kruisende en puntbogen. e moeielijk-

heid was niet de eenige. Wanneer  wij  in fig. 36 eene door-

snede geven van den apsis van de e du Port 

met zijn zijschip, zoo zullen we bemerken dat de snijlij -

nen van de halfcilinders A en B, in het cirkelvormi g 

tongewelf CC, in horizontale projectie, de twee krui -

sende lijnen EF en ( i l l geven. We zien verder  dat, aange-

zien de portico een cirkelvormigen grondvorm heeft, de 

opening  grooter  is dan EG ; dat, indien wij  een half-

cirkelboog over F cn een anderen over G zonden bouwen, 

deze laatste zijn top veel lager  zou hebben dan de eerste ; 

dat de snijding van den halfcilinder , — waarvan de diame-

ter  EG is — met het cirkelvormig-welf CC' in horizonta-

le doorsnede, zou worden aangegeven door  de lij n ' 

en dat er, bijgevolg, geen kruisgewelf zou zijn, doch eenvou-

dig («n snijding van een kleinen cilinder  met een grooten. 

Om een kruisgewelf E F G  te verkrijgen richtten de bouwers 

dus den halfcirkelvormigen boog op — getrokken over  E G, 

zoonis de ontwikkelde doorsnede  aangeeft. e hoogte 

N  werd dan gelijk den pij l OP genomen. — 

Bij  een gelijke hoogteligging der  dekplaten van de vier 

verbonden vrij e kolommen, , S, V , F kwamen dau de top-

pen  en P in eenzelfde horizontaal vlak — bepaald door 

de lengte van den pij l van het welf CC' . 

 denkbeeld om halve-cirkelbogen over  de vrijstaande 

kolommen T en V te slaan, was dus geen gril , nog min-

der  eeu Oostersche imitatie, zooals sommigen beweeren, 

doch het resultaat van een zeer  eenvoudige berekening 

van constructie 

n we nu zien welke vorderingen de architecten der 

twaalfde eeuw, bij  de toepassing van het punt-booggewelf, 

op een circelvormig plan, maakten, eu vergeten we dan 

niet dat een der  redenen die hen geleid hadden tot de 

aanname der  puntboogwelven zeer  zeker  was het verlangen 

om aan zekere moeielijke noodzakelijkheden, eigen aan het 

oude kruiswelf te ontkomen; het was ook de drang naar 

onafhankelijkheid die door  de bouwmeesters werd gevoeld. 

Onafhankelijkheid echter  in de bouwkunst, evenals in iedere 

andere zaak, wordt slechts na vele mislukte pogingen ver-

kregen. e bouwmeesters der  twaalfde eeuw gevoelden zeker 

dut hunne beginselen vruchtbaar  in toepassing waren en 

dat die hun, zonder  inspanning, over  zekere moeielijkheden 

zouden heen voeren, die zich bij  deu bouw van groote 

gebouwen voordoen en toch brachten die beginselen, hoe 

eenvoudig en aannemelijk zij  ook waren, hun bij  de onmid-

dellijk e toepassing ervan weer  nieuwe en groote moeilijkheden 

aan. Verre echter  vnn te worden ontmoedigd, zetten zij 

iedere poging tot toepassing dier  nieuwe begrippen, met 

een ijver  en een volhardendheid, van menschen die volko-

men overtuigd zijn, voort. Volgen wij  hen, voor  eeu oogen-

blik , bij  den bouw van den kathedraal van , een 

van de leerzaamste en best gebouwde monumenten iu Frank-

rijk . r  waren het nog de oude overleveringen die den 

boventoon voerden ; s is een e stad, in 

een streek nog weinige eeuwen te voren overladen met tal 

van e gebouwen, doch laat ons overgaan tot het-

geen ons meer  bijzonder  aangaat nl. de welven met punt-

bogen over  den vleugel van het koor. 

e enkelvoudig cilindrische kolom, die zelfs in zuiver 

Gothische bouwwerken, zoolang voorkwam, is toegepast in 

het koor  van den kathedraal van . e kolommen 

hebben de verhoudingen van den n 

kolom en hun kapiteel is quasi , maar  de abacus 

is reeds, in verband met hetgeen hij  moest dragen gewij-

zigd (fig. 37); twee van zijn zijden zijn niet evenwijdig en 

zij  vormen een hoek, teneinde onregelmatige of scheeve opper-

vlakken aan de wefliju der  archivolten A die zij  dragen te ver-

mijden ; aan de zijde van den vleugel geeft deze abacus 

cen gebroken lij n om den dwarsboog B een uitspringend 

steunvlak te bicden. Bij  X geven we de horizontale projec-

tie van dezen abacus. e bouwers zagen verder  de nood-

zakelijkheid in om de dwarsbogen te separeeren en cen 

plaats te laten voor  den oorsprong der  graatbogen en, dewijl 

zij  de werking van den steun der  welven op de kolommen 

vreesden, in weerwil van den cirkelvorm van den apsis, 

gaven zij  den abacus een voorsprong G. 

Zooals uit onze figuur  blijkt , vinden de puntbogen
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nauwelijks ruimt e om uit te komen, doch de kunstenaar 

wist dat punt van oorsprong zóó te oruamenteeren dat de 

cebrekkigheid ervan niet in het oog viel. Er  zijn drie uit-

sprongen boven elkander  geplaatst, hiervan hebben de twee 

eersten E en E horizontale voegen doch, het derde, G, staat nor-

maal op de welflij n van den boog. Zonder  moeite konden 

deze bogen zich dus niet van hun grondvlak verhellen en 

zelfs de graatboog moest zijn weg vinden tusschen de welf-

steeuen van den aichivolt en van de dwarsbogen. h nu 

wenscbt de bouwmeester  zijn archivolt A te verdubbelen 

met een boog  die den puntboog zal suijden, want de 

muur boven de archivolts opgetrokken is zwaar  en draagt 

een halfkoepel of soortgelijk welf. —  is dus, alleen 

over  den graatboog en nadat deze de uitsprongen heeft 

verlaten, dat een tweede boog  kan worden aangebracht. 

Er is echter  nu nog meer  te bekijken : aangezien die 

welven elkaar  kruisen wordt de teekening, in plattegrond, 

zooals fig. 38 aangeeft en daar  het oppervlak N een 

trapezium is en Ai bouwer  het onmogelijk achtte om graat-

bogen te trekken, die in horizontale projectie gebroken 

lijnen vormen, zoo kwam de sluiting O dichter  bij N 

dan bij  — e boog  met zijn top hooger  dan 

de boog N (want zij  durfden deze niet hooger  te 

maken) brengt mede, dat de lij n S hellende is van

naar  S. Eig. 37 toont die rangschikking aan en fig. 39 

maakt die nog duidelijker . Eeu constructie op deze manier, 

hetzij  dan dat zij  vooraf goed is overwogen of bij  toeval 

ontstond, biedt toch eenige voordeden : zij  laat toe dat 

het licht — onder  de mum-bogen van de welven binnen 

getreden — van de vleugels naar  het midden van het koor 

dringt ; de ruimt e onder  het dak A behoeft niet onbenuttigd 

te blijven; — de helling van dat dak en die van het gewelf 

geven ruimt e voor  de galerij  B ; bovendien biedt die 

constructie groote weerstand doordien zij  eeu groot deel 

der gewichten en steunen overbrengt op den binnen-halfci-

linder  die, een welf vormende, geen gevaar  loopt om te 

splijten en uit zijn as te geraken. 

n de e du Port, lig. 36, vertoonen de dek-

stukken der  kapiteeleu in platte grond een parallelogram, 

met het oog op de dikte van den muur  voor  het koor, 

waarvan het gevolg is dat de oppervlakken der  bogen over 

die dekplaten geslagen, onregelmatig wordeu en eerder 

kegels dan halfcilinders aangeven. 

n den kathedraal van s hebben de dekplaten der 

Upiteelen, zooals we reeds aanstipten, den vorm van een 

veelhoek, waardoor  aau de archivolts zuiver  cilindrische 

hinnenwelf-vlakken kunnen gegeven worden. n vermeedt 

dus onregelmatige oppervlakken, die het oog hinderen, doch 
u e veelhoekige dekplaat maakte het kapiteel minder  smaak-

vol. Zij  vertoonden aan de zijde van deu vleugel een hoek 
T a ' i grooter  voorsprong dan aan de zijde van het koor. e 

bouwmeesters der  Gothische school kwamen deze moeielijkheid 

spoedig te boven en leerden hoe daarin kon worden voorzien. 

[Wordt vervolgd.) 

S T A . 

n hetzelfde weeknummer, waarin Architectura eenige 
wekende regels toevoegde aan betgeen zij  schreef over 

Staats-beurzen, (zie JNT<*. 13, 14 en 25) verschijnt in het 
Bouwk. Weekblad precies dezelfde toevoeging, doch georneerd 
met eenige handige regelen, waarin het verzuim van A. als 
een scheeve voorstelling wordt gequalificeerd. t gelijktij -
dig verschijnen doet ous vermoeden, dat ook het B. W. 
uit dezelfde bron en op denzelfden tij d ha-e inlichtingen 
bekomen heeft, doch het bedenkelijke voordeel hebbende 
van er  nog niets over  te hebben geschreven, niettegenstaande 
de . zich sterk voor  de Bouwkunst-prijskamp geïn-
teresseerd heeft, 'n verzuim dat chronisch wordt in dat orgaan, 
waar  wij  eenig commentaar  noodig achtten, doet ze het 
voorkomen, alsof medelijden met de lezers der  scheeve voor-
stelling haar  den mond doet openen. We mogen integendeel 
onderstellen dat ook de . van het B. W. onze meening 
deelde, aangezien het anders op haren weg lag, onmiddellij k 
na de gegeven scheeve voorstelling, deze onder  de aandacht 
der bouwkundige wereld te brengen en cr  niet mee voor 
den dag te komen twee maanden na dc verschijning van 
het bewuste artikel , terzelfder  tij d dat ons orgaan eene 
rectificati e opnam. 

t is geen „fai r  play." . 

T S V A N . 

n ons nummer van 8 Apri l 11. deelden wij  een eu an-
der mede omtrent den bouwvallige.n toestand, waarin het fraaie 
raadhuis van Bolsward verkeert. 

Wi j  vernemen nu uit de bladen dat de gelden voor  de 
restauratie gevouden zijn en dat, indien nog dit jaar  met 
het werk begonnen wordt, dit binnen twee jaren gereed 
kan zijn. 

e zaak heeft zich volgens het N. v. d. 1). als volgt 
toegedragen : 

liet gemeentebestuur  beeft bij  herhaling onderhandelingen gevoerd met 
hel t van c Zaken, waarvan het gevolg was dat 
verleden jaar  eene e van f 1000 of f 1500 in de kosten van 
herstelling werd toegezegd, op voorwaarde dat de herstelling zou wordeu uit-
gevoerd volgens door  de g goedgekeurde plannen. t geringe 
aatibud niet die bezwarende voorwaarde werd den 12 Apri l 1802 door  den 
gemeenteraad afgewezen. p werd door . en W. aan het r 
tier . t. bev. der t verzocht eeu nader  onderzoek iu te 
stellen eu eeu plan te maken, waartoe dit Bestuur  zich bclaugcloos bereid 
verklaarde; het zou daarin bijgestaan worden door  den architect Tromp en 
nu wijlen den gemeentearchiteet J. van . 

j  het op deze wijze ontworpen plan is als beginsel aangenomen „t e 
behouden, te herstellen en te verbeteren hetgeen bestaat en dus zich niet 
over  te geven aan onnoodige weelde of aan hetgeen de verbeeldingskracht 
meent te kunnen scheppen."  Voorts is bepaald, dat bet werk zou moeten 
uitgevoerd worden iu eigen beheer, door  werklieden welke door  B. en W. 
iu overleg met de commissie worden aangewezen, onder  toezicht van een 
daartoe tc benoemen deskundige. 

c gezamenlijke kosten ziju geraamd op f29,459.5S. 
Vrijda g j l . heeft de Gemeenteraad van Bolsward dit vooistel behandeld. 

j  werd een brief voorgelezen van de Voogden van het St. Anthony-
G ast huis aldaar, die verklaarden bereid le zijn de kosten van deserestauratie 
lot een maximum vau f 30.000 voor  hunne rekening te nemen. 

t aanbod werd met luide toejuichingen begroet, waarna het voorstel van 
. en W. met algemeene stemmen werd aangenomen. 

t is voor  het. Bestuur  der j  te hopen dat 
het met zijn bemoeiingen in deze meer succes heeft dan 
met zijn adviezen in zake de Uaagsche vierschaar. 

t ontvangen wij  nog het volgende schrijven : 
Van de restauratie van het stadhuis te Bolsward vernemen 

wij  dat dc  tot bevordering der Bouwkuns' 
belangeloos als adviseur  optreedt en ook een oogje in 't zeil 
bij  de uitvoering heeft toegezegd. 

Voor  het welslagen dezer  belangrijke restauratie mecnen 
wij , dat de hier  gebruikelijker  wijze door  de j 
te verleenen zedelijke steun, evenwel niet voldoende zal 
blijke n te zijn, en veeleer  zal leiden tot eene herhaling 
van het gescharrel, waaraan de Vierschaar  te 's Gravenhage 
nog zoo pas heeft bewezen de dupe te zijn geworden, 
alhoewel de Bolswarder  vroede vaderen geen rechtstreek-
schen vertegenwoordiger  uit het Bestuur  der j 
in hun midden tellen. 

r  vertrouwen in een goed becindig-n vau het voor-
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genomen kunstwerk zouden wij  hebben, wanneer  de Gemeente 
Bolsward zich koude verzekeren van den steun en de hulp 
dier  rijksambtenaren wier  positie voldoende ervaring en studie 
van restauratiewerk waarborgt. 

Voor  zoover  wij  kunnen nagaan bezit het Bestuur  der 
, bij  hare tegenwoordige organisatie geen enkel 

lid , die groote ervaring op dit gebied heeft opgedaan, noch 
op archeologisch terrein zich bizonder  tehuis gevoelt. 

Wegens de hooge artistieke waarde van het Bolswardsche 
, en het aanzienlijk bedrag der  toegezegde St. 

Antonie-Gasthuispenuingen, zelfs in het belang der  waardigheid 
van de j  tot bevordering der  Bouwkunst, schijnt 
het ons toe onverantwoordelijk te zijn, wanneer  deze gewichtige 
restauratie zou worden ondernomen zonder  dat, benevens 
den zedelijken steun door  het Bestuur  der j  te 
verleenen, de restauratieplannen niet vooraf werden onder-
worpen aan een degelijk deskundig en archeologisch onderzoek. 

. 

„The Architect" schrijf t over  de herleving der  gothiek 
het volgende : Wanneer  wij  de gothieke bouwkunst beschou-
wen als de uiting van een grooten natioualen geest, dan 
zullen wij  terstond de moeilijkheid inzien om haar  te doen 
herleven of systematisch na te volgen. t wezen der 
gothiek beoogt, voortdurenden vooruitgang, stelt zich niet 
tevreden met reeds eenmaal getreden stappen te drukken ; 
ze geraakt niet verward in de gevaarlijke netten der  imitati e ; 
liever  wil ze nieuwen roem behalen, dan trachten reeds 
eens behaalden roem te herkrijgen. Wij  zullen het allen 
eens zijn dat dan alleen groote manueii in elke tak van 
kunst gevormd kunnen worden, wanneer  ze slechts niet 
door  noodelooze beperking gebonden zijn. 

e oude geestkracht is in ons nog niet gedood, integen-
deel, nooit was ze meer  werkzaam dan juist heden ten dage. 

t archeologisch onderzoek is steeds voortdurend; de 
weteuschap heeft wonderen ontsluierd, die de fictie der 
Noorsche mythologie overtreffen; er  zijn op elk gebied 
triomfen behaald, die vroeger  als onmogelijk verworpen 
werden. e hooger  ons doel, hoe aangenamer het voor-
uitzicht op het welslagen. Wi j  zullen echter  van de door 
ons gewaardeerde werken onzer  voorgangers slechts gebruik 
maken in dien zin, dat ze ons zullen dienen als basis tot 
hooger  streveu ; we bouwen er  voortdurend op, in plaats 
vau tevreden te ziju met het behalen der  reeds vroeger 
bereikte hoogte. 

Als een of ander  stelsel, of methode in onbruik is 
geraakt, dan wenden we geen pogingen aan ze te doen 
herleven, wanneer  we niet vooruit zien dat die herleving 
die terugkeer, ons nieuwe ideeën aau de hand zal doen. 
Onze hoogachting voor  groote namen mag voor  ons geen 
reden zijn om de volmaking en de werken, waaraan die 
namen verbonden zijn, ook als onze volmaking te beschouwen; 
het zal ons eerder  een spoorslag zijn naar  hooger  te streven ; 
we moeten overtuigd ziju, dat al wat wij  deden op gebied 
van wetenschap eu kunst, slechts een schrede voorwaarts 
is naar  het doel, niet de bereiking er  van. Wel mogen we 
vanaf zeker  punt weer  opnieuw beginnen, als we tenminste 
verwachten daarmee nieuwe en betere resultaten te verkrijgen ; 
maar  dat is dan ook iets anders, dan eene reeds bereikte 
hoogte, op welk gebied ook, als de onze te annexeeren. 

t is waar  dat het verlangen naar  ontwikkeling en 
vooruitgang meermalen ten val geleid heeft; laten we 
dit als uitzonderingen beschouwen, de beweging moge 
voor  korten tij d een terugga/) wezen, nooit echter  een 
terugtW; de waarachtige bedoeling der  gothiek kan in 
haar  aard niet stationair, nog minder  achteruitgaand zijn. 

Omdat wij  gothiek (dat is vooruitgaand, oorspronkelijk) 
bloed in ons hebben zullen wij  nooit de gothieke bouwkunst 
kunnen doen herleven. 

. 

Woensdag 12 Juli zal de firma  E. J . Bri l l , te , een belangrijke 
veiling houden van Japansche en Chineeschc hoeken en andere zaken, 
waarbij  Vl'l< \ "aar  het schijnt, van bijzondere waarde. e catalogus van 
rui m 600 nummers vermeldt ten eerste een groot uantal makimono's, rollen 
met series van teekeningen, kakemono's, geschilderde wandversieringen, waar-
van de meeste door  beroemde Japansche schilders werden uitgevoerd, 
gekleurde trekeningen op zijde enz. t tweede gedeelte dezer  verzameling 
bevat een bibliotheek, waarin zeldzame drukken vnn Chineesch; en Japansclu 
encyclopedieën en bibliographieën, romans, lexica en grammaires (waaroader 
van dc Nederlandsche tnnl), boeken over  opvoeding en vooral over  geschiede-
nis en plaatsbeschrijving. Onder  dc laatstbedoelde rubriek behoort ook de 
trouwens reeds verkochte „Algeuieeue Geschiedenis van Chiua"  door  Sze nis 
kwang, in 100 deelen, met den bij  dit reuzenwerk behoorenden index en een 
critiek daarop voorts onder  vele andere een kaar' van het koninkrij k -
land (Nederland en België) en een wereldkaart voor  Japansche zeevaarden, 
 e overige rubrieken bevatten werken over  staathuishoudkunde, rechtsgeleerd-

heid, krijgswetenschap, theologie, natuurkundige wetenschappen en genees-
kunde, waarbij  verschillende werken naar e bronnen. Ten slot-
te worden nog vermeld werken op verschillend gebied, benevens teeke-
ningen enz. e catalogus geeft de titels der  boeken in Chinccsche en Japaa 
sehe karakters met de transcripti e daarnevens. 

n zijn g 10 en g 11 Juli . iV. v. d. li. 

t Bestuur  van de Vereeniging „voor Vak en "  te t heeft 
eene wijziging ondergaan. t is thans samengesteld nit de heeren : A. C. 
Zoethout Azn., Voorz., A. van Strij , Onder  Voorz.. A . Schotel, biblio-
thecaris, C. B. Bekkers en \V. Stok Jr. , Penningmeester. 

. 
e vorige week deelden wij  een en ander  mede omtrent 

de plannen van eene vereeniging, te Amsterdam opgericht, 
tot het verbeteren der  arbeiderswoningen in de oude stad. 
Thans is verschenen (bij  den uitgever  J . . de Bus*y) het 
rapport van eene Commissie, benoemd door  de afdeeling 
Amsterdam van den Volksbond, welke Commissie in opdracht 
had eeu onderzoek in te stellen naar  den toestand der  arbei-
derswoningen in de oude gedeelten der  hoofdstad. 

Zooals te verwachten was bevat dit rapport een lange 
lijst van mistoestanden, die in verschillende wijken der  stad 
gevonden worden en dringend verbetering eischen. Ongetwij-
feld zal dus deze arbeid der  vereeniging bovengenoemd van 
dienst zijn, wanneer  zij  haar  plannen ten uitvoer  gaat brengen. 

T N . 
e veiling van de collectie Spitzer  te Parij s is afgeloopen en de totale op-

brengst bedraagt 9.107.931 francs. e experts, die de waarde der  collectie 
taxeerden op 9.500.000 francs, waren niet zoover  van het verkregen cijfer  af; 
het is in znlkc gevallen bijna onmogelijk den loop der  zaken te voorzien; 
er  zqn voor  vele voorwerpen sommen geboden, welke de werkelijk e waarde 
nog overschreden t is een kenmerk van de macht, welke dc oudheid nog 
bezit, als men ziet hoe vcrzain-laars uit alle deelen der  wereld twee maanden 
lang een strij d voeren om eenige kunst voorwerpen machtig te worden. Algemeen 
wordt erkend dat een Australiër , George Salting, de held was van deze 
auctie, zijne inkoopen werden door  zijne mededingers sterk benijd. 

Groot-Brittannié ' kocht een derde deel der  goederen. Frankrij k hetzelfde cn 
dc rest werd bemachtigd door , Oostenrijk, België, en (voor  een 
zeer  klein deel) Nederland. e collectie wapens is nu aan de beurt om onder 
den hamer gebracht te worden, welke getaxeerd is op dri e millioen francs. 

— e bekende „Port a Nigra"  te Trier , het schoone gedenkteeken uit den 
n tijd , zal vri j  gelegd worden; de huizen welke tegen de poort 

zijn nangebouwd sullen gesloopt worden, teneinde dit monument der  oud-
heid naar  waarde te doen uitkomen. 

— Er  is een begin gemaakt met den bouw vnn een nieuw -
heid m te , onder  leiding van de architecten l r  ca 

s . e kosten zijn begroot op 280.000 . 
 Ten behoeve van het bekende technicum te a zullen nieuwe 

gebouwen worden gesticht, waarloc door  den gemeenteraad aldaar  140.n00 
k zijn beschikbaar  gesteld. 

— e Fransche Wester  Spoorweg maatschappij  heeft over  dc Seine te 
, niet ver  van Parijs, een gewelfde steenen brug doen bouwen in 

plaats vnn dc ijzeren brug die daar  vroeger  bestond. 

— t rellende de aanstaande wereld-tentoonstelling tc Antwerpen, schrijf t 
men aan het  v. d. D. dat dc spoorlijnen, die de galerijen met elkaar 
verbinden, zijn gelegd en dat men een aanvang gemaakt heeft met liet 
leggen van de hoofdlijnen op het buitenterrcin . e groote vijver  met fontein 
op de Zuiderlei is reeds verdwenen. 

t leggen van de fondamenten voor  dc groote nijverheids-paleizen gast 
snel vooruit. c eerste waggons ijzerwerk zyn reeds aangekomen. 

Aan de machine-galerij  zul men a.s. week beginnen. 

N ENZ 

Tot bouwkundig gemeente-opzichter  te t is benoemd de heer 
A . v. Beek, opzicht er- teekenaar  bij  de n voor  onderwijs. 

c Societies Anliipiarioru m s heeft benoemd tot eerclid dr. 
Plevte, directeur  van 's llijk s museum van oudheden te . 

E G N». 27. G S  1893. 

E VA N A ET : 

. G. JANSEN. G. A. , W. T C Z N . . 
. E JONG  en P A U  .1. E . 

Bijdragen tc ndressecren aan deu r  W. T (7..\\, 
lieytdiersyracht 120 te Amsterdam, en al wat de Administrati e van 
het Genootschap betreft, tuin den len S American hotel te 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan ulle leden vnn hel Genootschap. e jiinrlijksch c contributi e 
voor  bel lidmaatschap bedraagt j 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . f 12.— 
i, kunstlievende leden „  10.— 
„  buitenleden „  7.50 

N V A N T . 

le. n het Genootschapslokaal zijn tentoongesteld de in-
gekomen antwoorden op de prijsvragen van diploma's voor 
de tentoonstellingen van Nationale Nijverheid en w 
te Winschoten. 

2e. e Bibliothecaris-Archivaris , de heer  J. C. . di 
Gazar, brengt ter  kennis van heeren leden, dat de portefeuil-
les vau deu leescirkel, ingevolge Art . 13 van het huishou-
delijk reglement voor  den leescirkel, g en , 
10 en 11 Juli a.s., zullen worden opgehaald en dat de cir-
culatie gedurende acht dagen zal zijn gestaakt. 

3e. n leden, die wenschen deel te nemen aan de 
excursie tiaar  's h en het kasteel te , 
op 13 Aug. a.s., wordt verzocht den len Secretaris hiervan 
in kennis te stellen. 

4e. Als buitenlid is toegetreden de heer  Jos. Seelen te 
. 

Namens het Bestuur, 
Be  Secretaris, 

C. W. . 

N N T . 

Nu onze regeering besloten heeft het verkrijgen van den 
«Prix de "  ook voor  architecten mogelijk te maken, 
' s het misschien niet te onpas, een klein overzicht te geven, 
>'an de inrichtin g van Staatsbcurzen en daarmede overeenko-
mende onderscheidingen, iu de voornaamste landen van Europa, 
waarbij  in 't oog springt, dat wat het. ruime beschikbaar 
stellen der  gelden, ons land wel wat bij  die landen achter-
staat, en wij  vele voordeden bij  dat concours missen, welke 
arehitecteu iu den vreemde geboden worden. 

> Frankrij k bestaat reeds vanaf 1720 een concours voor 
architecten, waarbij  de eerst bekroonde voor  rekening van den 

Staat naar e gezonden werd. Na de groote revolutie werd 
z/le grand prix "  welke in 1793 afgeschaft was, weder  in eere 
hersteld en onder  het reglement en oordeel gesteld van 
de //Académie des Beaux-Arls,"  in den vorm, zooals dat 
heden ten dage nog bestaat; de deelname aan den wedstrijd, 
slaat open voor  alle Franschen niet ouder  dan dertig jaar. 

e bekroonde ontvangt van den staat 5000 francs, gedu-
rende vier  jaar  en wordt iu de, aan den Staat behoorende, 
vill a s te e gehuisvest, waar  hij  de monumenten 
der oudheid en der  renaissance moet bestudeeren ; ook is 
hem toegestaan de voornaamste steden van , Grieken-
land, , enz., te bezoeken. e pensionnaires te 

e zijn gehouden ieder  jaar  aan de „Academie"  zicht-
bare bewijzen te leveren, dat ze hun tij d nutti g besteed 
hebben. e zendingen, welke te Parijs publiek tentoongesteld 
worden, bestaan voor  het eerste jaar  in het leveren van 
eenige opmetingen der  détails van overblijselen van oude 
monumenten; het tweede jaar  in het leveren van opmer-
kingen over  het geheele monument in den bestaanden 
toestand; het derde en vierde jaar  moeten plannen geleverd 
worden voor  de geheele restauratie van zulke monumenten 
naar  historische gegevens. Voor  het overige is de pensionnaire 
geheel vri j  in zijne verdere studie. n Frankrij k teruggekeerd 
wordt hij , wanneer  hij  dal verlangt, op een der  bureaux 
van openbare werken geplaatst, tevens geniet hij  ook vau 
de voorrechten door  verschillende particulier e instellingen 
den „ancien"  toegekend. 

e inrichtin g van deu „Pri x de "  in België is het 
meest overeenkomstig met de onze. e wedstrijd staat open 
voor  alle Belgische architecten beneden de 30 jaar, eu beeft 
om de drie jaar  plaats. Zij  moeten deelnemen aan een toe-
latingsexamen om tot den cindkamp te worden toegelaten, 
welk voorrecht aan hoogstens zes mededingers kan worden 
toegestaan ; alleen in bijzondere gevallen, wanneer  de drie 
of vier  laagsten hetzelfde aintal punten behaald hebben in 



114 ;  A. 8 Juli 1893. 8 Juli 1893. . 115 

<len proefkainp, wordt hierop eene uitzondering gemaakt. 
e eerst bekroonde ontvangt als prij s een jaargeld van 

4000 francs, wat hem vier  achtereenvolgende jaren wordt 
verleend. Gedurende die jaren bezoekt hij  de groote steden 
in het buitenland (dus ook geen verplicht verblij f in , 
en zendt voor  het derde jaar  aan de /, Academie"  eene gehee-
le opmeting van een bestaand monument en voor  het vierde 
jaar  eeu ontwerp van een gebouw volgens een programma 
naar  zijn eigen keus. Behalve deze wedstrijd, uitgeschreven 
door  de regeering, bestaat ook nog sedert 1878 de „Fon -
dation Godecbarle"  waarbij  een studiebeurs is toegekend 
van 4000 francs gedurende drie jaar  aan architecten, schil-
ders en beeldhouwers. 

n d bestaat geene instelling zooals in beide voor-
noemde lauden; er  zijn echter  verschillende wedstrijden, 
voor  een gedeelte met toekenning van studiebeurzen, al deze 
wedstrijden staan onder  beheer  van „th e l e of 
Britis h Architects" . r  is ten eerste voor  het verkrijgeu 
van den titel „Studeut"  een gewoon concours, bestaande in 
het vervaardigen van een ontwerp voor  een gebouw ; den 
eerst bekroonde wordt als prij s een studiereis van twee 
jaar  toegestaan. e jaarlijksch e door  de n toe te 
kennen „ l Gold "  wordt zonder  wedstrijd uitge-
reikt aau Engelsche of vreemde architecten van groote 
onderscheiding gekozen door  eene algemeene vergadering 
van het . t is de eenige ofhcieele onderscheiding 

e in Engeland bestaat ; de hierna volgende wedstrijden 
zijn alle particulier e instellingen. 

[Wordt vervolgd.) 

. 
(N'anr  art "  uit a e raisonné 

cic 1'arohitecture francaite" , door  J . E . VA N . 

(Vervolg van bh. 111). 

e lezer  zal nu wel inzien waarom wij  ons zoo lang 

bezighielden met de wijze van constructie der  welven, uit-

gaande van dc vleugels der  apsidc. Nog 'n enkel woord voor 

we overgaan tot de verbeteringen die door  de Gothische 

bouwmeesters werden ingevoerd. e hadden oorspronkelijk 

twee methoden aangenomen om den steun der  welven te 

neutraliseeren ; de eerste methode bestond in het aanbrengen 

van een aan de werking van den „steun"  tegenovergestelde 

kracht ; de tweede die men de „preventieve methode" zou 

kunnen noemen bestond in het ontbinden van de kracht 

(ran den steun) bij  zijn aanvang, d.w.z. men trachtte zijn 

uitwerkin g te verhinderen. Naar  gelang van de omstandig-

heden pasten zij  nu de eene of andere methode toe ; som-

tijd s trokken zij  parti j  van de iiitwerkin g der  „steunen" 

zonder  echter  daardoor  den algeineenen evenwichtstoestand te 

verbreken, zooals irij  in fig. 34 zagen en somtijds hieven zij 

die zoo op, dat zij  direct tot een vertikalen druk werd 

teruggebracht. Een eenvoudige teekening zal de toepassing 

van die twee methodes duidelij k maken. 

n we (lig. 10) ons een boog voorstellen, waarin de 

resultante der  drukkingen wordt aangegeven door  de lij n 

A B zoo kunnen wij  een constructie ontwerpen als onze 

figuur  aangeeft. 

Aangenomen dat de steenen C en , van voldoend 

weerstandsvermogen, elk ui téén stuk bestaande en aau het 

einde stevig bevestigd zijn, zoo is deze constructie meer 

solide tc achten dau wanneer  wij  een geheele zuil EA 

hadden gebouwd. 

Bij  deze voorstelling trekken we dus parti j  van het 

effect van deu „steun"  AB en rangschikken de samenstelling 

volgens zijne richting . 

e steunboog G en zijn metselwerk erop zijn alleen aange-

bracht om het welf te beletten zich in een horizontale 

richtin g uit te zetteu. 

n we, in het voorbijgaan, opmerken, dat de boog 

G geeu druk (gewicht) naar  X overbrengt en dat hij  alleen 

den „steun"  van het welf tegenover  gesteld is op het punt 

waar  de „drukkingskromme" de richtin g neemt om aan de 

buitenzijde der  welfsteenen te komen. 

t is dus de methode om de werking der  „steunen" 

te bedwingen enkel door  ze als elementen voor  den alge-

meenen evenwichtstoestand aan te wenden. 

n we nu lig. 10i een welf aannemen, waarvan de 

resultante van den „steun"  de lij n A B is. n wij  nu, 

in plaats van een luchtboog, aan den „steun"  AB, een 

minder  krachtigen „steun"  C  tegenoverstellen eu indien 

we een gewicht E aanbrengen dat op de einden der  welven 

moet dragen, zoo reduceeren we de schuine „steunen" tot 

eene vertikalen druk , wij  voorkomen dus hun werkiug, zij 

oefenen geen invloed. t noemden we de „preventieve 

methode." 

Er valt dus omtrent deze twee constructies het volgende 

te zeggen : lo. de steunboog is eenvoudig daar  als 

weerstandbiedende kracht, niet  tegenovergesteld aau de 

schuine drukkingen, doch alleen aan hun werking, 

wauneer  die den evenwichtstoestand zou verstoren. 2o. hij 

laat toe dat de bouwmeester  iu zijn algemeen systeem 

parti j  trekt van de schuine drukkingen zonder  gevaar  van 

het voordeel van zuinigheid bij  dat systeem te zien wegge-

nomen door  eenige werking die- het evenwicht zou verstoren. 

, hierdoor  werd de geheele attentie der  bouwers 

gericht op de zorg voor  de volkomen stabiliteit van de 

contreforts die de steunen der  steunbogen ontvangen; 

waut het evenwicht der  krachten van de verschillende deeleii 

in een gebouw hangt af van de stabiliteit der  buitenste 

steunpilaren ; toch willen of kunnen de architecten aan deze 

steunpilaren dikwijl s niet de voldoende zwaarte in verhouding 

tot hun hoogte geven en moeten zij  ze hecht en sterk 

maken door  kunstmatige middelen. 

Van de aanwending dezer  middelen hebben we een voor-

beeld in de kerk van St. y van , ofschoon nog 

beter  tc zien in het koor  van de kerk van e te 

Chalons waarop wij  zullen terugkomen. 

Wi j  geven eerst, in fig. 41, het plan van een gedeelte 

van dien apsis — in A op de hoogte van den vloer, in B 

op de hoogte van de gewelfde galerij  op de eerste verdie-

ping, in C ter  hoogte van het triforiu m en in  ter  hoogte 

van de geboorte der  welven. n het grondplan zien we hoe 

de bouwmeester  de moeielijkhcid heeft vermeden om eelt 

welf met graatbogen te bouwen over  een trapezium. j 

plaatste aan tien ingang der  kapellen de kolommen E , zoo-

dat hij  een welf EEG kon slaan over  het parallelogram; 

daardoor  is de dwarsboog E  in spanning en hoogte gelijk 

aan den dwarsboog E  en is de toplij n J  van de driehoe-

kige vullingen niet vau buiten naar  binnen hellend, zooals 

te . Eeu tweede dwarsboog van E naar  vcreenigt 

de kolom E met  en er  blijf t een driehoek F gemak-

kelijk te overwelven, daar  die eenvoudig een gedeelte van 

gewoon vulwerk is. e methode is dezelfde als te Saint y 

te , doch daar  niet zoo duidelij k aangegeven. 

Wi j  zien dat de genoemde hoogere plans geheel met het 

grondplan overeenkomen, uitgenomen eenige afwijking , waar-

van we het noodzakelijke dadelijk zullen erkennen. 

Een belangrijk feit in de constructie van het koor  van 

de e te Chalons is dat het blij k geeft van de 

pogingen van den bouwmeester  om zekere moeielijkheden 

optelossen welke zijn koustbroeders aan het einde der  twaalfde 

eeuw in verlegenheid brachten. 

n bemerkt dat het plan van het koor  inwendig een 

veelhoek vertoont en van buiteu een boog. e lage archivolts 

, die de groote zuilen van den beganen grond vcrecnigen, 

zijn langs de zijden van een twaalfhoek geplaatst, terwij l de 

archivolts van de galerij  op de eerste verdieping in recht-

lijnige! ! grondvorm over  het koor  gaan en in gebogen vorm 

over  de galerij. e buitenmuur  van deze galerij  is dus op 

een halfcirkelvormi g plan gebouwd en het triforiu m (Plan C) 

is op ecu rechtlijni g plan inwendig, en van buiten gebogen. 

t is met de bovenvensters (Plan ) evenzoo. e bouw-

meester  wilde klaarblijkelij k de moeielijkbeid vermijden die 

de constructie van archivolts of van dwarsbogen over  een 

cirkelvormi g plan van kleinen straal medebracht; hij  vreesde 

„de steunen" op open ruimten en vereeuigde op zeer  kunstige 

wijze, de voordeden der  beide methoden, — door  alleen aan de 

buitenzijde den cirkelvorm te houden en deze van binnen 

in een twaalfhoek te veranderen, m. a. w. groote zijvlakken, 

symctrisch om eenzelfde middelpunt, — een eenvoudige 

uitwendige samenstelling, doch van groote soliditeit met een 

smaakvol effect voor  het koor  in zich vereenigende. Want 

hogen die in een cirkelvormigen muur, van gcringen diameter, 

uitkomen maken altij d den indruk op het oog van zeer 

onaangename lijnen. 

Een perspectivisch aanzicht (fig. 42) van den vleugel met 

den ingang tot een kapel, kan de inrichtin g van het grond-

plan weergeven en de samenstelling doen zien. e vrij e 

zuilen der  kapellen zijn monolieten van hoogstens 30 . 

middellijn , de overige van de constructie, uitgenomen de 

zuilen aan de hoeken der  kapellen en die aan de vensters, 

zijn in lagen gebouwd. 

n fig. 43 geven we een dwarsdoorsnede van hetzelfde 

gebouw, voor  zoover  de welven gaan, volgens de lij n N 

in het horizontale plan ; zij  toont bij  A, in overeenstemming 

Bet de dan gebruikelijk e methode in „ l l e de France"  en de 

aangrenzende provinciën, de enkelvoudig-cilindrische kolom-

"'it , in het plan met O gemerkt; bij  P< den archivolt en 

egin der  welven van den vleugel. e voorname 

en van dat tijdvak in die provincie hebben alle een 

"verwelfde galerij  op de eerste verdieping. (Zie //Architectur e 

, Catbcdrale, Eglise.") 

r  hdt het welf, zooals in den vleugel van den 

kathedraal van , en.dit is niet zonder  reden. (Zie 

fia. 41). 

liet b 

kerk 

plan B, 

d heeft de muurboog C, die aan ziju basis wijder 

j8 ''au de archivolt , zijn sluiting hooger  op, hetgeen 
1 aanbrengen van lange ramen toelaat, tot verlichting 

het koor. 

 triforiu m E, — dat een groote ruimt e inneemt 

tusschen den top der  archivolts van de galerij  op de eerste 

verdieping en de onderdorpels van de bovenramen — geeft 

gelegenheid tot het bouwen van een dak F over  die galerij 

dat, ondanks de helling van het welf G, voldoende schuinte 

heeft. 

Wanneer  we verder  deze doorsnede nauwkeurig beschou-

wen, zoo zien we dat de abacus van het kapiteel der  zuil 

A , den basis van de zuil die het lijstwerk van het welf 

draagt, iu een korf ontvangt; deze zuil en de twee belen-

dende zuilen, die de muurbogen dragen, zijn niet met het 

bouwwerk vereenigd, doch zijn samengesteld uit groote 

stukken steen dwars op hun (groef leger) breuk gelegd. 

t de gesteunde pilaren van de galerij  en met de ver-

bonden kolom  is het evenzoo. Ter  hoogte van de galerij 

is de pijler  dus een paralellopipedum, samengesteld uit 

lagen en omgeven van zuilen — (dwars op hun groef 

leger) — evenals houten stijlen, feneinde, onder  het gewicht 

en de „steunen"  van boven hun stijfheid te behouden). 

Van de penanten ter  hoogte van het triforiu m E geldt 

hetzelfde (zie de plans) ; de kern is in lagen opgezet 

en de omringende zuilen aan drie zijden zijn dwars op hun 

breuk gebouwd. 

e groote pilaren zijn aan het hoofddeel der  constructie 

verbonden, door  lijsten (banden) aan hun basis en aan hun 

kapiteelen  onder  de uitsprongen. 

(Wordt vervolgd.) 

E E N . 
O]) rekening van de firm a van n is een poging 

gedaan om het Stadhuis van Fraueker  naar  het tentoon-
stellingsterrein vau Chicago te verrollen. r  dit niet 
gelukken wilde, heeft de architect Jules n van Ant-
werpen, zich tevreden gesteld met een weinig geslaagde 
copie daar  te doen verrijzen. 

Voor het lastig vraagstuk slaande iets specifiek n 
te bouwen, blijk t gen. ontwerper  den wel eens meer  gevolgden 
weg te hebben ingeslagen, van tout simplement zich te 
„inspireeren"  op eeu goed befaamd n kunst-
product, in casu bet Fraueker  Stadhuis, met zoodanig nood-
lotti g gevolg, dat „inspireeren"  bijna copieeren geworden is 
en in de „pers"  reeds' de meening ingang gevonden heeft, 
dat hiervoor  de firm a van n niet noodig had naar 
een Belgisch architect te gaan. — Fraueker  architecten 
zouden dit evengoed, waarschijnlij k beter  kunnen, zegt zij. 
Wi j  gelooven dit ook. 

Vergelijk t men dan ook het Cacao-huisje in kwestie met 
de afbeelding van het Fraueker  Stadhuis, dan komt men 
inderdaad tot de conclusie, dat veel, zeer  veel overgenomen 
is, terwij l die wijzigingen, welke voor  het gewijzigde doel 
noodzakelijk waren, de copie niet hebben verbeterd. 

Waar o.a. bij  het Stadhuis, de twee topgevels met het 
torentje op de kruisin g zulk een schoon compact geheel 
vormen, is dit effect bij  het Cacao-huisje geheel verdwenen, 
doordien de toppen — overigens gecopieerd — hier  ver 
van elkander  afstaan, en het spitsje heel mager  op ééu 
daarvan is geplaatst geworden. t torentje is eveneens 
gecopieerd, maar  alles ietwat uitgerekt, zooals men bijv . 
een verrekijker  langer  kan maken, zonder  eenige wijziging 
te brengen in den vorm der  samenstellende deden. Veel 
van het schoone in het model is hierdoor  verloren gegaan. 

t dak, bij  liet Stadhuis van goede verhouding tot de 
gevdhoogfe, is bij  het cacao-paleisje tot een geweldige kap 
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opgegroeid, die, als mansarde behandeld, de fijne topgevel-
architectuur  geheel van zich vervreemdt. Striki . genomen is 
het wel wat veel eer  van gelijkenis te spreken, aangezien 
neus, ooren, lippen, wangen en oogen wel eender  zijn, doch 
bij  de copic een bult gevoegd is, die aau het origineel 
niet bestaat. 

. 
Naar wij  vernemen is het Bestuur  der  sociëteit «de Vereeniging"  t c 

m voornemens om een prijsvraag uit te Schrijven voor  het verkrijgen 

von pluimen voor  de verbouwing van het sociëteitsgebouw. Tot deelneming 

zonden uitgenoodigd worden dc te m gevestigde bouwkundigen of 

wel alleen de architecten-leden van de sociëteit. 

Ons duukt dat bij  dergelijke klcinsteedsche uitsluitings-bepaliugen de 

weidsehe naam „prijsvraag "  minder  gelukkig gekozen is. u toevallig 

verblij f in m — de bevolking van die stad is tegenwoordig nogul 

aan wisseling onderhevig — of het lid ziju (of worden) van cen soc ië te i t, 

als voorwaarde tc stellen om nnn een wedstrijd deel tc mogen nemen, mnakt 

de be teekenis van zoo'n concours zeer  betrekkelijk . Waarschijnlij k zullen tc 

. wel personen te vinden zijn, bekwaam genoeg om het vraagstuk behoor-

lij k op tc lossen ; misschieu zijn cr  wel meerderen die zichzelve van de 

noodige capaciteit daartoe bewust zijn en hoopt het bestuur  door  een 

oplossing in bovenbeschreven zin, allen tevreden te stellen. 

r  zekerheid voor  het slagen van deu wedstrijd en minder  gevaar  voor 

het kweeken van ontevredenheid cn afgunst zou echter  het Bestuur  teweeg-

brengen door  ti'  besluiten alle Nederlandsche bouwkundigen tot deelneming 

uit tc noodigen. t dnn was er  sprake van een prijsvraag in den juisten zin. 

U S T E . 
Ten gevolge vun den strij d tusschen de r " 

en de „Secessionisten"  hebben zich ook onder  dc c schilders die 
te n exposeeren, twee partijen gevormd. n weet dut eenigen tij d 
geleden ongeveer  100 schilders zich onder  leiding van Uhde en Piglhein 
afscheidden van dc r t en cen nieuwe club 
vormden. c „Secessionisten"  zooals zy nu voortaan heeten, organiseerden 
ook ecu tentoonstelling cn lieten geen pogingen onbeproefd om beroemde 
buitenlandsche meesters daarvoor  te winnen, / i j  zijn in zoover  wat d 
betreft daarin geslaagd, dnt er  te n nu ook twee c inzen-
dingen zullen zyn. 

e op dc . , waarbij  de besturen van „Pulchri "  en „Art i als jur y 
fungeerden, wordt gevormd door  werken van 75 altisten, o. a. Artz , Bauer, 
Bastert, Boudewynse, , . Gabriel, t Nibbrig , Jansen, e 
Josselin de Jong, . , , , Vun , Van der 

, ' . Oldewclt, Oplenoorth, Poggcnheck, Van de Suilde 
Bakhuyzen, Van der  Wnaij . Witkamp , Wijsmuller , Zilkc n cn Burt van . 

Ondanks het ontbreken der  «Secessionisten"  zijn er  circa 2000 werken 
tentoongesteld, dut is evenveel als andere jaren. Vau het buitenland is En-
geland het sterkst vertegenwoordigd, dan komen d en België. 

t Berl. Tagetlatt wijst nu al op Toorop's inzendingen, als die van c 
„Extremstc u aller . 

Aon het hoofd van de  loll , altisten, die deelnemen anu de expositie der 
„Secessionisten. heeft zich gesteld J . . dc s uit Brussel. t zal velen 
bevreemden, die zich herinneren hoe c s vroeger, als vertegenwoordi-
ger  van alle Nederlandsche altisten, zeer  in dc gunst stond vun den Prins-

t vau Beieren (die dc . "  beschermt) en door  ridderorden werd 
onderscheiden, finder  leiding van c s zullen o. u. , J. cn W. 

, Tholen cn r  exposeeren. Beide inzendingen beloven dus veel 
schoons. 

e r "  die de secessionistenuitgenoo-
digd had deel tc nemen aan het leggen van den eersten steen vnn haar 
„huiistlcrhiiiis. "  kreeg een weigerend antwoord. Slechts indien het nieuwe 
gebouw voor  allen open stond cn allen gelijke rechten waarborgde, zou cen 
samengaan van alle r kunstenaars tc verkrijgen zijn. 

c Timmerlieden-Vereeniging . E. V."  tc Amsterdam heeft tot den 
gemeenteraad een verzoek gericht om iu verband met arl . 318 van dc alge-
meene politte-vcrordening den bouwers s en v. d. , bouwen-
de aan het , te verbieden voort tc gtum met het gebruik vnn 
balken, die zoo slecht zijn dat de werklieden cr  niet over  durven loopeu. 

e balken worden gelegd op 1 . afstand ouderling. 

u heer  A. . Bremen, van / « o l i e, leerling der e Akade 
mie e Brussel, heeft deu eersten prij s (gouden medaille) voor  het liguur -
ichilderen behaald. Ook viel hem de eerste prijs , groot 200 fres.. voor  figuur-
tcckencn nan diezelfde inrichtin g ten deel. yXe: Cl.) 

T N . 

T . 
Eenigen tij d geleden maakte ik melding vun ecu prijsvraag, hier  uitge-

schreven, voor  den voorgevel der  Antwcrpsche tentoonstelling. e uilslag 
heeft tot geen resultaat geleid, het ooncours, waarvoor  0 ontwerpen werden 
ingezonden, is althans als van gecner  waarde beschouwd. u vermoedt dut 

len 

architect c het maken der  gcvel-ontwcrpen zal opgedragen worden. 
e werken voor  de tentoonstelling vorderen zeer  goed. Voor  de machine, 

galurijc n worden de ijzeren bekappingen reeds in elknnr  gezel. Veel werk 
zul gemaakt worden vun dc architectonische conccplie der  verschillende 
gebouwen. AUerwege is men naar iets nieuws zoekende. Zoo stelde generaal 
Wouters voor, de Aleticonsche poort, die een dertigtal jaren geleden werd 
afgebroken en waarvan dc materialen, naar  het schijnt, bewaard zijn gebleven, 
weder  optcrichteii als hoofdingang tot dc militair e expositie. c plaatsing zou 
zoodanig moeten zijn. dit nit dc tentoonstelling, deze poort kou blijven om 
als belangrijk historisch monument cn uls hoofdtoegang tot een nieuw aan 
tc leggen avenue. 

e raad van administrati e onzer  academie houdt zich met de organisatie 
bezig eener  historische Costumes-galery', zooals van n cn Parijs. c 
geleerde archeoloog . van e is met de samenstelling dezer  costumes 
belast en reeds zijn eenige typen gereed, waaronder  een e 
wapenrusting, een Autwcrpsch soldaat uit de e eeuw, de wachter  van de 
belfricd van Gent en anderen. 

— Onlangs werd hier  de nieuwe overdekte markt van de Avenue des Art s 
ingewijd. t gebouw doet alle eer  nan zijn kundigeu ontwerper, architect 

. e gevel naar  de zijde van b.g. avenue is zeer  oorspronkelijk cn 
schilderachtig. 

t inwendige is eenvoudig en goed ontworpen. 

— liet nieuwe museum nadert zijn algeheels voltooiing, waaraan nog 
eenige beeldhouwwerken ontbraken, die thans gesteld zijn. 

— c stad Ostende heeft ecu prijsvraag uitgeschreven voor  een nieuwe 
kerk met presbyterium. e bouwkosten mogen 250000 francs bedragen. 

G. E . 

— c e regeering heeft besloten om, ter  gcmocik uning in de 
werkloosheid onder  de arbeidende klasse, groote werken te lutcn uitvoeren. 
Voor  den bouw van een Polyklinick is 10 millioen lir e bestemd, voor  cen 
justiti e paleis 20 millioen, voor  dc nieuwe Victor  Emmanuel-brug 3.5 
millioen en voor  de verlaging van de Cavourstruat rui m 10.5 millioen lire. 

— Tot directeur  van het museum Cluny te Parij s is benoemd de heer 
Suglio, hoofd van de afdeeling kunstwerken uit de middeleeuwen cn de 
renaissance. 

— Te n heeft men in een dichtgemetselde kcldcringang cn in een 
ruimt e in de kap van de Vrouwekcrk , talrijk e beeldhouwwerken in zandsteen, 
nlbast cn hout uitgevoerd, gevonden, /i j  moeten ufkomstig ziju vnn grafmo-
numenten uit de oude, iu 1727 afgebruude Vrouwekcrk . t voornaamste 
stuk is een albasten relief van het grafgesteente vau den in 1502 gestorven 
ridder  Von Biinau. 

— Er  heelt zich tc n eene commissie gevormd voor  het op-
richten van een monument ter  nagedachtenis nan Francois Blondcl, architect, 
geboren te t (Aisne\ die dc eerste directeur  wns vnn de «Académie 
royale d'Architectur e de France", en ontwerper  van de poort Saint s 
te Parijs. 

— y het meer  Copnis, in Bocotië .Grieken laud), zijn bij  opgravingen 
door  Fransche oudheidkundigen dc overblijfselen gevonden vnn cen groot 
paleis, waarschijnlij k van het machtige geslacht der , dat in voor-
historische tijden biocide in Boeotië. 

N ENZ. 

e heer  !' . Smits Az. is voor  9 maanden benoemd tot buitengewoon 
opzichter  bij  het maken van n tot verbetcriug van dc rivier  dc s 
onder  Bergen cn Sumbcek. 

e heer  J. de g is tot 1 Augustus 1891 gecontinueerd nis buil . opr. 
bij  de werken tot vervanging vau het Sloomgcinual tc Sehclliugwoude. 

c her  .1. . Wever  is van 1 Aug. 1893 tot 1 Aug. 1894 benoemd bjj 
de werken tc Scbellingwoude. 

e heer  F. ('. , te Tolen, is voor  een halfjaar  benoemd tot bui-
tengewoon oplichter  bij  den bouw der  ijzeren draaibrug tc . 

c heer  11. Pabbrnwe is lot 1 Augs. 1894 gecontinueerd als bn. opz. bij 
het leveren, opstellen en onderhouden vnn het werktuig, dc stoomketels t l 
d i schepraderen voor  het stoomgemaal te Scbellingwoude. 

c heer  .1. F. s is lot 1 Jan. a.s. benoemd tot bn. opz. bij  lu* 
bouwen van cen ijzeren draaibrug op steenen onderbouw voor  deu gekanab' 

n lloll . Uscl te . 

c heer  J. van de e is voor  5 maanden benoemd tot bn. opz. bij  hel 

afbreken en wcdcropbomvcii vuu het veerhuis tc Wield recht. 

c heer  J . W. r  is tot 1 Sept. n.s. benoemd tot bn. opz. bij  het 
maken van deu onderbouw eener  brug over  het llcerenveensch kanaal. 

e beer  C dc Jong is voor  5 maanden benoemd tot bn. opz. bij  de ver-
betering vnn dc s bij . 

Te Zicrikzec, zijn voorgedragen voor  de benoeming tot gemeente-bouw mees-
te  de heeren Juu dc l̂ ituck , te Utrecht; J . . C. vun * 
hage; 11. van , te Utrecht; G. , te Opstcrlund; en ''
(Jouvee, tc . 
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E VA U A ET : 

. G. JANSEN, G. A . , W. T C Z N . , 
. E J O N G  en P A U  J. E . 

Bijdragen te adressecren aan den r  W. T (7.x., 
 120 te Amsterdam, en nl wat dc Administrati e vnn 

het Gcnootschnp betreft, aan den len S American hotel te 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. e jaarlijksch c contributi e 
voor  hel lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam w o o n a c h t i g ) . . .. ƒ 12 .— 
.. kunstlievende leden „  10. 
„  buitenleden „  7,50 

N N T . 

(Vervolg van blz. 114). 

e fSoane "  wordt jaarlijk s aangeboden aau 
Engelschc architecten beneden de twinti g jaar. e uitver-
korene ontvangt een zilveren medaille, en als hij  na eeu 
tijdverloop van twee of meer  jaren genegen is een studie-
reis van zes maanden te maken, in Griekenland, , 
Frankrij k of een ander  land van Europa, dau ontvangt hij 
voor  de te maken onkosten 000 gulden. 

e ,/Pugin Travelling Studentship"  stelt ieder  jaar  500 
gulden beschikbaar  voor  een reis van minstens acht weken 
iu het vereenigd koninkrij k ; hiernaar  kunnen mededingen 
bouwkutistbeoefenaren niet ouder  dan 25 jaar, zonder  aan-
zien van nationaliteit. 

e „Godwi n Bursary"  stelt ieder  jaar  500 gulden be-
schikbaar  voor  het maken van een reis van minstens vij f 
weken buiten het vereenigd koninkrijk , iu Amerika of 
Europa, en eischt daarvoor  het maken van teekeningen eu 
rapporten, betreffende buitengewone constructies of nieuwe 
uitvindingen e beurs kan worden toegekend aan Engel-
acheu, van eiken leeftijd. 

Aan deze beide laatste prijzen is ook een zilveren medaille 
verbonden. 

e „Owen-Jones Studentship"  stelt voor  Engelschen van 
eiken leeftijd eeu studiebeurs beschikbaar  van 1200 gulden 
voor  twee jaar, voor  een reis van minstens acht weken in 
ieder  jaar, teneinde in het buitenland het antieke en moderne 
ornament en de decoratieve kunst te bestudeeren. 

e verschillende wedstrijden worden door  de jonge 
architecten in Engeland zeer  gewaardeerd, zoodat ook ieder 
jaar  vele concurrenten zich daarvoor  aanbieden. 

ë is nog zoekende naar eene goede regeling van de 
t̂aatsbeurs; tot 1882 organiseerde het gouvernement een 

prijsvraag voor  bouwkunst, in den geest als de „Pri x de 

"  ten onzent, waaraan een jaargeld 8000 francs ver 
bonden was, uit te keeren gedurende drie achtereenvolgende 
jaren. e winner  van deze prijsvraag moest in die jnren in 
dri e vooruit bepaalde stedcu vau ë verblij f houden en 
vandaar  uit kleinere uitstapjes maken, echter  zonder  de 
grenzen te overschrijden ; elk jaar  moest hij  de vruchten 
van zijn reis op papier  gebracht am de commissie van de 
z/Ecole des Beaux-Arts"  toezenden. e instelling echter 
schijnt niet tot goede resultaten geleid te hebben, ze werd 
in 18S2 vervangeu door  een jaarlijksc h concours, waaraan een 
prij s van 10,000 francs verbonden was, waarover  de be-
krooude naar  believen kon beschikken. Na drie jaar  echter 
is ook dit concours afgeschaft, omdat het succes niet be-
reikt was dat ervan verwacht werd. e e rcee-
rin g is nu bezig eeu nieuwe wijze van bouwkundig concours' 
uit te vinden, waarmede ze echter, vergissen we ons niet, 
tot dusver  niet geslaagd is. Verschillende particulier e instel-
 lingen, voorzien echter  door  het toekennen van studiebeur-

j  zeu in de behoefte. 

n Portugal bestaat de '/Pri x de "  ongeveer  op de-
 zelfde wijze als in Frankrijk  en België. 

Van Staatswege worden pensioiinairen van de drie kunst-
j  vakken naar  den vreemde gezonden, om zich verder 
te bekwamen; hiertoe moeten ze deelnemen aan een con 
cours, waarna de bekroonden gedurende drie jaar  een studie-
reis maken in ë of Frankrij k ; zij  zijn verplicht ieder 
jaar  een projekt van een of ander  monumentaal gebouw, 
volgens eigen keus aan de Staatscommissie toe tc zenden, 
en komen bij  hun terugkomst het eerst in aanmerking 
voor  de verschillende vacante goiivernements betrekkingen. 

u e bestaat slechts één concours dat eenigszins 
met een „Pri x de "  overeenkomt, nl. het jaarlijksch e 
concours uitgeschreven door  de r s Epitesz-
Egylet"  (vereeniging der e architecten en inge-
nieurs) waaraan alleen de leden dezer  vereeuiging kunnen 
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deelnemen. Al» eerste prij s wordt daarvoor  uitgeloofd een 
gouden medaille, terwij l daaraan is toegevoegd een studie-
beurs van 600 tot 1000 florijnen , aangeboden door  den 
minister  van openbare werken en onderwijs. e mededingers 
maken bun ontwerp tehuis, zooals bij  gewone prijsvragen, 
zonder  voorafgaand examen en zonder  controle, naar  een 
vastgesteld programma, waarin ook de namen der  juryleden 
genoemd zijn. Behalve bij  den wedstrijd worden nog andere 
studiebeurzen door  bovengenoemden minister  toegekend aan 
leerlingen van buitengewoon talent der  verschillende acade-
mies, zonder  eenigen wedstrijd, alleen op aanwijzing der 
professoren. 

Tot zoover  voor  een groot gedeelte het, buitenland, wel-
licht doet zich later  de gelegenheid voor  op de „Pri x de 

"  ten onzent nog eens terug te komen, als het jaar 
officieel bekend zal wezen, waarin r'e architecten voor  de 
eerste maal aan den wedstrijd kunnen deelnemen. 

 V A N E J 
VOO N N . 

Evenals vorige jaren werd ook ditmaal van de zomer-
vacantie aan die inrichtin g gebruik gemaakt om van het 
werk der  leerlingen, in den afgeloopen cursus vervaardigd, 
eeu tentoonstelling te organseeren. 

 het gebouw der j  tot bevordering der 
Bouwkunst werd Zaterdag 8 Juli deze tentoonstelling ge-
opend. Na hetgeen vroeger  reeds door  ons over  deze school 
geschreven werd, kunnen we ditmaal kort zijn ; het ten-
toongestelde zal toch, indien geenc veranderingen in den 
gang van het onderwijs gemaakt worden, in hoofdtrekken 
ieder  jaar  ongeveer  hetzelfde beeld vertoonen. Bij  onze 
omwandeling vielen ons in 't oog dctail-teekeningen op 
ware grootte van gesmeed ijzeren balcon-consoles, waarbij 
de constructieve eisehen van het materiaal, in compositie 
en versiering, goed waren aangetoond. Bij  toepassing in de 
practij k zouden dergelijke gevelmotieven een welkome af-
wisseling brengen in de ontelbare consoles van gegoten 
portland of gedreven zink, die, meer  tot ballast dan tot 
steun, aan de balcons van nieuwe huizen plegen te worden 
bevestigd. Verder  vindt men geëxposeerd studies van met-
selverbanden, vlechtingen in siersteen, houtverbindingen, 
trap- en kapconstructies, alsook het plau van bekapping 
van een groot gebouw, van  onregel matigen plattegrond, 
waarbij  verschillende uitslagen zijn gevoegd. Ook de uit-
slagen van gehouwen steen met daarbijbehoorende staten 
wijzen op de practische richtin g die aan het onderwijs ge-
geven wordt. 

e boetseerklasse was dit jaar  minder  druk bezocht dan 
vroeger, vandaar  dat slechts weinig werk van meergevorder-
den kon worden tentoongesteld, liet machineteekeuen, zoo-
mede bet hand- en ornamentteekenen is daarentegen zeer 
rui m vertegenwoordigd. e decoratie-studiën, handtee-
keningen en werk van een leerling-lithograaf zijn eene 
aandachtige beschouwing ten volle waard. 

We raden daarom ieder  die belang stelt in het kunst-
en technisch ouderwijs, ecu bezoek aan de tentoonstelling 
zeer  aan. 

. 
(Naar  art. „  Construction"  uit a „Tlictionnair e raisonné 

dc 1'architeetnra francaiae", door  .1. E . VA N . 

(Zie de plaat, gevoegd hij  -V». 26.) 

(Vervolg van bh. 115.) 

Om het evenwicht te behouden was de toepassing van 

steunbogen noodzakelijk. — n het grondplan (fig. 41) is 

nog te zien dat de bouwmeester  — om zijn kapellen zoo 

rui m mogelijk te hebben, achter  deu hoofdpijler  slechts 

een lichte massa steen aanbracht. p kon hij  geen 

solide beer  bouwen; buitendien had hij  de gewelven van de 

galerij  op de eerste verdieping gestut door  een eersten 

steunboog  (zie dwarssnede) die den „steun"  tot de meer 

verwijderde steunpunten van den galerijmuur  overbrachten. 

r  aan de bu tenzijde ontbrak hem de ruimt e en hij 

wilde niet dat de steunpunten buiten de rondelijn , om 

de kapellen, voorsprongen. t steunpuut werd dan niet 

groot genoeg om aan den „steun"  der  groote zwevende 

bogen weerstand te bieden en zoo liet de bouwmeester  dien 

grooten boog, in plaats van in den vertikaal van het voor-

vlak , in het punt O ontspringen. 

j  verkreeg dus van O tot P een krachtig steunpunt 

en door  belasting iu dc zijde van den beneden steunboog 

 werd dezen grooten weerstand verleend zoowel door  de 

buitengewone afmeting van OP, die zijn spatten belette 

als door  het gewicht van  dat op zijn oorsprong over-

gebracht wordt. Bovendien, — om het effect van deu 

„steun"  van het groote welf, tusschen den top S van deu 

grooten steunboog en den oorsprong der  welven T te ver̂  

mijden — plaatste hij , op den buitenmuur  van het triforiu m 

E ., een kolom V. 

Onder den impost T — die een drempel in het triforiu m 

vormt en eeu weinig voorspringt aan de buitenzijde — 

bracht de architect een boog Q (') aan, die zoowel aan de 

geheele boveiiconstructie als aan den boog  veel kracht 

en stevigheid verleende. 

Bekend met de werking der  „steunen" van de galerij-

welven en van den boog , welke bestemd was om die 

op te heffen — en uit vrees voor  het effect van een te 

groot welf op de biuueupijlers, ter  hoogte van de gale-

ri j  op de eerste verdieping, — plaatsten de architecten 

het metselwerk X buiten den vertikaal van de beneden-

kolom , daar  hij  toch geen reden had, bevreemd te zijn 

voor  een vertikalen druk op dit punt, maar  veeleer  op ecu 

schuinen van X naar  Z. 

Wat den grooten steunboog betreft, zijn steenen zijn 

gericht naar  het middelpunt en gaan over  de kolom 

V, alsof deze niet bestond. t bovenste gedeelte van de 

binnenwelflij n vormt een hoek met den abacus van het 

kapiteel, zooals het detnil U aangeeft; een enkele wigsteen 

A vult dezen hoek. 

We bemerken hier  alweer  de fijnheid  van opmerking en 

de scherpzinnigheid dier  vroege Gothische bouwers. 

t zou mogelijk kunnen zijn dal er  in de zuil AE , 

van zoo groote hoogte, eenige zetting ontstond, waardoor 

schade kon worden toegebracht aan den top S vau den 

grooten steunboog en die dan zulk een druk op de zuil V 

zou veroorzaken, dat deze kon bezwijken of — zoo dit 

uiet gebeurde — dat bij  S' een voor  de zekerheid van den 

boog gevaarlijke breuk ontstond. r  het plaatsen van de 

kolom zooals fig. U aangeeft, kan het zakken van den top 

van den steunboog alleen een geringe verschuiving van den 

abacus der  zuil V onder  den boog veroorzaken en daardoor 

V een weinig doen hellen. n dezen toestand — tengevol-

ge van eeuige zetting van het groote contrefort zou die 

(1) e bogen zyn aedert verloren gegaan cn vervangen door  metselwerZ 

en hout-constrnctic, toen, in de vijftiend e eeuw, het dak werd herbouwd. 

zuil V op den boog Q drukken en zijdelings op het steun 

punt X werken hetgeen echter  niet gevaarlijk is aangezien 

X aanwezig is (zooals we vroeger  zagen) om zijdelings te 

werken; verder  zou de kolom V veel druk overbrengen 

op den muur van het triforiu m — die haar  draagt 

_ en bijgevolg op de belendende kolom . — 

r deze kolom , een monoliet, en onafhankelijk-

van den pijler  er  achter  brengt den druk , in hoofd-

zaak, over  naar  het buitenvlak A ' of met andere 

woorden, naar  het punt waar  veel grootere weerstand nood-

zakelijk is om de werking van de steunen der  vleugel-ge-

welven te voorkomen. 

r  is dus berekening en overleg in, want men zal 

bemerkt hebben dat de verbonden kolom , tegenover  1, 

gebouwd is in lagen, zooals de pijler  X ; het was inderdaad 

van belang dat deze tusschenpijler  X niet die stevigheid 

bood van de binnenkolom en dat hij  desnoods zou kunnen 

toegeven aan de zetting, teneinde geen breuk van O naar 

 te veroorzaken, ingeval de groote steunboog wat naar 

onder  zette, iets wat zou kunnen plaats vinden. 

n deze constructie zijn dus — overeenkomstig onze 

verklarin g met de figuren 40 en 40b de twee methodes 

van „preventieve" en „tegenovergestelde" weerstanden veree-

nigd toegepast. — 

e bouwmeesters van dien tij d beproefden en streefden 

dan zonder  ophouden en kwamen door  waarneming en on-

dervinding tot nieuwe toepassingen. 

Steeds gingen zij  voorwaarts en zeiden nooit : „wi j  zijn 

aan ons einddoel, laten we hier blijven." t schijnt ons 

zeker  een leerstelling goed om op te volgen. Wij , in 

onzen tijd , wenschen een voor  ons geëigende, een nieuwe 

architectuur; dit is zeer  goed, doch wij  moeten weten hoe 

deze te vinden is. k kan die niet verkregen 

worden door  de studie na te lateu van die kunst welke het 

rijks t is aan hulpmiddelen van allerlei soort, en zich het best 

leent tot, en de meeste vrijhei d in het gebruik van mate-

ria l middelen. 

n deed zich een ernstige en geheel nieuwe moeie-

lijkhei d voor  toen zij  kwamen tot den bouw van de welven van 

dubbele vleugels die kooren van groote uitgebreidheid om-

geven. 

Be voorbeelden die wij  juist hiervoor  gaven behooren 

alle tot gebouwen van middelmatige afmetingen en wij 
z'en bijv. dat te St. y van s en in de kerk van 

Notre e te Chalons, de buitenomtrek eeu grooter  aantal 

steunpunten bevat dan die inwendig, teneinde te groote 
Üoog-Openingen te vermijden. 

n een koor, zooals dat van de hoofdkerk te Parijs, 

omgeven bij  dubbele vleugels, was het noodzakelijk om de 

pijlers zoodanig te rangschikken dat de openingen van de 

«arsbogen nagenoeg gelijk werden, teneinde welveu te 

herkrijgen waarvan de top op een zelfde hoogte kwam. 
e twee buitenomtrekken moesten dan een grooter  aautal 

P'j'er s bevatten dau de omtrek van het koor. n de hoofd-
e « van P.rij s zien we werkelijk dat (fig. 44) het cirkel-

*°*nn g deel van het koor, — gebouwd omstreeks 1105), — ge-

gpn wordt door  zes pijlers, terwij l de tweede omtrek er  elf 

1  e U ^ C ^ e r ^ e o m t re k veertien. r  deze inrichtin g 
l e b ben de archivolts AB , BC, enz., de dwarsbogeu , 

E F enz., , , JP enz. een bijna even grooten diameter 

en zijn de welven die deze bogen verbinden slechts samen-

gesteld uit de eenvoudige diagonaalbogen BE, EC, FJ, J E, 

,  en niet langer  uit elkaar  kruisende bogen. 

n de galerij  van de eerste verdieping is hetzelfde systeem 

van welven toegepast en het plan van den eersten omtrek 

is herhaald. 

Fig. X geeft den vorm van die welven over  het hori-

zontale, driehoekige plan. 

e groote steunpunten , ,  alleen handhaven de 

stabiliteit van het gebouw; zij  ontvangen de steunbogen 

van dc galerij  op de eerste verdieping. Van G naar , en 

van P naar  F enz. Wat betreft de „steunen" der  twee 

diaganalen, BE en CE van het welf van deze galerij, 

zij  vinden weerstand in de twee kleine steunbogen — 

tusschen J en E en tusschen . en E . e hoofdgewichten 

en de „steunen" der  welven worden dus overgebracht naar 

de sterke puuten , ,  en de secondaire gewichten eu 

„steunen" naar  dc tusschenpunteii O, , S. (') -

dig wordt dit grootsche, sterke en in zijn welven zoo 

ingewikkelde gebouw alleen door  enkelvoudig cilindri -

sche kolommen, op het grondplan, gedragen. Groote 

bekendheid met architectuur  is niet noodig om, bij 

een eukelen blik op fig. 44, intezien, dat het de 

voorname bedoeling van den bouwmeester  was om voor  zijn 

steunpunten zoo min mogelijk ruimt e van het inwendige iu 

beslag te nemen en dat er  tegelijkertij d naar  gestreefd is, 

de twee vleugels met welven te dekken wier  toppen alle 

in het zelfde niveau zouden liggen, teneinde op deze welven 

den vloer  van een galerij  te kunnen aanbrengen. 

Eeu weinig later  — na het bouwen van deze apsis, — 

bracht men echter  de punten A, B en C nader  bij  elkaar, 

zoodanig dat, om het koor, nauwere verdeelingen verkregen 

werden dan die evenwijdig aan de as en de archivolts AB 

en BC werden nog hooger  gemaakt, doch wij  moeten erken-

nen dat het cirkelvorinig-rui m in de Notre e te Parijs 

van een ruimheid en vrijhei d van conceptie getuigt die ons 

verbazen maar tevens bekoren. 

e welven zijn zeer  kunstig op de zuilen geplaatst waar-

van het aantal in elke omtreklij n toeneemt. 

Alles getuigt van groote vaardigheid en ongedwongenheid, 

maar  wij  moeten tevens echter  opmerken dat de Gothische 

welven alleen de toepassing van die methode toelaten en dat 

de eerste bouwmeesters, die haar  bij  hun werken aanwendden, 

er  onmiddellij k zooveel mógelijk parti j  van moesten trekken. 

n den loop van vijf-en-twinti g jaren was alles waarmede 

het e tijdper k zich had bezig gehouden, door  de 

architecten van het laatst der  twaalfde eeuw tot groote 

volkomenheid gebracht, in de eerste plaats, het overwelven 

van groote, hooge gebouwen, met behoud inwendig van 

slechts geringe steunpunten. e overwinning van die con-

structie — waarbij  de evenwichtstoestand wordt verkregen 

door  aau de „steunen" weerstand te bieden, hooger  geplaatste 

gewichten aan te brengen en die „steunen"  tot vertikaal 

werkeude krachten terug te brengen was dau een volko-

mene en er  bleef slechts over  om de middelen van uitvoe-

rin g te vereenvoudigen en te verbeteren.  werd gedaan 

(1) t is duidelij k dat hier  alleen sprake is van de vroegere constructie 

van het koor  der  Notre Panic tc Parij s d. i . i voor  de straalkapellen. 
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door  de bouwers der  dertiende eeuw — dikwijl s met 

al te groote stoutheid en luchtigheid omtrent de beginselen 

van evenwicht, doch steeds met veel vernuft.  was 

opmerkelijk dat schranderheid in uitvoering, dc hoofdeigen-

schap was van de volgelingen der  nieuwe school. n 

streven was cr  steeds op gericht om de voorgaande werken 

te overtreffen, ook al ging dat soms gepaard met schending 

van dc aangenomen grondbeginselen. n de veertiende eeuw-

was een reactie waar  te nemen, want inderdaad dagteekenen 

de bouwwerken, waarin het evenwichtsvraagstuk op de 

stoutste wijze werd opgelost, uit de laatste helft der  der 

tiende eeuw. Wi j  zullen later  gelegenheid hebben hierop 

terugtekomen. 

n men eeu juist beeld wil verkrijgen van de hoogte 

die door  de bouwmeesters aau het einde der  twaalfde eeuw 

werd bereikt — op het punt vau lichtheid der  inwendige 

steunpunten cn van stabiliteit, verkregen door  het even-

wicht van elkaar  tegenwerkende krachten, — zoo moet 

men een bezoek brengen aan het koor  in de kerk van 

Saint u van Esserent (Oise). 

Enkele deelen van dit bouwwerk — opgericht omstreeks 

1190 moeten in hooge mate onze verbazing wekken. t 

koor  is samengesteld — in cirkelvorm — uit vier  mono-

lieten, twee zware en twee lichte — zooals fig. 45 aangeeft. 

e kolommen A hebben een diameter  van slechts 50 

; B eeuen van 85 . 

 perspectivisch aanzicht in fig. 45b geeft een duidelij k 

beeld van hetgeen wij  hiervoor  zeiden, dat de bouwmees-

ters zich dan geheel verlieteu op een evenwicht verkregen 

door  werkende eu weerstandbiedende krachten, teneinde 

zulke massa's op zoo ranke steunpunten te laten dragen. 

Wi j  merken op : de kolom A, 50 ceutimeter  iu middel-

lijn , gekroond door  een buitengewoon breed kapiteel (Zie 

Chapiteau Fig. 21) waarop een machtige uitsprong en de 

dri e enkelvoudig cilindrische kolommen die de bovenweiven 

steunen. 

t enorme gewicht dat de kolom A vertikaal ontvangt 

verzekert stabiliteit. t evenwicht kan niet verbroken 

worden en in werkelijkheid heeft bij  dien apsis geen wer-

king plaats gehad. 

n  dc France, echter, wisten de architecten, zich 

steeds biuneu zekere grenzen te houden, en vervielen niet 

in de overdrijvingen, die zooveel bij  de bouwmeesters in 

Champagne en Bourgondie voorkwamen. r  werden deze 

overdrijvingen echter  in zekere mate gerechtvaardigd door 

dc uitstekende kwaliteit der  materialen in die provincie 

en uit hei oogpunt van constructie toonen die Bourgondische 

architecten ons dus hoever  de toepassing van het Gothische 

systeem kan gaan wanneer  het materiaal zoo zeer  ter  hulp 

komt. 

t het gewelf — het voorname deel van de. gebouwen 

die wij  hier  op het oog hebben, cn dat van dezen de groot-

te, vorm co raugschikking dc» stéuupuntou bepaalt — die-

nen we dus in de eerste plaats nader  kennis te maken. 

Voor iemand die grondig de samenstelling van het Gothi-

sche gewelf en dc oneindige variaties die zijn constructie 

toelaat, kent, zijn alle andere deelen van het metselwerk 

ondergeschikt. — t de elementen van den welf bouw 

maakten wij  reeds kennis ; er  blijf t dus over  de studie van 

de details, de verscheidenheden en de verbeteringen, wan» 

voor  de duidelijkheid van het vervolg, is het noodig dat 

we eerst de verschillende middelen kennen die toegepast 

werden om de Gothische gewelven te sluiteu. 

e figuren 27, 28, 28b en 29 //construction"  duiden 

aan hoe de benedenste steeuen der  bogen op den abacus 

van het kapiteel zijn geplaatst en hoe daardoor  de vorm 

van den abacus en de plaats der  zuilen en steunpunten 

wordt beheerscht. (Wordt vervolgd.) 

. 

. Naar « i j  vernemen zal voor  Jen bouw van een k 

ziekenhuis alhier  een besloten concours tusschen eenige e architecten 

worden uitgeschreven. e beoordeeling r  plannen zou geschieden door het 

kerkbestuur  (!). 

— e elfde kerk alhier, bekend om hare vreemdsoortige gevelbekroning 

Ondergaat ecu restauratie. e pinakels op de hoeken vau hel avant-corp) 

begonnen iu den laatsten tij d naar  builen uit te wijken, waarschijnlij k 

tengevolge van den druk der  steenmassa, die geheel doelloos eu weinig fraai, 

bij  wijze vau opengewerkte steunbeercu, aan écn zijde daartegen was geplaatst. 

Wi j  hopen dat deze versierselen, welker  overtolligheid door  het gebeurde zoo 

duidelij k is gebleken, thans voorgoed hebben afgedaan. 

Aan 's ltijk s school voor  kunstnijverheid (gevestigd in het m 
te Amsterdam) zijn met. gunstig gevolg afgelegd het cind-exainen van den 
vierjarigen corona in de decoratieve schilder- en beeldhouwkunst door  de 
heeren: m Ellens, dec. schilder, van Groningen, . W. , dcc. 
schilder, van , cn . 1'. Edema van der  Tuuk, modelleur  van 
Watergang; het cind-cxamen, van dc afdeeling kunstnaaldwerk door  dc dames: 

. J . . Jas, A . A . , . . - Schlömann uilen van Amsterdam 
en J . P. Vincent van Utrecht j 

het Theoretisch Eind-Examen, tot overgang van de eerste naar dc tweede 
helft van den vier-jarigen curcus, door  de n : F. Engel, decoratieschilder 
van g aan de Zaan, J. . , dec.-scbilder, van Amsterdam ea 
J . 11. de Vogel, modelleur  van Groningen. 

T N . 

e 1 loitgaarschc regcering is voornemens eene internationale prijsvraag 
uit tc schrijven voor  den bouw van twee bruggen over  de u te Budapest. 

e onteigening ten behoeve van dien bouw is reeds geschied. e termij n 
vnn het concours zal zoodanig bepaald worden, dat met den bouw van beide 
bruggen in liet aanstaande voorjaar  kan aangevangen. Er  zullen hooge pre-
mïën worden uitgeloofd. 

t r'unsfcrhnus tc Neurenberg, een oud gebouw dat aan dc stad be 
hoort en tot dusver  de bureaux van verschillende liefdadige stichtingen her-
bergde, zal verbouwd wovden ten behoeve vun een noodige vergrooting van 
het raadhuis, waarmede het door  middel van een overdekte gang zal verbon-
den worden. 

Voor het verkrijgen van plannen hiertoe is door  het gemeentebestuur  een 
wedstrijd ouder  dc Ncurcnbergcr  bouwmeesters uitgeschreven. 

Te i is kort geleden een kolossale marmeren Apollo statue opge-
graven. t beeld behoort tot de allerbeste voortbrengselen der  antiek' 
kunst, bet heeft veel overeenkomst met de Apollo vau Trur a te . 
Behalve cene beschadiging aan den mms is het w erk zeer  goed bewaard gebleven. 

— Anaal, s de» font» el Ouwsiee. Paris. Vol. Ch. d 1803. t dezer 
dagen uitgekomen deel van dit tijdschrift , behelst cene uitvoerige beschrij-
ving van <le inrichtin g van het staatsbouwweaen in Frankrijk , met vermrhlin. ' 
vau alle wetten en decreten daarop betrekking hebbende. Vooral van belang 
is een zeer  duidelijk e cn grondige beschrijving van de wijze van bonwen * 
van het onderhoud van bruggen cn wegen. Ook hetgeen over  kanalen gexeg" 
wordt is zeer  iuterressant. t boek, rui m 800 pagina's groot, geeft » 
overzicht van het geheele arbeidsveld der  Frauschc staalsbouwkundigcn. 

— e uitgevers van de „Blatte r  l'ii r  Architectur  und k
de lirmt i A. Brann &  Co. tc Berlijn , hebben een prijsvraag ttltgeschrefW 
onder dc intcckenaars op dit tijdschrif t voor  het verkrijgen van gevel -
werpen voor  het nieuwe huis dat zij. ten behoeve van hunne zaak aaa at 
Fricdrichsirasse voornemens zijn te bouwen. Er  zijn prijzen uitgeloofd van 
500, 3(10 cn 200 k cn de beoordeeling zal geschieden door de beoor-
delingscommissie uit de Bcriijnschc architeclenverccniging, bijgestaan do»1 

deu uitgever  cn den redacteur  van genoemd bind. 

N ENZ 

Tot gemeente-bouwmeester  tc Zierlktee is benoemd, dc heer  J. . C. vn» 
, te 's Gravenhage. 

V . 

Op pagina 1. tweede kolom, alinea 18 en 19 van het vorig nummer, staat
trnmermngent dit moet zijn opmetingen. 

E G N" . 29. ZA T E G 22  1893.:-

E VA N AuriitTEfT A T : 

. G. JANSEN. G. A. , W. T C Z N . , 
. E JONG  en P A U  J . E . 

Bijdragen te adresseeren aan den r W. T C Z N . . 
 120 te Amsterdam, cn nl wat de Administrati e van 

het Genootschap betreft, nan den len S American /ml,-/ te 
Amsterdam. 

N VAN T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. e jaarlijkscb c contributi e 
voor  bet lidmaatschap bedraagt : 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 1 2 .— 
, kunstlievende leden „  10.— 
 buitenleden „  7.50 

N VA N T . 

1. n het Genootschapslocaal zijn geëxposeerd : 
a. e antwoorden op de prijsvragen voor  twee diploma's 

ten dienste van de tentoonstellingen te Winschoten, en 
b. Twee cartons van den heer n voorstellende 

statiëu van den kruisweg en bestemd om in tegels te worden 
utgevoerd. e cartons zijn voor  dit doel vrijwilli g afge-
staan door  de heeren Brinck &  Co. 

2e. t rapport van de jur y omtrent de ten vorige jare 
door  het genootschap uitgeschreven prijsvragen is ingekomen. 

t zal in een volgend nummer worden opgenomen. 

Namens het Bestuur, 

 \s/e Secretaris, 

C. W. . 

G V A N N EN 

, 

E N , 

TE . 

Bij  het binnenkomen iu het gebouw dezer  school zagen 

we allereerst de werkstukken der  beeldhouwers. 

e tak van kunst omvat hier  het boetseeren, de steen-

bewerking en het houtsnijden, hetgeen met het teekenen 

der  leerlingen op denzelfden cursus onderwezen wordt, teneinde 

hen in deze verschillende technieken thuis te doen zijn. 

e driejarig e cursus moet hen voldoende vertrouwd gemaakt 

hebben met den technischen tij d van het vak, om dan reeds 

°P een werkplaats geplaatst te kunnen worden. 

Volgens den leeraar, den heer  Bourgignon, blijk t telkens 
m eer  en meer  de geschiktheid van den n jongen 

voor  dit vak. Over  het algemeen zou meu geneigd zijn het 

tegenovergestelde te beweren, met het oog op de weinige 

beeldhouwers, voornamelijk ornament-bewerkers, die we in 

ons land aantreffen. n schijnt de meerdere beoefe-

ning der  decoratieve kuusten niet zonder  invloed te zijn op 

het aantal beoefenaars van dezen tak van kunst, getuige 

het twaalftal leerling-beeldhouwers dezer  school, die, volgens 

de tentoongestelde werkstukken, niet zonder  succes gedurende 

het afgeloopen jaar  zijn werkzaam geweest. 

t leeuwendeel der  tentoongestelde teekeningen verte-

genwoordigt het werk der  decorateurs, waarvan eenige zeer 

goede studies zijn opgehaugen eu waarvan het handteeken-

werk over  het algemeen niet onverdienstelijk is, met eenig 

werk hier  eu daar  van boven allen uitmuntende leerlingen. 

Voornamelijk dit handteekenwerk schijnt ons toe beter  te 

zijn , dau wat verleden jaar  in het s van Volksvlij t was 

tentoongesteld, zoowel wat de modellen betreft als het ge-

halte der  teekeningen. n is het van algemeene 

bekendheid, dat telken jur e ook de leerlingen wisselen en 

het ook zeer  veel van het gehalte der  leerlingen afhangt, 

wat er  mee bereikt kan worden. Onder de studiën van 

schilderwerk merkten we weder  verschillende schablonen-

patroneu op, die o. i . wel wat mooier  van motief hadden 

kunnen zijn, die wat meer eene poging mochten verraden 

om aftestappeu van zekere conventioneele modellen, die op 

den duur  den leerling nooit zoo ver  zullen brengen, als hel 

eenvoudigweg bestudeeren en iu toepassing brengen van 

plant-motieven. Wel zagen we geheele reeksen planten-studies, 

doch decoratieve toepassingen daarvan, dadelijk volgens deze 

motieven, zijn slechts enkele ouder  het concourswerk dezer 
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handteekeu- en schilderklasse aanwezig, maar  daaronder  eenige 

zeer  geslaagde teekeningen. 

Geslaagd schijnt ons ook het werk der  lithographeu toe, 

waarvan een zestal steenen aanwezig zijn, met daarbij  behoo-

rcnde afdrukken. 

e klasse voor  bouwkuudig-teekenen gaf ons de be-

kende reeks oefeningen te zien, welke iedere bouwkundige 

te doorloopen heeft om langs teekenkundigen weg de een of 

andere constructie te kunnen voorstellen. 

Beginnende met dc meest eenvoudige samenstellingen ein-

digt deze collecte met enkele kleine ontwerpjes, die onder 

leiding van den heer  Berlage, door  zijne leerlingen werden 

gedetailleerd. 

„E n bloc"  genomen voldoet deze tentoonstelling van 

„Q.uellinus "  zeer  goed en mogen we constateeren, dat er 

voor  leerlingen van verschillenden aanleg en carrièr e zeer  veel 

aau deze inrichtin g te leeren valt. 

. 
(Naar  art. .Const rui t ion"  uit s c raisonné 

dc ['architectur e frnncaisc", door  J . E . V A N . 

{7.ii'  de jdeirt, gevoegd bij No. 26.) 

{Vervolg ran bh. 120.) 

n ziet gemakkelijk in, dat bij  de eerste ontwerpen 

van gothische welven, door  de bouwers vermeden werd — 

zooveel als mogelijk was — dat de bogen elkander  bij  den 

oorsprong sneden; zij  gaven iederen beneden sluitsteen den 

vorm overeenkomstig de doorsnede die aan elk der  bogen 

was gegeven en trachtten dien zoo goed zij  kon den op den 

abacus te plaatseu. Van de achtervlakken snoten zij  zooveel 

af dat ten slotte den verkregen vorm in overeenstemming 

was met de onderlinge snijding der  bogen. 

Waren dus bijv . de zuilen bestemd otn één dwarsboog, 

twee puntbogen en de twee pilaren der  muurbogen te 

ontvangen en waren voor  deze verschillende deelen de 

voetingen op den abacus der  kapiteelen bepaald, zoo werden 

de basetnenteu der  zuilen en de beneden sluitsteenen der 

bogen nader  vastgesteld en gerangschikt als fig 46 aaugeeft 

terwijl , zoo noodig, de hoeken van de buitenvlakkeu dier 

bogen werden afgesneden, zooals bij  A is te zien, zoodat 

die tegen elkaar  aansloten. 

e eenvoudige methode eisehte dus voor  het steunpunt 

(de zuil) geen speciale vorm, doch vorderde — zouden de 

bogen aau den oorsprong niet te gering van afmeting worden — 

een betrekkelijk grooten abacus en bijgevolg een zwaar  kapi-

teel ; verder  is er  het nadeel aan verbonden dat er  uitsprongen 

zonder  weerstand ontstaan, die onder  hun last konden bezwijken 

en dat de „steunen"  der  bogen meer  uaar  de buitenvlakken 

van dezen werden gebracht. e meest natuurlijk e manier 

was, zooals van zelf spreekt, om elk der  bogen met voldoende 

voeting op den abacus der  kapiteelen te laten rusten. e vroe-

ge gotische bouwers echter, werden in eenige gevallen, ge-

dwongen om de oude linge snijding der  verschillende draag-

bogen van een gewelf — op een vrijstaande kolom toe te 

laten, — zooals fig -12 toont — Aan vele dier  bogen werd 

dus een gemeenschappelijk grondvlak gegeven, want op dat 

beperkte draagvlak was het niet langer  mogelijk om de eerste 

welf steenen dier  bogen allen te rangschikken (evenals men de 

blokjes van eeu geduldsspel in elkaar  past) waardoor  die steenen 

een samenstel v-n hoeken eu stukken zouden vormen, zon-

der kracht en weerstand. Bovendien was het noodzakelijk 

dat de eerste steenen op den abacus (indien nog een hooger 

gelegen muur was te dragen) als solide horizontale draag, 

stuk kon in aanmerking komen teneinde aau den te ont-

vangen druk weerstand te kunnen bieden. 

t bijv . A. in fig. 464 een zuil voorstellen, die over 

het welf C een hoogere zuil B te dragen heeft. 

n de bogen van dit gewelf alle onafhaukelijk zijn 

vanaf hun oorsprong en een compleete buiten-welflij n bezitten, 

en indien de voegen van de eerste welfsteenen normaal ziju 

op de bogen, zoo is het duidelij k dat de zuil B niet op 

den impost EE rust — zooals het behoort — doch op de 

geringe vullin g G. r  stabiliteit kan dus niet verzekerd 

ziju, aangezien de druk overgebracht op de achterzijden der 

eerste welfsteenen vernieling en verschuiving moet veroor-

zaken. Niettemin was dit de methode die door  de late 

e architecten werd toegepast en die dikwijl s tot 

slechte uitkomsten leidde. n soortgelijke gevallen handelden 

de vroege Gothische architecten geheel anders. 

n  een zuil is die een bovengewicht  draagt zoo 

plaatsten zij  zóóvele horizontale stukken op elkander  als er 

noodig waren om de verticalen  en  een draagvlak

te geven en begonnen de welfsteenen eerst normaal op te 

zetten, waar  de buitenwelflijnen der  bogen de vertikalen  en 

 verlaten. e onderste steenen met geheel horizontale voegen 

en dienende als consoles werden door  de bouwers in dieu tijd 

dus verkozen en zij  dachten er  zelfs niet aan om de steenen 

een vorm te geven als bij  die moeielijk van uitvoering 

zijn en geen zekerheid geven van goed gesloten voegen. 

Een verder  voordeel van dc gebruikelijk e manier  was nog 

dat zij  het effect van de „steunen" (der  bogen) gedeeltelijk 

vernietigt. Wi j  moeten niet verzuimen om er  hier  op te 

wijzen, dat de boog met zijn oorsprong altij d vertikaal wordt 

geplaatst boven het vierkant van den korf  van het kapiteel, 

zooals fig. 46 bij  B aangeeft, terwij l het basement van de 

zuil, die den muurboog draagt, geheel op den hoek van den 

abacus komt opdat het oppervlak van de zuil weer  zon 

overeenkomen met het vierkant van den korf van het 

kapiteel, (dezelfde figuur  46.) 

Sedert den tij d dus dat het toepassing had gevonden om 

aan het punt vau oorsprong van gewelven een serie van 

horizontale draagsteenen voor  de bogen aantebrengen — 

behoefden de bouwmeesters niet langer  hun tij d te verspil-

len om te trachten den abacus der  kapiteelen van voldoen" 

groot oppervlak te verkrijgen voor  de ontvangst der  « r ' 

schillende bij  elkaar  komende bogen, doch behoefden zij  " 

alleen naar  te streven om die bogen over  het geringst moge-

lijk e oppervlak elkander  te laten snijden en terwij l zij  steeJ». 

streng hun gang van redeneeren volgden kwamen zij  spoedig 

tot het inzicht, dat de weerstand van bogen in het nieu* 

aangenomen welfsystcem afhankelijk is van de diepte dtf 

welfsteenen en niet van hun breedte en dat, bij  ge"J 

oppervlak, een welfsteen van de doorsnede A (fig- * '

veel meer  druk weerstaat dan een steen B. Nu hadden 

tegen de tweede helft van de twaalfde eeuw — 

welsteenen in het algemeen een doorsnede C (van 22 * 

33 ad 50 centimeters iu de diepte) overeenkomstig met de 

breedte van het gewelf, terwijl , tegen het einde van die 

eeuw, de welfsteenen (meer  bepaald die in graatbogen) bij 

behoud van de diepte, een groot gedeelte van hun breedte 

verloren en dan den vorm verkregen van 1). r  die 

geringere breedte E F werd dus op den abacus der  kapi-

teelen minder  ruimt e voor  het grondvlak der  steenen ge-

vorderd en was de vorm beter  tot hun onderlinge snijdingen 

geschikt. r  slechts één gewelf voorvlak bij  G geboden 

wordt, leverde de hellende voorsprong op den abacus niet 

die onaangename en lastige vlakken als wel bij  de bogen 

met de doorsnede C. 

h langzamerhand zagen de bouwmeesters zelfs ook van 

deze doorsnede C af — zelfs voor  dwarsbogen en namen 

vormen aau analoog met , die eveneens van J tot  een 

grooten verticalen weerstand aanboden als van  tot  een 

voldoenden horizontalen. 

r  en meer  kwam men dan tot het begrip otn alles 

wat niet bepaald voor  de soliditeit der  welven noodig was 

weg telaten en zag men van de laatste e tradi -

ties af teneinde te verkrijgen : 

lo. grootere lichtheid van constructie. 

2o. vereenvoudiging iu de geheele samenstelling van de 

gebouwen. 

, wij  zijn verplicht om — op geluk af van niet 

lang te schijnen in onze beschouwing over  het Gothische 

gewelfsysteem — de bouwers van dien tij d in hun vooruit-

gang op den voet te volgen. 

Toen dan de toepassing van den steunboog was ingevoerd 

(d. w. z. een weerstand, in zekere punten aangebracht tegen 

de „steunen" der  welven) was het noodzakelijk om deze 

„steunen" samentestellen en tc zorgen dat hun resultante 

alleen op die punten werkte. Verder  was het van het meeste 

belang dat de dwars- en puntbogen, elkaar  op zulk een 

wijze zouden snijden: dat 1"  de resultante van hun „steunen" 

werd teruggebracht tot een enkelvoudigen druk in het punt 

waar  de top van den steunboog aankomt; dat 2° geen gedeelte 

van die resultante zijdelings naar  buiten zou kunnen werken ; 

in het kort dat de samenstelling der  steunen volgens een 

en dezelfde drukkingslij n zou gericht zijn naar  den top van 

den steunboog als weerstandbiedend element. Gewelven 

waarvan de onderste steenen waren opgezet volgeus fig. 46 

konden aan die eischen niet beantwoorden, want hun „steu-

nen"  moeten zich verspreiden en vereenigen zich niet vol-

komen tot een resultante waarvan de richtin g en kracht 

kunnen gekend worden. 

h indien wij  — in plaats van deze steenen, zonder 

voldoend onderling verband naast elkaar  op den abacus der 

kapiteelen geplaatst cn een groot oppervlak eischend — 

een enkel en voldoend grondvlak maken en den oorsprong 

der bogen zoodanig bij  elkaar  kiezen, dat zij  elkaar  geheel 

snijden om slechts een enkel steunpunt te vormen inplaats 
V : 1a drie, zoo is er  reeds iets gewonnen, want de resultante 

zal op een enkel stuk steen werken, dat dan alleen onwrik -

baar  behoeft te zijn. 

Boch indien wij  verder, niet tevreden met dezen eersten 

stap — ( „ , d e p ,t e,j  y a n oorsprong van onze bogen in 

een zoo klein mogelijken groe ĵ  bijéén te hebben gebracht), 

die langzaam uitgebouwde draagsteenen op den abacus slechts 

als een combinatie van consoles beschouwen en indien wij  ver-

scheidene van die steenen op elkaar  stapelen, hun voegen 

horizontaal houdende totdat de ontwikkeling van de lijnen van 

elk dier  bogen toelaat om hun welfsteenen te scheiden en 

afzonderlijk te laten opgaan, dan kunnen wij  er  zeker  van 

zijn, dat aan den basis onzer  welven een resultante van 

drukkingen verkregen is die volgens een lij n werkt waarvan 

het punt van oorsprong, de richtin g en grootte met nauw-

keurigheid bepaald zijn ; voorts zullen wij  zeker  zijn dat de 

top van den steunboog zal rusten niet op een muurwerk 

zonder  eenheid en kracht, doch tegen een onbuigzame con-

structie die een homogeen oppervlak aanbiedt, evenals een 

stuk hout zou zijn waartegen het boveneinde van een schoor 

rust. Zonder  twijfe l echter  zijn wij  vooruitgegaau: in de 

eerste plaats hebben wij  geleerd, dat de puntboog gewelven 

— over  een vierkanten grondvorm, waarvan de diagonalen 

gesneden worden door  een lusscheuliggenden dwarsboog — 

ons noodzaken om aan de gewelven een zeer  bollen vorm 

te geven hetgeen de sluiting lastig maakt; want daar  de 

diagonalen van het vierkant veel langer  zijn dan een van 

zijn zijden, zoo reiken die diagonalen — welke als diameters 

voor  de graatbogen dienen — met hun sluitsteenen tot een 

hoogte boven hun punt van oorsprong, gelijk aan de helft 

van dien diameter  (zie fig. : 20, 20i, 21 van : //Construc-

tion" ) een hoogte welke de top onzer  dwarsbogen niet kan 

bereiken tenzij  zij  zeer  scherp worden. 

Omstreeks 1230 werd dan dat soort van gewelf op een 

vierkanten grondvorm prijsgegeven en bouwde men de 

puntbogen van hooge schepen over  een langwerpig plan, 

of m.a.w. elke afdeeling had haar  eigen volkomen ge-

welf. e sluiting der  punt-, dwars- en muurbogen konden 

dan juist of tennaastenbij  in hetzelfde niveau komen. e 

uitsprongen werden door  de bouwers niet horizontale voe-

gen gewenscht en reikende tot het punt waar  de onderlinge 

snijding dier  bogen eindigt. Oin dit te bereiken en eenige 

moeielijkheden in het bepalen van den vorm hunner  uit-

sprongen te ontgaan, nchtten zij  het 't eenvoudigst om den 

puut- en dwars-bogen denzelfden stand te geven. 

Zi j  — i n fig. 48— een welf op een langwerpig plan ge-

geven, waarin de boog AC (in plan) eeu halfcirkel ABC is; 

brengen we den hal ven diameter  A  op de voetlijn van 

den dwarsboog A E over, zoo verkrijgen we in F het trek-

punt van cen der  helften van den dwarsboog A G , die den 

zelfden straal als de boog ABC bezit, — de tweede helft 

wordt uit het trekpunt F getrokken. Op deze wijze werden 

de eerste Gothische welven op een langwerpig plan ont-

worpen. (') 

r  dus de welllijnen vnn de punt- en dwarsbogen de-

zelfde waren, werden hun dwarsdoorsneden gelijkvormi g cn 

leverde het bepalen hunner  uitsprongen geen moeielijkheid op. 

n we nu het bepalen dezer  uitsprongen nagaan. 

Zi j  AB (fig. 48b) dc richtlij n van den dwarsboog en AC 

de richtlijne n van de puntbogen. 

(') Er  valt op tc merken, dat deze eerste gewelven zeer  vlok ziju in ver-

gelijkin g met die vnn liet midden vnn de dertiende eeuw cn dut liun dwars-

bogen bijna halfcirkelvormi g zijn. r  bleken deze welven niet sterk genoeg 

en mankten zij  de puntbogen scherper, of liever  zij  brachten de voclpuntcn 

hooger, teneinde met de sluiting der  dwarsbogen tc kunnen ryzen. 
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A is bepaald aan de oppervlakte van den muur. Nemen 

wij  uit dit punt, op de lij n AB, een afstand A  gelijk de 

dikt e van den welfsteen van den dwarsboog en beschrijven 

hiermede, uit A, den halfcirkel , vervolgens leeke-

nen we, op het horizontale plan, dc doorsnede van den 

dwarsboog. 

Evenwijdig aan AC, op een afstand gelijk aan de breedte 

der welfsteeneu van de puntbogen, trekken we de lijnen 

EF, waardoor  dus de horizontale projecties der  puntbogen 

ziju verkregen en terwij l 6 — de snijpunten der  aslijnen 

van de puntbogen met den halfcirkel "  — als intra -

dos van die puntbogen worden genomen, teekenen we van 

dezen de doorsnede op het horizontale plan. t ondervlak 

vau den eersten U'tsprong is dau verkregen. n de over-

blijvende ruimten , tusschen den halfcirkel "  en de 

puntbogen, plaatsen we de zuilen die bestemd zijn om de 

muurbogeu te dragen.  ondervlak van deu eersten uit-

sprong verkregen hebbende kunnen we (en aVeen mi) den 

abacus van het kapiteel bepalen, hetzij  volgens een onder-

broken vierkant, zooals  aangeeft of in ster-vorin 

als bij . 

Onder deze abaci kan alleen een enkel kapitaal eu een 

enkele kolom  geplaatst worden, aangezien het ons streven 

is om de bogen zooveel mogelijk in eeu gesloten groep te 

plaatsen. 

t kapiteel, (eeu console, of steenen korf ) gedragen door 

de verbonden kolom geeft boven den eukelen band drie 

korven af. 

Op de lij n NO moeten we den dwarsboog en op AC 

deu kunstboog projecteeren. 

k geeft P, in horizontale projectie, het punt 

aau waar  deze twee bogen ophouden elkander  te snijden. 

PP is een loodlijn uit P op NO, de basis van deu 

dwarsboog eu PP"  eene op AC , de basis van den puntboog. 

PP' zal de buiteuwelflij n vau den geprojecteerden dwarsboog 

ontmoeten iu Q, welk punt dus de hoogte aangeeft waarop 

de dwarsboog vri j  is van den puntboog; bet is de hoogte 

van de voeg van den laatsten uitsprong. e hoogte PQ 

moeten we, voor  de hoogte van de voorvlakken der  uit-

sprongen, in een zeker  aantal lagen verdeelen. t ons aan-

nemen dat drie lagen voldoende zijn. t bovenvlak van 

den eersten uitsprong is gelegen bij , dat van den tweeden 

bij  S en van den derden bij  F. Bij  Q komt de boog vri j 

eu kunnen we dus Q V naar  het middelpunt vau den boog 

trekken. 

e doorsnede der welfsteeneu (nu geheel op zichzelf) is 

aangegeven bij  U. We kunnen nu, voor  den puntboog, op 

dezelfde wijze voortgaan door  de voegen ' te be-

palen en deze, te beginnen bij  de basislijn AC, even ver 

uit elkaar  te nemen als de vlakken  >S en T. Aangezien 

de puntboog geringere doorsnede heeft dun de dwarsboog, 

blijf t er  achter  ziju buiteuwelflij n bij  Q' een kleine ruimt e 

open tot aan het snijpunt met de buiteuwelflij n vau den 

dwarsboog. r  is eeu geschikt beginpunt voor  de 

vullingsleeneu der  driehoeken van het gewelf verkregen. 

B E C  T E N . 

1'óSOOO voor  den bouw uitgetrokken* terwij l slechU een prij s van f 500 voor 

den eerstbekroondc is bestemd. 

t nieuwe gebouw moet worden opgetrokken op het terrein, thans in_, . 

nomen door  de bestaande sociëteit, de vestibule, dc vesti«ire. deu ^ 

vau de concertzaal en het huisje op den hoek van het . Von 

den tuin mag e«n klein gedeelte bebouwd worden. 

e antwoorden moeten op 1 September  ingezondeu worden. e jur y zal 

vermoedelijk een geprononceerd h karakter  dragen. 

— r den t ' zijn benoemd tot eereleden de hee-
ren ï . Colenbrandtr  en l de . 

, lii j  de deze week gebonden periodieke verkiezing voorden 
Gemeenteraad zijn ook eenige technici iu hel krij t getreden. j  de eerste 
stemming is reeds gekozen de heer . Schut, aannemer. terwijl\l e heer  lïoeluf 

, architect, vroeger  gemeente-bouwkundige van Nieuwer  Amstel, ia 
herstemming zal komen. e heelt iu een vergadering van kiezen 
zijn meeningen uiteengezet omtrent liet departement van Publieke Werken ; 
hij  berekende dat de uitvoering vnu bouwwerken onder  beheer  van die
ling. n aan salaris der  hoofdambtenaren, ongeveer  15"  ( ) der  bouwsommen 
beliep; ook wenschte hij  de gemeenlc in sectiën in te deelen onder  verschil-
lende hoofden, die te zinnen een bouw raad zouden vormen. n mag diu 
verwachten dat, wordt deze candidaat gekozen, de lang verwachte eu hoog 
noodige reorganisatie van de afdeeling Publieke Werken door  hem op radi-
cale wijze zal voorgestaan worden. 

— c commissie, belast niet het examinceren van hen, die eene akte van 
bekwaamheid wenschen te verkrijgen tot het het geven van  i d d c 1 b a ;i r 
O it d e r w ij  s ïn hand- en rechtlijni g t e e k en e u en b o e t s e e r e n, ;n\ 
voor  het jaar  1893 zittin g houden te Amsterdam, Tevens is aan deze emu. 
missie opgedragen het examinceren van hen, die in 1893 de akte van be-
kwaaihheid verlangen voor  het handteekenen, bedoeld in art. ööic'.v der  wet 
tot regeling van het r  Ouderwijs. 

Bcuoemd ziju : tot lid en voorzitter  dier  commissie W. B. G. , 
te Amsterdan ; tot leden: . Bcirer  te Amsterdam; . 13. A . J . Brugma, 
tc ; P. . Berghuis, tc Arnhem; A. l i . Cohen, . A . C. , 
Bur t van , J. . limbers, tc Amsterdam; E . F. W. , te's Gra-
venhage, B. kortclïng , te : J . C. Ü . o er, tc Utrecht; . J. 

s te Utrecht; J. . A . , tc 's Gravenhage ; Fr . J . Schikkinger, 
tc Amsterdam ; N. van der  Schuit, te ; n J . de Vries, te 

m ; B. W. Wierink , en W. Zwier  Gzn. te Amsterdam. 

T N . 

— Voor de prijsvraag tot verbouwing der  Sociëteit „d e Vereeniging" 

Waarover  wc reeds iets meedeelden iu no. 27 van ons blud, is de som van 

— t inoet den r  schilder  Ernst Berger  gelukt zyn dc tech-
niek van dc Pompeioansche wandschilderingen terug tc vinden. Tc e 
hield hij  een voordracht over  dit onderwerp en toonde daarbij  aan hoe bij , 
door  nauwkeurig de aanwijzingen van Vitruvin s en Plinius tc volgen, tot 
zijn ontdekking is gekomen. c zoogenaamde Punische was is een hoofd-
bestanddeel van het materiaal. Wanneer  deze naar  dc voorschriften vaa 
Plinius wordt bereid dan verkrijg t men eene, in water  oplosbare zelf-
standigheid die zich met alle verven uitstekend verbindt eu dc eigenschap 
bezit om tegelijk met de kalk van de verseh gepleisterde wand tc verhar-
den, zoodut men het schilderwerk veilig met water  kan afwusschen. t leidt geea 
twijfe l of de ontdekking van Berger  zal ook in dc hedendaagsche kunst 
toegepast worden; dc methode moet zoo eenvoudig zijn, dat men er  zich over 
verwondert hoe men ze nl niet veel vroeger  ontdekt heeft. 

— n dc Engelsche kerk in het park u tc België is ccn alttuir -
tafcrccl opgesteld dut door  keizerin Frederik aun de k geschonken werd. 

t stelt voor  de instelling van het heilige avondmaal cn is uitgevoerd iu 
Venetiaansch glasmozaïek; de met kunstig snijwerk versierde omlijsting is 
ontworpen door  prof. . Tegelijkertij d is in dc hotlogc vnu dezelfde 
kerk een beschilderd venster  geplaatst, waarop het wapen van keizerin Fre-
derik , gehouden door  een vrcdeèngel is afgebeeld. liet venster, dut Beet 
geroemd wordt, is het werk van den Freiburger  kunstenaar  Frit z Geiler, 

— Bij r  in Tunis zijn intermaante opgravingen geschied. Achter-
eenvolgens werden een Saturnustcmpcl, een theater, ccn woonhuis, ccn Juni* 
terteinpel, benevens talrijk e met opschriften voorziene voorwerpen tc voorschijn 
gebracht. 

— Prof, . Josef , Baudirector  cn hooglceraar  aan dc technischs 
lloehschule te ; vierde 1 Juli j.1. ouder  algcmccne deelneming zij» 
25-jarig professoraat aau genoom lc inrichting . Toen m vóór vyf-eii twinti g 
jaren le e optrad heerechten aldaar  nog de traditio n van l lübsch cn 
er  ontbrandde een heftige strij d tusschen de aanhangers van de oudcre-mid-
dcleeuwsche richtin g en de volgelingen van den jongen leernar, die pas uit 
Griekenland en ë was teruggekeerd. Te zumen met eenige bcgnafdc col-
lega's gelukte het m echter  een school te vormen, die langen ty'd de heer-
tellende iu het Zuid Westen van d was. c vroegste bouwwerken 
van m vertoonen een individiieele opvatting der  antieken ; later  worden 
zijn werken meer  cn meer  eklectisch cn volgt hij  de verschillende stroo-
miugcn, — e renuissunse cn barok —  die onze Oostelijke naburen in 
den jonasten lij d doorleelden. u zijn détuil heeft m echter  steeds een 
persoonlijk cachet weten te bewaren. 1). B.

N ENZ 

e heer  1'. ('aland, oud-hoofdinspecteur  van 's Bijk s Waterstaat is benoetml 
tot eerelid van het eerlang te Chicago tc houden . 

Bij  min. beschikking is de heer  C. van Beers te 'a Gravcnhage benoem* 
lot tijdelij k teekenaar  by het ontwerpcu vau bet museum voor  natuurlij k 
historie te . 
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Uitgevers: J. VAN T &  ZOON te . 

E VA N ! A T A : 

. G. JANSEN. G. A. , W. T C Z N . , 
. E J O N G  eu P A U  J . . 

Bijdragen te adressccren aan den r  W. T C Z N . . 
Uegulierigraeht 120 te Amsterdam, en al wat de Administrati e van 
het Genootschap betreft, aan den len S American hotel te 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. e jaarlijksch e contributi e 
voor  hel lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
kunstlievende leden 10.— 

» buitenleden „  7.50 

N V A N T . 

1". n is een schrijven van het Bestuur  van de 
j  //Art i et Amicitia "  waarin ons Bestuur  wordt 

uitgeuoodigd tot het uitschrijven van eene bouwkundige 
prijsvraag. Als prij s wordt door  genoemde . eene 
fom van houderd gulden uit het s beschikbaar 
gesteld. 

Aan deze üitnoodiging zal worden gevolg gegeven. 
2". n het Genootschapslokaal ziju tentoongesteld de ant-

woorden op de in 1892 door  het Genootschap uitgeschreven 
prijsvragen. 

3". e tentoonstelling van de antwoorden, iugekomen op 
de Winschoter-prijsvragen, is gesloten. 

Nament het Bestuur, 
 \tte Secretarie, 

C. W . . 

P A ET . 

T OVE N 

N N 1892. 

Prijsvraag P r o t e s t a n t se he . 

Onder  de verschillende prijsvragen, die door  uw bestuur 

aan onze beoordeeliug werden onderworpen, maken de in-

zendingen voor  eene  kerk met 800 plaatsen, 

geen zeer  gunstig figuur . 

r  het vraagstuk is niet gemakkelijk voor  jeugdige 

mededingers die naar eenige eigen opvatting streven. Geen 

der  ontwerpen heeft gelijktijdi g aan de verschillende hoofd-

etscben voldaan zooals zijn : 

 Een «choonen eu praktische* plattegrond, constructief 

'egelijk, terwij l alle 800 plaatsen vri j  zien naar  den kansel. 

u doorsnede eene aangename, stemmende ruimte, met 

rustige hoofdvormen. 

. n het uiterlijk  eeu voorkomen, dat als beeld vau 

het inweudige door  zijn hoofddeelen een waardigen, rusti-

gen en tevens aantrekkelijken indruk moet maken. n de 

onderdeden moet eene wijze soberheid spreken in overeen-

stemming met den dienst, die daar  wordt gehouden, zonder 

dat de hoofdvormen plomp mogen optreden. 

Onderzoeken wij  de drie ingekomen ontwerpen. 

N u 1. Soli  Gloria. t vraagstuk is den ontwerper 

in alle opzichten te zwaar geweest. 

Samenhang der  kleine vertrekken met hoofdgebouw is 

er  niet, de vormen hebben iu opstand het karakter  van 

een fabriek, maar niet van eeu godshuis. 

N"  2. e platte grond is wel eenvoudig en 

regelmatig maar  de opstanden zijn zoowel iu doorsnede 

(toren op ijzeren balken) a)s in buitenaanzicht, (verregaande 

overdrijvin g der  hoogte) veel minder  goed. 

Ook de détails der  profilleerin g zijn slecht. 

Een meer  ernstige studie wordt den ontwerper  aanbevolen. 

N°. 3. Half één. e plattegrond is onuoodig onregelma-

tig, er  zijn nog tal van plaatsen achter  de kolom van waar 

de predikant niet te zien is. 

e consistoriekamer hangt niet geuoeg samen, met 't hoofd-

gebouw, die kleine hoek daartusschen is onconstructief. 

e toren is ook overdreven: men vermoedt eene groote, 

nuttige, van uit de kerk zichtbare ruimt e achter  die ven-

sters nevens de galmgaten, en die ruimt e boven 't gewelf 

is hier  verloren. e doorsnede kan dus uiet worden goed-

gekeurd. 
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t teekenwerk is verdienstelijk ; maar  de onderdeden 

van de vensters en hoek bekroningen, evenals de lijsten, zijn 

niet gelukkig van vorm, te weinig bestudeerd. 

t geheel schijnt alleen ter  wille der  (niet onaardige) 

perspectief te ziju samengesteld. 

Aangezien geen der  ontwerpen zooveel goede eigenschappen 

in zich vereenigt, dat het door  de Jury voor  bekroning kan 

worden waardig gekeurd, wordt aau 't Pestuur  voorgesteld om 

aan 't beste dezer  outwerpen, "  eene tegemoetkoming 

van fóÜ te geven voor, de genomen moeite. 

Prijsvraag /, e ." 

Er ziju ingekomen vier outwerpen. We beoordeelen deze 

elk afzonderlijk als volgt : 

Croquis. W a « het aau de ontwerpers werd vri j  gelaten 

om 't portaal van deu kleinen Schouwburg zelf te ontwer-

pen, is 't te verwonderen dat we in dit ontwerp door  't 

gebruik van vrijstaande zuilen met geornamenteerde kapi-

teelen de moeilijkheden der  aansluiting voor  de „marquise" 

nog vermeerderd zien. En die moeielijkheden hebben tot 

geen schoonere oplossing aanleiding gegeven. 

Ook het gebogen vlak der  glasbedekking geeft daaraan 

een zwaarder  aanzien, dan voor  zulk een meer  praktisch 

dan esthaetische aanbouw is gewenscht. liet teekeuwerk ver-

raadt eenig gemak. 

Honger. t geheel herinnert wat al te veel aan een 

welbekend Amsterdamsch bouwwerk om op eenige orginali-

teit aanspraak te maken. 

e détails zijn wel bestudeerd, eu de ijzeren ondersteuning 

is niet onaardig samengesteld. 

l de teekeningen vlug daar  neer  zijn geworpen 

beantwoordt het teekeuwerk niet aan ceue even groote mate 

van compositiekracht. 

e hoofdlijnen van de zijvlakken zijn geheel onsamen-

hangend. e kleine halfronde kapjes boven de zijdeuren, 

zijn een te zwak middel om, geheel onnoodig, de assen dier 

ingangen te herhalen. c détailleering is in de ornamentale 

ouderdeeleu volstrekt niet karakteristiek op ijzersmeedwerk 

berekend, maar  veel meer  om, iu hout gedraaid, met pen 

en gat in elkander  te worden gewerkt; het buigzame, 

smeed- en wel bare element is totaal miskend. 

JJzer en Lood. e ontwerper  heeft groote verwachtin-

gen van onze handwerkslieden, de loodgieter  zal hier  den 

smid in de kunst van drijven moeten evenaren. e samen-

hang tusschen gebouw en marquise is goed. e hoofdvor-

men zijn eenvoudig en goed ; de ornamenten die zeer  goed 

zich ontwikkelen uit de hoofdlijnen, zijn origineel en too-

nen groeikracht te bezitten. 

t teekeuwerk is zeer  verdienstelijk uitgevoerd. t 

ontwerp heeft de minste gebreken en de meeste verdiensten, 

en wordt dus volgens eenparig oordeel der  juryleden ter 

bekroning voorgedragen; deze prijsvraag is zeker  als geslaagd 

te beschouwen, daar  de waarde van de ingezonden ontwer-

pen over  't algemeen een goed peil heeft bereikt. 

B e o o r d e e l i ng d er  p r i j s v r a a g v o o r e en 

m o n u m e n t a le b r u g . 

n 3 antwoorden. 

Am-stel. e geheele bouw van de brug, ook wat lij u be-

treft is geslaagd, al kan niet worden ontkend, dat het beter 

geweest ware inplaats telkens 2, slechts 1 obelisk te plaatsen. 

Er zou dan ook de moeielijkheid zijn weggenomen tus-

schen de twee obelisken een boog van ijzer  met steenen balus-

trade aan te brengen, nu blijkbaar  ter  wille der  symetrie 

ontstaan. 

e obelisken zijn zelf goed van opbouw in eenvoudige 

détail vormen. e wijze waarop de figuren zijn aangebracht 

is echter  niet gelukkig. 

c constructie in verband met de bascule had wel wat 

beter  bestudeerd mogen worden. 

 teekenwerk verraadt eene geoefende hand. 

A. t ontwerp, alhoewel met de uiterste zorg geteekend 

eu bestudeerd, voornamelijk wat het constructieve gedeelte 

betreft, waarvoor  den ontwerper  a'le lof toekomt, mist echter 

voldoende architectonische waarde, veroorzaakt door  eene 

vervelende herhaling van obelisken, zoo groote als kleine, 

in opbouw zeer  onrustig door  de opeenstapeling van piëde-

stals, weinig aantrekkelijk e sculptuur, hanglantaarns onfraai 

van samenstelling en voor  het meereudeel onrustig werkend 

détail, blijkbaar  is de ontwerper  verleid door  de onschoone 

voorbeelden van jongen datum in de hoofdstad. 

X . t ontwerp mist alle monumentaliteit, de groote 

ruiterfigure n die als hoofdmoment moeten dienst doen, mis-

sen tegenover  de andere bekroningen alle etl'ect. 

e groote détailteekening doet de zwakheden der  archh 

tectonische vormen geheel uitkomen. 

 teekenwerk mist alle flinkheid . 

. 

e jur y stelt voor  : 

aan het ontwerp motto Amxfet de premie toe te kenneu 

met een verhoogde geldelijke belooning van f 75.—; en aau 

het ontwerp onder  motto A eene geldelijke tegemoetkoming 

van f 4-0.— (Wordt vervolgd.) 

. 
(Naar  art ^Construction"  uit S c ruisonnc 

dc 1'arcliitcctur e franchise", door  J . E . VA N . 

(Zie de plant, gevoegd bij No. 26.) 

(Vervolg van Hz. 124.) 

Tot hier  nu gevorderd zoo kan aan den hoofdman der 

werklieden die den bouw zullen uitvoeren, elk der  lagen 

van de uitsprongen opgegeven worden, terwij l we in hori-

zontaal plan, als aangeduid bij  X , de doorsneden teekenen 

die de vlakken , S, T en , S', T ' ons in de neerge-

slagen bogen geven. 

Wi j  verkrijgen dan : 1". bij  a het benedenvlak van den 

eersten uitsprong — reeds geteekend als oorsprong der 

bogen. 2". bij  4 het bovenvlak; 3". bij  c het ondervlak van 

den derden uitsprong; 4". bij  e het bovenvlak van dezen; 

terwij l de hellende doorsneden hiervan verder  wórden aangeduid 

door  de lijnen d. t behoeft nauwlijk s te worden gezegd dat, 

zooal niet alle, dan toch de eerste twee dezer  uitsprongen, 

van- achteren ziju verbonden met den muur waarvan het 

oppervlak wordt aangeduid door  YZ. Zouden wij  de punt-

bogen nog meer tegen den dwarsboog aangesloten wenschen, 

zoo zouden natuurlij k hun assen dadelijk dichter  bij  het 

punt A moeten aangebracht zijn. s gaan die assen 

zelfs alle door  het punt A. 

Teneinde de teekening niet noodeloos ingewikkeld te 

maken hebben we bogen met eenvoudige geledingen veron-

dersteld. n zij  meer  samengesteld zijn gemaakt, zoo 

zouden wij , voor  de werkteekening, dezelfde manier  volgen, 

uitgenomen voor  het teekenen der  omtrekken ; want het is 

noodig om bij  de verschillende horizontale lagen van de 

uitsprongen, ook nauwkeurig de schuine doorsneden te ken-

nen welke op die omtrekken zijn gemaakt, ten einde den 

steenhouwer mallen te kunnen verschaffen, die in de meer 

of minder  merkbare verandering van vorm der  geledingen 

van elke laag voorzien. 

Om hetgeen we hier  beschreven ook voor  hen, die min-

der met beschrijvende meetkunst vertrouwd zijn, duidelij k 

te maken veronderstellen we, dat in fig. (48e), de drie uit-

sprongen van de voorgaande teekening, boven elkaAr, in 

perspectief en met hun geledingen te zien zijn. 

Bij  A zien we den eersten uitsprong, bij  B den tweeden, 

bij  C den derden met zijn doorsneden normaal op de kromming 

van de bogen, bij  de welfsteenen van de dwarsbogen en bij 

' die van de graatbogen, gescheiden van de uitsprongen en 

verder  onderling gelijkvormi g tot aan den sluitsteen. 

t gebeurt soms dat de bogen van een gewelf van zeer 

ongelijken diameter  zijn, of dat zij  van verschillende hoogten 

ontspringen ; dit kan echter  voor  den werkman geen bezwaar 

opleveren, want in het punt, waar  een dezer  hogen, aan de 

buitenwelflijn , van de andere vri ; komt, draagt hij  een door-

snede normaal op zijn kromming en wordt hij  verder  door  nor-

male welfsteenen gesloten, terwij l andere bogen naast hem 

tot zekere hoogte nog vereenigd kunnen blijven en de voegen 

van de uitsprongen horizontaal houden. 

n we dus bijv . aannemen (fig. 40) dat ecu ruimt e 

moet overwelfd worden, die door  eeu ri j  zuilen is verdeeld 

en waarvan het plan ons, aan éen der  buitenzijden, een 

ruimte tusschen de zuilen A en B aangeeft, die veel grooter 

is dan de overblijvende tusschen de zuil B en den muur 

. j  zullen we dan gewelven hebben met kruisbogen, 

zooals die in onze figuur  worden aangegeven. 

n dwarsboog EF neergeslagen geeft den puntboog 

EGF; de puntboog E  geeft nns den weinig gebroken boog 

; de puntboog  geeft den halfcirkel  en den 

dwarsboog PN nemen wij  zoodanig, dat zijn sluiting een 

weinig beneden die van den puntboog  zal gelegen zijn, 

en dat zijn welflij n ten nnastebij  halfcirkelvormi g is, teneinde 

het oog, zonder  opvallende hoogte-verschillen, van de groote 

gewelven begrepen tusschen A en B, te leiden naar  de 

kleinere en lagere gewelven tusschen de zuil B, cn den 

muur . 

t is dus wenschelijk om den oorsprong van dezen dwars-

boog PX hooger  te nemen. j  is in PON neergeslagen. 

Eveneens hebben we om die plotselinge hoojite-verschil-
i r o ei 
'cu ui dc onderscheidene bogen te vermijden, dc hoogte 
v a "  den boog E  wat grooter  genomen dan de halve mid-
dellij,,. 

^ e moeten ons nu de uitsprongen der  verschillende bogen 

°P 'iet kapiteel van de zuil B voorstellen en in (fig. 494) 

geven wij  de vormen dier  uitsprongen : A is die van den 

dwarsboog E F (zie vorige figuur) B is de tweede uitsproug 
met de twee dwarsdoorsneden van den puntboog E  en C, is 

e derde, waarvan het bovenvlak geheel horizontaal is ; bij 

 is de vierde uitsprong met de doorsneden van de twee 

dwarsbogen PN, van de twee puntbogen , en van den 

dwarsboog die de zuilen A en B verbindt. n zal de 

steunvlakken  bemerken, die, bij  de uitsprongen behouden 

zijn , achter  de vrij e welfsteenen, om de steenvulling der 

welven te ontvangen. 

We hebben dus: den eersten uitsprong met de doorsnede 

van één boog; den tweeden dragende de doorsneden van 

twéé bogen; den derden met horizontaal bovenvlak, die 

geen secties draagt en den vierden uitsproug die de door-

sneden van vij f bogen draagt. 

e methodes geven veel vrijhei d aan den bouwer 

en er  is géén oppervlak, hoe onregelmatig het ook 

mag zijn, dat niet met gemak kan overdekt worden. 

r  dan dit, het systeem van welven met graatbogen staat 

het overwelven van zalen toe, waarvan de licht-ope-

ningen bijvoorbeeld op verschillende hoogten genomen zijn 

of het bouwen van gewelven die veel hellen. 

 wij  ons bijvoorbeeld een ruimt e voorstellen, waarvan 

de omtrek de vierhoek A B C  is (fig 49c). Op de zijde AB 

moeten we een licht-opening maken vau 10 s hoogte, 

zonder  met de sluitingen der  muurbogen op de zijden BC 

en A  hooger  dan 6 meters of niet de sluiting van den 

schildboog op de zijde C  hooger  dan vier  meters te komen. 

e zijde C  van acht meters lengte zal eeu halfcirkel -

vortnigen muurboog dragen en op de andere zijden willen 

we naar  verkiezing, hetzij  punt- of halfcirkelvormig e muur-

bogen bouwen. 

Verdeelen wij  de vier  lijnen AB, BC, , C ieder  in 

twee gelijke deelen, en vereenigen de punten O, , , , 

door  twee lijnen waarvan de ontmoeting bij  F de horizon-

tale projectie aangeeft van den top der  punt- of diagonaal-

bogen. 

Op de vertikale lij n F E nemen we de hoogte waarop 

de sluitsteen  wordt geplaatst en dan trekken we de bogen 

, Bl i , , , dus de kruisbogen waarvan AF , BF, CF, 

F de projecties zijn. 

Boven hel tracé van de schild- en de puntbogen is er  an-

ders niets te doen dan het maken der  vullingsgewelven, 

waarvan dc onderlinge snijdingen of toplijnen worden aan-

gegeven door  de stippellijnen , OP, , SF ; — rekening 

houdende met de dikte der  welfsteenen van de muur- en 

puntbogen, — en den centralcn sluitsteen dien we veronder-

stellen dat aangebracht is. 

 problema dat bij  het overdekken van ruimten — 

welken grondvorm dezen ook mogen hebben — tc volgen 

is, komt altij d op het volgende neder: 1° het oppervlak 

zóo door  diagonaalbogen te verdeelen, dat er  een serie van 

driehoeken wordt verkregen, want met dit welven-svsteem 

kunnen alleen driehoeken overdekt worden. 2° de diagonaal 

of puntbogen zoodanig te rangschikken, dat deze bogen el-

kander  onderling in den top steunen en dat een of meer 

van deze niet zoo tegen de andere kunnen drukken dat 

zij  van vorm zouden kunnen veranderen. 

Om dus een veelhoekige ruimt e inet vijf , zes, zeven, 

acht, tien of twaalf vlakken te overdekken, is het natuur-

lij k voldoende om de hoeken van den polygaau door  lijnen 

te verbinden die elkaAr in het midden ontmoeten, zooals tig. 

50 aanduidt. 
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e lijnen ziju de horizontale projecties van de puntbogen 

en de zijden van den veelhoek zijn die van de muurbogen 

welke hun sluitingen boven of beneden het niveau van den 

ceutralen sluitsteen kunnen hebben, naar  gelang der  nood-

zakelijkheid. Wanneer  een gedeelte van een veelhoek moet 

overdekt worden, aan het einde van eeu parallelogram, zoo-

als wij  soms in de kooren van kerken hebben, — zoo 

zullen wij  — gelijk fig. 51 aangeeft — de rechte richtin g 

A B zoolang nemen dat AB gelijk is aan een vau dc zijden 

van den veelhoek — opdat de sluiting  even ver  verwij -

derd zij  van de punten B, C, E enz. en de driehoeken cven-

groote zijden , C  eu E  hebben. n dit geval steunen 

de bogen A  de bogen , C  en E  enz. en wij  hebben 

altij d slechts driehoeken te vullen. n zijn er  uitzonde-

ringen op dezeu regel en ziet men dat bogen van apside 

uitstralende hun toppen tegen het midden van een dwars-

boog steunen — fig. 51b — (wanneer, bijvoorbeeld, het 

plan van den apsis een halve twaalfhoek is). — e 

methode is echter  af te keuren, aangezien de bogen nlle 

drukken tegen den niet gesteunden top ' van den dwars-

boog . r  ervaren bouwmeesters werden daarom tot 

steun wel de halve puntbogen ' en — 

n dan welven gebouwd kunnen worden door  middel 

van bogen, waarvan de toppen op verschillende hoogte liggen, 

zoo kunnen zij  ook gebouwd worden op bogen van zeer 

verschillende diameters waarvan de sluitingen alle op dezelfde 

hoogte liggen. (Wordt vervolgd.) 

E N . ~ 

Aangaande de besloten prijsvraag voor  een . . zieken-
huis alhier  kunnen wij  nog het volgende mededeelen : Er 
worden zeven . . architecten tot den wedstrijd uitgenoo-
digd. t bouwterrein is ge'egen achter  het St. Elizabeths-
gesticht, aan de 1ste Parkstraat eu de 's Gravesandestraat. 

 gebouw moet ruimt e bevatten voor  600 bedden voor 
niet betalende patiënten. 

Op aandringen van de mededingers hebben regenten be-
sloten de beoordeeling te doen geschieden door eene des-
kundige jury . Twee juryleden zullen worden gekozen door 
de deelnemers zelve, terwij l de regenten hieraan een of twee 
deskundigen, benevens speciaiiteiten op het gebied van 
geneeskunde en ziekenverpleging zullen toevoegen. e tij d 
voor  het vervaardigen der  ontwerpen is op negen maanden 
vastgesteld. Aan den eerstbekroonde zal de uitvoering wor-
den opgedragen. Verder  worden premieën van ƒ 1500 en 

ƒ 1000 uitgeloofd voor  de beide daaraanvolgende ontwerpen, 
terwij l aan de overige deelnemers eene tegemoetkoming van 

f 500 zal worden uitgekeerd. Er  worden verlangd volledige 
plans, benevens eene begrooting, welke gebaseerd moet zijn 
op een tarief dat bij  het programma is gevoegd. r  de 
ontwerpers is er  nog op aingedrongen dat de ontwerpen 
publiek zullen geëxposerd worden. 

— Naar  men ons mededeelt zal dc rijksbouwmeester 
. E. C. , in verband met een te bouwen observa-

torium , een onderzoekingsreis ondernemen naar  St. Petersburg, 
n enz. n wij  bedenken, dat dezelfde heer 

, destijds gemeente-architect te , een dergelijke 
reis gemaakt heeft vóór den bouw van de stadsgehoorzaal 
te , en het matige succes nagaan, dat zich in die ge-
hoorzaal uitspreekt, dan vragen wij  ons af, of de regeering 
niet wijzer  deed, een meer  geschikt ambtenaar  op reis te zenden. 

 VO()  T E E  ENON E BW J ZE . 

e uitslag van het te Amsterdam door  leerlingen der 
rijks-normaalschool voor  teeket.onderwijzers afgelegd eind-
examen is als volgt: 10 candidaten namen daaraan deel, te 

weten 6 dames en 4 heeren, allen behoorende tot de afdeeling A 
(handteekenen). 

Geslaagd zijn: mejuffrouwen C, van , geboren 
te Benkoelcn; C. W. van r en E. C. Salm, beiden te 
Amsterdam; E. Tinga, te Sappemeer; J. S. Vermeulen, te 
Amsterdam ; de heeren S. Eranco, te Tie); J. A. vnn Schooten 
te ; W . Stort, te Palembang; J. van Voorthuysen, 
te Amsterdam; aan welke personen het diploma is uitgereikt. 

T N . 

Uit . 
n de expositie wil men de oude groote markt maken 

met het oude Stadhuis, dat in 1506 verbrand is, daarom-
heen een honderdtal huizen van denzelfden tij d waarvan de 

z de Chaussce kan dienen voor  winkels, café's enz. t 
schetsontwerp is van Frans van , kunstschilder. 

— Voor een monument op het graf van d de 
Waal, oud-burgemeester  van Antwerpen, is het ontwerp van 
de Gebrs. Geefs, beeldhouwer en schilder, bekroond eu 
tevens de uitvoering opgedragen. Er  waren 13 ontwerpen 
ingekomen. 

— t jaar  hebben we de concours de e voor  archi-
tectuur  gehad. e eerste is de heer  Vereeckeu van Ant-
werpen, oud-leerling van de Autwerpsche academie, de 2e 
eu 3e zijn eveneens oud-leerlingen der  Autwerpsche academie. 

G. E . 
— n vele buitenlandsche steden wordt al evenzeer  geklaagd over  gebrek 

aan werk als ten onzent. Sommigen van de grootste architecten firma' s te 
Berlij n hebben thans, in het gunstige seizoen, niet zooveel werk dat zij 
hun personeel kunnen bezig houden. Anderen werken met verlies. e 

e Baugewerks Zeitung gelooft, dat het jaar  1893 nog veel slechter 
zal zijn dan '92, hetwelk alreeds ongunstig tegen vorige jaren afstak. n 
Weenen is het niet veel beter  gesteld. Ook daar  schijnt dc bouwbeweging 
reeds lang haar  hoogste punt te hebben bereikt. e reeks monumentale 
staalsbonwwerken die hier  in dc laatste twinti g jaren zooveel klachten ia 
beslug nam, is nagenoeg voltooid. c llofburg-fayadc is bijna gereed. Aaa 
de vier n die den midden bouw zullen versieren, wordt nog 
druk gearbeid. e groote rotonde, waarboven de kolossale koepel is opge-
steld, is zoover  gevorderd, dat de steigers dezer  dagen konden verwijderd 
worden. e rotonde beslaat 5S5 s . 

e overblijfselen van cen oude Aztekenstnd zijn dezer  dagen ontdekt 
in een eeuwenlang onbetreden bosch, niet ver  van de zilvermijnen van -
land . t zijn gebouwen van groote steenblokken, gedeeltelijk be-
dolven onder  het «stof der  eeuwen". Bij  opgravingen die men deed kwamen 
eigenaardig narde- en beeldwerk en wapens te voorschijn, alles niet minder 
dan het werk der  arbeiders van den nicuweren tijd . Ook overblijfselen vnn 
fraaie fresco's vond men er  op de muren vun een gebouw dat blijkbaar  cea 
tempel was geweest cn wnar  in eeu der  kelders mensehengeraamten lagen, 
welke cen stol'koop werden toen men ze aanraakte. Onder het gevondene is 
een beeld van 0 decimeter, voorstellende een naakten man met een knods cn 

n imnterhuid voor  zijne voelen, welk beeld herinnert nan s en den 
Numidischen leeuw. 

N ENZ. 

Bij  kon. besluit zijn met 1 September  bij  de Polytechnische School le 
t benoemd tot hoogleeraar, de heer  A. Ë. , thans leeraar  u»a 

die inrichtin g en tot leeraar, dc heer  J. ('ardiuuul , thans leeraar  aun de 
ltijk s 11. B. S. tc Tilburg . 

! ingang van 1 Seplember  is nan J . 11. . s van , op 
zijn verzoek, eervol ontslag verleend als assistent voor  dc scheikunde aan dc 
Polytechnische School tc , en is, voor  het tijdvak van 1 .September  li98 
tut en met 31 Augustus 1S94, als zoodanig benoemd . Baucke, aldaar. 

Bij . besluit is eene commissie ingesteld tut het houden van een ver-
gelijkend onderzoek naar  de bekwaamheid vnn candiduten voor  dc betrekking 
van asp. ingenieur  vnn den rijks-walcrstunl . e commissie bestaat uit de 
heeren: G. van , hoofdingenieur  van 's rijks-wuterstait , voorzitter; 
(.'. . . . Schliebbclie cn l'h . \V. van der  Sleijdcn, hoofdingenieur»
dr . C. A . Seheltema cn dr. 1'. Zeeman Gz., hooglceruar  aau de P.- S. te 

; tnr . . . J. Tuveurnnt, grillic r  dtr  Stuteu vau ; *> 
r  en . F. Beyerman, respectievelijk ingenieurs der  le cn '2' 

klasse bij  's - waterstaat. 

c heer  J. de Ouack te Utrecht, is met ingang van 1 Aug. benoemd l° ' 
tijdelij k teekenaar  by het ontwerpen vnn een m van natuurlijk e hl»-

tori c te . 

e heer  A. G. F. p is voor  3 maanden benoemd nis buitriig 1" 
woon opzichter  bij  het maken vnn een strekduin en het verrichten v i l " 
buggcrwi rk lot verbetering vnn den l boven de Schipbrug tc Westervoof* 

e heer  A. vnn Schnik is voor  8 maanden benoemd tot buitengewoon 
oplichter  bij  de bagger- cn kribwerken in de Boven . 

e heer  C . van der n is, voor  9 maanden, als buitengewoon op*i°~ 
ter  belast met het toezicht op dc verbouwing vnn het Post- cn Telegratr 
kantoor  tc \ luardingen. 

E G N" . 31. G 5 AUGUSTUS 1893. 

E V A N A ET A : 

11. G. JANSEN, G. A . , W. T Cz»., 
. E J O N G  en P A U  J. E . 

Bijdragen te adresseeren aan den r W. T C Z N . , 
 120 te Amsterdam, en al wat de Administrati e van 

het Genootschap betreft, aan den len S American hotel le 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, unn alle leden van het Genootschap. e juarlijksch c contributi e 
voor  het lidmnntschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam w o o n a c h t i g ) . . .. ƒ 12.— 
i , kunstlievende leden 10.— 
 buitenleden „  7.50 

N V A N T . 

n het Genootschapslokaal zijn tentoongesteld de antwoor-

den op de in 1892 door  het Genootschap uitgeschreven 

prijsvragen. 

Namen» iet Bestuur, 

Be le Secretarie, 

C. W. . 

P A E T . 

T OVE N 

N V 1892. 

(Vervolg van bh. 126). 

B e o o r d e e l i ng d er  p r i j s v r a a g v o or 

het h o o fd v an een b o u w k u n d i g v a k b l a d . 

Van deze ontwerpen maakte het motto A'dcn aangenanm-

sten indruk , als goed van compositie en zorgvuldig van 

teekening, al konden de figuren wel wat behaaglijker  zijn. 

Van de overige ontwerpen zijn de motto's „Valk "  en 

»Prikj e niet,"  en , de minst origineele. 

//Valk "  heeft de fout perspectivische voorstellingen te 

hebben. 

e drie anderen zijn meer  origineel dan mooi. e ont-

werper  is wel wat spoedig met zijn lijnen tevreden geweest. 

vA. et A . "  is, hoewel aangenaam om te zien, toch eene 

zeer  goedkoope oplossing met het officieele stempel. 

'/A . Z."  is slecht van verdeeling en opvatting. 

. 

e jur y stelt voor  aan het ontwerp motto X den prij s 

toe te kennen. 

G. V A N . 

JOSEP . J . . 

. P. . 

e beoordeeling der  antwoorden op de prijsvraag voor  een 

buffet is tot heden niet ingekomen, en zal vermoedelijk in 

het volgend nummer geplaatst worden. 

. 

(Naar  art. ./Construction"  uit S c raisonnc 

de 1'architecture francaise", door  J . E . VA N . 

(Zie de jdaat, gevoegd hij No. 20.) 

(Vervolg van bh. 128.) 

t is somtijds noodig om de toppen in één niveau te 

hebben, wanneer  bijv . boven de welven een vloer  is aange-

bracht, — hetgeen dikwijl s het geval is bij  portalen waar-

boven galerijen of zalen op de eerste verdieping. — 

t portaal der  kerk van , te , is een 

van de beste voorbeelden die wij  kunnen kiezen. Zij n plan 

(fig. 52) volgt het plan der  drie schepen van de kerk zelf, 

doch het centrale welf, in plaats van hooger  te zijn dan in 

de kerk, heeft zijn sluting op de hoogte van de welven der 

vleugels, want het wns er  om tc doen, op de cer.-te 

verdieping, een bevloering in hetzelfde niveau te hebben 

over  tie geheele oppervlakte van het portaal. 

Om soliditeit aan de facade te schenken, werden de zui-

len hier  verdubbeld en bouwde men evenwijdige dwarsbogen 
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van A naar  13, van E naar  G, van B' naar  O' van G' naar 

, van A ' naar  l> en van E ' naar  F. 

Vervolgens is het centrale gedeelte van het portaal gedekt 

door  een welf met kruisbogen G  eu , gekruisd door  een 

dwarsboog . e vleugels zijn gewelfd met kruisbogen op 

een vierkant plan. 

Wi j  hebben op ons plan de projectie van al die bogen 

gegeven waarvan de sluiting door  datzelfde horizontale plan 

wordt bepaald. r  de diameters dezer  bogen van zeer 

verschillende lengten zijn is het onmogelijk die bogen te 

laten ontspringen van kapiteelen welke in een zelfde niveau 

zijn geplaatst. Bijgevolg zijn dc kapiteelen van de punt-

bogen G  en f en van de dwarsbogen EG, , J

lager  geplaatst dan die van de bogen , , , J

en de puntbogen van dc vleugels. 

n een perspectivisch aanzicht van de zuil  — lig. 

— /ien we dau, dat de dwarsboog A lager  dan de 

andere bogen ontspringt cn dat zijn kapiteel B, zich bij  zijn 

plaatsing, naar  dat hoogteverschil regelt. c zuilstecnen 

van de kolom dragen de twee uitsprongen C en  van 

den dwarsboog  (iu bet plan) welke beneden de hoogt.; 

van dc kapiteelen voor  de andere bogen vri j  opgaat. Van 

deze bog. n rusten de uitsprongen op een groep van kapi-

teelen die door  inouolilische zuilen gedragen worden. t 

effect van dc ongelijke ,/Steuiien", die op verschillende hoogte 

op de bogeu werken, wordt opgeheven door  de bijzonder 

zware massa's die rettikna l door  de zuilen gedragen worden. 

Tegen het midden van de twaalfde eeuw was uien in 

Engeland met de combinatie van gewelfbogen — zoo wat 

pracht als stoutheid vau uitvoering betreft — tot een zeer 

hoogen trap van ontwikkeling gekomen. 

e Norinandiërs ontwikkelden zich spoedig tot schran-

dere bouwmeesters eu hun werken van het ltomaanschc 

tijdper k zijn merkwaardig om de groote mate van vrijhei d 

en de bijzondere perfectie daarin tentoongespreid. 

s tegen dc tweede helft van de twaalfde eeuw bouwden 

zij  welven tusschen diagonaal- of puntbogen n.et voorsprin-

gende grant bogen, terwij l deze soort gewelven in Frankrijk , 

alleen in 11e de France en een enkele naburige provincie werd 

gebouwd. Zij  waren goed op de hoogte van het plaatsen 

der uitsprongen cn zij  verdeelden hun kapiteelen (indien 

niet de verticale steunpunten zelve) iu evenveel leden als 

et bogen te ondersteunen waren Zoo zijn dau in het 

e gedeelte van den kathedraal van Petersburg, 

de welven van dc koorvleugels (voor  dat tijdvak ) met meer 

inzicht en juistheid opgevat en uitgevoerd dan die in Cham-

pagne, Bourgondic of in het centrale gedeelte van Frankrijk . 

e welven rusten op pijler s — bij  afwisseling cylindrisoh 

en prismatisch — zóo geplaatst dat hun hoeken met de 

assen der  bogen overeenkomen. r  middel van kunstig 

gecombineerde kraazsteenen worden de verschillende bogen 

door  de kapitee'en der  zuilen ondervangen. 

Fig. 5  geelt de horizontale doorsnede A, B, C, , E, F, 

G, 11 van een der  zuilen, het plan J, , , , X , O, P, 

van de dekplaten van het kapiteel — den vorm op deze 

dekplaten van de voet van den dwarsboog Q — der  archivolts 

 — die de muren der  transepten dragen, — der  puntbo-

gen S en van den basis der  verbonden kolom T, welke 

doorgaat tot dc boveuconstructie die bet hoofdschip dekt. 

Teneinde te zorgen dat dc sluitingen der  puntbogen over 

de welven zich niet zouden verheffen boven de hoogte van 

de buitenzijden der  archivolts eu dwarsbogen — die half. 

cirkelvormi g zijn — zijn die puntbogen getrokken volgens 

een boog minder  dan een halfcirkel . 

Fig. 5\b geeft eeu perspectivisch aanzicht van het kapiteel 

en de bogen daarop, terwij l bij  A de helft van een punt-

boog te zieu is. 

e vlakke teekening —fig. 51e— maakt den voorsprong 

van dat deel van den puntboog A, den uitsprong van al 

de bogen en de kraagsteenen van het kapiteel, duidelijk . 

Wanneer  men deze constructie vergelijkt met die welke 

in dien zelfden tij d in Frankrij k zelf werden uitgevoerd, 

zoo heeft men reden te over  om zich te verwonderen over 

de kennis en vaardigheid der  Normandische bouwmeesters, 

die reeds in de twaalfde eeuw, de kapitee'en iu zoovele 

leden verdeelden als er  bogen te ondervangen waren Alvo-

rens echter  de snelle vorderingen na te gaan van het Anglo-

Normandische gewelf en de eigenaardige gevolgen te ontwik-

kelen waartoe de bouwmeesters daar, — tegen het midden 

der dertiende eeuw kwamen — moeten we vooraf onderzoe-

ken welke middelen door  de Fransche constructeurs werden 

toegepast om de driehoeken der  gothische. gewelven te slui-

ten. t hoofdbeginsel dient aan de verscheidenheden en 

cn de uitzonderingen vooraf te gaan. 

Zi j  fig 55 het plan van een gewelf met graatbogen ge-

kruisd door  een dwarsboog — volgens de methode der  eer-

ste Gothische bouwers, — AB zij  de halve diameter  van den 

grooten dwarsboog, AC de halve middellij n van den graat-

boog; A  de schildboog; C de halve diameter  van den 

dwarsboog die den driehoek AE C in twee gelijke deelen 

snijdt. n we aannemen dat X X ' een pr.ictische ma'it is 

voor  dc hoogte van de steenen, zoodat deze door  ecu met-

selaar  gemakkelijk uit de hand kunnen geplaatst worden. 

e maat varieert iu die soort von constructies tusschen 

8 en 11 ) 

Slaan wij  nu de builen» elflijnen van alle bogen in het 

horizontale vlak neder  — zoo verkrijgen 'wij  voor  den 

schildboog, inet inbegrip van het gedeelte onder  zijn hooger 

geplaatste geboorte, — de gebroken lij n AF  : voor 

den grooten dwarsboog den boog E G ; voor  den graat-

boog een zuiveren kwartcirke l A J en voor  den snijden-

den dwarsboog twee bogen . Aangezien de graatboog een 

halfcirkel is moet de snijdende dwarsboog ecu pij l CU 

hebben gelijk nan den straal CJ. e hoofddwarsboog 

moet in de gewone gevallen een pij l JG hebben die minder 

lang is dan de straal C l en van den schildboog — inbe-

grepen het gedeelte onder  zijn hooger gelegene geboorte — 

moet dc pij l F weer  minder  groot ziju dan JG. Bij  dc 

grootte van de steenen op X X aangenomen, verkrijgen J 

in de punten N een verdccling der  buiteuwelflij n van 

den halven-schildboog in vier  lagen. (') n wij  den 

boog weder  boven zijn horizontale projectie A  op zoo valt 

het punt N van het vertikale gedeelte van den boog in N J 

het punt  komt in ,  in '  en het punt F van de 

sluiting in . 

Nu (want de loog F is degene waarvan we moeten 

(') Om dc ligiiu r  niet ingewikkeld te muken, hebben we een leer  beperkt 
aantal lagen veronderatcld — hetgesn nan de bewerking zelve niets afdoet-

uitsraan) wordt de halve buitenwelllij n A  van den graatboog 

in vier  lagen verdeeld door  de punten OPQ. n wij 

ook dezen boog weder  iu zijn vertikale vlak op — dus 

boven zijn horizontale projectie NC, zoo worden op NC de 

punten O' P' Q' , C verkregen. 

Volgen wij  voor  den kruisenden dwarsboog C denzelfden 

weg zoo geven de punten , S en T van de buitenwelflij n 

^  — na wederoprichting van den neergeslagen boog — 

op den halven diameter C de punten , S', T' , C. Worden 

nu de punten N ' en O' , '  en P', '  en Q' ,  en C enz. 

met elkander  verbonden door  rechte lijnen zoo geven deze 

o n s de horizontale projectie van de vertikale vlakken, waar-

door  aan de binnenwelfliju de verdeeling der  vullingsteeuen 

wordt aangegeven. Naar  den hoofddwarsboog wordt het aantal 

lagen bepaald voor  dc gewelven die de driehoeken EC

sluiten. Geeft de maat X X ' (de verdeeler) ons aan de bui-

teiiwelllij u van den dwarsboog (in EG ueêrgeslagen) zes 

verdeelingen, door  de punten U, V, Z enz., eu gian we, als 

hiervoor  aangegeven, le werk, zoo verkrijgen wij  op de lij n 

vau horizontale projectie van dezen boog E  de punten 

l" , V' , Z' en Z. 

Wordt eveneens de buiteuwelllij n van den graatboog in 

zes deelen verdeeld en projecteeren wij  deze verdeeling op 

EC, zoo worden de punten , , "  verkregen. r  nu 

de punten ' en ' \ '  en "  enz. met elkander  te ver-

eenigen verkrijg t men de horizontale projectie der  vertikale 

vlakken, waardoor  de verdeeling van de vullingsteeneu wordt 

aangegeven. — Na dus de buiteuwelflij n der  schildbogen cu 

en der  hoofddwarsbogeu — (die, volgens het aantal lagen, 

bepaald door  de grootte van den groefsteen, maatgevend 

zijn) te liebbcu verdeeld, neemt men, — zooals we reeds 

aangaven — een verdeeling in gelijke getalen op de buiteu-

welflijn der  graatbogen cu kan men dus met dc samenstel-

ling der  welven voortgaan : dit is de methode die wij  volgden 

(die in horizontale projectie de lijneu N'O' , , '  enz. 

, '  enz. aangeeft — zooals wij  die op onze teeke-

niug hebben getrokkeu. 

e methode komt op het volgende neder. 

e bouwer zegt bijvoorbeeld : de lij n , die deu top 

der graatbogen met den top der  schildbogen vereenigt, zal 

een pij l verkrijgen van 50 . e metselaar, gewoon deze 

soort gewelven te bouwen, behoeft verder  niets te weten 

om, zonder  teekening, den geheelen driehoek NC  samen te 

stellen. j  construeert op een plank, den boog , 

%  56, na aan , de lengte van C  of CJ en den pij l ab 

«en lengte van 50 . te hebben gegeven. t dezen boog 

bij  zich kan hij  minstens over  een derde elk der  zijden van 
Zljn vulling als een muur opwerken. t een fijnen draad 

neemt hij  de lengte van elke ri j  steenen, brengt die lengte 

°P oen boog ' over  en ziet alzoo welke pij l telkens bij 

elk der  gemeten koorden wordt gevonden : deze pij l is die 

"elke hij  nioet nemen voor  de laag steenen die gesloten 

moet worden.  onderste derde gedeelte van de vullin g 

komt zoozeer  een vertikaal vlak nabij, dat de steenen van 
zelf hun plaats blijven behouden, zooals de metselaar  ze 

opzet. Fig. 57 geeft hiervan een voorstelling. 

Boven het eerste derde gedeelte echter  moet hij  zich van 
e e n mal bedienen of liever, aangezien de lagen naar  de slui-

n g toe langer  worden, zou hij  voor  elk hunner  een mal 

noodig hebben — hetgeen ecliter  tot lastig werken zou 

aanleiding geven. j  bedient zich dus van twee mallen, 

die — zooals figuur  58 doet zien, naast elkander  verschuif-

baar  zijn. Te zamen zijn zij  langer dan de toplij n der  vul-

lingen en elk van de twee niet langer dan de eerste laag 

steenen, die niet reeds te veel hellen om zouder  ondersteu-

ning te worden opgezet. e bogen zijn gezaagd uit eeu 

plank van ongeveer  4 cm. dikte en zijn elk in het midden 

voorzien van een gleuf die concentrisch is aau deu boog 

' — waarover  wij  hiervoor, bij  fig. 50 spraken. t be-

hulp van de twee houten wiggen C — door  deze gleuven, 

— kan de boog — door  verschuiven der  beide mallen tegen 

elkander  — naar  de behoefte worden vergroot. 

r  de steunijzers A en B, aan de kopeinden bevestigd, 

worden de mallen aan de buitenwelflij n der  bogen opgehan-

gen. — e metselaar  moet er  voor  zorgen, dat het voorvlak 

van den mal vertikaal staat, alvorens hem, hetzij  door  wig-

gen, hetzij  door  eenig gips tegen de zijden der  bogen vast 

te zetten. 

Aldus sluit dc werkman de vullingen der  welven over-

eenkomstig de schets in fig 55 aangegeven ; dat is te zeggen, 

dat, terwij l hij  aan elke laag een voldoend sterken boog 

geeft, (waardoor  de welfsteeneu elkander  houden en zij  hun 

gewicht op de bogen overbrengen) hij  tevens gedwongen 

wordt te zorgen, dat die boog in een vertikaal vlak is 

gelegen, want de mal moet op de wijze als lig 59 aangeeft, 

onder  elke scheiding der  welfsteeneu geplaatst worden en 

niet onder  het midden der  verschillende lagen. 

(Wordt vervolgd.) 

. 

n ons nummer van 10 Juni 1.1. maakten wij  melding 

van een sterk stukje op constructief gebied, dat men toen 

bezig was te vertoonen bij  den bouw van een winkelhuis 

op den hoek van den Nieuwendijk en de g alhier. 

Niet lang daarna vond de ingenieuse bouwmeester  het toch 

noodig om den vrijzwevenden scherpen hoek eenigen steun 

te verkenen. Een dunne ijzeren kolom (,>) werd daartoe in 

de winkelkast geplaatst en daarover  heen werd, van gevel 

tot gevel eeu gegoten ijzeren draagstuk gelegd. 

n was echter  blijkbaar  nog 

niet voldaan over  deze oplossing; 

de kolom werd weer  verwijderd, 

doch nu plaatste men er  eeu op 

"  « de straat en wel juist op de plaats 

j  die men door  het verrichten van 

— " ™  de vroeger  beschreven halsbre-

kende toeren had willen ontlasten en voor  de winkel-étalage 

vrijhouden, namelijk onder  den scherpen hoek waar  de 

bovengevels samenkomen (b) 

Of nu het plaatsen van deze kolom is geschied op last 

van hooger  hand, dan wel of de bouwmeester  langs anderen 

weg het nut van zoodanig constructiedeel heeft leeren inzien 

— wij  weten het niet, doch ons vertrouwen in de soliditeit van 

het gebouw 'is er  slechts matig door  versterkt. n 

nog dat deze zes meter  hooge steunpilaar  niet veel dikker 

is dau de lantaarnpaal die er  vlak naast staat, is zij  ook 

gesteld op eeu wijze die alles te wenschcu overlaat. Zeker 
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bij  gebrek nan voldoende fuudeering daar  ter  plaatse, heeft 

men uit den gevelmuur  een hoofdje, tandsgewijze uitgemet-

seld en daarop de kolom laten dragen. t behoeft dus 

geen nader  betoog, dat men, met het plaatsen van dezen 

spichtigen sta-inden weg, weinig anders verkregen heeft dan 

eeu belemmering van de passage op den boek van twee 

nauwe straten 

— Eeu ander  curiosum is op 't oogenblik in wording te 

aanschouwen in de Vondelstraat naast het pittoresque gevel-

tj e van het café ,/Voudel". n bouwt daar  — onder  be-

heer  van deu architect Van y — een lokaliteit waar 

feesten eu partijen zullen kunnen gegeven worden en de 

gevel die er  voor  wordt geplakt (plakken is dunkt ons het 

juiste woord) belooft een staalkaart te zullen worden van 

de meest banale motieven die men ter  versiering van gevels 

pleegt aau te brengen. Een ware allegorie van de port-

land-architectuur  ! 

E G VOO E E 
T E . 

Na den braud van de Opéra-Coinique, in 1887, waarbij 

400 menschen om het leven kwamen, is de herbouw van 

dez-n schouwburg, in de technische zoowel als in de poli-

tieke bladen tc Parijs, een onderwerp van voortdurende 

gedachtewisseling geweest. Nadat men het eindelijk over 

de plaats was eens geworden waar  het nieuwe gebouw zou 

opgericht worden, en de bouwsom ad 31/;. millioen francs 

door  de volksvertegenwoordiging gevoteerd, raakten de pen-

nen eerst recht in beweging, toen het uitschrijven van een 

prijsvraag ter  sprake kwam. 

n 21 sten t jl . werd het concours geopend, 84 ant-

woorden van Fransche architecten werden ingezonden, waaruit 

de Jury, uit 20 leden bestaande, dezer  dagen het ontwerp 

van den architect Bernier  voor  de eerste bekroning voordroeg. 

e beslissing is gevallen, nadat bij  de eerste stemmiug 

geen der  ontwerpen de volstrekte meerderheid verkregen 

had; bij  de tweede stemming vereenigden zich elf stemmen 

dus juist de meerderheid — op bovengenoemd project. 

e eerste prij s bedraagt 10.000 francs benevens de opdracht 

tot uitvoering van deu bouw. Bovendien werden nog twee 

premieën, van 6000 eu 4000 francs toegekend, benevens vij f 

premiëu ieder  van 2000 francs. Verder  werden twee en 

twinti g ontwerpen eervol vermeld. 

e ingekomen ontwerpen zijn thans in het palais de 

lTndustri e aan de Champs Elysées publiek tentoongesteld. 

e weinige eenstemmigheid onder  de leden van de Jury 

deed reeds verwachten, dat de critiek zich in deze niet on-

betuigd zou laten, te meer  daar  het bekroonde project 

weinig aantrekkelijk s biedt en, naar  de afbeeldingen te oor. 

deelen, eer  gekozen schijnt te zijn wegens afwezigheid van 

grove gebreken, dan wel om zijn schitterende kwaliteiten. 

n spreekt nu van officieele protectie, aangezien de bekroonde 

Prix-de-ltome is en een staatsbetrekking bekleedde. Charles 

Gamier, een Juryli d wien niemand competentie ontzeggen 

zal, moet door  een reporter  van den  geinterviewd 

zijn en bij  die gelegenheid verklaard hebben, dat volgens hem, 

het ontwerp-Bemier  niet de eerste, zelfs niet de tweede 

plaats toekwam ; ,,de indeeling vertoont grove gebreken, en 

voldoet lang niet aan de eischen die men tegenwoordig aau 

een theater  stelt." 

t is iu die omstandigheden gelukkig, dat de ont-

werper  drie maauden tij d heeft gekregen om zijn project 

te veranderen en het d lama aan den Conseil des butiments 

civils moet teruggezonden worden, van welk lichaam de 

heer  Gamier  rapporteur  is, doch het is niet le verwonderen 

dat deze gang van zaken ontevredenheid wekt, voord omler 

de deelnemers aau het concours. 

n het dagblad  bespreekt Francisque Sarny 

helzelfde onderwer,, en constateert een algemeene verbazing 

na het bekend worden van de Jury-uitspraak . e schrijver 

heeft zijn vriend Gamier, vanwege diens officieele po«itie, 

niet om inlichtingen gevraagd, doch zich geïnformeerd bij 

diverse architecten van naam die in deze op een vrijer 

standpunt staan. 

n meeningen waren lang niet malsch, het bekroonde 

project verdiende niet eens gekozeu te ziju geworden bij 

de laatste schifting, laat staan bovenaan gesteld te worden: 

,/C'est une honte, une pure bonte,"  een ander  zeide: ,/C'est 

la tin des concours." t einde van de geschiedenis zal 

zijn, dat Bernier  een nieuw project maakt, zijn voordeel 

doende met de ideën van zijn niet bekroonde confrères. 

n ziet hieruit , dat ook elders de bouwkuudigc prijs-

vragen dikwijl s aanleiding geven tot heftige tooneelen, en 

dat maar  zelden een resultaat bereikt wordt dat algemeene 

instemming verwerft. 

Omtrent het te stichten gebouw kunnen nog de volgende 

bizonderheden vermeld worden. Als bouwplaats is, na lange 

discussies, hetzelfde terrein gekozen waar  het afgebrande 

theater  stond. t terrein is rechthoekig en ligt met de 

korte zijde naar  de Place Boïeldieu gekeerd, welke nauwe-

lijk s 30 r  breed is. e beide lange facades grenzen 

aan straten van mindere breedte, terwij l de vierde zijde is 

ingebouwd. 

e geringe afmeting der  omliggende straten moest natuur-

lij k ecnigszins in 't oog gehouden worden bij  het bepalen 

de- hoogte-afmetingen van het te stichten gebouw, zoodat 

ontwerpen die tot 50 . en meer  hoog waren, buiten aan-

merking ziju gebleven. 

t bekroonde project meet tot de lijst circa 23 . en 

tot de nok circa 30 . e afscheiding vau zaal en 

tooneel is in de zijaevels niet aangetoond ; alleen het vlakke 

gedeelte van het mausarde-dak gaat boven het tooneel iets 

hooger  op, wat echter  vanaf de straat niet te zien zal zijn. 

. 
— t eerste nommer is verschenen van Be Beeldhouwer, 

orgaan van den Alg. Ned. , bureau, redactie 
en administratie: J . . Geel, Saenredamstraat 38, Amster-
dam. t de oprichting wordt beoogd : een krachtige stem 
te doen uitgaan voor  de belangen der  beeldhouwkunst en 
hare beoefenaren. Jf. v. d.

N ENZ . 

e heer  Jhr . . G. Six is ter  beschikking gesteld van den gouverneur-
generaal van Ncd.-lndië, om te worden benoemd tot ndsnirant-ingenieur  l"J 
den Waterstaat cn 's lands burgerlijk e openbare werken. 

e heer  W. J . t Jl'zu. is voor  7 maanden benoemd tot buitenge""" 1 

opzichter  bij  het opvoeren van baggerwerk op de N. . 

e heer  J . . Verzij l is voor  8 maanden benoemd tot buit.-opzichti r 1>1) 
de werken van de . 

e heer  F. E . . Vceren is voor  7 maanden benoemd tot buitenge"  e-on 
opzichter  bij  de werkzaamheden tot verspreiding van het herziene A . P-

c heer  J. h is voor  3 maanden benoemd tot , bij  he' 
vernieuwen van vaste bruggen over  den , nabij . ' 
de l nabij n en over  de nieuwe wetering bezuiden Akkruni . 
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E VA N A ET : 

. G. JANSEN, G. A . , W. T C Z N . , 
. E JONG  en P A U  J . E . 

Bijdragen tc adresseeren aan den r  W. T C Z N . , 
 120 te Amsterdam, en al wat de Administrati e van 

het Genootschap betreft, aan den len S American hotel te 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, nan alle leden van het Genootschap. e jaarlijksch e contributi e 
voor  het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . f 12.— 
i, kunstlievende leden „ 10. 
„  buitenleden „ 7.50 

E  T E . 

u de dagbladen werd dezer  dagen melding gemaakt vnn 

het verwoesten der  leuning van een der  hoofdtrappen in 

bovengenoemd gebouw, door  iemand die blijkbaar  te veel 

vertrouwen stelde iu de stabiliteit van dat utiliteitsdeel. 

Ofschoon er  geen persoonlijke ongelukken bij  te betreuren 

vielen, bracht het ongeval toch veel opschudding te weeg 

en werd de lijdensgeschiedenis van ,/de zaal"  weder  versch 

in 't geheugen gebracht, j i zelfs door  de couplet-zangers 

wngen. e e vroedschap ziet echter  de zaak van 

eene meer  ernstige zijde in en heeft naar  aanleiding van 

het gebeurde eeu onderzoek doen instellen naar  den toe-

stand der  overige trapleuningen ; deze zijn voor  de hoofd-

trappen van zandsteen met dito balusters. 

t resultaat van dit onderzoek was, dat alle op één na 

gevaarlijk bleken te zijn en het maken van hulpleuningen 

noodig was. Voorziening in dezen toestand is dus zeer  noo. 

d'g, zoodat B. en W . den gemeente-architect hebben opge-

dragen eene begrooting op te maken voor  de herstellingen 

voorziening. 

r  in de concertzaal het gestucadoord omhulsel van 
sommige hoofdliggers gescheurd is, werd inede een onder-
zoek ingesteld naar  de coustructiën van de kap en het 
plafond. t voorloopig onderzoek deed het vermoeden 
ontstaan, dat de kap der  groote zaal gem voldoende waar-
d en oplevert voor  de veiligheid en de constructie der-

i v e veel te wenschen"  overlaat. 

Op grond hiervan hebben B. eu W . den raad machtiging 
verzocht, een uitgebreid onderzoek te doen instellen naar  de 

constructie van de kap en het overige vau het gebouw, in 

verband met de gebruikte materialen. 

Zi j  wenschen hiervoor  uit te noodigen twee deskundigen, 

en aan die heeren toe te voegeu den tegeuwoordigen ge-

meente-architect. 

B. en W . zeggen verder, dit onderzoek gerustelijk aan 

den gemeente-architect alleen te durven opdragen, doch 

ineenen dat het voegzamer is dien verdienstelijken gemeente-

ambtenaar  niet te noodzaken het werk van zijn voorganger 

in het publiek te critiseeren. 

B. en W . stellen mitsdien voor  : 

1". een crediet van f350 toe te staan voor  het vernieu-

wen der  trapleuningen ; 

2n. B. en W, te machtigen twee deskundigen te benoe-

men, ten .einde met den gemeente-architect na te gaan of 

en in hoeverre de constructie der  kap voorziening behoeft, 

ook iu verband met de gebruikte materialen ; 

3". aan die deskundigen tevens op tc dragen hunne bevin-

ding te openbaren, wat betreft den geheeleti bouw der  fle-

hoorzaal, uit een technisch oogpunt beschouwd. Alzoo zal 

de droevige geschiedenis van dit veel besproken bouwwerk 

met nog eenige bladzijden worden verrijk t en nog vroeger 

dan we indertij d iu ons blad voorspelden is men gedwongen 

de aandacht op de stabiliteit te vestigen. 

t is te hopen dat de keuze der  deskundigen eene ge-

lukk ige zij , opdat het onderzoek, dat uit den aard tier 

zaak zich niet veel verder  kan uitstrekken dan tot datgene 

wat zichtbaar  is, eeu bevredigend resultaat verkrijge . 

t belangstelling zien we daarom het verdere verloop 

der zaak te getuoet. 
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. 
(Naar  art »Con»traction"  uit a e raisonné 

de ['architectur e francaiae", door  J . E . VA N . 

Zit de jiluitt.  gevoegd hij Jfo. 20.) 

(Vervolg van bh. 131.) 

t is niet zonder  reden dat men den mal en bijgevolg 

ook den kant van den voeg van elke laag door  een vertikaal 

vlak moet laten gaan. r  deze voegen aan de binnen-

welving (tig 60) bogen beschrijven, volgt er, dat de doorsnede 

C  zal blijken grooter  ontwikkelde lengte te hebben dan 

, die het aantal rijen der  welsteenen aangeeft, cn zelfs 

dau , ofschoon in horizontale projectie de lij n A langer 

is dan . e metselaar  moet bij  elke ri j  steenen met dat 

verschil in ontwikke de lengte rekening houden en aau elk 

vau deze lagen een oppervlak geven, waarvan de vorm bij 

E is aangeduid. 

n hij , bij  bet sluiten e'er  vullingen, de lagen der 

steenen over  hun geheele strekking van gelijke zwaarte nam, 

zoo zou hij , bij  den top met het geheele lengteverschil van 

de ontwikkelde lijnen C  en B rekening hebben te houden 

en zouden dan twee uiterste lagen steenen .r.oeten aange-

bracht wilden, welke aan de buitenwelving en oppervlak, 

zojals bij  G voorgesteld, zouden sauteven, heigeen een 

onaangenaam ell'ect moet maken en met zich brengen, dat 

O.J dat punt. steenen van geheel and ren vorm en maat 

noodig zijn dan overal elders. 

r  den vertikalen stand van den mal cr  toe gedwongen 

om den kant vau eiken voeg (aan de binnenwelving) ook 

door  een vertikaal vlak te laten gaan — zoo komt de met-

selaar  ertoe — zonder  het zelf te weten — om dc meerdere 

ontwikkelde lengte van C  (tengevolge van dc concaafhcid 

van het gewelf) over  alle lagen te verdeelen. 

t alles is veel gemakkelijker  bij  de uitvoering toete-, 

passen dan hier  te verklaren. Een knap metselaar, — bijge-

staan door  cen jongen die hem steen en kalk aanbrengt 

sluit zulk eeu welfdriehoek zonder  eeuig ander  hulpmiddel 

dan zijn bikhamer en zijn schuifmal. Wanneer  hij  de samen-

stelling dezer  gewelven eenmaal heeft begrepen (en dat 

duurt niet lang) kost het hem weinig moeite de eene laag 

na de andere in hun juisten vorm op elkaar  te zetten; 

door  een lichte bewerking met zijn bikhamer weet hij  in 

voldoende mate op het oog hun evenwijdige ligging te 

ontnemen. Bijna altijd , wanneer  de metselaars routine in 

dit werken hebben verkregen, verlaten zij  den schuifmal 

eu bedienen zich van twee b)gen, die zij  op lengte voor 

elke laag stellen eu licht ondersteunen, want, aangezien de 

lagen — uitgenomen die bij  den top weinig hellen, behoe-

ven ze slechts weinig ondersteuning om tegen afglijden 

behoed te zijn; buitendien moeten we opmerken, dat de welf-

steenen gewoonlijk zeer  weinig zwaar  worden genomen en 

dat vele vullingen van groote gothische gewelven — 

vooral aau het einde vau de twaalfde eeuw — niet meer 

dikt e hebben dan 10 ii 12 . — e hier  beschre-

vene methode voor  de constructie der  gewelven is niet de 

eenige; zij  behoort inzonderheid tehuis in e de France, 

Beauvaisis en Champagne, gedurende de tweede helft der 

twaalfde eeuw — terwij l men iu de overige provinciën 

minder  logische methoden volgde. n Bourgogne werden 

vele gewelven samengesteld uit bepleisterd metselwerk, ge, 

dragen door  een houten raamwerk. e gewelven van het 

koor  in de Abdijker k van Yézelay, gebouwd tegen het 

einde van de 12de eeuw, vertoonen cen zondering meng. 

sel van in e France en in Bourgogne gebruikelijk e metho-

des. n ziet duidelij k hoezeer  de bouwers in Bour-

gogne (ofschoon bekwame ontwerpers en teekenaars) er  mede 

verlegen zaten om den welfsteenen der  vullingen ecnigszins 

geschikten vorm en afmeting te geven. r  zij  noch aau 

de materialen bepaalde strenge vormen konden geven, noch 

goed wisten hoe de welven te vullen, stelden zij  deze vau 

ruwe steen samen cn werkten ze daarna door  bepleistering 

verder  af. n wist zich dus te redden, doch van een 

bepaalde methode was geen sprake. 

n dc provinciën, die tot het oude Aquitani ë behooren, 

was de gewoonte der  constructeurs uit de 10e en 11e 

eeuw om hun gebouwen door  koepels te sluiten, zoo diep 

ingeworteld, dat er  het Gothische kruisgewelf slechts zeer 

laat werd begrepen, en dat zij  het wel in schijn, doch vol-

strekt niet volgens zijn ware samenstelling wisten in te 

voeren. 

r  weet, dat de lagen der  welfsteenen, die een koepel 

samenstellen, in horizontale projectie, zich als concentrische 

cirkels voordoen, zooals tig. Gl aangeeft, en waar  A de 

doorsnede en B de horizontale projectie van een halfcirkel -

vormigen koepel zijn. — Toen de Gothische constructie de 

overhand kreeg eu de bouwmeesters inzagen, hoezeer  daarvan 

kon parti j  getrokken worden, was men spoedig geneigd haar 

in alle westelijke provinciën toe te passen. h deze ver-

schillende provincies (ofschoon verleid door  den lijkdo m van 

vorm, door  de groote mate van vrijhei d en door  de verschei-

denheid van oplossingen voor  vroeger  onoverkomelijke moeie-

lijkheden, alles door  de nieuwe architectuur  geboden) kon-

den toch slecht opeens met de oude, zoo diep ingewortelde 

gewoonte breken, die zij  bij  hun bouwen volgden, — en 

zoodoende ontstond als het ware een compromis tusschen 

den vorm en de samenstelling. n de twaalfde eeuw zag 

men dan gewelven bouwen die, volgens hun samenstelling, 

werkelij k koepels zijn, doch die er  naar  streven den schijn 

van kruisgewelven te dragen. t zijn koepels, waaronder 

twee diagonnalbogen zijn opgetrokken — niet zoo zeer  als 

noodwendig voor  de soliditeit, dan wel als concessie aan den 

smaak van den tij d verleend; want dikwijl s bleken de in 

het algemeen zwakke graatbogen niets te dragen, waren zij 

in de vullingen verbonden en werden door  deze gedragen. 

Wi j  moeten echter  direct opmerken, dat deze bouwers 

(die zich zoozeer  aan den koepel vasthielden) betrekkelijk 

spoedig de onjuistheid in hun welf bouw erkenden cn inzagen 

dat daarvan de werkelijk e samenstelling zeer  van den 

uitcrlijke n vorm verschilde. Tegen het einde der  12e een» 

was dan in bijna geheel Frankrijk , een nieuwe beweging) 

een ander  streven, in de bouwkunst waar  te nemen —een 

navolgen van de wijze van constructie die door  de kunste-

naars in het Noorden was uitgevonden en toegepast. Van 

de e tradities maakte men zich los; zij  waren 

uitgeput en werden verdrongen, omdat zij  niet meer  aan de 

eischen konden voldoen, doch vooral omdat zij  een levendig8 

uitdrukkin g waren van die kloosterlijk e macht, waartegen 

zich de nationale geest (in dien tijd ) met kracht verhief. 
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gS^ i f f l ^^ ! i ' ' i i i i ) i | i i i | | i i n | | i i i )» i 

 Hocloffn*  S- Hübner, Amttrdtmu Bijvoegsel van 'fctcctura» Ï8 93, JV». B 82. 



12 Augustus 1893. . 135 

e scholen //van den koepel"  deden een eerste con-

cessie aan de nieuwe wijze van constructie; zij  begonnen te 

beo-rijpen ^ a t 4 , 6 graatbogen (diagonaalbogen) bij  de gothi-

sche samenstelling, gemaakt werden om de vullingen te 

dragen. n plaats dus van de rijen welfsteenen der  vullin -

gen te plaatsen, (zooals zij  tevoren deden) zontler  rekening 

te houden met de graatbogen, gelijk fig. 62 aanduidt, — 

namen zij  de extrados dezer  graatbogen als steunpunten 

aan en strekten de rijen welfsteenen (wel niet, zooals de 

constructeurs in e dc France, van uit de schild- of dwars-

bogen naar  de graatbogen — maar) van de graatbogen naar 

de dwarsbogen of schildbogen, terwij l zij  zich onderling in 

de toplij n kruisten. 

Fig. 63 zal deze schikking duidelij k maken. 

e constructie was minder  rationeel dan die der  gewel-

ven van het Noorden, maar  zij  gaf dezelfde doorsneden ; 

dat wil rzeggen, dat van A — den top der  schild- of dwars-

bogen — naar  15, den top der  graatbogen — de vullings-

driehoeken AB C een inspringenden hoek vormen. r 

echter  deze ontmoelingsvlakken AB , der  rijen welfsteenen, 

een onaangenaam effect maken en eigenaardige moeielijk-

heden opleveren voor  den metselaar  (die bij  het opwerken 

der vullingen een houten boog noodig had om elke laag 

te steunen) bouwde men eeu steenen nerf B  om de eiud-

vlakken der  welfsteenen in den top te ontvangen en de 

naden te bedekken. 

Aan het einde vau de 12de eeuw — toen Aquitani ë 

evenals le e en Anjou Normandisch waren — verkreeg 

dit gewelfsysteem niet alleen in deze streken de overhand, 

maar  werd het ook zelfs in Engeland aangenomen. 

, gedurende de eerste jaren van de 13de eeuw, moest 

het in de provincies van het continent, langzamerhand plaats 

maken voor  de wijze van welfbouw iu e de France, en 

werd dit systeem definitief aangenomen. n Engelaud echter 

bleef het standhouden niet alleen, doch werd het zoodanig 

uitgewerkt en verbeterd, dat eeu geheel op zich zelf staand 

systeem ontstond tegenover  het Eransche. e wijze waarop 

de rijen welfsteenen der  vullingen van de gewelven op de 

bogen werden geplaatst, in e de France ontleend aan de 

e kruisgewelven, in Engeland aan den koepel, leidde 

tot bijzondere gevolgen. n Frankrij k bleven de vlakkeu 

der vullingen altij d concaaf; terwij l zij  in Engeland tenslotte 

aan de binnenzijde, zelfs convex werden of wel, kromlijnige , 

omgekeerde kegels vormden, en dus aanleiding gaven tot 

vormen die bijgevolg in het geheel niet met huu origine 

overeenkwamen. 

r  wanneer  men de Gothische bouwkunst bestudeert, 

komt meu spoedig tot de erkenning, dat steeds met zulk 

eeu uiterste gestrengheid aan een eenmaal aangenomen prin -

cipe werd vastgehouden en daarop voortgebouwd, dat men 

t°t uitkomsten geraakte die zeer  vreemd schijnen en ver-

wijderd van het punt waarvan men uitging. 

Voor hem die de bouwers, in huu onafgebroken pogen 
e « streven nauwkeurig en geheel volgt zijn de verschillende 
overgangea echter  niet alleen goed waarneembaar  maar  blijken 
Z,J tevens geheel volgens redeneering afgeleid; zij  schijnen 

evenwel grilli g en zonder  reden wanneer  men den gang der 

°"twikkelin g een oogenblik verlaat. 

n moet het dus ook niet te streng afkeuren, dat zij  die 

geen constructeurs zijn, hun oordeel uiten over  hetgeen zij  direct 

//zien"  zonder  er  den oorsprong en den zin van te begrijpen, 

wel mag men hun verwijten, dat zij  hun oordeel willen 

doen gelden en de kunstenaars van onzen tij d minachten 

die in dat lange werk van het inenschelijk vernuft, hulp-

bronnen en nuttige leiding meenen te vinden. Een ieder 

kan, wanneer  het een kunstwerk geldt, zijn gevoelen uit-

drukken en zeggen : //dit behaagt mij" , //dat behaagt mij 

niet,"  maar  het kan niemand veroorloofd zijn om het pro-

duct van redeneering eu vernuft anders dan door  redeueering 

te bcoordeelen. t staat een ieder  vri j  om niet te willen 

aannemen dat een loodlijn op een rechte neergelaten, twee 

hoeken van 90° vormt, maar  het gaat niet aan om te be-

letten, dat de waarheid er  van door  anderen wordt be-

wezen en erkend. e Gothische bouwkunst mag iu ver-

schillende vormen soms mishagen, maar  indien men voorgeeft, 

dat zij  slechts het product is van toevalligheid en onwetend-

heid zoo nemen wij  de vrijhei d om het tegendeel te be-

wijzen en daarna van haar  een voor  ons nuttige studie te maken. 

Alvorens nu dit hoofdstuk over  de gewelven te sluiten 

willen wij  nog nagaan hoe de Anglo-Normandiërs huu koepel 

vervormden tot een gewelf dat, ofschoon in vorm, ver  vau 

het halfcirkelvormig e gewelf verwijderd was. Wij  hebben 

er  hiervoor  op gewezen hoe de constructeurs van Aquitanië-, 

Aujou , du e en die in Engeland er  toe kwamen om aan 

het kruisgewelf nog een steenen boog toe te voegen, ten-

einde de ontmoetings-vlakken der  welfsteenen in de toplij n 

te bedekken; d. w. z. hoe zij  dus een vierkant of lang-

werpig gewelf in acht in plaats van in 4 driehoeken ver-

deelden. t punt is van zulk belang, dat wij  onzen lezers 

verlof vragen er  hier  nog bijzonder  de aandacht op te vestigen. 

n wij  ons een gewelf voorstellen dat voor  de helft 

is gebouwd door  Fransehen, aan het begin der  13e eeuw, 

en voor  de andere helft door  Anglo-Normandiërs, zoo zullen 

we dus in horizontale projectie verkrijgen wat tig. 61resp. 

bij  A en bij  B aangeeft. — Onnatuurlij k komt het ons 

dus in het Anglo-Normandische gewelf (B) niet voor, dat 

de top van den schildboog G met dien der  graatbogen

werd vereenigd door  een boog , die de ontmoeting der 

vullings-driehoeken E en F bedekt. e driehoeken 

zijn zuiver  afgeleid vau het koepelgewelf; we hebben vier 

hoekgewelven (pendentiefs) die elkaar  in C  ontmoeten. 

e gewelven van Aquitani ë (of de oorspronkelijke Anglo-

normandisch-gothische) hebbeu buitendien de toppen der 

schildbogen lager  dan die der  graatbogen eu hun tracé 

is overeenkomstig de aangave in fig. 65. e figuur  doet 

duidelij k zien dat het Anglo-Normandische gewelf niet anders 

is dan een halfcirkelvormig e koepel die door  vier  bogen in 

dri e hoeken is verdeeld; de kruisbogen zijn halfcirkcls. Op 

dit tracé van bogen werden de rijen welfsteeneu der  vul-

lingen geplaatst zooals bij  G wordt aangegeven n Frank-

rij k daarentegen had de sluiting van het gewelf op twee 

graatbogen en vier  schildbogen, van overigens dezelfde 

afmeting en vorm plaats, zooals in H is voorgesteld. 

Ofschoon dus de voorname bogen van het Eransche en 

Engelsche gewelf een zelfde tracé mogen vertoonen, zoo is 

de wijze van vullin g tusschen de bogen verschillend; in 

Frankrij k is zij  direct aan het e kruisgewelf ont-

leend en in Engeland afgeleid van den koepel. e toe-
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voeging echter  van den verbindingsboog tusschen den top 

der schild- of dwarsbogen en dien der  graatbogen geeft — 

hoe verschillend de grondbeginselen van constructie dezer 

beide gewelven inogeu zijn — hun een gelijk voorkomen ; 

vaste regel is evenwel die toevoeging niet. — 

Terwij l men in lie de Frauce en de naburige provincies, 

aan het einde der  12e eeuw zelden anders dan gewelven 

met graatbogen bouwde, die door  dwarsbogen werden ge-

kruisd — (dat is dus volgens een vierkantplan en gesloten 

door  gebogen driehoekige vullingen) zooals onze fig. 55 

doet zien — zoo zocht, men in het Westen wel dezelfde 

lichtheid zoo in werkelijkheid als in voorkomen te ver-

krijgen , doch steeds met behoud van het een en ander  van 

den koepel. 

Er bestaat, nabij  Saumur, een kleine kerk, waar  men op 

sprekende wijze vindt uitgedrukt hoe dc coustructeurs van 

het Westeu zweefdeu tusschen de nieuwe bouwwijzen van 

het ,/domaine royale"  en tusschen de traditio n uit Aquitaui ë ; 

het is de kerk vau ; beide systemen ziju er 

vertegenwoordigd. e eerste travee van het gebouw, met 

enkel ruim , tot aau de facade, is overwelfd, overeenkomstig 

het plan fig. 66. Van A naar  B is een zware dwarsboog 

geslagen, van A naar  C en van B naar  loopen in gebroken 

lij n twee graatboogen, (dat slechts rondstaven van halfcirkel -

vormige doorsnede ziju). Een tweede dwarsboog EF — van 

gelijke doorsnede, kruist de twee diagonalen. EG en F G 

zijn secondaire diagonaalbogen die de hoofd-graatbogen in

en  ontmoeten. e vier  driehoeken, begrepen tusschen de 

punten E, G, T, zijn volgens de methode van Aquitani ë of 

wel volgens de Anglo-Normandische, gesloten, d.i. overeen-

komstig de grondbeginselen van den koepel. e vier  andere 

driehoeken , , , C F  zijn gesloten volgens 

het Fransche systeem, terwij l toch de spanbogen , , 

N  en , tusschen de toppen der  schildbogen en de 

kruispunten  en , aanwezig zijn en binnen de toplij n der 

vullingen voorspringen. e bogen zijn zelfs geornamenteerd 

met relief-beeldhouwwerk. e driehoeken AE  en BF  ziju 

op Fransche wijze met schuinsche vullingen gesloten. Een 

halven (steun) dwarsboog tusscheu G en  meende de con-

structeur  echter  te moeteu behouden als sluitboog tot aan den 

top viin den grooten dwarsboog AB . Een doorsnede volgens 

GS wordt dan zooals fig. 67 voorstelt. 

Om ons eeu juist denkbeeld ervan te maken hoe zich 

dit gewelf voordoet geven we in fig. 68 een perspectivisch 

aanzicht. n het //dotnaine royal"  zou men de vullings-

driehoeken (lig. 66) , , , CF  gesloten hebben, 

door  de rijen welfsteenen tusschen de schildbogen , G 

enz. eu de dwars- en graadbogen , ,  te. plaatsen 

geheel, zooals men voor  den driehoek AE  deed. 

Zoolang als het gewelf van Aquitani ë en het Anglo-Norman-

dische zijn kruisbogen zeer  verhoogd behield, evenals die 

van het oorspronkelijk Fransch-Gothische, was het voorkomen 

van die gewelven nagenoeg hetzelfde; maar, in Frankrij k 

leerde men, sedert het einde van de 12de eeuw, het 

eigenaardige voordeel inzien van de sluitiug der  schild- en 

dwarbogen op hetzelfde niveau met die der  kruisbogen te 

brengen, waardoor  1"  hoogere lichtopeningen konden ver-

kregen worden en 2"  de bindbalken der  getimmerten over 

de welven konden heengaan zonder  de zijmuren buitenmatig 

te verhoogen. n de Anglo-Normandische provincies, waar 

men deze verbetering wilde uavolgen, stuitte men op een 

moeielijkheid; het principe van constructie der  sluitingen 

afgeleid van den koepel leende zich slecht tot die nieuwe 

toepassing. 

(Wordt vervolgd.) 

. 
— c stadsschouwburg nadert in zooverre zijne vol-

tooiing, dat van de zijgevels reeds hier  en daar  de steiger-
werken worden weggenomen en de architectuur  op die 
plaatsen bloot gekomen is. Echter  is het nog niet mogelijk 
een totaal-indruk van het gebouw te verkrijgen, aangezien 
nog vele bijkomende, zaken ontbreken, die niet nalaten 
zullen het geheel nog zeker  cachet te verleenen. e 
behooren in de eerste plaats de gevelbekroning van de 
middenpartij  en de ijzeren marquise vo- r de rijtuigen , die 
langs den geheelen voorgevel komen zal. 

T N . 

— e tentoonstelling te Antwerpen belooft wel belang-
rij k te zullen worden. Evenals bij  de vorige zullen de 
hoofdgebouwen zich groepeeren om de as van de Zuiderlei, 
doch zich zoodanig uitstrekken naar  de Scheldezijde, dat 
de machinegalerij, waaraan reeds duchtig gewerkt wordt, 
in de as vau het nieuwe stedelijk museum komt. Achter  dit 
museum komt het gebouw van de schoone kunsten, welks 
administrati e is opgedragen aau een Comité van de //So-
cicté e de l'eucouragement des Beaux Arts" . 

Eigenaardig is reeds omgesprongen met de prijsvraag voor 
den hoofdgevel der  tentoonstelling, waarover  onze corres-
pondent uit Antwerpen reeds eenige mededeelingen heeft 
gedaan en waarop we nader  zullen terugkomen. t bekroonde 
ontwerp — dat des heeren Truiman — vertoont slechts weinig 
nieuwe opvatting en hoeft zich blijkbaar  niet geheel kunnen 
onttrekken aan den invloed der  Parijsche tentoonstellings-
gebouwen. e meeste inzenders hebben — als altij d bij  dergelijke 
prijsvragen — huu heil gezocht iu de vormen der  klassieken, 
die langzamerhand op alles gaan gelijkeu, behalve op klassiek. 
n België gaat dit op gezag der  //publieke opinie"  dat 

niet duldt dat een tentoonstelling anders zij  dan klassiek. 

t beweren de concurrenten althans. 
t kan ook wel aan de concurrenten liggen! 

— e Academie des Beaux-Arts te Parijs heeft den //Prix 
de "  voor  bouwkunst toegekend aan deu heer  Chaussemich. 

N ENZ . 

j  den dienst der  gemeentewerken te 's Gravenhage is tot tijdelij k opzich-
ter  benoemd de heer  F. 11. Seheltenia, architect te Nijmegen. 

E , 

T E . 

Verschijnt jaarlijk s in 6 afleveringen, elk bevattende 6 

platen. Prij s voor  leden van het Genootschap f 6.—, voor 

niet-ledeu f8.— per  jaargang. 

e omslag van boveugenoemd plaatwerk, dat zijne iutee-

kenaars door  het geheele land vindt, is beschikbaar  vooi 

advertentiën op de bouwkunst en aanverwante vakken be-

trekkin g hebbende. e breedte der  kolommen is 9 -

e prij s der  advertentiën f 0.25 per  strekkende . Bij 

abonnement wordt eene aanzienlijke kortiu g toegestaan. 

Voor inlichtingen wende men zich tot deu len Secretaris 

van het Genootschap, l te Amsterdam. 

E G N°. 33. G 19 AUGUSTUS 1893. 

Uitgevers: J. VAN T &  ZOON te . 
. 

E VA N A T A : 

. G. JANSEN, G. A . , W. T Czx., 
. E J O N G  en , J . E . 

Bijdragen tc adressecren aan den r W. T C/ . .V, 
Uegnlieregracht 120 tc Amsterdam, en al wat dc Administrati e van 
het Genootschap betreft, aan deu len S American hold te 
Amsterdam. 

N VA N T » . 

liet orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. e joarlijksch e contributi e 
voor  bet lidmaatschap bedraagt: 

\ oor  gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
kunstlievende leden  10.—

ti buitenleden » 7.50 

N V A N T . 

1". Als buitenlid is toegetreden de heer  A . , bouw-
kundige te Vlissingen. 

2". t jury-rappor t van de door  het Genootschap uit-
geschreven prijsvraag : een eetkamerbctimmering is nog niet 
ingekomen. 

3". n deu loop der  volgende maand zal den inteekenaars 
de 3de eu 4de afl. van „de Architect"  toegezonden worden. 

4°. e antwoorden op de prijsvragen voor  diploma's, ten 
behoeve van de tentoonstellingen te Winschoten, zijn — 
uitgenomen de eerstbekroonden — aan de resp. correspon-
dentie-adressen teruggezonden. 

Namens het Bestuur, 
 \e Secretaris, 

C. W. . 

. 
(Naar  art. „Construction "  uit S c raisonné 

de ('architectur e francaiee", door  .1. E. VA N . 

(Zie de plooi, gevoegd by  32.) 

(Vervolg van bh. 13li.) 

^ ij  zeiden hiervoor  dat onder  de ontmoeting der  rijen 

welfsteenen een soort graatboog werd aangebracht. Wanneer 

iu een Anglo-Normandisch gewelf — waarvan wij  in lig. 

de doorsnede geven — samengesteld werd overkoinstig 

het tracé A, zoo kon zulk een boog, die de toppen B eu C 

vereenigt door  zijn voldoende kromming, groote kracht wor-

den verleend ; doch wanneer  de constructie — volgens de 

nieuwe Fransche methode — plaats had overeenkomstig 

de aangave bij , zoo werd de boog C E zeer  flauw en kon 

Ws ook slechts weinig sterk zijn. Bij  ccn groot gewelf kon 

er  dus vrees ontstaan dat die boog, in het midden van zijn 

lengte bij  G zou door  zetten. Om dit gevaar  tegen te gaan, 

weken de Anglo-Normandieërs echter  niet van huu methode 

voor  liet sluiten van welven af — doch gaven zij  er  de 

voorkeur  aan om de zwakke punten G door  nieuwe voor-

! springende bogen te steunen en kwamen zoodoende van een 

samenstelling als  aangeeft tot eene zooals bij  is voor-

gesteld. 

Bij  beschouwing nu van het gedeelte , ziet men 

in dat het inwendig oppervlak — door  de dispositie van de 

rijen welfsteenen der  vullingen — reeds veel op een gedeelte 

van een kromlijnige n concaven kegel begint tegelijken. — Een-

maal op dezen weg werd het Fransche gewelf, spoedig geheel 

'door  de Anglo Normandische constructeurs vergeten. Volgens 

geheel vrij e en eigene opvatting ontwikkelden zij  liet prin -

cipe, dat zij  oorspronkelijk , misschien slechts onwetend hadden 

aangenomen; zij  maakten van het Gothische gewelf slechts cn 

netwerk van kruisende bogen, die elkander  wederkeerig 

steunen en vullingen dragen waarvan het oppervlak nauwelijks 

concaaf is. 

n het midden van dc 13d"  eeuw reeds, bouwden zij  het 

koor  van den kathedraal van Ely, waarvan de hooge gewd-

 ven in horizontale projectie ziju voorgesteld in tig 70 — en 

in welke figuur,  dc doorsnede C  genomen is volgens de 

lij n C' . 

Zij  verlieten zich geheel op de kracht van elkander 

steunende en dragende bogen cu aarzelden dus niet om de 

toppen O' en ' van de schildbogen El? boven dc sluitingen 

! G aan tc brengen, ten einde zeer  hooge lichten te hebben 

— zooals dc doorsnede C  doet zien. 
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n fig. 71 geven wij  het persptctievisch aanzicht van 

een geboorte der  welven van het koor  in deu kathedraal d'Ely . 

Een groot deel der  bogen vormen een kromlijni g 

concaaf kegelvlak, en om dat effect nog meer  te doen uit-

komen heeft de constructeur  al die bogen, op den abacus 

van hel kapiteel, in eeu dichten buudel vereenigt, waarvan 

wij  in fig. 71 bis, bij  A de voeling aangeven en bij  C de 

horizontale doorsnede ter  hoogte van B (iu fig. 71.) 

Terwij l deze doorsnede, van  naar  E, eeu aaneengesloten 

veelhoek vertoont, springt zij  van G naar  E, zijude de 

schildboog, plotseling terug; want aangezien de geboorte 

van dezen schildboog hooger  is gelegen dan die der  graat-

eu dwarsbogen moet de steenvulling G F vertiknal volgens 

deze lij n opgaan. e gewelven vertoonen dus, tot aan de 

geboorte der  schildbogen, een zich van de constructie vrij -

makende groep van bogen die den schijn geven van licht-

heid doch in werkelijkheid een zware compacte massa vormen. 

Terwij l nu de Anglo-Normandische bouwers — zooals 

wij  hiervoor  zeiden — de toppen der  schildbogen en die 

der kruisbogen in het zelfde niveau wenschten te behoudeu 

— maar  bij  hun verschillende coinbinat ën wel zeer  werden 

belemmerd door  die terugspringende vertikale vlakken GE 

— zoo kwamen zij  er  toe om de dwars kruis- en ne-

veubogen op de zelfde hoogte met de schildbogen te laten 

ontspringen. e aanwezigheid van het vertikale vlak FG — 

naast de gebogen vlakken , was, voor  de t, rationalisten" 

niet logisch en het effect was zeker  slecht. , terwij l 

dun alle b gen van het gewelf in het zelfde niveau ont-

sprongen meenden de Eugelsche bouwers ook de toppen der 

kruis - en dwarsbogen in een zelfde horizontale lij u te moeten 

plaatsen — hetgeen ten gevolge had dat die bogen zeer 

gedrukt werden. 

Zoo kwam men cr  in Engeland dus toe, om voor  de 

dwarsbogen van den puntboog cn voor  de kruisbogen van 

den halfcirkel af te zien, —; en daarvan eenvoudig bogen 

te maken die uit deelen van ellipsen zijn samengesteld; 

alleen voor  de schildbogen behield meu bogen door  drie 

punten, zooals fig. 72 doet zien ; de toppen A B en C 

zijn iu ecu zelfde horizontaal vlak gelegen. 

c samenstelling der  gewelven op die wijze, met een 

bundel van op cene hoogte ontspringende bogen, behoefde 

slechts weinige phases door  te maken, om over  te gaan in 

een combinatie vau omgekeerde, kromlijnig e pyramides, en 

tegen het einde der  14de eeuw kwam men in Bugeland 

werkelij k tot deze vormen — zooals lig. lilis  doet zien.' e 

gewelven ziju echter  niet gesloten door  gemetselde vullingen 

die op bogen dragen — het ziju gewelven die uit groote, 

zuiver  naar  den vorm behakte stukken steen samengesteld 

ziju en waarin op kunstmatige wijze de verschillende gebo-

geu vlakken moesten tc voorschijn geroepen worden. u onze 

l i ' , li  wijzen wij  er  bijv. , in de voorstelling van den eet ra-

dos, op hoe zich dc dwarsboog ABC' voordoet. 

liet is aldus dat dc Anglo-Normandische bouwmeesters 

door  een opeenvolging van overigens zeer  logische overgan-

gen van den koepol tot deze zoo vreemd geconstrueerde ge-

welven geraakten cn zich dus geheel van de Frauschc samen* 

-telling verwijderden. n Normandië vonden deze gewelven 

nooii toepassing, maar  toch deed zich de Engelsche invloed 

er eenigszins gelden, zoodat men ook dikwijl s van de oor-

spronkelijk e wijze van samenstelling (met bogen en door  hen 

gedragen gebogen vullingen) afweek en maakte men dan 

zoowel iu Nortnandië als in Brelagne gewelven die samen-

gesteld waren — hetzij  door  groote aan de binnenzijde sierlijk 

behakte stukkeu steeu, eu die, teugevolge hunner  vorm, elkan-

der zouder  hulp der  bogen, hielden of wel door  steenen plafonds 

die op de bogen werden gedragen. n de kerk van //la Ferté 

Bernard"  ziet men keurige kapellen die op deze wijze over-

welfd zijn, tig. 73. e zuilen op de graatbogen gebouwd 

en aan hun boveneinde, door  bogen vereenigd, dragen 

de in caissons gebeeldhouwde overdekking. e constructie 

is «ven smaakvol als vernuftig; maar  men zou hier  vier-

kante vensters willeu zieu ; want de schildbogen — uit twee 

bogen samengesteld, hadden niet langer  reden van bestaan. 

Al s laatste uiting moest het Gothische gewelf noodzake-

lij k daartoe komen. r  men kan toch reeds aannemen 

dat de grens van het systeem bereikt was toen zij  eenvou-

dig hierop neer  kwam, dat de vakken tusschen de bogen 

door  plafonds werden gesloten en men geheid naar  dc be-

hoefte, het aantal dier  bogen zoover  uitbreidde, dat daartus-

schen vlakken werden verkregen die gemakkelijk door  ecu 

of twee steenen kuudeu gevuld worden. Volgens deze op-

vatting werd, in het begin der  renaissauce, veel gebouwd 

en dikwijl s met succes — zoowel iu kerken als in burger-

lijke n bouw. 

Wi j  moeten zelfs erkennen, dat de architecten der  Eran-

sche renaissance met een groote vrijhei d gebruik wisten te 

maken van de Gothische methodes aangaande de constructie 

der gewelven en dat zij  — zich vri j  makeude van de ge-

woonten waaraau de meesters der  15de eeuw zich vast-

hielden — bij  de nieuwe vormen de hulpmiddelen toepasten 

welke door  de wijzen van constructie uit dc middeleeuwen 

werden geboden. 

n het begiu der  10de eeuw werden de caissousgcwelveu 

veelvuldig toegepast, waardoor  de bouwmeesters ruim in staat 

werden gesteld om die gewelven met rijk e beeldhouw werken 

te versiereu en zoodoende een tot nog toe ongekend effect 

te verkrijgen. 

Veelvuldige toepassing vond deze constructie bij  het over-

welven van galerijen of trapportalen — lig. 71. — Elk der 

sluitstccucn A van de dwarsribben is van zoodauigen vorm 

dat ook voor  de langsribben, goede steunvlakken B worden 

verkregen. e steenen  liggen eenvoudig iu eeu sponning 

vau de ribben, zooals de detail doet zien : hier  is A' de 

doorsnede van een dwarsboog; B' is een der  stukken van de 

rechte langsribben en ' is de doorsnede van een plafondsteen. 

e constructie is zeer  eenvoudig en gemakkelijk van Uit-

voering, aangezien dc steenen geheel afgewerkt en behakt 

worden aangebracht. n ziet lot hoever  de Gothische bouff' 

meesters in de combinatie van huu gewelven giugen. '1 ; | :1 ( 

de artisteu der e weken veel verder  vau het hcüiU" 

sel der  constructie af, want, bewaarden zij  in hun vormen 

ook al langen tij d veel van dc Gothische tradition , hun 

samenstelling van deze soort gewelven werd van geheel 

andere opvatting. Zij  behandelden ze als gewone tongewelven 

en beschouwden dc graatbogen niet meer  als onafhankelijk 

ribben. 

Gedurende de 15de en ltid o eeuw wisten de Engelschen 

en Normandiërs van hun gewelf-constructie verrassen* 

kunstwerken te maken. e architecten van e de France, 

van Champagne en Bourgogne behielden, zelfs tot in het 

laatst van het Gothische tijdvak , veel meer  soberheid in 

nun constructie en uitvoering. 

t verschillend karakter  der  volken teekent zich altijd , 

met groote vrijhei d in hun kunstwerken af en voorname-

lij k in die welke voor  een groot deel het resultaat van 

redeneeriug zijn. e Normandiërs toonden altij d veel meer 

goede practici dan uitviuders te zijn. Zij  wisten zich steeds 

de nieuwigheden hunner  naburen toe te eigenen eu er  voor 

zich zelf parti j  vau te trekken. n moest bij  hen nooit 

die uitingen van groote verbeeldingskracht, die schoone 

coucepties zoeken welke het meer  zuidelijk genie eigen 

zijn, maar  wel vernuftige, goed doordachte toepassingen en 

eeu zorgzame en correcte uitvoering. — e eigenschappen 

laten zich in alle Anglo-Normandische gebouwen van de 

12de en de 13de eeuw ontdekken. Nergens echter  viudt 

uien die vrijhei d van opvatting eu die verscheidenheid in 

toepassing welke steeds de Eransche constructie teekent. 

Een of andere methode van constructie — ééns als goed 

aangenomen werd door  de Anglo-Normandiërs tot het uiterste 

uitgewerkt en tot volmaaktheid gebracht — terwij l de 

Fransche bouwmeesters steeds naar  nieuwe en meer  verheven 

toepassingen streefden. 

u bouwwerken ziju over  het algemeen met meer  zorg 

uitgevoerd dan de Fransche doch . . . terwij l in deze steeds 

tal vau verscheidenheden en uieuwe inspiraties zijn te ont-

dekken, zijn die van hen alle aau elkander  gelijk of zeer 

weinig verschillend. 

t is eeu eigenaardig en belangrijk verschijn-

sel dat de door  jonge volken opgerichte monumenten eeu 

meer  soliede karakter  dragen dau die vau oudere volken; 

het is, alsof deze laatste gedachtig wareu aan hun naderend 

einde eu daarom zich met constructies van meer  tijdelijke n 

aard tevreden stelden. 

t schijnt niet de volken te zijn als met den mensch; 

een jonge man zal in het algemeen solieder  bouwen, dau 

iemand van zeventig, omdat hij  ziju naderend einde niet ge-

voelt eu hij  schijnt te gelooven dat alles wat hem omgeeft 

zoolang zou kunnen duren als hij  zelf en evenals de mid-

delbare leeftijd een eigenaardige mengeling toont van jeug-

dige kracht en van veroudering, verraden ook de gebouwen 

uit de middeleeuwen deze elkaar  tegengestelde eigen-

schappen. Temidden der  volken welke — zooals bijv . die 

van Normaodië en Bourgogne — van jeugdige kracht zijn 

doordrongen — vindt men veel machtiger  en solieder 

bouwwerken dan bij  dc bewoners der  oevers van de Seine, 

de e en de , wier  zeden cn gewoonten, nog in 

de 12de eeuw — e tradities verraden. — Zelfs nog 

de inwoner  van Bourgogne heeft op den Normandiër  veel 
v°»r , doordien hij  met levendiger  verbeeldingkracht is be-

gaafd eu ccn meer  zuidelijk temperament bezit; zijne mo-

"uiuenteu uit het e tijdper k dragen ecu karakter 
V:"> macht welke men te vergeefs iu de overige provincies 
V i l "  Frankrij k zou zoeken. En toen dc Gothische wijze van 

constructie zich begon tc ontwikkelen, maakt hij  zich daar-

van geheel meester  en past haar  met ongewone energie toc-

isschien bezit hij  eeu minder  vaste smaak dan dc bewoner 

n dc oevers der  Seine en , zijn nabuur; maar 

zeker  heeft hij  meer  dan deze, het besef van eigen kracht, 

het bewustzijn van zijn langen duur  en vau de middelen 

om die jeugdige eigenschappen te ontwikkelen. 

t gebied dat hij  bewoonde scheen hem te hulp te 

komen, want het leverde hem uitstekende materialen vau 

groote afmetingen, die zich geheel leende tot de stoutheid 

zijner  verbeelding. n de bekken der  Seine, , en e 

(in het oude Frankrijk ) daarentegen zijn de door  den bodem 

g eboden materialen licht, fij n en van weiuig weerstand; zij 

moesten wel de gedachte aïn stoutheid van constructie af-

'eiden doch, daar  tegenover  den bouwer dwingen om door 

vernuftige combinaties aan te vullen wat aau de materialen, 

door  huu geaardheid, ontbrak. 

Er moet met de aanwezigheid eu met het bezit dezer 

verschillende materialen rekening gehouden worden en inet 

den iuvloed van hun hoedanigheid op de door  de constructeurs 

toegepaste methodes; doch afgescheiden van deze bijzondere 

eigenschappen der  grondstoffen voor  den bouw herhalen wij 

nogmaals dat het karakter  der  bewoners van deze provinciën 

groote verschillen aanwijzen die zeker  op de middelen van 

invloed waren, door  beu toegepast. 

Een volkomen overgang en verandering is waartenemen. 

Van de e coiistructicu blijf t niets meer; het 

beginsel van evenwicht, waarbij  de verschillende krachten 

worden satuengesteld of opgeheven, heeft het oudere systeem 

van stabiliteit vervangen. 

(Wordt vervolgd.) 

. 

— e van Beeldende , te Amster-
dam. e hoogleeraar-directeur  van bovengenoemde inrichtin g 
brengt ter  kennis van hen, die voor  deu cucus 1893/94 
tot de lessen wenschen tc worden toegelaten, dat zij  daar-
van schriftelij k aan hem moeten kennis geven vóór 11 Sept. a.s. 

—  Te , op het eiland Wieringen is Zondag 
het dak van het koor  der  hervormde kerk, dat al lang op 
het invallen had gestaan, ingestort. Glazen werden verbrij -
zeld, de stukken van den ouden muur meegevoerd. Om tien 
uur kwam de gemeente op met baren ring-predikan t om 
godsdienstoefening te houden en het Avondmaal te vieren, 
doch de Burgemeester  vond geene vrijmoedigheid het oude 
gebouw voor  de godsdienstoefening open te stellen. 

e Burgemeester  heeft al sinds eenigen tij d gewerkt om 
die kerk de noodige herstelling te doen ondergaan, maar 
hij  vond daarbij  niet voldoenden steun. 

G T E . 

t beltuur  der  Arckacologisohe Vereeniging te a heeft verslag 

uitgebracht vau de werkzaamheden aan de temnela te Prambanan en Sódji-

wan U  durende de maand i 1 SO*!. 

Aan den voet der  Prambanan-temnela werd de ontblooting van den ateenen 

wand voortgezel. Nieuws werd daarbij  niet gevonden ; de wand zet ziet» ou. 

afgebroken een weibig geschonden voort; alleen helt lii j  op enkele plaatsen 

over, doeli t zal niet k zijn , dit le herstellen. Wij  zijn nu ge-

vorderd tot ongeveer  de helft der  westelijk,- face, doch dit gedeelte, het 

moiielijkste, zal wel niet zoo spoedig gereedkomen, daar  wij  hier  door  dc 

enorme massa steenen moeten heenbreken, afkomstig van do ontblooting 

der hoofd-tempcls, nu twee jaren geleden. Wij  hopen evenwel tegen liet 

einde der  volgende maand deu wand tut deu grenaweg (noordelijken uitgang 

der tempelgroep) ontbloot te hebben. 

Aan hel boren van gaten, mz. ter  herstelling der  gebroken godenbeelden 

wordt met ijver  gewerkt, terwij l ook nog andere kleine werkzaamheden op 

het terrein, iu het belang der  conaer-veering en netheid der  tempelgroep, 

verrich t wordeu. 
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t het ontbieden vnn deu Södjiwnn-tempel kwamen wij  gereed. Uit een 

archneologiseh oogpunt kregen wij  daarmede een schoon resultaat, door  het 

vinden op cen altaar  en in nissen van beelden, die op het zuiver  boeddhistisch 

karakter  vau dezen tempel wezen. t aanzien van dezen tempel is zoowel 

uiterlij k als innerlij k uiterst eenvoudig; de wanden ziju sober  georneerd, dc 

inwendige zelfs in het geheel niet; ter  halve hoogte zijn zij  voorzien van 

poortvormigc ramen zonder  ecnig versiersel. c trap heeft eenige weinige 

versiersels link s cn rechts, doch is. heinas. zeer  geschonden. 

r  den hoofdingang (eene hooge, smalle poort) daalt men ecnigszins af 

in dc tempelkamer j achter  in, tegen den oosteljjken wand nnn, bevindt zich 

over  dc geheele breedte der  kamer, dus van den noordelijken tot den zuide-

lijke n wand, eene console, waarop cen altaar  en twee voetstukken voor  beel-

den voorkomen. Op h-t noordelijk voetstuk rust eeu nog geheel ongeschonden , 

schoon gebeiteld Boeddhabeeld, terwij l het hoofdbeeld, een zittende Boeddha, 

echter  uit zachte, witte steen gehouwen, aan stukken op den bodem der 

kamer wordt gevonden. t beeld, waarvoor  blijkbaar  het zuidelijk voetstuk 

bestemd is geweest, werd niet gevonden, zoodat het vermoeden gewettigd is, 

dat het in vroeger  tijden vóór dc instortin g weggenomen is. n de noorde-

lijk e en zuidelijke wanden bevinden zich. in nissen, twee rij k geornamenteerde 

beelden van goden uit het Boeddha-pantheon ; jammer genoeg waren beide 

door  neergevallen stukken van de coupole geschonden. 

e punt voor  het altaar  werd uitgegraven; daarin werden gevonden eenige 

dunne gouden plaatjes, voorstellende een schilpad, een naga enz., en eenige 

verkoolde beenderen. n urn met asch werd vergeefs gezocht. n den N.W. 

hoek werden de resten van een geraamte gevonden, waarvan de schedel vri j 

goed geconserveerd was gebleven. 

Wr j  nemen ons voor, dezen tempel, na geheele ontblooting, te doen opme-

ten cn komen er  dan nader  op terug. 

r  de krachtige hulp vnn ons bestuurslid, den heer , admi-

nistrateur  van Tandjoeng-Tirto, werd de Tjandi g onderhanden 

genomen ; het omstaand geboomte de hinderlijk e paggers werden verwijderd , 

zoodat deze tempel thuns van dri e kanten reeds op verren afstand in het 

oog valt. Natuurlij k werd ook dc tempel zelf van alle onkrui d gezuiverd. 

T N . 

e trotsclie brug over  de East rivier  tusschen New-York 
eu Brooklijt i is sedert eenige jaren in gebruik en voldoet 
zoo goed, dat men de Amerikaansche hoofdstad, die, zooals 
bekend is, op een eiland gebouwd is, ook aan de andere 
zijden met de omliggende voorsteden door  bruggen wil 
verbinden.  allereerst kwam in aanmerking de over-
brugging van de , waardoor  New-Ycrsey in 
gemeenschap met de hoofdstad zou komen. Voor  dit doel 
werd een prijsvraag uitgeschreven; men verlangde een 
ontwerp voor  een brug met acht spoorbanen, rijtuig - en 
wandelweg, liggende 150 Eng. voeten boven hoog water 
met spanningen van 900, 1700, 1150 en 900 voet, teneinde 
zoo weinig mogelijk het kolossale scheepvaartverkeer  te be-
lemmeren. Uit de vele ingekomen plannen is gekozen dat 
van den heer  J . W. Bakt. 

Volgens dat plan zal de onderzijde der  brug 150 Eng. 
voet boven hoog water  liggen en de bovenkant der  rails 
151. voet. c spanningen zullen zijn, als boven is gezegd. 

Eeu pier  aan de zijde van New-Yersey zou een groote 
aanwinst voor  dc scheepvaart zijn. c breedte der  brug zal 
120 Eng. voet, of ruim 36J meter  zijn en geconstrueerd 
om veilig een gewicht van 14,400,000 kg. te kunnen dragen. 

Bij  deze nieuwe constructie, eene uitvindin g van den 
heer  Balet, waarvoor  hij  reeds gepatenteerd is, zal door  een 
gecombineerd stelsel van draag- en hangbrug, het daarvoor 
benoodigde materiaal belangrijk gereduceerd kunnen worden, 
in verhouding tot vroegeren bruggenbouw. n de construc-
tie van de brug over  de Forth in Engeland, met eene 
lengte van 5100 Eng. vt., met twee spoorbanen, is 42,000,000 
kg. staal gebruikt. Voor  de brug over  de , ofschoon 
slechts 4600 voet lang, mtiar  daarentegen met S spoorbanen, 
zal slechts benoodigd zijn een gewicht van 32,550,000 kg. 
staal. 

Een merkwaardige verbetering in het systeem van den 
heer  Balet is ook deze, dat de uitzetting of inkrimping 
van de stalen kabels, bij  de brug gebezigd, geheel geneu-

traliseerd wordt. t dit verschil groot is, bewijst, dat het 
verschil in hoogte boven het water, tusschen de hoogste 
en laagste temperateur  der  lucht, voor  de Brooklijn-bru g 
ongeveer  5 Eng. vt. bedraagt, alleen veroorzaakt door  de 
uitzetting van het metaal der  kabels. 

Bij  de constructie is tevens gelet op de stoornis door 
hevigen winddruk op de brug uitgeoefend en is zij  gewaar-
borgd tegen zijdelingscheu druk , door  de hevigste orkanen 
daartegen uitgeoefend. 

e bouwkosten zijn geraamd op 60 millioen dollars, 
waarbij  nog moet gevoegd worden de kosten voor  onteige-
ning aan beide oevers in een dichtbebouwde handelswijk. 

 Nieuw* vnn den  waaraan wij  deze bizonder-
heden ontkenen schrijf t daaromtrent nog het volgende : 

't s voor  ons Vaderland eene streelende gedachte dat de 
heer  Balet in Nederland geboren en opgevoed en daar  ook 
werkzaam is geweest, doch pijnlij k is 't te vernemen, dat 
miskenning in"  eigen land den energieken jongen man nood-
zaakte den oceaan over  te steken, naar  het land, waar  voor 
mannen met een goed hoofd en helderen blik de weg wijd 
open staat. 

t groote gebrek van den heer  Bakt in ons land was: 
dat hij  een self-made man was en niet tc t had gestu-
deerd. n Amerik a vraagt men niet waar  men zijn kennis 
heeft opgedaan, maar  de meest praclische natie der  wereld 
weet hen te gebruiken en te beloonen en zij  vaart er  wel bij . 

Wanneer  zal men in Nederland zoover  komen, dat men 
hier  dezelfde principes huldigt : thans gaan, op menig gebied, 
menigeen van hare geniaalste zonen naar  den vreemde en 
blijf t ons de magere eer, om, als hij  daar  erkend en beroemd 
is geworden, te kunnen zeggen : ,/hij  is een Nederlander" 
van geboorte ; dat hij  moedwillig door  kaste-geest voor  zijn 
vaderland verloren ging, daarover  zwijgt men. 

Volgens sommige buitenlnndschc bladen is het plan tot stichting vnn een 
e academie te , dat reeds lang in de pen was, thans, na het 

jongste bezoek van m aan dc Eeuwige Stad, zoover  gevorderd, dat 
de duitsche rijksregeering besloten heeft het voorbeeld van Frankrij k cn 
Spanje in deze te volgen cn te e eene e academie van schoone 
kunsten op te richten. Vooral van dc zijde der  Beicrschc artisten moet het 
plnn lnng tegengewerkt zijn. e academie zal gevestigd worden in het paleis 
der oude Farncsina bij  dc Porta Angelica, nan dc helling der e . 

Te r  is de vorige weck dc toren van dc in n.inhouw zijnde garni. 
soenskerk ingestort. 

N ENZ 

By . besluit is, met ingnng van 1 October, op zijn verzoek, ccnol 
ontslag verleend, behoudens aanspraak op pensioen, ann den heer  J . G. . 
van llaersoltc, ing.-veriticateur  van het kadaster  te Arnhem. 

Tot ingenieur-verificateur  van het kadaster  zijn benoemd dc heeren .1. T. 
s en J. J. dc , thans landmeters le klasse vun het kadaster, 

ter  standplaats respectievelijk te n en Amersfoort. 
Aan den heer  1). n is, op verzoek, eervol ontslag verleend al» 

adjunct-ingenieur  bij  de Staatsspoorwegen. 
Tot assistent aan dc Polytechnische school zijn benoemd: voor  graphosta-

tica cn werktuigleer, dc heer . . Verhoeeka, voor  de werktuigbouwkunde, 
dc heer  N. C. . Verdam, beiden aldaar. 

Tot buitengewone opzichters van den Waterstaat zijn benoemd dc heeren: 
W. J . ltngut Jl 'zn. ; J . . Verzijl ; T. E. . Vecscn cn J . . 

V t B T . . 

n het nrt . «Constructies"  werd dc vorige week abusievelijk geplaatst: 
„zi e dc plaat gevoegd hij  N" . 26."  dit moet zijn : N" . 32. 

E , 
T N . 

Verschijnt jaarlijk s in 0 alleveringen, elk bevattende 0 
platen. Trij s voor  leden van het Genootschap f 6.—, voor 
niet-leden f8.— per  jaargang. 

e omslag van bovengenoemd plaatwerk, dat zijne intee* 
kenaars door  het geheele land vindt, is beschikbaar  vo"1 

advertentiën op de bouwkunst en aanverwante vakken be-
trekkin g hebbende. c breedte der  kolommen is 0 c»< 

e prij s der  advertentiën fO.25 per  strekkende . 
abonnement wordt eene aanzienlijke kortin g toegestaan. 

Voor  inlichtingen wende men zich tot den lenSeoretar
van het Genootschap, l te Amsterdam. 

E G N" . 34. G 26 AUGUSTUS 1893. 

E V A A ET A : 

. G. JANSEN. G. A . , W. T C Z N . , 
. E JONG  en P A U  J . E . 

Bijdragen te adresseeren aan den r  W. T C Z N . , 
 120 te Amsterdam, en nl wat de Administrati e vnn 

het Genootschap betreft, aan den len S American hotel te 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. e jaarlijksch e contributi e 
voor  het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
» kunstlievende leden ,, 10.— 
„  buitenleden „  7.50 

E G V A N T 

. 

Nu we in alle groote steden de gevolgen kunnen over-

zien van hetgeen ik de „vrij e bouwerij"  zou willen noemen, 

is het wellicht niet van belang ontbloot het hierboven-

staande aan kritie k te onderwerpen en de kwestie over 

het al- of niet gediplomeerd zijn van Architecten, om te 

mogen bouwen, ter  sprake te brengen. 

t deze vraag ook in het buitenland ernstig ter  hand 

is genomen, bewijzen tal van schrifturen. Zoo in Engeland, 

W ook in Frankrijk , waar  verleden jaar  nog door  de 

regeering een deskundige naar ë werd gezonden om 

cen onderzoek in te stellen naar  de verplichtingen van den 

architect als garantie voor  de goede uitoefening van zijn bedrijf . 

n de  d'Architecture, schrijf t de heer  Teulère 

iets over  het diploma voor  architecten, dat ik hier  laat 

volgen, omdat veel, zeer  veel van hetgeen hij  hierover 

, ook op onze toestanden van toepassing kan geacht 

worden. 

t architectenbedrijf kan volgens hem vergeleken wor-
den met een hoogst bedenkelijk ziektegeval. 

Om de ziekte te kunnen volgen, stelt hij  zich de vol-
gende vragen: 

 Wat moet een architect zijn? 

2. Wat is tegenwoordig een architect ? 

8. e is de ziekte in zijn bedrij f ontstaan ? 

4. t welke middelen kan genezing verkregen worden ? 

1°. 
Vroegere auteurs over  architecten, van af Vitruviu s tot 

Blondel en anderen, hebben steeds te kennen gegeven 

dat een architect beschaafd moet zijn niet alleen, maar 

zeer  bekend tevens met het teekenen, wiskunde, geschie-

denis, hygiene, enz. enz. en buitendien eerlijk man zijn moet. 

t schijut inderdaad dat dit prachtige programma on-

misbaar  is voor  deu volmaakten architect. e architect 

moet de vertrouweling zijn van zijn in bouwzaken onkun-

digen patroon. Als architect beschikt hij  over  het fortui n 

van particulieren en het goed der  belastingschuldigen. -

dien hij  is, wat hij  moet zijn, zal hij  een nauwlettend 

gebruik maken van de sommen, die hem ter  beschikking 

zijn gesteld en zonder  een oogenblik de noodzakelijke 

spaarzaamheid uit het oog te verliezen, daarmede een 

smaakvol gebouw stichten, dat goed van indeeling, gezond 

behoort te zijn en beantwoordend aan alle behoeften van 

hen, die er  gebruik van moeten maken. 

s is het geen gemakkelijke taak een goed ontwerp 

te maken van een eenvoudig woonhuis of van een werk-

manswoning, waaraan niets ontbreekt en waarin alles goed 

voorzien is. Een eenvoudig venster  kan reeds een meester-

stuk zijn, wanneer  de blinden, ramen, gordijnen en zoovele 

bijkomende zaken goed werken en geen koude of water 

doorlaten. e moet niet alles bekeken worden om zoo'n 

resultaat te verkrijgen en wat een marteling voor  den be-

woner  bij  een gebrekkige samenstelling dezer  onderdeden ! 

r  kan men beoordeelen wat het is om cen paleis 

of een cathedraal te maken. Eeu goed architect moet alle 

onderdeden van een bouwwerk van af de ontgravingen tot 

aan de decoraties en de meubileering kunnen beheerschen, 

steeds onnoodige uitgaven vermijden zoudcr  slinksche wegen 
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in te slaan ; hij  zal alles uiterst goed maken, zeer  mooi, 

zeer  gezond en goedkoop bovendien. 

Ziedaar in enkele woorden, wat de taak van een Architect is. 

2°. 

Wat is over het algemeen tegenwoordig een Architect ? 

e uiterst zeldzame exemplaren heb ik hierboven genoemd. 

k zal thans van de andere categorie eenige typen vertoouen, 

die naar de werkelijkheid zijn genomen. 

Over het algemeen zijn zij, die zich den titel //Architect" 

toeëigenen, overtuigd tot het beste van dit genre te behoore n 

Bescheidenheid is eeu zeldzaamheid. 

e kunst is vrij , zegt men en evenals bij  sommige sekten, 

noemt hij  zich profeet, die zich geïnspireerd gevoelt-

Bijgevolg wordt elkeen architect en daar het goede publiek 

geen onderscheid weet te maken tusschen ware en valsche 

profeten, gaat de patroon daarheen, waar de wind hem voert. 

Zoo wordt het een loterij : valt hij  op een goed nummer dan 

wordt zijn geld niet verkwist, is tevreden en laat verder  niets 

meer  hooreu. n het omgekeerde geval zal hij  geplunderd 

worden en als eerste gevolg deelt hij  elkeen, die maar  hooren 

wil mede, dat alle architecten ezels zijn en canaille. t 

hardste is, dat somwijlen deze klachten waarheid bevatten, 

zooals de lezer  bemerken zal wanneer ik hem de beloofde 

portretten onder de oogen breng. 

 type. 

k heb iemand gekend, die onder het vroeg>re régime 

schoolmeester  was; hij  kon zoo'n beetje lezen en schrijven, 

maar in het geheel niet rekenen. e boeren van zijn dorp 

waren echter  zeer met hem ingenomen. Nu komt dc nieuwe 

wet op het onderwijs en onze schoolmeester  wordt genood-

zaakt naar  iets anders uit te zien. Bij  de administratie te 

komen, gelukte hem niet, bij  een kruidenier  evenmin, door 

gebrek aau technische kennis. r  wanhoop nabij, begint 

het hem in de ziel te schitteren en hij  wordt. . . architect! 

n deze betrekking had hij  spoedig een flink e clientele 

onder de boeren, dank zij  de joviale manier, waarop hij  met 

hen de beker  wist te hanteeren. t merkwaardigste was, 

dat zijne ontwerpen steeds door de administratie werden 

goedgekeurd. 

Tweede type. 

Een jong geestelijke, te midden der  hemelsche geneugten 

levend, doch ontevreden met zijn inkomen, voelde zich op 

zekeren dag bijzonder  aangetrokken tot de bouwerij. Teneinde 

op de hoogte te komen, kocht hij  een orderboekje, waarin 

behalve de vij f orders, ook teekeuingeu voorkwamen van 

deuren, vensters, schoorsteenen, hekken etc. etc. Nu genoeg-

zaam voorbereid zijnde, verkondigde de architect-geestelijke 

in ziju kerspel en nabuurschap, dat hem opgedragen is de 

kunst te zuiveren, dat hij  voortaan architect was en ter 

beschikking van iedereen. 

Zij n eerste werk was het maken vau een ontwerp voor 

zijn eigen kerkje. t dit ontwerp moest de groote slag 

geslagen worden. j  wilde met glans debuteeren. 

e teekeningen waren prachtig : de gevelmuren, in eeu 

bizondere soort van perspectief voorgesteld, waardoor  alle 

zijden van het gebouw tegelijkertij d zichtbaar  werden, waren 

iu chromaat geel gekleurd, de daken vermiljoen, de vloeren 

grasgroen, terwij l de openingen met hel-rose werJen ingevuld. 

t zag er  frisch uit ! 

e begrooting werd samen gemaakt met werklieden uit 

het dorp, eenvoudig, kinderlijk , maar met goede prijzen. 

Na beraadslagng met de kerk-fabricage werd dit ontwerp 

ter  goedkeuring uaar de overheid gezonden. A l klimmend 

om deze goedkeuring, kwam het ten slotte bij  het mi. 

nisterie, waar men niets begreep van al die kleuren, (deze 

kleuren-overvloed wekte waarschijnlij k huu jalousie op) met 

gevolg, dat genoemd ontwerp teruggezonden werd met ver-

zoek een nieuw plan te maken. — 

Een barmharti g gemeenteambtenaar  bracht onze zeer 

terneergeslagen confrater  op het denkbeeld, de behandeling 

der  teekeningen aan een vertrouwd persoon optedragen, die 

er  wel deu gewenschten vorm aan zou weten te geven. r 

bijzondere omstandigheden werd ik de aangewezen persoon, 

(vandaar dat ik deze geschiedenis ken). t gevolg hier-

van was, dat ik een auder en eenvoudig ontwerp maakte, 

dat aangenomen werd. k werd echter  slecht beloond, 

want terwij l ik voortdurend niets te doen vond, maakte 

hij  kerken, huizen eu klokketoreus. r  hoe ! k maakte 

eens een bouwwerk, dat nog al mooi werd gevonden. j 

wist deu aannemer te bewegen hem de teekeningen, dé-

tails, begroofing eu bestek aftestaan en thans volgden tot 

mijn groote verwondering ettelijke dezer  bouwwerken op 

andere plaatsen, geheel volgens hetzelfde model. Weet ook, 

dat deze confrater  eu Godsman teveus zich wel degelijk de 

5 ° / 0 met reiskosten deed betalen. Zelfs ging hij  door  voor 

ieinaud van bizondere verbeeldingskracht. Een scheef ge-

bouwde muur  echter  werd zijn ongeluk. Vooreerst raakte 

hij  bij  het vallen van dien muur er  ouder, zonder  lichame-

lij k letsel op te doen, maar was daarbij  zijn opperkleed 

verloren, hetgeen nog al schandaal veroorzaakte. Van dit 

oogenblik af werden hem zijn artistieke vleugelen gekortweikt. 

 type. 

Er was eens een schuitenvoerder, die noch lezen noch 

schrijven kon, doch wel rekenen. Zij n bedrij f vond hij  erg 

vermoeiend en zon op middelen om hierin verbetering te 

brengen. t aannemen van kleine wegverbeteringen bracht 

hem eenig geld in den zak, niet zoozeer  door  zijn verstand, 

als wel door  zijn laagheden tegeuover  anderen. A l stouter 

wordende nam hij  werken aan tot een bedrag vau 15 

a 2U mille. t duurde niet lang, want na eenigen tijd 

werd hij  van alle aanbestedingen geweerd. 

Wat denkt de lezer wel, wat hij  nu deed? r  archi-

tecten eu ingenieurs mij  niet hebben willen, overlegde hij 

bij  zichzelf, maak ik me zelf architect-ingenieur! Zoo gezegd 

zoo gedaau. t zijn zoon van vijftie n jaar  maakte hij  thans 

ontwerpen, waarvoor hij  niets vroeg, doch die hij  uitvoerde. 

Eiudelij k had men genoeg van hem, en werd hij  verplicht 

van domicilie te veranderen. e confrater  is thaus te Bor-

deaux gevestigd. 

e gevallen zijn uittebreideu. k zal daarom niet spreken 

van pikeurs, conducteurs, tnsschenpersonen en zoovele an-

deren, die ook architecten zijn, met en zonder  patent en 

verantwoordelijkheid. 

Alleen blijk t hieruit , dat elk individu, dat voor  niets an-

ders meer  deugt, wel architect nog heeteu kan. 

e onrijp e vruchten van alle scholen, de gedéclasseerden 

van alle bedrijven, de ontslagenen uit alle administraties) 

het schuim van alle natiën en de schuinmarcheerders in alk-

takken van nijverheid kunnen zich opwerpen — en doen dit ook 

tusschenbeiden — tot architect of civiel-ingeneur. Zouder  nog 

te spreken van metselaars, grondwerkers, meubelmakers etc. 

etc. die zich tusschenbeide ook al deze vrijhei d aanmatigen, 

eu degenen die hunne ontwerpen bestellen bij  speciale 

(geuturen of bij  ontwikkelde maar  arme duivels, die be-

hoefte aan werk hebbende, zich weten te verstaan met 

zekere aannemers en den patroon die in hunne handen 

valt, tot het laatste duitj e plunderen. k zal niet verder 

gaan. e stof is onuitputtelijk , het kwaad groot. Geen 

wonder  echter  dat het aanzien van den architect van wel-

eer  uiet teruggevonden wordt bij  onze architecten. 

Aan de andere zijde zien we een geheele stoet van 

ambtenaren, die betaald wordeu van de belastingen, die 

wij  opbrengen en waarmede zij  niet lastig gevallen worden, 

die na dertigjarigen diensttijd pensioen ontvangeu, die dus 

«1 hun tij d verschuldigd zijn aan hunnen dienst; alle dezen 

zien wij , ouder de oogen hunner  chefs, eeu groot deel hun-

ner  dagen doorbrengen met het doen van werk, dat ten 

eeneumale vreemd is aan bun plichten. Zij  ontvangen met 

beide haudeu en zijn bovendien vri j  van lasten. 

e oneerlijke concurrentie wordt niet alleen verdragen, 

zij  wordt zelfs gesteund en wanneer de belanghebbenden 

klagen, wordt door  hooger  geplaatsten geantwoord, dat het 

bestuur  zich niet kan ontslaau van de medewerking van 

zooveel ondergeschikten. (]) 

3». 

Nu wij  het bestaan van ons vak iu zijne uitoefening 

hebben aangetoond, is er  niets gemakkelijker  dan zich 

rekenschap te geven van de kwaal waaraan het lijdt . 

n onderstelt nog te veel ten onzent, dat een maat-

schappij, die zich republiek noemt, leven kan en grooter 

worden zonder  orde en discipline. n gelooft dat vrijhei d 

een orgie op groote schaal moet zijn. t tegendeel is 

waar. Vrijhei d is het reglementeereu van alles en overal. 

e geweldige poel, waarin wij  ons bewegen en die wij  de 

vrijhei d iu de kunst noemen, is heel eenvoudig de verfijnste 

losbandigheid. k weet zeer  goed, dat er  geleerde collega's 

zijn, die de kwestie van opleiding behandelen en daarbij 

beweren, dat men evenzeer een goed constructeur  kan zijn 

zonder de //École"  bezocht te hebben; dat eenige provincie-

steden uitstekende artisten afleveren, dat men — zelfs 

zonder eenige school, — zeer  goed architect kan worden 

door de studie van de praktij k of door te werken bij  een 

meester. t is alles zeer  waar, doch het kwaad komt ook 

niet van die zijde. 

r  zijn gediplomeerden, die zeer  sterk zijn wanneer het 

een ontwerp betreft voor een paleis of voor  een schouwburg, 

maar die onbekwaam zouden zijn om eeu wachthuisje of 

koeienstal te maken. 

Auderen weer  zijn sterk in de archeologie, zonder de 

moderne kunst te kennen. 

Ook daar  schuilt het kwaad niet zoozeer. 

t kwaad zit in de overweldiging van het Architecten-

oedrijf d o o r j e oubekwamen en oneerlijken. Eu het zijn 

(') e schrijver  gaat op dit hoofdstuk nog veel verder. k aal dit alles 
w ° n a l e n, wij l reeds genocgiaam hiervoor  geageerd is geworden ten 

onzent, getuigen de resultaten, reeds in Amsterdam bereikt door  het forraeele 
verbod 

»an gemeente-ambtenaren, om particulier  werk te verrichten. 

juist niet de laatstgenoemden die het minste lawaai maken 

en het minste succes hebben. 

e ongelukkige particulier , die goed wonen wil , of eenig 

bestuur dat een gebouw wil oprichten, staat altij d tegenover 

een vloed van menschen, die allen, de een met meer, de 

ander met minder  reclame, zich uitgeven als architecten of 

ingenieurs. — e minsten zijn natuurlij k zij , die het meeste 

lawaai maken en die voor  geen enkelen stap of intrig e terug 

deinzen om zich te doeu gelden. Aangezien niets het kwade 

schaap van de goede kudde onderscheidt, zal honderd tegen 

een de intrigan t slagen. 

Vandaar de vele gebouwen zonder  vorm, onbewoonbaar 

dikwijl s en zeer  duur ; vandaar de begrootingen, die de 

helft bedragen van wat de uitvoering kostte; vandaar de 

vele ruïnes vóór hun tij d en de reusachtige geldverspilling, 

voor  dikwijl s onmogelijke bouwwerken ! 

En nog verwonderen wij  ons wanneer wij  eeu stortregen 

van scheldwoorden zien vallen op het korps architecten! 

Wat mij  betreft, beken ik dat één ding me verwondert : 

dat de geheele corporatie nog niet het land is uitgezet 

geworden als een groote algemeene plaag. 

(Wordt vervolgd.) 

W . T CZ. 

E . 

Prof. e hield in November van het vorig jaar  voor 
de Architecten und n te r  een zeer 
interessante lezing over den oorsprong der  middeleeuwsche 
baksteenbouwkunst in . e lezing is thans iu 
druk verschenen (in t 2, jaargang 1893, van het tijd -
schrift van genoemde Vereeniging.) e bestrijdt zoowel 
de meening van Ferd. v. Quart als zou de techniek van 
den baksteenbouw uit n herkomstig zijn, als die 
van Adler , door  wien reeds vóór 32 jaren betoogd werd 
dat het voornamelijk de Nederlandsche kolonisten waren, 
die in het midden van de 12de eeuw naar -
land trokken, door  welke de baksteenarchitectuur  daar 
werd ingevoerd. Wat betreft den u invloed, merkt 
prof. e op, dat de Scandinavische volkeren eer  geacht 
mogeu worden van de landen met eeu oudere beschaving 
nl . Engeland en d in de techniek afhankelijk ge-
weest te zijn, dan dat aan het omgekeerde kan gedacht 
worden. En in Nederland bestoud iu de twaalfde eeuw nog 
geen baksteenbouw van eenige beteekeuis, eerst in de 
14de eeuw zijn daar — altij d volgens prof. — bak-
steenbouwwerken gesticht die op één lij n kunnen gesteld 
worden met de oudste e bouwwerken in baksteen. 

e schrijver  komt dan tot de conclusie, dat-de bak-
steenbouw in d is ingevoerd uit ë en 
vermoedelijk ook door  bemiddeling van e werk-
lieden. Wanneer het toch bewezen is, dat bij  den bouw 
van den dom te Spiers een aanzienlijk getal e 
metselaars en steenhouwers zijn werkzaam geweest, zoo mag 
het ook zeer  waarschijnlij k heeten, dat bij  andere bouw-
werken in d eveneens e werk-
lieden aan den arbeid zijn geweest. t wordt bijna zeker 
wanneer men bij  de oudste e baksteenbouwwerken 
vormpatronen aantreft die ook in de e baksteen-
bouwwerken uit de 11de en 12de eeuw worden ge-
vonden. e schrijver  vermeldt vervolgeus nog ettelijke 
technische eigenaardigheden die de e baksteenbouw 
met den n gemeen heeft, zooals het vervaardigen 
van vorinsteenen met de zaag, het afsnijden der  mortel-
voegen met het truweel enz. 
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e fieufoche Bauzeiting merkt hierbij  op, dat prof. e 
zich bedriegt wanneer  hij  meent, dat Adler  zijn foor  30 
jaren uitgesproken meening in deze reeds lang opgegeven 
heeft. l heeft deze geleerde nog onlangs in eene 
verhandeling zijne meening opnieuw verkondigd en met 
nieuwe bewijzen toegelicht. 

Wellicht zijn sommigen ouzer  lezers wel in staat over 
deze quaestie meer  licht te verspreiden. Wanneer  wij  wijzen 
op de kapel te Aduard, een zeer  interressant baksteenbouw-
werk uit het laatst der  12de eeuw, dan blijk t hieruit reeds dat 
prof. e wel wat haastig geoordeeld heeft door  te verklaren, 
dat in Nederland vóór de 14de eeuw geen bouwwerken iu 
baksteen van eenige beteekenis zijn gesticht. 

. 

Zooals we reeds in ons nummer vnn 15 Juli 11. met cen enkel woord 

berichtten, wordt door  de e regccring een internationale prijsvraag 

uitgeschreven voor  het ontwerp van twee bruggen over  dc u te Buda-Pesth. 

Thans zijn de programma's verschenen waaruit blijkt , dat de ontwerpen 

uiterlij k 31 Januari 1894 worden ingewacht en dut ook plannen kunnen 

ingezonden worden veer  één der  beide bruggen. t is verder  de bedoeling, 

dat de bouwwerken niet alleen in technisch opzicht aan dc hoogste eischen 

zullen beantwoorden, doch dat bij  de bcoordeeling ook de nesthetische waarde 

der ontwerpen zeer  in aanmerking komt, aangezien men den voorgenomen 

bouw vooral tot verfraaiing vnn de stad wil doen strekken. t wordt wen-

sehclijk geacht de bruggen met slechts één overspanning te ontwerpen (de 

rivie r  is rui m dri e honderd meter  breed daar  ter  plaatse). 

l)e bouwsom voor  beide bruggen is op 10 millioen kronen, ongeveer  5 

millioen gulden, vastgesteld. 

Voor  het beste plan voor  een der  beide bruggen wordt een prij s van 

80.000 kronen uitgeloofd, terwij l ook nog een tweede prij s van 20.000 kro-

nen ter  beschikking is. e eerste prij s knn nog met 10.000 kronen ver-

hoogd worden wnnncer  het den ontwerper  gelukt is de Eskntcr  brug (de 

voornaamste van de twee) in één overspanning te ontwerpen. 

c namen der  Juryleden zijn tot heden nog niet bekend gemaakt. e 

uitvoerige programma's worden, op aanvrage door  het consulaat-generaal van 

e toegezonden. 

. 

t Handelsblad komt zijne lezers weer  eens vertellen 
wat nu eigenlijk werkelijk schoon is, gevolg gevende aan 
zijne verheven roeping om het publiek in zake kunst voor 
te lichten. 

n het ochtendblad van 1.1. g wordt gezegd, dit 
het bekende Vondelkoffiehuis verbouwd en van een nieuwen, 
sierlijken (sic!) vleugel voorzien is. 

Wanneer  zal toch eens den berichtgever  van straatrelletjes 
en ongelukken, de taak van bouwkunstkritiku s ontnomen 
worden ? 't s toch al te bespottelijk om in dit geval van 
een sierlijken vleugel te spreken ; niet alleen het werkelijk 
schilderachtig koffiehuis, mtiar  de geheele omgeving wordt 
bedorveri door  dezen nieuwen aanbouw ; het is als een vieze 
vetvlek op den omslag van een prachtwerk. 

. n de g 1.1. gehouden zittin g van 
den Gemeenteraad werd medegedeeld, dat tot deskundigen, 
die met den gemeente-architect een onderzoek zullen instel-
len naar  den toestand van de gehoorzaal, benoemd zijn de 
heeren : F. . van n te 's Gravenhage en J . Scholtens 
te . Beide heeren hebben die benoeming aangeno-
men ; laatstgenoemde behoudens goedkeuring van de Ged. 
Staten van . 

T N . 

Omtrent de prijsvraag voor  den hoofdgevel der  Antwerp-
sche tentoonstelling deelden we reeds een en ander  mede, 
waaruit blijken kon, dat knoeien in prijsvragen ook in Bel-
gië niet vreemd is. 

e wijze, waarop deze zaak hier  behandeld is, kan uit 
de volgende mededeelingen voldoende blijken : 

 programma was opgesteld door  de heeren » 
en ; , Schepen van publieke werken van Ant-
werpen, vroeger  aannemer, vice-president van de expositie, 
en , architect van de tentoonstelling.  programma 
was verkrijgbaar  6 weken vóór de inlevering, programma 
zeer  vaag opgesteld, zoodat de concurrenten voor  inlichtin -
gen bij  den heer e moesten komen, die ze dan ook 
maar  half gaf en geen teekeningen wilde laten zien van de 
halles die achter  de facade geconstrueerd moesten worden, 
dat alles samengenomen deed de Société centrale des Ar -
chitectes van Brussel, in gemeenschap met de Vereeniging 
van Autwerpsche Bouwmeesters een circulair e zenden naar 
alle architecten in België om zich te onthouden van het 
concours, voornamelijk ook nog omdat door  de concurrenten 
eene som van 7000 frs. op de banque d'An vers moest ge-
stort worden bij  de inlevering en een bewijs op zegel van een 
aannemer, dat hij  het werk voor  den vastgestelden prij s wilde 
maken. Jammer echter  dat de circulair e een paar  dagen vóór 
de inlevering eerst aan de concurrenten gestuurd werd. Negen 
ontwerpen kwamen in en toen de uitslag van de jur y be-
kend werd was de heer e de eerste, dezelfde man waar  de 
andere concurrenten, hunne inlichtingen moesten vragen. 
Algemeene verontwaardiging, alle Autwerpsche bladen schre-
ven dan ook over  de verregaande onrechtvaardigheid, dit 
ging zoover  dat e zijne premie niet mocht aannemen, 
wat hij  dan ook gedaan heeft. Zoo bleef de zaak, totdat 
eenige weken later  de ontwerpers een particulier  schrijven 
kregen van de maatschappij  van de expositie, dat ze hunne 
ontwerpen konden terug halen, met bericht tevens, dat de 
ontwerpen niet tentoongesteld zouden worden, iets wat in 
het programma bepaald was, wanneer  een bekroning was 
toegekend. Om dit den concurrenten te doen weten had 
men doodeenvoudig alle brieven opengebroken. 

t bleef zoo totdat opeens in de bladen werd meege-
deeld, dat het maken van den gevel aan den heer  Truyman 
was opgedragen, nadat hij  een tweede project gemaakt had. 
Volgens gerucht was het eerste project van Truyman een 
van de slechtste die er  bij  was; men zegt echter  dat het 
hem opgedragen is als vriend van den heer s (Truy-
mau is employé bij  de stadswerken). G. . . 

N ENZ. 

e heer  Jhr . F. . C. van n is ter  beschikking gesteld van dea 
Gouv.-Generaal van c om te worden benoemd tot aspirant-ingenieur 
bij  den Waterstaat en 's lands B. O. W. daar  te lande. 

Tot asp.-ingenienr  bij  's s Waterstaat, is met ingang van 1 September 
benoemd de heer  A . . van . 

Bij  beschikking van den r  van W. . en N. is bepaald, dat met 
ingang van 1 September  de asp. ingenieur  van 's s Waterstaat, Jhr . F-
E . P. Snndberg, thans toegevoegd aan den inspecteur  in dc 2e inspectie ter 
standplaats 's Gravenhage, zal dienst doen onder  de bevelen van den hoofd-
ingenieur  in het 6e district , ter  standplaats n en dat de benoemde 
asp.-ingenieur  van 's s Waterstaat A . . van n zal worden toege-
voegd aan genoemden inspecteur, ter  standplaats 's Gravenhage. 

e heer  A . A . van Anrooy, civiel- en bouwk. ingenieur  te Utrecht, is van 
1 Sept. 1893 tot 31 Aug. 1801 benoemd tot assistent voor  de schoone 
bouwk. nan de Polytechnische school te . 

Bij  de Expl. j  zyn, met ingang van 1 September, bevorderd 
tot adj.-ingenieur  le kl . de ndj.-ingenieurs 2e kl . Gatsonidus, , 

n en Franco. 

n heer  T. r  is eervol ontslag verleend als adjunct ingenieur 
by de werken tot verbetering van den n Waterweg. 

Tot buitengewone opzichters zijn benoemd de heeren J . de g bij" e 

werken tot verbetering van den Ouden Uscl en . s bij  de werken 
aan het post- en telegraafgebouw te . 

t ingang van 1 September  is aan den heer  J . B. J . , opzichte' 
2c kl . bij  's s waterstaat, op zijn verzoek eervol ontslag verleend. 

E G N°. 35. G 2

E VA N A T : 

. G. JANSEN, G. A. , W .  T (V.N., 
. E JONG  cn P A U  J. . 

Bijdragen tc ndressceren aan den r  W . U 1' fz.v, 
 120 te Amsterdam, en al wnt de Administrati e vnn 

het Genootschep betreft, aan deu len S American hotel te 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. c jaarlijksch e contributi e 
voor  het lidmnatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . f — 
% kunstlievende leden 10.— 
„  buitenleden 7.50 

N V A N T . 

1°. e 990ste vergadering zal worden gehouden op 
Woensdag 0 September  a.s. des avonds 8 uur  in het 
Qenootschapslocaal. 

Agenda : 
a. g van ingekomen stukkeu. 
6. Verkiezing van eene commissie van zes gewone leden 

tot het benoemen van Jury-leden voor  de in 1893 door 
het Genootschap uitgeschreveu prijsvragen. (Art . 44 der  Wet.) 

c. . 
2". Aflevering 3 en 4 van den 4den jaargang van het 

plaatwerk „d e Architect' '  zal de navolgende platen bevatten. 
. 121 en 122. Afbeeldingen vau oude gebouwen door 

A . N. Godefroi. 
// 123. Ontwerp voor  een t buiten (B. 

en V.) door  J. G. van Gendt en J. C. . di Gazar. 
// 124. Ontwerp van een Buffet. 
« 125 en 120. Ontwerp van een gesmeed ijzeren mar-

quise voor  cen Schouwburg. 
// 127. Ontwerp voor  een diploma, door . . 
// 12S. Schetsen voor  eenige gothische corbeaux en 

kapiteelen, door  Th. . 
// 129. e a/d. Amstelveenschen weg voor  de Amst. 

Orah. , door  A. Salm G.Bzn. 
n 130. e a d. t te Amsterdam, door 

A . Salm G.Bzn. 
'/ 131. Poort tot het Binnenhof le 's , door  S. J . 

Sanders. 
// 132. Stadswaag te , door  v. tl. Tak. 
'  ' e inzender  van het ontwerp gemerkt „Tweespan' 

(diploma Winschoten) wordt uitgenoodigd een correspondentie-
s op te geven aan hetwelk zijn teekening kan terug-

gezonden worden. Namens liet liesluur, 

 \e Secretaris, 
C. W. . 

V J E G V A N T 
. 

Vervo'g en »lot van B'adz. 143. 

4n. 

Wi l dus ons vak weder  aanzien en vertrouweu terug-

winnen, dan is het noodig, dat de architect wezenlijk be-

kwaam zij  in zijn kunst en volkomen vertrouwen verdienend. 

Ook is het onmisbaar, dat liet publiek in staat worde 

gesteld de ware architect te onderscheiden van den indringer , 

waarvoor  een onderscheiding of een teeken noodig is. t 

dit teeken een diploma zijn, zooals men dat algemeen aan-

neemt ? t geloof ik niet, hoewel het reeds iets is. ()p 

gevaar  af van voor  een oude pruik aangezien te worden, ga 

ik terug tot den tij d van het gildewezeu om mijn remedie 

te vinden, en ik ben overtuigd dat het middel krachti g 

zou werken. 

Wanneer  een werkman gezel wilde worden, m.a.w. dat 

hij  beschouwd wilde zijn als iemand die zijn vak verstond, 

studeerde en werkte hij  tot hij  zich kon onderwerpen aan 

het oordeel zijner  meerderen, door  bewijzen afteleggen zijner 

bekwaamheid. n zette hem dan aan het werk, ondervroeg 

hem en liet hem iets maken naar  eigen compositie. Ook 

vorschte men zijn privaat-leven uit. n hij  van vol-

doende bekwaamheid bevonden werd, werd hij  gezel, tl us 

een werkman bekwaam om iets goed te maken en zijn gild 

eer  aan te doen. 

t publiek kon zich tot hem wenden en was dan ver-

zekerd iemand gevonden te hebben, die noch ziju geld, noch 

zijn werk zou verknoeien. e ware gezel was ook de ware 

werkman. 
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t zijn noch de syndicaten, noch de algemeene, bijzon-

dere, nationale of particulier e Vereenigingen, waar  alles aan-

genomen wordt, groen of rijp , die eenige garantie verzekeren. 

Een vrij e compagnonschap zoude er  moeten bestaan. 

Elkeen, die officieel erkend wilde zijn als architect, be-

hoorde een theoretisch en practisch examen afteleggen. Waar 

hij  niet van alle takken een studie gemaakt heeft, behoort 

hij  aantegeven in welk gedeelte hij  als specialiteit wenscht 

optetreden. e samenstelling van een examen-commissie ligt 

dan voor  de hand, die geroepen is de architecten in dezen 

zin te examineeren. 

Om notaris te zijn of apotheker, veearts, dokter, advocaat 

of vroedvrouw moet men gediplomeerd zijn. Zoo ook moest 

de architect een diploma bezitten, teneinde uit het geharre-

war te geraken, dat nu reeds niet te overzien is. 

t examen behoeft niet zoo moeilijk te zijn. s zou 

het voldoende zijn, indien de candidaat onder  de oogen 

eener  jury , of »en loge"  een of meer  ontwerpen maakt, 

vau af een schets tot het definitieve ontwerp, waarvan hij 

in een gedetailleerd rapport alle redenen opnoemt die hem 

tot het aldus maken van zijn ontwerp geleid hebben. t 

, ontwerp te doen vergezellen van een détail voor  de uitvoe-

, ring, van een volledige staat van prijzen met aanduiding 

van den aard, de waarde en het gebruik der  verschillende 

materialen. Naarmate hij  slaagt, zal hem dan den titel van 

architect of van specialiteit in zeker  onderdeel uitgereikt 

worden. 

n zou ook twee of meer  klassen van Bouwkunst kunnen 

hebben.  komt er  slechts op aau te kiezen wat men 

wezen wil en te bewijzen dat men het vak kent, hetwelk men 

wil uitoefenen. 

Eenmaal zoover, mag men antiek zijn of renaissancist, 

' rotnaan of gothieker, leerling eener  school of selfmademan, 

dat is alles hetzelfde, maar  de architect moet te bewijzen 

hebben, dat hij  een werkelijke, intellectueele en zedelijke 

waarde bezit, en dat ons gilde in hem een nutti g lid wint, 

waarin men vertrouwen mag stellen en geen domoor, die 

door  het publiek uitgejouwd zou kunnen worden. 

Ge zoudt dan het recht hebben uw titel te schrijven en 

het publiek zou u weten tc onderscheiden, en mocht het 

dan bedrogen worden door  dezen of genen indringer  — 

wien het overigens verboden zou kunnen worden zich dezen 

titel aantematigen — zoo zoude het dit aan zichzelf te 

wijten hebben. Gij  zoudt een erkend architect zijn en uwe 

stand zoude opnieuw geëerd wordeu, zooals hij  behoort te zijn. 

n het noodig mocht blijken , dat de regeering er  zich 

mede bemoeit, dan zou men zich tot haar  moeten wenden 

om dit zuiveringswerk te ondernemen ! 

liet zal niemand moeilijk vallen te erkennen, dat ook 

ten onzent de toestanden zijn, zooals hierboven over  Frank-

rij k geschreven wordt. 

n enkele opzichten is het bij  ons minder, in andere 

opzichten beter  gesteld. Ook bij  ons te lande kan het zijn 

nut hebben dc al te vrij e uitoefening van het architecten-

bedrij f te breidelen cn maatregelen tc beramen, die leiden 

moeten tot een terugkeer  van liet algemeen .vertrouwen in 

den architect. Wel is waar  is dit vertrouwen nog niet geheel 

ondermijnd, doch men wachte niet de toepassing van ecu 

remedie niet tot het zoover  gekomen is. — t prestige 

van den architect is verminderd, naarmate om en naast hem 

elementen zijn bijgekomen, die aanvankelijk bescheiden in 

huu optreden, thans hem dreigen te verstikken. t pres-

tige zal weder  grooter  worden, wanneer  dezen elementen 

de plaats aangewezen wordt, die hun capaciteitshnlve toe-

behoort. 

Sedert een vijftienta l jaren werd in Arasterdam de 

geheele nieuwe stadswijk gebouwd achter  de Stadhouders-

kade, dito de wijken buiten de , t 

en . Te 's e zijn het de zeehelden-, schil-

ders-, e archipel- en andere wijken, die als uit den 

grond verrezen. Te m hetzelfde. Nog steeds gaat 

dit voort. Ook de kleinere steden kunnen op groote uit-

breidingen wijzen. 

Een opmerkelijk verschijnsel doet zich bij  al de ge-

bouwen voor, welke deze wijken vormen, ik bedoel de volkomen 

stelselloosheid of liever  de tot stelsel verheven onver-

schilligheid, waarmede praktic i van ongekenden rang geroe-

pen werden, deze bouwerij  te leiden. u de volkstaal noemt 

meu hen revolutiebouwers en hunne producten kortweg 

revolutiebouw, aldus den geheelen ommekeer  in de nieuwe wijze 

van werken constateerende, afwijkend vau het zoolang op 

prij s gestelde, echt h ,/soliede werken." 

Welnu, deze revolutie ontstond niet alleen in de zwaarten 

der gebinten en in de soort der  materialen, maar  mede en 

voornamelijk in de ongelooflijke driestheid, waarmede elke 

ondernemer van een blok huizen zich stoutweg tot bouwer 

opwierp. 

Van totaal ignorant, doch met zekeren //flair "  toegerusten par-

ticulier  naar  eigenbouwer, bouwer, bouwer  met verzwarende 

hypotheken, aannemer-eigenbouwer, aannemer architect, archi-

tect en voor  op nog meer  klink-klan k belustigden : civiel in-

genieur  en ingenieur-architect, ziedaar  eenige sporten van 

de gemakkelijke ladder, waarmede deze ambitieuzen naar 

boven //gleden,"  zonder  ergens een gouvernementeele of zelfs 

moreclc spijker  te ontmoeten die hen weerhield. 

Na de nieuwe wijken te hebben opgericht, werpt deze 

geheele school van revolutionnairen — (want men kan van een 

school spreken, na de vijftien-jarig e ervaring, daarachter 

opgedaan) — zich op de oude stad en niet zelden staat men 

voor  een //architect"  die — God-betere 't — zijn aangenomen 

titel nauwelijks spellen kan of zich rekenschap weet te 

geven van het eenvoudigste //schrapje."  En dezulken ziet 

men ons bedrij f uitoefenen naast architecten van erkende 

verdienste, beiden met dezelfde rechten en niet dezelfde 

verantwoording, hoewel deze verantwoording veel zwaarder 

weegt voor  hem, die reputatie te verliezen heeft, dan voor 

hem, die zelfs een onverantwoordelijke fout met evcntuecle 

gevolgen van dien, beschouwt als geen ongewenschte reclame 
»  i t 

Vandaar  dat men in een en dezelfde straat, naast een -

huis van fraaie compositie, dikwijl s een stom ding kan z i e n 

staan, dat daar  in het geheel niet behoort. 

Van daar  de verwarrin g onder  het publiek, dat er  mels 

meer  vnn begrijpt , die de laagte van den revolutie-architect) 

noch de hoogte van den rechtmatigen architect bevattende 

uit beiden ccn middentype creëert, wiens persoonlijkheid 

niet vleiend is voor  de laatste categorie. 

Vandaar het verknoeien van geheele straten, die mooi 

konden zijn, doch in onbekwame handen geraakt, slechts 

koekebakkerswerk te zien geven. 

Vandaar ook — en uit algemeen artistiek oogpunt is dit 

zeer  belangrijk — de zeer  lage eisehen die het publiek 

stelt voor  Bouwkundig schoon, geuoodzaakt als het wordt 

ook hierin het gemiddelde te nemen te tusschen croiUes eu 

goede dingen. 

Geen wezenlijk architect zal constructies uitvoeren, zooals 

reeds ettelijke malen in Architectura besproken ziju ge-

worden. 

Geen architect drijf t den spot met de eenvoudigste wetten 

van constructie, zonder  aan de eerste voorwaarden, waarop 

hij  zijn titel voert, een onafweerbaren slag toetebreugen. 

h waar  begint de straf van degenen, die zich om dien 

slag niet bekommeren ? Eu waar  blijven velen, wanneer  men 

eenige vormenkennis, wanneer  een juist begrip van construc-

tie en vorm vau hen verlangd wordt? 

En behoort deze kennis niet tot de constitueerende 

eigenschappen van den Architect ? 

e kunst zoekt ook in den Architect den kunstenaar, 

de verantwoordelijkheid alleen den constructeur. e archi-

tect is derhalve een verantwoordelijk kunstenaar, en waar  in 

zoovele bedrijven, waarbij  een zekere mate van verantwoor-

delijkheid bestaat, een diploma of acte of graad gevergd 

wordt, daar  komt het mij  als eeu groote onjuistheid voor, 

dat men den architect een graad, acte of diploma weigert. 

Om uiet alleen het oog te houden op de //revolutionnairen' ' 

zoude het verplichte proefstuk afleggen ook loulerend 

werken op een andere categorie architecten. Veel ongerech-

tigheid toch zou verdwijnen, indien zekerheid bestond, dat 

hij  die zich architect noemt, op geen al <e gespannen voet 

staat met noodzakelijke construction, dat hij  potlood, pen, 

krij t en houtskool weet te hanteeren eu niet vreemd is aan 

composities, kortom, dat hij  — zoo niet bij  de gratie Gods 

kunstenaar, — dan toch door  werken eu studeeren den archi-

tect nabij  komt. 

e verplichte meerdere kennis van zijn vak, zoude van 

zelve ook meerdere liefde er  voor  kweeken eu wellicht 

zoude ook de toestand ophouden, dat de architect iu som-

mige gevallen niets anders is dan een duiker  naar  werk, 

dat successievelijk zijnen inférieuren ter  uitwerkin g voor-

gelegd wordt, naar  mate hij  hier  of daar  iets los heeft 

kunnen krijgen . e verloren geraakte verhouding van meester 

en leerling zou opnieuw terugkeeren, terwij l tusschen den 

architect en zijne wezenlijke helpers, de teekenaars en op-

zichters een betere verhouding zou ontstaan, een soort com-

pagnonschap, steunend op wcdcrzijdschc waardeering, die 

thans in vele gevallen ver  te zoeken is, geneigd als men 

dikwijl s is, in den inférieur dim superieur  te zoeken en den 

'/architect"  builen spel te laten. 

vl ensohelijk is het derhalve iu vele opzichten, dat ook 

de architect gediplomeerd zij. 

Velen zullen zeggen, dat de Polytechnische sohool te t 

reeds gedip'omeerde architecten aflevert. t hetzelfde recht 
z" "  men dit ook van de academie te 's e en le m 

kunnen beweren. Zonder  voor  het oogeublik iels af tc dingen 
u|> de cur.-ussen, welke aan deze inrichtingen gevolgd worden, 

'pring t het dadelijk in het oog, dat een gediplomeerde dezer 

'"richtinge n nog volstrekt geen gelegenheid gehad heeft 

zijne kennis te toetsen aan de praktij k eu algemeeu is men 

het er  over  eens, dat zelfs een diploma als civiel-ingenieur 

aan de P. S. verkregen, zonder  verdere werkzaamheden 

daarbuiten, nog geen voldoende waarborgen geeft voor 

den aanstaanden architect. e architecten van t ge-

komen zullen dit gaarne getuigen. Zoo niet, dan is dit 

door  verschillende voorbeelden gemakkelijk te bewijzen. 

r  ten overvloede mag men zich geen parti j  stellen 

voor  eene of andere school, waar  het een zaak geldt, die 

over  alles heen gaat. e trouwens te handelen tegenover 

den self-made-mau, die geen dezer  inrichtingen bezocht heeft ? 

Terugkeereud tol het denkbeeld, hiervoren genoemd, om 

den candidaat architect en loge een of meer  ontwerpen te 

doen vervaardigen met daarbij  vermelde verplichtingen 

wordt het allereerst de vraag: hoe de commissie samen te 

stellen. 

r  zou de oprichting van een Nederlandschen architec-

ten-boud noodzakelijk zijn, een bond boven alle partijen eu 

vereenigingen, bestaande uit een keur  vau een twintig -

tal beproefde architecten, over  het geheele land verspreid, 

uit hun midden een commissie benoemende tot beproeving en 

aanneming van nieuwe leden. Elk lid aldus recht verkrijgend 

op den titel ,/Architect N. A. B."  (de  van //koninklijk " 

kan later  komen.) 

Eerst dus eene particulier e instelling, om later  wellicht 

tot rijksinstellin g verheven te worden. 

 hierbovenstaande is slechts een denkbeeld, in den 

geest van de . . B. A."  in Engeland. Wellicht kan 

het op andere wijze gevonden worden. r  kau van 

gedachten worden gewisseld. e hoofdzaak is, te erkennen 

dat er  //something rotten"  in het architecten-bedrijf is 

geslopen, waartegen ieder  op zijn hoede behoort te zijn. 

t groote. gevaar  bestaat, dat ook de rechtgeaarde archi-

tect op den duur  afstand zal moeten doen van zijn ,/droiture" , 

van zijn rechtschapenheid, van ziju zoo lang hooggehouden 

beginselen van loyauteit, om der  overal opkruipende, door  alle 

gaatjes heenglurende, onware concurrentie te weerstaan. s 

dit niet meer tegen te houden, dan zou architectuur  als 

kunst wel geschrapt kunnen worden en de architect zou 

geen architect meer  zijn. 

W . T CZ. 

T „STEEN "  T E . 
(Bij  Je plant.) 

n tij d heeft deze oude burcht aan het gevaar  van 
amotie blootgestaan. e uitbreidin g van den Antwerpschen 
handel, de behoefte aan flinke,, ruime kaden, aanlegplaatsen 
en hangars brachten den Schepenen dikwerf op het punt, het 
Steen op te offeren, dat. door  zijn ligging juist de Sohelde-
kade op een druk punt in tweeën snijdt en dus met alle 
reden een sta-in-den-weg mocht heeten. Piëteit voor  deze 
oude burcht, wiens geschiedenis door  alle eeuwen heen ten 
nauwste met die van Antwerpen verbonden is, was de geluk-
kige oorzaak, dat men deze ruïne niet met den grond beefi 
gelijk gemaakt, maar  gerestaureerd en in verband gebracht 
met de havenwerken, zóó, dat het thans een gelukkig ge-
heel is te midden dier  onafzienbare reeks opslagloodsen, die 
de Scheldekade voor  deu wandelaar  zeer  onaangenaam zoude 
maken, niet indien door  de Gemeente gezorgd ware voor 
een verheven weg, die bij  hel Steen begint, over  en langs 
deze loodsen heenloopt om fe eindigen in ccn café dal in 
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dezelfde vormen is gebouwd als het Steen. e restauratie, 
benevens de onmiddellij k daaraan grenzende opgang naar 
b.g. verheren weg en het douanenstation daaronder, zijn 
alle werken van de laatste vij f jaren. Voor eeu zevental 
jaren was het Steen bijna nog een op zichzelf staand grootsch 
overblijfsel van de oude veste, waarvan de vertrekken 
ingericht waren tot Stedelijk museum. e eerste schets geeft 
den toenmaligcn toestand te zien. 

Belangstellenden in de geschiedenis van dit gebouw zij 
het volgende tot toelichting medegedeeld (') 

e oorspronkelijke stad iu de lUde eeuw bestond slechts 
uit de St. Walburgs Wijk , langen tij d de Burcht ge-
naamd. Aan keizer  Oshon moet de bouw dezer  Burcht 
toegeschreven worden, die bestemd was het middelpunt te 
worden van het later  zoo machtige Antwerpen. 

Een uitgebreid onderzoek en verschillende ontgravingen, 
in het werk gesteld door  de „academie d'archéologie"  (-) heb-
ben op onbetwistbare wijze de vroegere plattegrond der 
grachten etc. van dezen bouw vastgesteld. 

e hoofdingang was toen aan de Scheldezijde Eeu audere 
poort, de steeupoort kon nog gevonden worden aan het 
eind der  gevangenisstraat. r  gaven nog twee andere 
ingangen toegang tot deze veste. 

Sedert het begin der  XlVd e eeuw, had de stad reeds drie 
uitbreidingen ondergaan en bij  elke uitbreidin g moest „het 
Steen"  een gedeelte vau zijn grond aan de gemeente afstaan. 

e oude donjons verdwenen het allereerste. Vervolgens 
de muur tegenover  den „impasse du sac", die in 1477 vel. 

t elk nieuw privilegie aan Antwerpen toegestaan, werd 
ook een steen der  oude vesting opgeofferd. Eindelij k wordt 
door  een charter  van den 18den i 1481 de geheele burcht 
aan de Gemeente overgedaan. Vóór de restauratie, was nog 
slechts de „Steeupoort"  overgebleven, geflankeerd door  zijn 
twee torens, met een derden toren tegen de oude gevange-
nis en twee andere torens, verscholen achter  de huizen 
van de „ru e aux crabes". liet spreekt van zelve, dat 
de r  dezer  burcht, daarin zijn eigen huizing bezat. 

t is het  y "  naast de steenpoort, welk gedeelte 
gebouwd of liever  gezegd verbouwd werd in 1520 onder  de 
regeeriug van i den Vijfd e (zie 2de schets rechts boven.) 

t is nog het eenigstn belangrijke deel, dat vóór de res-
taurati e nog overeind stond. 

Sedert de XlVd e eeuw, werd het Steen een staatsgevan-
genis ; tijdens de Spaansche overheersohing diende het af-
wisselend tot paleis en gevangenis der  inquisiti e Zooals 
men weet, gaf onder  de regeering van Alva, de godsdienst 
niet zelden aanleiding tot vervolgingen, die gemeenlijk in 
het Steen werden uitgeboet. 

Tot 1827 b'eef het vervolgens staatsgevangenis, en eerst 
in \^i'rl  werd het tot museum van oudheden ingericht, 
zooals wij  het Steen thans nog kennen. 

Wal de datum van constructie betreft van hetgeen over-
gebleven is van dit merkwaardige gebouw, zoo wordt gecon-
stateerd, dat de grondslag uit de Xlld e eeuw dateert, 
evenals het oude kritittoren t je. iu elk geval is groot 
verschil in datum tusschen sommige gedeelten, waarvan 
zooals we boven aanmerkten, het jongste onder i den 
Vijfde n werd herbouwd. 

hit gedeelte — de tegenwoordige hoofdingang tot het 
museum, toegang gevende tot een onaanzienlijke binnen-
plaats, waaruit men de verschillende lokalen binnentreedt 
— is ongerestaureerd gebleven, ('ie 2de schets rechts van 
boven) en als zoodanig zeer  interessant. 

e ingang is overdekt door  /.eer  gedrukte bogen, waar-

(l) in nOucl Antwerpen"  (zie n" . 86, en t l van ons vroeger  orgaan 
// Opmerker) kan de lexer  reeds eenige biaonderheden vinden over  diverse 
Autwerpsche gebouwen, waaronder  ook van »het Steen." 

\' 2) e onderzoekingen zijn medegedeel  iu e- ne uitgave dezer vereeniging : 
- agrandissements el les [brioressei d'Anvers depuii l'origin e de eette 

\illc" , duur kolonel Castermans eu . T.irfs . 

uit zich culs-de-lampe ontwikkelen, die een driehoekigeu 
uitbouw — bretèche — dragen, die als kapel dienst deed. n 
de borstwering van dezen uitbouw zijn twee cartouches gebeeld-
houwd met het keizerlij k wapen van i V. n 
dri e vensters, eveneens met gedrukte bogen, die genoemde 
kapel verlichten. 

t „Geemen Steen"  werd de gevangenis genoemd voor 
hen, die hunne kosten van onderhoud niet konden betalen, 
het „Pistool"  was voor  de betalenden bestemd. e over-
welfde ruimt e iu het sousterrain, waren de beruchte „dief -
putten." t slachtotl'er  dat hierin werd opgesloten, werd, 
volgens overlevering, tot de helft van zijn lichaam in een 
ondiepe put met water  gedompeld, terwij l uit het gewelf, 
met regelmatige tusschenpoozen, droppels ijskoud water  op 
zijn hoofd vielen, waardoor  hem alle slaap onmogelijk ge-
maakt werd. Eindelij k is er  nog een „tortuurkamer "  met 
den noodigen inveutaris, die het ontbrekende aan deze 
ouderwttsche gevangenis, completeert. 

Voor  de restauratie hebben de Gemeente-bouwmeesters op 
handige wijze parti j  getrokken van de terreingesteldheid. Wat 
eeuigszius kon blijven, heeft men hersteld, het overige — 
en dit is zeer  veel — is of gerestaureerd of geheel nieuw 
bijgemaakt. 

e geheele gevel, aangetoond op schets 4, kan als nieuw 
beschouwd worden, eveneens het vierhoekige, op zich zelf 
staande gedeelte dat op schets 3 en 4 te zien is. (Schets 3 
geeft het hierbedoelde van uit de binnenplaats te zien). 

e vormen van dit gedeelte zijn voor  een groot deel ont-
leend aan den ingang i V "  (zie schets 2), wellicht 
iets te weelderig echter. Over  het algemeen kan men bij 
sommige partijen van geen restauratie spreken, daar  blijkbaar 
veel fanta>ie voorgezeten heeft, benevens de lust tot creatie 
van aangename partijen, hetgeen ontegenzeggelijk door  deu 
bouwmeester  is bereikt. r  en daar  zijn zelfs zeer  schoone 
partijen op te merken, die uitmunten door  eenvoud en 
uitstekende materiaal-toepassing. 

Niet geslaagd evenwel is de hellende toegangsweg, be-
handeld als brug, met borstwering en leuning, beginnende 
uit twee obelisken met decoratieve leeuwen daarvóór, die 
in het geheel niet harmonieeren willen met het eigenlijke 
gebouw. e leeuwen zien er  modern fransch uit, in het 
genre van de „fontain e J. "  te Parijs. 

Prachtig is de uatuurlijke-steeubewerking. e zandsteen 
„pierr e d'Euville "  in blokken, banden en ook voor  pro-
fielen bewerkt, beuevens Escausynsehe steen, voor  de basis 
en waterkeerende partijen. e steen — in tegenstelling 
van de e bewerking — schuinweg ruw gefrijnd, 
met zware voegen, niet gezocht onregelmatig, doch ook niet 
peuterig lij n gesteld, hetgeen een n indruk maakt en 
het gebouw doet „staan'' . 

Zoo ook het buitenhoutwerk, waaronder  de verdekte over-
loop (zie schets 2) bestaande uit staande eiken schrootjes, de ein-
den eenvoudig bijgesneden, en met ijzeren bouten aan re-
gelwerk bevestigd. Eveneens het gedeelte boven dc overwelfde 
poort (zie schets 2). 

e betimmeringen der  tentoonstellingslokaleu zijn eveneens 
met zorg uitgevoeid. 

t deze restauratie eu gedeeltelijken nieuwen bouw i» 
Antwerpen een ruïne armer, maar  een historisch en mooi 
gebouw rijke r  geworden. W. T f '/

. 
(Naar art . > Const ruction"  uit S e raiaonne 

de 1'architectnre francaise", door .1. E . VA N , 
(Zie tie plaat, gevoegd by .Vu. 32.) 

(Vervolg en "tol ran bh. 139.) 

Aan het einde der  12de eeuw bestaat ieder  gebouw t 

een skelet, dat sterk en soliede is door  de samensteliug v 
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jchuinscbe weerstanden of door  vertikale drukkingen tegen-

overgesteld aan de „steunen" en uit een kleed dat het 

skelet omgeeft en onafhankelijk is van het steenen getim-

merte dat hem draagt. t skelet is onwrikbaar  of het geeft 

toe al naar  de behoefte en zijn plaats; het heeft den schijn 

van leven te bezitten, want het gehoorzaamt aan tegenover-

gestelde krachten en zijn onwrikbaarheid is alleen verkregen 

door  middel van het evenwicht van deze krachten. Wij 

hebben de eigenschappen van dit systeem reeds kunnen 

waardeeren bij  de beschrijving die wij  gegeven hebben van 

ie koor-constructies der  Notre e van e 

(fig- 41» 42 en 43) doch . . . hoe zwaar, gezocht en inge-

wikkeld schijnt ons mi deze constructie wanneer  wij  haar 

vergelijken met de prachtige samenstellingen welke Bour-

gogne in de eerste helft der  13de eeuw zoo ruim biedt: 

alles is hier  helder, bezield van vrij e opvatting en gemak-

kelijk le begrijpen. Welk eene technische stoutheid, — eene 

stoutheid van mannen die zeker  zijn van niet te zullen 

falen, omdat zij  alles hebben voorzien, en niets aan het 

toeval overlieten. " 

Wij  bereiken nu het tijdper k der  constructie van de mid-

deleeuwen — waarin de geaardheid der  gebruikte materialen 

zulk een groote rol gaat spelen. Eenige op nerkingen die 

als introducti e tot de bouwwijzen der  Gotische architecten 

moeten dienen — kunnen wij  niet verzwijgen. 

Gedurende de 12de eeuw waren vele openbare en par-

ticuliere gebouwen opgericht, zoodat men dus niet ver-

wonderd kan zijn over  de uitgebreide en grondige 

kennis der  bouwmaterialen bij  de architecten en der  hulp-

middelen welke hun gebruik aanbiedt. 

n die geen uitgebreide opleiding konden verkrij -

gen omdat zij  de kennis missen van de gedurende eeuwen 

opgedane ervaring en opmerkingen van anderen, ziju ver-

plicht om aan die leemte in het elementaire tegemoet te 

komen door  de scherpzinnigheid van hun verstand, doch 

aan het einde der  12de eeuw was reeds veel gebouwd 

en de steen daarbij  zoo ruimschoots in toepassing ge-

komen dat men haar  verschillende eigenschappen zeer 

nauwkeurig begon te kennen en van deze kennis bij  het 

aanwenden der  materialen, met veel inzicht parti j  trok . 

n moet hier  ook niet vergeten hoeveel moeielijker 

dan tegenwoordig het in dien tij d was om zich van goede 

'arksteen te voorzien; met hel oog op de onvoldoende 

vervoermiddelen moest de bouwmeester  zich uitsluitend van 

de steen uit eigen bodem bedienen — maar  deze bronnen 

"aren dikwijl s zwak. t deze moeielijkheden wordt niet 

genoeg rekening gehouden wanneer  men de bouwkunst vau 

d'e tijden waardeert. Ook wordt het dikwijl s als een gril -

lige wensch van dien tij d beschouwd om constructies uit 

te voeren die verrassend van lichtheid ziju — terwij l zij  in 

"gelijkhei d het gevolg waren van een gebrek aan de noo-

dige middelen — e bouwsteen was in Je 12de en 13de eeuw 

~~ 'n vergelijking tot onzen tij d — zeldzaam en bijgevolg 

uur en het kwam er  dus op aau haar  op die wijze toe te 

Passen dat de kleinst mogelijke hoeveelheid werd gebruikt. 

Een ccnigszins nauwkeurige beschouwing der  bouwwerken 
uit r 

U l u | i tij d doet ons spoedig inzien inet welke zuinigheid 

gewerkt werd: nergens eeu steen te veel en nergens 
1 massa dan noodig is terwij l groote steenen, dat zijn 

dure, zoo min mogelijk in toepassing kwamen. e handen-

arbeid was wel goedkooper  dan tegenwoordig doch hij  moest 

ook in alles voorzien ; werktuigen om hem te hulp te komen 

bestonden er  zeer  weinig. 

e constructeurs der  middeleeuwen, kenden den steen-

zaag niet, waarmee een werkman groote stukken steen in 

even dunne platen kan afleveren als men verlangt. Er  zijn 

nog verscheidene departementen in Frankrij k waar  dit 

eenvoudige werktuig niet wordt gebruikt en het ziju in 

het algemeen die, waar  men de beste constructies vindt. 

Frankrij k is ruimschoots in het bezit van verschillende, zeer 

goede en gemakkelijk te bewerken steensoorten. e zijn 

zooals een ieder  weet, hard en zacht, licht en zwaar 

van afmeting. — Gewoonlijk licht — wanneer  de steen zelve 

hard en zwaar  wanneer  die zacht is. Evenals de ouden, 

gebruikten de bouwers der n de steen geheel 

zooals de carrièr e ze oplevert en richtten zelfs de afmeting 

der deelen hunner  constructies daarna in. Nooit werd, zoo-

als tegenwoordig, een steen in twee of meer  stukken aange-

bracht, doch men plaatste haar  geheel, d.w.z. met het hart 

in het midden en met de groeflag rs ouder  en boven. Alleen 

werden de blijkbaar  niet geheel volwassene schilfers verwij -

derd. e wijze van werken is uitstekend. Zij  doet de 

steen al haar  natuurlijk e kracht en weerstandsvermogen be-

houden en wanneer  de constructeurs uit den eersten Gotbi-

schen tij d zwakkere steen voor  voorname punten in de con-

structie gebruikten, zorgden zij  er  steeds voor  om steenen 

van groote natuurlijk e hoogte — dus uit machtige lagen — 

te nemen ; want in dit geval is de steen minder  aan ver-

plettering onderhevig. 

e hardere steenen (die gewoonlijk weinig hoog waren) 

werden aan banden en lijsten verwerkt of aangewend 

voor  de samenstelling vau belangrijke steunpunten hetzij 

door  de steenen op elkaar  te stapelen, wanneer  de steun-

punten groot waren — hetzij  door  ze staande te plaatsen, 

dwars op den groeflager, bij  lichtere steunpunten. 

Ten opzichte hiervan herkent men weer  de fijnheid vau 

opmerking der  constructeurs.  was hun n.1. volstrekt 

uiet onbekend dat de steenen inet staand groeflager  gevaar 

kunnen loopen van te splijten. e steenen werden dan 

ook met de uiterste zorg gezocht in de onderste, meest 

hotnogeene en gedrukte lagen. r  ondervinding hadden de 

bouwers echter  geleerd dat zekere steenen—zooals bijv . die 

uit den omtrek van Parijs en uit de kleine, uitstekende carrièr e 

van Tonncrre — uit dunne, sterk samengedrukte kalksteen-

lagen bestaan, die door  een bijzonder  solide bindstof ziju vcree-

nigd, en dat deze innig samenhangende steenen, staande ge-

plaatst een buitengewone sterkte bezitten ; dat zij  aan een enor-

tnen druk weerstand bieden en daarbij  minder  gemakkelijk 

splijten dan wanneer  zij  op hun groeflager  zijn ge-

plaatst, want wat die steenen doet slijten is het vocht dat 

zij  tusschen hun dunne lagen bevatten eu waardoor  dc mer-

geladereu uitzetten. 

Bij  Hogende plaatsing der  steunen werd dus dit vocht opge-

sloten terwij l bij  staande groeflagering bet vocht kon uitzakken. 

Als bewijs voor  hetgeen wij  hier  bespraken ziju verschei-

dene details van bouwwerken aan te wijzen waarin de op 

hun groeflagen geplaatste steenen gespleten zijn terwij l de 

staande steenen onveranderd bleven. 
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Eeu eigenaardig feit — in de constructies der  middel-

eeuwen — is, dat de voegen der  steenen met dezelfde 

zorg werden afgewerkt als de in het gezicht komende zijden 

en dat de steenen in een laag mortel werden gelegd en 

niet volgepompt of aangegoten werden. 

Ten slotte wijzen wij  er  nog op, dat de constructeurs 

van het vroege Gothische tijdper k z.ch bij  hun systeem van 

constructie en dus ook bij  de vormen hunner  architectuur 

richtten naar  de materialen waarover  zij  te beschikken had-

den. Een architect in Bourgogne bouwde te u anders 

dan te Tonnerre. g men ook in een zel'de provincie 

den invloed van een zelfde school terug vinden, in de 

uitvoering der  werken bemerkt ineu toch belangrijke ver-

schillen als gevolg van de verschillende geaardheid der 

gebruikte materialen. 

E G E N
E . 

m een half jaar  geleden zeiden eenige leden der 
Tweede r aan den tegen woordigen r v. Water-
staat, die in Juni 1892 den heer . E. C. l had 
doen benoemen tot tweedeu r  voor  de -
gebouwen, dat zij  het betreurden dat Zijn e Excellentie het 
beheer  over  die gebouwen niet aau één r 
had opgedragen : naar  hun inzien ware leiding uit éeu hand 
ten deze weuschelijk. 

e r  antwoordde dat, wat hem bewogen had een 
organisatie met twee s te handhaven, was, 
den wensch om de kans te vermijden op eenzijdigheid in 
richting en in bouicslijl. 

t blijk t derhalve dat de r  van de benoeming 
van den heer l veelzijdigheid in richting , en variëteit 

n bouwstijl verwacht. 
Tot dusverre is van gevarieerde richtingen en stijlen van 

deu benoemde in dienst van het t van Water-
staat nog niet gebleken : daarvoor  is de tij d wellicht te 
kort . r  omtrent hetgeen van dezen r 
in dit en iu andere opzichten te verwachten is, kau men 
zich bereids eenig denkbeeld maken als men nagaat, welke 
ondervindingen men van zijn werkzaamheid heeft opgedaan 
te . r  heeft hij  als architect, als constructeur, en 
als artist ziju vermogen getoond. 

Zij n talent blijk t echter  meer  en meer  te n niet 
zeer  //gelukkig"  tot uiting te zijn gekomen. n herinnert 
zich zijn eersteling, een schoolgebouw waarvan hij  in allerijl , 
des nachts, de dakvensters moest afbreken, omdat de vorm 
en de afmetingen daarvan zamensoholingen in de Breedstraat 
teweeg brachten. n is er  de geschiedenis van een wipbrug, 
die, ezelkoppig, niet wippen wilde en veel hoofdbreken 
veroorzaakte. 

Een eerste kunstwerk dat getuigenis aflegt van de 
veelzijdige en vurieërende stijlrichtin g is de nieuwe 

l i in 1889 bij  het stadsmuseum aau de 
l gebouwd. e heer  Jan Vcth dit gewrocht bespre-

kende iu de Amsterdammer, Weekblad voor Nederland, van 
30 Juli j.1., zeide onder  meer: ,/Op een dozijn aantal 
plaatsen zijn de pancelcn van de met revolutiewerk betim-
merde gemeeugele lambriseering stukgebarsten, en er  ook 
maar  uitgenomen, zood.it de bekalkte baksteenen muur in 
het volle gezicht komt . . . . aan de kap, die bovenal 
rustig diende te worden gehouden, is een stukadoor  aan 
het werk geweest". j  noemt dit kunstwerk „een onhei-
melijke gymnastiekzaal'. 

Uil de restauratie-troebelen des Burgs bleek, dal onze 
geleerde architect-archeoloog natuursteen voor  gebakken 
materiaal bad aangezien en zoo brak hij  bij  dit herstellings-
werk tufsteen uit, om, door  het aanbrengen van metselwerk 

van gele nieuwe baksteen, en andere nieuwbakken reuzen-
moppen van hardgrauwe, grijze of roode kleur, naar  gelang 
de leverancier  maar  geliefde te produceeren, het historisch 
karacter  van Neerlaudsch oudste monument recht te laten 
wedervaren. 

r  het fraaiste is des n s hoofdwerk j 
de e gehoorzaal te . e kunstwaarde van 
dit specimen van veelzijdige richtin g en varieërendeu stijl 
mag thans onbesproken blijven, waar  geheel andere quaesties 
de aandacht boeieu. Juist toen ouze talentvolle architect 
den dienst der  Gemeente n had verlaten, bleek het uit 
een officieel door  den Gemeenteraad ingesteld onderzoek, dat hij 
onderscheiden misrekeningen en verzuimen bij  deze stichting 
had begaan, welke aan de Gemeente een aanzienlijke som 
gelds boven de raming kostten. t Gemeentebestuur, dat 
natuurlij k eenigen tij d vroeger  dau de Baad op de hoogte 
van de zaak was, had, naar  men zegt, om van deu stads-
architect verlost te worden, hem warm bij  Zijn e Excelleutie 
den r  van Waterstaat aanbevolen, eu de bevriende 
coterie, welke het bestuur  der j  tot bevordering 
der Bouwkunst iu handen heeft, voegde haren aandrang daarbij, 
betoogende dat de //richtin g der  Polytechnische school"  tot 
haar  recht moest komen, in deu perspon van eeu der 
schitterendste leerlingen dier  onderwijs-inrichting . Zoo was 
de architect ingenieur  van n vertrokken en behoorlijk 
geborgen toen de bom in de Academiestad losbarstte. 

e d dacht er  een oogenblik over  om op onzen artist 
de schade te verhalen ontstaan door  de toepassing van diens 
//richting "  bij  den bouw der  Gehoorzaal, doch hij  eindigde 
met genade boven streng recht te verkiezen. e coterie der 

j  tot b. d. Bouwkunst was inmiddels niet in 
gebreke gebleven allerlei soort van argumenten te berde te 
brengen om haren vriend schoon te wasschen. 

e is echter  de geschiedenis van de „veelzijdige 
richtin g der  P. S."  niet uit . 

Thans is gebleken, dat die monumentale Gehoorzaal niet 
alleen wat de administratieve en comptabele regeling aan-
gaat zeer  was tegengevallen, maar  ook dat de constructie 
van dezen l te wenschen overlaat. Op 20 Juli 
is een steenen trapleuning van dit fonkelnieuwe gebouw, 
uit varieerend principe familiaar  naar  beneden gekomen. 

t Gemeentebestuur  heeft naar  aanleiding dezer  nieuwe 
verrassing, een voorloopig onderzoek doon instellen, en daar-
door  geleerd, dat alle overige trapleuningen op een na, even 
gevaarlijk geconstrueerd waren als de eerste, en dat het maken 
van hulpleuningen noodig was, ter  voorkoming van onge-
lukken. t onderzoek leerde verder, dat de constructie van 
kap en plafond der  hoofdzaal het vermoeden deed ontstaan, 
dat de cons'ructie geen voldoende waarborgen Voor de vet* 
ligheid oplevert, en dat die constructie zelfs zeer  veel tc wen-
schen overlaat. Tevens rees twijfe l cn aan de deudelijkhew 
der constructie van het spik-splinter-nieuwe geheele gebouw, 
èn aan die van de gebruikte materialen. 

e Gemeenteraad is daarop genoodzaakt geweest ecu crediet 
toe te slaan, om de eerste voorzieningen te treilen eu 
twee deskundigen in de. gelegenheid te stellen met den tegeB" 
woordigen stadsarchitect het geheele gebouw nauwkeurig ' e 

onderzoeken, wel te verstaan alleen uit het technisch oog-
punt der  stevigheid, want men begreep, dat men de vraag 
omtrent dc fraaiheid van den kunstigen tempel onaangeroerd 
moest laten. 

e coterie der j  t. b. d. Bouwkunst, een asjl 
voor  invalide bouwkundige taleuljes, welke de lez-rs 
het Bouwk. Weekblad nauwkeurig op de hoogte houdt v»1' 
hetgeen in Nederland op bouwkundig gebied voorvalt, ''"'l ' 
van de geheele zaak geen woord. Wij  meenen'dit voorbeen 
niet le mogen volgen. 

e coterie der j  schijnt totaal onbewust  , l 

zijn dat s l zoo ongeveer  in stunt ^' J 
ontbinding verkeert: Wel wist het Bouwkundig WeekbW 

te vermelden dat, lot onderzoek naar den toestand der Stadsge-
hoorzaal, naar aanleiding van ontstane gebreken, tot deskun-
digen waren benoemd, de heeren F. . van , fabri -
kant te 's Gravenhage en J. Scholtens, r  te 

. e benoeming is dan ook, vooral wat eerstge-
noetnden betreft, eene zeer  gelukkige : èn uit hoofde van diens 
practische machinale timmerkennis èn betrekkelij k zijn mede-
lidmaatschap met den heer l in het bestuur  der -
schappij, maar  vooral naar  aanleiding van door  hem op di-
rectie bestelling gedane leverantiën aan s monumentalen 

. Zij , die nu meenen mochten, dat enkele dezer 
omstandigheden reeds een onpartijdi g en onbevooroordeeld on-
derzoek beraoeielijken (?) weten er  niets van ; de heer  van 

n heeft zijne benoeming bereids aangenomen. 

Op de uitkomsten van het nu aanhangig onderzoek zullen 
wij  niet vooruitloopen. r  wel meenen wij  zooveel te 
mogen zeggen, dat het ons verwonderen zou, indien deze 
uitkomst den r  van Waterstaat stof gaf om zich bij -
onder  gelukkig te achten over  de keus van den architect 
van wien hij  veelzijdigheid in richtin g en in stijl verwachtte. 

J . W . . . 

. 

P A T E N T - A  C T E C T E N. 

Zij , die ik met den naam van Patent-Architect doop, 
zijn menschen die geen school gevolgd hebben, geen navolgers 
van de ware Bouwmeesters zijn, noch door  de studie van 
de praktij k en toegerust met de noodige architectonische 
wetenschappen getoond hebben dat zij  den naam Architect 
ten volle waardig ziju. — Patent-architecten noem ik lieden, 
lezer, die geen begrip hebben van stijlen, geen kennis van 
coustructiën enz., maar  die door  middel van het patent 
zich dien naam toeeigenen. — k wenschte die lieden als 
zoodanig gebrandmerkt te zien om hunne verwarde, bekrompen 
denkwijze over  de schoone Bouwkunst, over  bouwkundige 
tijdschrifte n en vooral om het misbruik maken van plaat-
werken die hen zoo veelvuldig ten dienste staan. k wenschte 
die soort menschen gebrandmerkt te zien, om jongelieden 
tc behoeden voor  een wissen ondergang, indien zij  zich aan 
dergelijke leiding toevertrouwen, om te verhoeden dat den 
particulier  en den neringdoenden mensch aan zulke lieden 
hunne woningen toevertrouwen. 

Een gebouw ontwerpen beteekeut voor  hen . . . niemendal. 
Om het doelmatig, gezond, goed geconstrueerd en naar  de 
eischen des tijd s in te richten wordt zelf niet eens gedacht, 
alles moet ten offer  gebracht worden aan het eene, het 
uitwendige. , die n moeten, altij d op hunne 
manier, naam maken en niet te vergeten getd, grof geld 
verdienen ! Of die manier  van handelen eerlijk of oneerlijk 

dat dnet niets ter  zake, dat laat hen koud, "evoelloos ! 
1 tvomt er  immers alleen maar  op aan of de kroegmannen 
en koffiejuffert  die saiïmgeflanste prentjes mooi vinden en 
a]n ze, goede vrindjes met de conrantenheeren, dan leest de 
t e goeder  trouw handelende particulier  of neringdoende 

h tot z'jn volkotnene tevredenheid in het volgend 
"Omroer : een sierlij k opgesmukte annonce over  de bekwame 
architectuur  van den heer  . . . . hun architect! — 

hoeverre dit met de roeping van Weekbladschrijvers 
strookt ' 

r 
kun 

bn 

laat .ik aan de beoordeeling van mijn lezers over  ! 
neen ! ik wil de gruwelen waaraan die z. a, bon 

dlgen zich hier  eu elders schuldit 
Ze 

maken niet in den 
zich architect maar , i

l > l l l r gaan behandelen 
înii u werken verloochenen hunne voormalige loopbaan niet ! ! 

*ert * ec' ? ' n ( ^ e n v o ' sten zin des woords eene roeping, 
voor  weinige weg-zeer  bijzondere roeping is . 

pegd, geT o ei e )j  zij  niet en 't is heel natuurlijk , dat zij  er 
'ver  hebben nagedacht welk eene diepe, verhevene. 

nooit 

warme beteekenis in dit eene woon! Architectuur ligt op-

gesloten. — Er  zijn onder  die z. g. bouwkundigen, menschen, 
die de architectuur, de kunst die ze beoefenen, beschouwen 
en ze als zoodanig overnemen, als zaken, gelijk anderen, 
als gold het de overname van een bakkerszaakje of dertig-
centbazarretje! 

Er zijn onder  die z. g. bouwkundigen, menschen, die een 
weinig teekenen, timmeren of metselen geleerd, een patent 
halen en 't wagen durven zich Architect te heeten ! -
velen hier  en elders zijn reeds de ditpen geworden van zulke 
lieden die hunne woningen totaal bedierven.) Er  zijn onder 
die z. g. bouwkundigen, menschen, die de architectuur  be-
schouwen en gebruiken als speculeermiddel om den niets 
kwaads vermoedenden mensch geld af te persen ! e schoone, 
verhevene, heilige kunst wordt door  hen beoefend op een 
manier  die den gevoehmensch doet huiveren, doet walgen ! 

e kunst wordt door  hen beoefend in den vorm van de 
onzinnigste constructies; een mengelmoes van stijlen bij 
dezen, magere kolommetjes, buigende onder  den last dien zij 
torsen, bij  anderen, de vormleer  wordt door  hen niet er-
kend en de bouworde nis niet bestaande beschouwd. 

Aanschouwt, z. g. kunstbeoefenaars, de werken van de 
Grooten, de werken van de ware Architecten, waagt het 
eens een heel eenvoudige schets in hunnen geest te maken 
eu ge zult uwe ondoordachtheid inzien vau u Bouwmeester, 
Architect te noemen, nietig zult gij  u gevoelen . . . . ziel-
loos en dor  moeten uwe ontwerpen u dan toeschijnen. — 

r  ik betwijfel ten zeers'e of de lust om den meester te 
zoeken in u leeft, ik geloof niet dat er  ooit eene neiging 
in u is ontstaan om hen slechts van verre, . . verre na te 
volgen ! En waarom geloof ik dat niet ? omdat het niet 
alleen zichtbaar  is in al uwe werken, dat de zucht naar 
geld, de zucht naar  grove winst u geheel beheeuscht, neen 
uw doodvonnis kan een ieder  die het ware gevoel voor  de 
kunst bezit in uwe werken lezen . . . . ze missen gevoel, 
liefde, frischheid van karakter . — 

Een merkwaardig staaltje van compositie kunnen de 
Bredannars en zijn bezoekers aan den straatweg van Breda 
naar  Ginneken aanschouwen. Na eerst een ri j  speculeer-
huizen gepasseerd te zijn die dreigen ineen te storten, 
aanschouwt de wandelaar  een van hardsteen opgetrokken 
gevel, eigendom en een ideetje van een te Teteringen 
woonachtig, niet gepatenteerd, bouwkundige. e stijl 
k wil hem natuurstij l doopen ! ! e gevel wordt gedeelte-

lij k onderschraagd door  hardsteenen boomstammen, aau 
weerszijde van de hoofdingangen prijke n dergelijke stammen 
die dc plaats van pilasters innemen. e bogen boven de 
deuren worden gevormd van hardsteenen takken, waarin 
vreemdsoortige bloempotten zijn te aanschouwen, die voor 
sluitsteenen moeten dienst doen, maar  toch.dusdanigen dienst 
weigeren. m 't geheel maakt op den aanschouwer 
een indruk , dien hij  van ergenis de eerste uren niet te 
boven komt! ! s 't niet natuurlij k lezer, dat naast dit 
gebouw de uitvinder  van den natuurstij l woont!! (Tuin-
architectuur) een stijl die gezonde, krachtige hersenen 
ontzenuwt, versuft! Een stij l goed voor  levensmoede men-
schen, die veel gepeinsd en gereisd hebben op onbereikbare 
idealen ! ! 't s jammer voor  den uitvinder  dat hij , in zake 
den aanleg van een nieuw park buiten de voormalige 
Ginnekenpoort alhier, door  den r  van Finantiën is 
miskend ! 

Oh ! zoo dol gaarne zou hij  den Bredannars en zijne be-
zoekers die bergen en dalen, rotsen cn afgronden, waterval-
len en meren, zelfs de zee in miniatuur  ter  aanschouwing 
hebben gegeven!! Conservatief kan ik waarlij k dat ideetje 
van den Natuurstij l niet noemen ! ! e het dan te bestem-
pelen ! P 't t niet in mijne bedoeling, om velschillende 
gebouwen van Patent-Architecten te gaan behandelen, ze 
zijn het beschrijven niet waard en m. i . heb ik me duide-
lij k genoeg uitgedrukt om iedereen een goede voorstelling 
van den Patent-Architect te geven, doch ik wil u nog een 
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ander, maar  zeer  gewichtig doel van dit schrijven gaan 
ontvouwen, en mocht het inij  daardoor  gegeven zijn, een 
ramp te voorkomen voor  het trotschte en belangrijkste ge-
bouw dat in deze eeuw hier, ofschoon nog niet geheel vol-
tooid, tot stand is gekomen, n.1. de schoone Cathedraal St.-
Barbara, een ontwerp van den Architect J . P. . Cuijpers. 

t plein voor  de facade wordt over  eene lengte van + 
20 . begrensd door  de pastorij, een oud en somber gebouw, 
dat echter  weldra zal worden afgebroken. Wie is nu de 
ontwerper  van de nieuw te bouwen Pastorij  ? Oh ! -
bestuur, daarin hebt ge U deerlijk vergist! Uwe opdracht 
had behooren te geschieden aan den r  of een zijner 
volgelingen! r  hij , die de opdracht gold, is geen 
beoefenaar  der  ongineele Cuijpcrs-architectuur  ! , zou eeu 
leerling van . Cuijpers heeteu ! ? j  ! de Patent-Archi-
tect ! j  zou die verheven, prachtige lijnen begrijpen, 
gevoelen ! r  ik vraag U, n van het , 
heeft hij  ooit blijken in zijue ontwerpen gegeven, die den 
waren Architect verraden ! t hij  ooit de verwachtingen 
zijner  begunstigers beloond in zake het . Weeshuis en 
de Pastorij  St."  Antonius ! Ziet gij  soms in die werken zijnen 

 werken die niet waard worden geacht om beschre-
ven te wordeu, uithoofde van de vele architectonische ge-
breken Zij n op hem, die eenigen tij d als dagelijks opzichter 
onder  directie van . Cuijpers werkzaam was, evenals op 
zijn andere leerliugen de woorden van toepassing van den 
beroemden Engelschen Aestheticus :  leerling verlaat den 

 niet om met hem in het strijdperk te treden, maar 
zij werken samen voort aan een groot geheel." Bisschop van 
Breda, gedoog niet, dat Uwe Cathedraal zal worden ontsierd 
door  de onmiddellijk e nabijheid van een dor, zielloos ge-
bouw, dat eene Pastorij  moet heeten, een gebouw dat in 
zulk eeu nauw eu warm verband moet staan tot zijnen 
Tempel. 

Jongelieden, u geef ik den raad hart en ziel te onttrekken 
aan de dorre, ziellooze bureau's van deu Patent-Architect. 
Volgt dan met hart en ziel Neerlands , zijn Archi -
tecten na. Ge gevoelt u nietig eu klein bij  de aanschouwing 
van hunne werken, maar  ge gevoelt ze, niet waar  ? . . 
een volledig bewijs dat uwe zieleu hunne scheppingen be-
grijpen en dat ge dus navolger, leerling, wie weet eens 

 kunt worden. Werkt met hen, zooals zij  allen wer-
ken die groot willen wordeu. Wordt trouwe navolgers, trouwe 
leerlingen van Neerlands Architecten, dm zullen de geslach-
ten die na ons zullen komen wel is waar  deu strij d des 
tijd s in uwe werken lezen, maar  ze zullen om hunnen krachti -
gen, eervollen strij d des te meer  geroemd en verheerlijk t 
worden om hunne eenheid van denken, hunne eenheid van 
opvatting; ze zullen geroemd wordeu om hunne fierheid 
van karakter , om hunne verrukkelij k schoine eenvoudigheid. 

Bredi, 27 Augustus . N B. 

B E T E N . 

e algehecle regeling der e Afdeeling op de 
in het begin van 1891 in Weenen te houden Groote -
nationale Tentoonstelling van Beeldende n is door 
het hoofd comité dier  tentoonstelling in banden gelegd van de 
besturen der n ,/ Art i et Amicitiae"  eu „Pulchr i 
Studio" . Eveneens is dit hel geval met de later  in 189* 
in u te openen lut. Expositie der r -
GenossenschaiV'. 

c e inzendingen zullen door  genoemde besturen 
hier  te lande worden bijeenverzameld en beoordeeld, terwij l 
die inzendingen verder  niet aan een jury , noch te Weenen, 
noch te , onderworpen zijn. Bovendien ontvangen 
dc aangenomen kunstwerken vrijdo m van vracht heen eu weer. 

Binnen niet al tc laugeu tij d zullen de betrokken bestu-
ren van de getroffen regeling uitvoerig kennis geven aan 
dc e kunstenaars, teneinde op die wijze ecu goede 

vertegenwoordiging der  Ned. kunst op beide tentoonstellin. 
gen te verkrijgen . 

— Op den Gen November  1893 zal door  de gemeente-
raad te Perugia, eene aanbesteding gehouden worden, voor 
het maken en exploiteeren van een waterleiding, met eene 
concessie voor  70 jaar. e voorwaarden liggeu in het ge. 
nootschapslocaal ter  inzage. 

T N . 

— e k te Wolfenbuttel, eeu der  schoonste renais-
sance kerken van d zal gerestaureerd wor-
den, ditmaal wat het uitwendige betreft. e inwendige 
restauratie was in September  1889 voleindigd. 

— Te Bremen zal, iu plaats van de St. , die 
te klein geworden is, in de westelijke voorstad een nieuwe, 
grootere kerk gebouwd worden. Bij  een voor  dit doel iage-
schreven prijsvraag is het ontwerp van den architect Salz-
mann met den eersten prij s bekroond; dit ontwerp zal uit-
gevoerd worden, de bouwkosten zijn begroot op 300.000 

; het aantal zitplaatsen moet 1200 bedragen. 

— n het laatst vau September  zal te Neurenberg een 
kunsthistorisch congres worden gehouden. 

— n 20sten Augustus j.1. sloeg de bliksem iu den 
dom te , een der  oudste baksteenbouwwerken van 

. 
t den bouw van deze kerk werd in het laatste derde-

deel der  12de eeuw begonnen; de voltooiiug valt in de 
13de eeuw. Een omvangrijke restauratie had plaats in de 
jaren 1871—81 onder  leiding van den architect . 

r  het onheil geraakte de dakstoel en het houtwerk 
der  beide Westelijke torens in brand, de groote kroon in 
het koor  smolt af en viel naar  omlaag, de kleinere k okken 
smolten, terwij l de grootste, 82 centenaars zwaar, naar  be-
neden stortte, op haar  weg de gewelven der  orgelga'erij 
vernielende. Overigens hebben de gewelven de vuurproef 
goed doorstaan, zoodat het inwendige van de kerk, wa« 
veel kunstschatten verzameld zijn, weinig geleden heeft. 

— Over  het l van Corinthe wordt door  een vak-
man, die pas uit Griekenland is teruggekeerd, een zeer 
ongunstig oordeel geveld.  kanaal zal eerst over  twee 
of drie maaudeu voor  de scheepvaart opengesteld worden; 
maar  het is de vraag, of het wel 's winters door  groote 
postschepen gebruikt zal kunnen worden. e haven aan den 
ingang is verkeerd aangelegd. Bij  Noordenwind is het bin-
nenloopen er  onmogelijk. e Zuidelijk e dam aan den Wes-
telijken ingang is reeds gedeeltelijk vernield en de dammen 
eu muren zijn er  over  het algemeen niet sterk. e rots-
achtige kanaalbeddiug is gevaarlijk en de electrische ver-
lichtin g is onvoldoende. 

Aldus oordeelt die deskuudige en hij  voegt er  bij , dat 
ook verscheidene vertegenwoordigers van vreemde mogend-
heden berichten in denzelfden geest aan hunne » 
zonden. 

N ENZ. 

Tot officier  iu do orilo vun Oranje-Nassnii is benoemd, de heer  W. 0-
, directeur  der l voor  teekenondenviprs ' 

Amsterdam. 
j . bcsclükkiug is bepaald, Jat met 1 Sept. a.s. de asp.-in-'. v* 

's s Waterstaat 1'. , thans tc , dienst zal doen onder  «' 
bevelen van den hoofdingenieur, belast met den algemeeiien dienst ter  slaap-
plaats 's Gravenhage cu dut dc asp.-iug. 11. . van , thans te Terneoisa-
zal dienst doen ouder  de bevelen van den hoofdingenieur  voor  de roiet'' * 
ten einde lc worden toegevoegd aan den ingenieur  in hol e rivier-arrono » 
semeiit, ter  standplaats . 

Tot directeur  van het Stadsteekeninstituut te Breda is benoemd de "c 
J . N. 1'. Buining, leeruur  aan de . . Academie aldaar. 

e r  vau 'a-liijk s , de heer  Obreen, is benoemd 
honorair-li d der e Academie vau Schoone n te Antwerp 

c bekende Engelsche teekenaar  Walter  Crane is benoemd tol ' ' " ' ' ' ' j ^ 
van de kuuslseliool te ; aau de/e functie is een salaris verbon 
van  000. 

E G N°. 36. G 9  1893. 

 VA N A T A l 

. G. JANSEN, G. A. , \V . T C Z N . , 
. E  cn - J . E . 

Bijdragen tc adressecren aan den lieer  W. T Czx., 
 120 tc Amsterdam, en al wat de Administrati e van 

het Genootschap betreft, aan deu len 8 American hotel te 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. e jaarlijksch e contributi e 
voor  bet lidmaatschap bedraagt: 

\ oor  gewone leden (tc Amsterdam woonachtig), . . . ƒ 12.— 
i, kunstlievende leden 10.— 

 buitenleden „  7.50 

N VA N T . 

e penningmeester, de heer  J. A. van der  Sluijs Veer, 
brengt ter  kennis van heeren leden, dat hij  deze week zal 
overgaan tot het innen der  contribution vau gewone leden 
over  het 2e halfjaar  1893. 

Namens het Bestuur, 
 le Secretaris, 

C. W. . 

A ET . 
990e GEWONE O VAN , 

C  1893. 

Bij  de opening der  vergadering roept de Voorzitter , de 
heer  11. G. Jansen, den leden het welkom toe op deze 
eerste bijeenkomst na de zomervacantie. 

e ingekomen stukken, die, na de lezing en goedkeuring 
der  notulen, ter  tafel worden gebracht, bevatten o.a. een 
schrijven van het Bestuurder j  „Art i et Amicitia " 
te Amsterdam, waarin genoemd Bestuur  eene som vau hon-
derd gulden ter  beschikking van het Genootschap stelt met 
het doel hiervoor, zonder  verdere bindende bepalingen, eene 
Prijsvraag uitteschrijvcn. e som, afkomstig van het 
'/üayids-fonds", is door  het Bestuur  in dank aanvaard, 
terwij l het programma der  prijsvraag zoo spoedig mogelijk 
' u Bet Genootschapsorgaan zal wordeu opgenomen. c heer 
«hman wenscht naar  aanleiding van dit, overigens zeer 
gewaardeerd, schrij  ven in het midden te brengen, dat het 
tem bevreemdt, dat de j  „Arti "  gelden uit het 

avids-fonds beschikbaar  stelt, om door  andere vereenigingen 
P'ijsyragen te doen uitschrijven. Volgens spreker  is het 
^avids-londs indertij d gesticht om noodlijdende kunstenaars 

'anlieel te steunen en missen sommen, als boven beschrevene, 
o het Joel, waarvoor  zij  bestemd waren. e Voorzitter 

c r « op, dat de motieven, die het Bestuur  van „Arti "  er 

toe geleid hebben het Genootschap die som aantebieden, 
weinig ter  zake doen, en dat de oorsproi.kelijk e bestemming 
ervan voor  het Genootschap van geen belang kan zijn. Één 
der  leden is van oordeel, dat het geld alle kans heeft zeer 
goed aan zijn doel te beantwoorden. 

Een tweede schrijven is afkomstig van het voorloopig 
comité voor  de internationale tentoonstelling van het -
wezen en houdt het verzoek aan het Genootschap in voor 
deze in 1891 of later  te houden internationale tentoonstel-
ling eene prijsvraag te willen uitschrijven voor  een voorloopig 
ontwerp der  tentoonstellingsgebouwen, aanleg van terreinen 
enz. c bedoeling is deze tentoonstelling te houden op de 
terreinen achter  het , waarvoor  de onderhande-
lingen reeds gevoerd zijn. 

t voorloopig comité, vertegenwoordigd door  de heeren 
. N. A. Calisch, president, en F. Foekeus, secretaris, 

laat de opstelling van het programma, behoudens goedkeu-
rin g door  het comité, aan het Genootschap over  en stelt 
als prij s eene som van zevenhonderd gulden beschikbaar. 

e Voorzitter  deelt mede, dat ook het programma dezer 
zeer  belangrijke prijsvraag zoo spoedig mogelijk het licht 
zal zien en wekt de leden op hunne beste krachten voor 
deze wedstrijden in te spannen. 

Ecu schrijven van den heer  W. van Boven houdt het 
verzoek iu om ontslag als secretaris der  locaal-commissie en 
commissaris der  schetsclub, wegens vertrek naar  elders. e 
Voorzitter  brengt den heer  van Boven dank voor  den ijver , 
waarmede hij  zijne functie heeft waargenomen en roept hem 
een spoedig tot weerziens toe. 

a werd nog een brief ter  tafel gebracht, onderteekend 
door  dc heeren . J. . Walenkamp, Th. , de 
Bazel cn J. . . , waarin genoemde heeren ver-
zochteu de afmeting van het gevraagde affiche voor eene 
Bouwkunst-tentoonstelling (prijsvragen 1893/94-) in dien zin 
te wijzigen, dat in plaats van 0.73 . x 1 . werd gezet 
0.7-J . x 1.40 . Bezwaar  kan hiertegen, volgens de 
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onderteekenaars niet bestaan, daar  de gewone deelnemers aan 
dergelijke prijsvragen nog niet met hun arbeid waren aan-
gevangen. e Voorzitter  inerkt op, dat het veranderen van 
een eenmaal vastgesteld programma in beginsel steeds is af 
te keuren. Voor  hem, die wèl reeds is begonnen, is de zaak 
hoogst onaangenaam en daarom zou men er  hoogstens toe 
kunnen overgaan de afmetingen vri j  te laten, dan beeft 
tenminste niemand kans vergeefs te hebben gearbeid. j 
stelt echter  voor, de zaak na afloop der  vergadering, door 
het Bestuur  en de commissie voor  het kiezen der  Jury te 
doen uitmaken. 

Thans werd overgegaan tot het verkiezen van zes gewone 
leden, die in vereeniging met het Bestuur, volgens de 
nieuwe Genootschapswet, aangewezen zijn om eene Jury te 
benoemen. Als leden dezer  commissie werden gekozen de 
heeren de Bazel, . Berghuis, J. . van Gendt , 

. de Jongh, Paul. J. de Jongh en J. . . . 
n had de kunstbeschouwing plaats, die bestond 

uit eene serie lichtdrukken , getiteld : „Portofogli o della 
Art i deeorative in , welke uitgave door  deu heer 

. Groesbeek ter  bezichtiging was afgestaan. 
e heer n wenschte nog de op Vrijda g S Sept. 

uitgeschreven vergadering van architecten, aannemers, 
patio ms en werklieden ter  sprake te brengen en zijn spijt 
te beluigen, dat op de oproeping hiervoor  gedaan geen 
namen van afgevaardigden van het Genootschap voorkomen. 

e heer n vindt het doel der  vergadering, n.1. 
middelen te beramen om de zich nu reeds vertoonende 
werkeloosheid te bestrijden, t e belangrijk , om daarin niet 
zeer  veel belang te stellen en vraagt daarom of er  niet nog 
lans zoude zijn, dat het Genootschap er  officieel vertegen-
woordigd werd. e Voorzitter  deelt mede, dat het Genoot-
schap geen officieele uitnoodiging heeft ontvangen om op 
deze vergadering vertegenwoordigd te zijn, maar  wekt daar-
om de leden op persoonlijk van hunne belangstelling, door 
hunne tegenwoordigheid, blij k te geven. 

e steller  van eeni in de vraagbus gevonden vraag, of 
voor  kelderspeeie 7io tras op 1 zand niet beter  is dan 1 
tras op 1 zand werd verwezen naar  de jongst gehouden 
lezingen van den heer  J. A. van der , die dit onder-
werp, zoo uitgebreid mogelijk, heeft behandeld. 

Van den heer  A. N. Godefroy, eerelid van het Genootschap, 
werden voor  de bibliotheek ontvangen vier  brochures over 
de inrichtin g van de „Ecole Centrale d'Architecture "  te 
Parijs, welke werkjes in dank werden aanvaard. 

e heer n wenschte ten slotte nog de aandacht 
van de leden te vestigen op de verkooping der  bi) iotheek 
van deu heer  B de Greef, oud gemeente-architect van 
Amsterdam, welke bibliotheek weldra in veiling zal komen 
bij  den beer . W. P. de Vries in de Warmoesstrant aldaar. 
Tevens wenschte de heer . aan de redactie in overweging 
te geren iu het Genootschaps-orgaan eene rubriek in te 
richten voor  de bespreking van ill aanbouw zijnde belangrijke 
werken. e Voorzitter  dankt den beer n voor  zijne 
opmerking en zal er  de aandacht der  redactie op vestigen. 

No afloop der  vergadering bleef het Bestuur  nog te zamen 
mei de Commissie voor  de verkiezing van drie Juryleden 
voor  de in 1893/94 uitgeschreven prijsvragen en werd, op 
voorstel van den heer  de Bazel besloten, voor  de prijsvraag 
van een affiche voor  eene Bouwkunst-tentoonstelling eene 
Jnrv te benoemen, waarin één of meer  kunstschilders zitting 
zullen hebben. 

Tevens werd bij  stemming uitgemaakt, dat de afmeting 
van genoemd affiche zal n zooals het programma die 
aangeeft, namelijk n,7-"> - X ' . 

C A 1!  C A T ' 1 . 

Caricatnur , onder  welke gedaante ook, is eene spottende 

voorstelling van personen, feiten of toestanden, een lach-

wekkende parodie in verwrongen vorm op de waarheid. Uit 

esthetisch oogpunt beschouwd staat caricatuur  in het nauwste 

verband met en is onderworpen aan de hoogste wetten der 

kunst. Van iets niet anders zien dan de eigenaardigheden, 

ze overdreven weergeven, de normale verhoudiug der  ver-

schillende onderdeelen verbreken om er  een karakteristieke 

beteekenis aan te geven, is dat niet tegelijkertij d de regels 

van het teekenen toepassen volgens het voorbeeld der  gronte 

meesters en de grondslag leggen van de caricatuur  ? Er 

bestaat dus tusschen haar  en de ernst slechts een verschil 

van verhouding, van maat. 

Nu stel ik me voor  alleen de caricatuur  te behandelen 

in hare betrekking tot bouwkundige decoratie, en niet te 

spreken over  carrientuur  toegepast in illustratie ; dit is zulk 

een rijk e bron van behandeling, alleszins waardig afzonderlijk 

behandeld te worden, men denke slechts aan de geestige 

symboliek der  Japansche prenten, die nog de stof leveren 

voor  hedendaagsche geïllustreerde werkeu. 

e Assyriërs en Egyptenaren reeds brachten, ondanks 

hunne onverzetbare waardigheid, caricatunrbeelden, hoewel 

matig, in praktij k ; van de eersten bestaat nog eene 

aanschouwelijke voorstelling van de lastige gevolgen 

van overdaad in het drinken. n de meest verschil-

lende vormen ziet men de caricatuur  bij  de Grieken, 

zoowel in de gedaante van een geestig uitgevoerd hekelende 

silhouet ten dienste van eene betooging door  Socrates op 

touw gezet, als in Godsdienstige voorstellingen van s 

en Priapus verdacht glimlachend tegen de overdreven voor-

gestelde attributen der  vruchtbaarheid; vooral dit laatste 

onderwerp gaf hun een rijke n schat van versieringsmotieven ; 

eene verdediging hiervoor  vindt men in de uitgegeven ge-

sprekken van Eckermnnn met Goethe : 

„A l was hetzelfde marmer, hetzelfde brons, ten dienste 

„van den kunstenaar, bestemd voor  cen fauna en tegelijk 

„voor eene Godheid, de groote macht der  kunst sprak het 

„banale vrij" . 

e e kunst met hare te weinig vrij e eigen-

schappen, voelde zich niet afkeerig om het leelijke in hare 

werken uit te drukken, mnnr  zij  hield zich te veel vast 

aan het denkbeeld om ze, door  er  cen afschuwelijk karakter 

aan te geven, als afschrikwekkend voorbeeld voor  de men-

sehen te stellen. n e drong de caricatuur  door  tot 

de diepste hoeken der  catacomben, zoowel als in de tempels 

en woningen der  heidenen. 

r  werd het zelfs cen algemeen gebruik op deze wijze 

zijne gedachten uit te drukken ; de insnijdingen in de ont-

graven muren van Pompei'  laten voldoende licht schijnen 

op de zeden der  toenmalige bewoners. 

t tijdper k echter  waarin de caricatuur  zich op de meest 

Volmaakte wijze vertoonde zijn voorzeker  de middeleeuwen; 

misschien hebben de architecten van dien tij d hunnen eigen-

aardigen bijnaam „magislr i de lapidibus vivus"  (meester? 

der levende steenen) aan hunne geestige symboliek te danken. 

Toen, als cen terugkeer  der  bacchanalen van e 

en hel groote Griekenland, deed zij  een inval in de eathe-

dralen van het christendom, tot zelfs binnen de muren van 

het heiligdom, volgens de overleveringen op den feestdag, 

bijgenaamd van den ezt'. waarop het volk als een opstand 

der driften losgebroken was; de priesters waren gedurende 

v j e r . en twinti g uur  uit de kerken gebannen en de zooge-

naamde bisschop der  dwazen, omringd door  een wonderlijken 

gtj f was er  dien dag heer  en meester. Zoo invloedrij k 

«aren deze, uit den geest des lijd s ontsproten, luidruchtig e 

feesten, dat ze zich meester  maakten van bogen, pijlers, 

spuwers en consoles dier  kerken, om ze herscheppen in één 

vulpsehe fauna van kruipende, klimmende, grijnzende ge-

drochten, allen echter  gemotiveerd door  de al of niet diep-

zinnige beteekenis. Ook de in dien tij d bestaande toestaud 

van tegenkanting en oneenigheid tusschen geestelijkheid en 

monniken droeg niet weinig bij  tot het ontstaan van een wereld 

van daarop betrekking hebbende diervormen, verwrongen, op-

zettelijk gedrochtelijk gemaakt als één verhaal van natuurwon-

derlijkheden in steen gebeiteld, dat onveranderd in het geheele 

tijdperk der  gothiek gehandhaafd is gebleven. e duivel 

speelde, zooals te begrijpen is, bijna altij d de hoofdrol in 

die voorstellingen, en de fantaiseerende meesters legden 

daar  meermalen een goed geziene gedachte in, waarvan 

de verklarin g niet altij d even gemakkelijk was. 

Een der  meest kenmerkende motieven van den geest, die 

de kunstenaars van dien tij d bezielde, is wel de op de 

hurken zittende, schamper  lachende satan op een der  balus-

trades der  Nótr e e te Parijs, die zich den muil lekt met 

eene zichtbare weltevredenheid bij  het beschouwen van het 

Parijsche volk, dat zich aan zijne voeten in wellust, baadt; 

ook vindt men aan deze kerk nog verscheidene van deze 

symbolieke voorstellingen in den vorm van spuwers en 

pinakels. 

n de cathedraal van Bourge is een cul-de-lampe, voor-

stellende op zeer  indecente wijze een onzichtbaar  iemand, 

die zijne partis posteriori! den geloovigen toekeert ; eene 

dergelijke voorstelling vindt men ook aan der  binnengevels 

van het kasteel te Blois ; verder  nog in andere, minder 

onbeschaamde vormen, aan de koorbanken van de cathedraal 

van Amiens, en in die van Vitré , Chartres, n enz. 

c renaicanse en de terugkeer  der  oudheid bracht dit 

alles weer  op den achtergrond en voerde bacchanten en 

saters in, toegepast bij  Grieksche en e decoratie ; 

later  openbaarde zich op eene buitensporige wijze de smaak 

voor  testoenen, takken, guirlandes, die weer  verbonden wa-

ren mot grijnzende of zoet kijkende maskers zonder  eenige, 

beteekenis. e kunstenaars veroorloofden zich de grootste 

vtrjheden ; de. kerken werden overweldigd door  zeer  mis-

plaatste vormen en voorstellingen van die periode, welke op 

de meest onbeschaamde wijze, zonder  ecnig ontzag voor  de 

n der  middeleeuwen uitgevoerd werden ; vooral 

maakte die geest zich meester  van de koorbanken en preek-

'welen, waarvan men tegenwoordig, vooral in , 

"" "  tal van voorbeelden zien kan. 

'' "  "u onze tijd . 

Waar zien we in de bouwkunst caricatuur, symboliek 

jlUinoi v Wel heeft de Belgisch.'  architect Beyiert'  hier  cn 
1 l zijne werken er  iets van gegeven, o.a. als topgevel-

'roning van een door  hem gebouwd woonhuis te , 
e°' t hij  een satirieke voorstelling (juist P) van de verhouding 

V a"  den architect en zijn cliënt i een adelaar  (de architect) 
z'Jn<' klauwen eene duif (de cliënt) geklemd houdende; 

"War <lii
j  , s als eene uitzondering tc beschouwen; men stelt 

reeds tevreden met het aanbrengen iu den gevel van 

den kop van architect, bouwheer  en zijne familieleden, of de 

bestemming van een bouwwerk door  afgezaagde attributen 

aan te duiden ; passer, driehoek, palet, hamer en schietlood 

voor  aan kunst gewijde inrichtingen; boeken en uilen om 

het wetenschappelijke te verklaren ; een zandlooper  en een 

zeis als symbool van den dood, hoe arm van gedachte! 

t men misschien de kunst in hare uiting te verkleinen, 

te benadeclen, wanneer  men bestaande typen, toestanden of 

feiten op eene vindingrijke , geestige wijze en met inacht-

neming van het schoone, in kunstwerken hekelt door  ze in 

steen, hout of ijzer  te vereeuwigen ? Of is het wellicht de 

ernst der  tijden, die zich ook van den artist meester  maakt 

en hem onder  den indruk brengt van het //struggle for 

life" ? t alleen reeds zou rijkelij k stof opleveren voor 

carricatuur ; juist onze tij d biedt een reeks toestanden aan, 

die alleszins voor  het doel geschikt zijn. Waarom alleen die 

humor in prenten en tijdschriften , in beeld eu schrift ? 

e vollediger  en welk eene goede aanvulling zoude het 

zijn wanneer  hedendaagsche toestanden, in het belang ook 

der historie, in bouwwerken vereeuwigd werden ; welk een 

uitgebreid terrein zou daardoor  verkregen worden, om het 

vernuft en de vindingrijkhei d van den kunstenaar  te ont-

wikkelen. P. J .  J. 

T W T E . 

Een huisje uit een bouwdoos is 't , dat rijkemans kin -

deren kregen, op St. Niklaas, en iu de groote kinderkamer 

op gaan bouwen. 

Eerst 't plint en dan de sokkel, zegt d' oudste, die de 

plaat van buiten kent en op zijn wijsheid pocht. En dan die 

roode blokken, die met hun witte randen als penanten dienst 

doen tusschen kleine kruiskozijntjes . Een poortje met een 

stoepje schuin in den hoek als ingang, en op dien heelen 

opbouw een lange witte band. 

n even rusten en met blijdschap kijken naar  't groot 

cn hoog worden ; terwij l de oudste, architect zich wanend, 

de materialen saam zoekt voor  den verd'ren bouw, en broer 

bestraft die een kozijn niet op de as plaats van een dat 

lager  staat. j  zegt, dat is „onsymetrisch" , een onbegrepen 

woord, dat in zijn kleine hersens beteekenis heelt van iels 

dat heel niet deugt. 

r  worden blokjes opgestapeld en komen grooter 

kruiskozijnen netjes op een rijtj e staan. Op elk kozijn zoo'n 

puntje, dat zijn frontons zegt Jan, — en bouwend met de mooi 

versierde blokjes, met koppen en festoenen, kom' de rij k 

gestoken kroonlijst , de geveltjes volmaken. 

n kappen, en de hokjes die broer  aanzag voor  schil-

derhuisjes waarin soldaatjes konden staan eu waken over 

dit paleisje, als dakvensters geplaatst. 

n 't midden nu, heel voorzichtig aan 'l  stapelen van 

groote blokken, eerst die met beelden, i , u een met 't Ne-

derlandsche wapen en dan een gouden zon. 

Nu is 't tot zoover  klaar, de doos is leeg en broer  denkt 

dat het af is en kijk t bewonderend tot den ander  op, 

die stil eu beid voorzichtig een ander  doosje uitpakt , waar 

tusschen vloeipapier  een torenspitsje ligt, dat nu op het 

dak geplaatst wordt. 

Bn pa cn ma komen binnen en vinden 't huisje //beeldig", 

en trotsch spreekt tl'ouwe tot zijn zoon: Als Jantje braaf 
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is en goed leert dau gnat hij  als ie groot is ook naar 

t en leert dan zulke huizen bouwen, maar  dan echte. 

B. 

B E  C  T E N. 

— e tij d van inzending der  antwoorden op de -
sche Prijsvraag, is van p°. September  verzet op 1 ö September. 

n werd den concurrenten mededeeling gedaan op een 
der  laatste dagen voor  de oorspronkelijke inzending bestemd, 
zoodat niet ten onrechte eenige ontevredenheid heerscht over 
dezeu loatkoinendcn maatregel. 

 ET . 
Volgens het verslag over  1892 van de j  Art i et 

Amicitae te Amsterdam, traden dit jaar  '21 kunstlievende leden 
tot de . toe, waaronder  2 donatrices ; aangenomen 
werden twee gewone en vier  buitenleden. Vij f buitenleden 
zijn der j  door  den dood ontvallen. 

e t op 1 Januari 1893 gaf een verlies aan van 
65 leden, en wel 3 honoraire leden als overleden, 4 gewone 
leden, waarvan 3 werden overgeschreven tot buitenleden en 
1 wegens overlijden. 

e overleden 3 honoraire leden zijn graaf v. Nieuwerkerke, 
l , mr. P. J . Tediug van Berkhout. e 

j  verloor  5 buitenleden en 47 kunstlievende 
leden, waarvan 7 door  den dood, 33 door  bedanken, 4 door 
vertrek en 3 door  verandering van titel. 

n r  1891, bij  de verkiezingen voor  bestuur  en 
commission, werden met 21 van de 39 stemmen herkozen: 
C. Cuuaeus, voorzitter  ; C. Ed. Taurel, 2e voorzitter; . 
A . Sangster, penningmeester  ; J. van , secretaris; C. 
F. Phlippeïu, 2e secretaris. 

t aantal uitkeeringen bedroeg 49, waarvan 44 aan 
weduwen en weezeu en hulpbehoevende leden (elk ƒ 2 5 0 ). 

e tentoonstelling van werken vau J. s ) 
werd bezocht door  1S60 personen ; de teekeningen-tentoon-
stelling (April ) door  1470 ; de tentoonstelling der  Vereeni-
ging "  (23 4 Juni) door  370 ; de keuze-
tentoonstelling (27 Juni/24 Juli ) door  3993. 

e rekening en verantwooording van ontvangsten en 
uitgaven over  1892 sluit met een voordeelig saldo van 
ƒ 2 8 8 1 . 49 : de resumtie der  rekening en verantwoording 
van de commissie voor  het weduwen- en weezenfonds sluit 
met een voordeelig saldo van ƒ 7 9 . 3 5. t aantal uitkeer  ngen 
bedroeg 49, tot een gezamenlijk bedrag van ƒ 11.700.7070. 
Aan geschenken en legaten werd ontvangen ƒ 2405 ; aan 
renten ƒ 7272.33. 

— Te Arnhem is opgericht de //Vereeniging tot restau-
rati e der  groote of St. Eusebiuskerk te Arnhem,"  welke ver-
eeniging bereids da e goedkeuring heeft verkregen. 

Ziehier  het particulier  initiatief , dat zich metterdaad de 
overblijfselen van onze oude bouwkunst aantrekt. Wordt  de 
herstelling van deze kerk, gelijk art. 2 der  statuten belooft, 
naar  de eisehen van haren stijl , door  een bekwaam en artis-
tiek bouwmeester  uitgevoerd, dan mogen alle vrienden van 
architectonisch schoon, dezen Arnhemschen kunstvrienden 
dankbaar  zijn. Wel zullen de leden der  vereeniging trachten 
voor  hun prijzenswaardig doel bijdragen tc verkrijgen van 
Staat, Provincie, Gemeente en n der  Ned. llcrv . 
Gemeente te Arnhem, maar  zij  ziju alleen leden, omdat zij 
voor  eene jaarlijkscb c bijdrage van ƒ 1 0, of een gift ineens 
van ƒ 1 00 hebben geteekend. Op die voorwaarden kan men 
zich dus als lid bij  de vereeniging aansluiten, tenzij  men 
met een kleinere som, begunstiger  wil worden. (N. 11. CJ 

— Vele jaren is er  gestreden over  de vraag, door  wien 
toch wel dc graftombe van veldmaarschalk Spar  iu de -
rieukiroh e te Berlij n vervaardigd zou zijn. s herhaalde-
delijk had Nicolai het vermoeden uitgesproken, dat Artu s 
Quellinus, de vervaardiger  van het heerlijke beeldwerk in 

ons voormalig , nu koninklij k paleis, de maker  zon 
zijn ; dit denkbeeld werd echter  bestreden en ten slotte ver-
worpen. e vraag bleef onbeantwoord totdat voor  eenigen 
tij d een h geleerde, George Galland, een ontdekking 
deed die aan allen twist een eind zal inaken. j  vond in 
het archief van Amsterdam een aanteekening, waaruit met 
zekerheid blijk t dat de e kunstenaar  Artu s Quel, 
linus (1609—lt iüS) de vervaardiger  is vau de graftombe 
vau generaal Spar. e aanteekening is vnn den schatmeester 
der  stad eu luidt als volgt: 

e heer  Burgemeester  Witsen heeft my aengeseght dat 
de n Burgemeesteren hadden toegestaen dat A r t u s 
Q u e l l i n u s soudc moghen gebruyekeu van Stadsmarmot 
so veel als hy tot 3 a 4 s e p ul t u r e n t en e 
van G e n e r al S p ar  soude van noden hebben. Prasenl 
etc. Actum den 24. January 1660", en is voorzien van de 
volgende kantteekening : 

s naderhand verstaen dat hy die soude betalen tot 1 
d de voet." 
t voornaamste gedeelte van de tombe stelt den generaal 

voor  knielend voor  een altaar. 
s staat een edclknaap met den helm van den Bran-

denburgschen legeraanvoerder. . houding van het beeld is 
wat gedwongen, de geheele groep is ook wat stijf , waar-
schijnlij k doordat men den kunstenaar  in zijne opvatting 
niet de vrij e hand heeft gelaten. Overigens is het beeld 
prachtig afgewerkt. (Hbl.J 

T N . 

— t geleden werd te New-York de nieuw gebouwde lijk -
verbrandiugsoven ingewijd. Aan het gebouw, dat op grootschen 
voet is ingericht, is een Columbarium verbonden, waarin 
600 Urnnissen zijn aangebracht; bovendien is er  plaats voor 
200 urnen, die op zuilen gesteld wordeu. e massieve bouw 
is grootendeels uit marmer eu graniet opgetrokken. 

n den oven wordt gewerkt met twee retorten, er  is 
echter  nog plaats voor  4 retorten. Een voordeel van het 
hier  toegepaste systeem is, dat wanneer  er  in twee of drie 
dagen geen crematies plaats vinden, de oven voor  het 
grootste deel zijn hitte behoudt en dus in zeer  korten tijd 
voor  een nieuwe verbranding gereed is. 

— Op het te r  gehouden congres van anthropologeu 
hield de r d eeu voordracht over: het 
olfer  bij  den aanvang van een bouwwerk. 

e spreker  gaf een geschiedkundig overzicht van de ver-
schillende gebruiken die in zwang waren en ten deele nog 
zijn bij  de keuze van het bouwterrein, de orienteering van 
het gebouw, het leggen van den eersten steen enz., hij 
besprak de plaats waar  de eerste steen bij  verschillende 
volken en secten bij  voorkeur  gelegd werd, zooals bij  katho-
lieke kerken gewoonlijk onder  het westportaal of onder  het 
hoogaltaar, bij  protestantscue kerken daarentegen onder  den 
preekstoel. 

j  somde, vervolgens eenige geschiedkundig bekende 
gevallen op van menschenoll'ers bij  den aanvang van eeu 
bouwwerk, jonge kinderen zijn, volgens die bronnen, meer-
malen bij  het leggen van den eersten steen ingemetseld. 

r  werden dieren voor  dit doel gebezigd. Wijn , graaf 
of vruchten worden nog heden dikwijl s onder  den eersten 
steen gelegd, als een onbewuste voortzetting van he' 
oude gebruik der  bloedige offers 

N ENZ. 

 Je plains van tien heer  A . , die als leeranr  in de koetuumkuBej 
aan de Tuuneclsohuol ontslag heelt genomen, is benoemd de lieer  Gerant 

, kunstschilder. 
tie heer . . , bouwkundige te , is benoemd tot gemeente' 

arehitec', to Perwerdeiadeel. 

B E T E  N G. 

n bet stukje over  «het Steen"  te Antwerpen wordt gesproken ovef 
fontcine /..  dit moei zyu fontaine St.
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Uitgevers: J. VAN T &  ZOON te . 
. 

E VA N A ET AittcrriA : 
. G. JANSEN. G. A. , \V . T C Z N . , 

. E JONG  cn P A U  .1. E . 
n te adressecren aan den r W. T C Z N . . 

Ueauliersgracht 120 te Amsterdam, en al wat de Administrati e van 
hei Genootschap betreft, aan deu len S American hotel l>' 
Amsterdam. 

N VAN BET . 
t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-

zonden, aan alle leden van het Genootschap. e jaarlijkscb c contributi e 
voor  liet liilmantsehap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
 kunstlievende leden » 10 .— 

„  buitenleden 7.50 

N V A N T . 

le. e 991e gewone vergadering zal gehouden worden op 
Woensdag 20 September  a.s. des avonds 8 uren, in het 
Genootschapslokaal. 

a. n van het Bestuur. 
b. Uitreikin g der  prijzen aan dc bekroonden voor  de 

Genootsehapsprijsvragen 1822/93. 
c. e van deu heer . W. l als gewoon lid . 
d. . 
~c. e penningmeester, de heer  J. A . v. d. Sluijs Veer, brengt 

ter  kennis van heeren leden, dat hij  is overgegaan tot het 
innen der  contribution van gewone leden over  het 2e halfjaar 
1S93. 

Namens het Bestuur, 
lie \e Secretaris, 

C. W. . 

E G V A N T 
N B . 

Naar  aanleiding van b.s. stuk in Architect urn no. 84 en 
'15, kunnen wij  onzen lezers verschillende aan den heer 
W. T Oz. ingezonden stukken meedeelen, die, even-
tueel gevolgd door  meerdere, het mogelijk zullen maken 
tot het al of niet wenschelijke eener  beperking te concludeeren. 

 0 Sept. 1893. 

Naar  aanleiding van het artikel over  „Vrij e uitoefening" 
Jj 1"  hot architecten bedrijf "  moet ik eerst opmerken, dat de 
*°1- school te t diploma's verstrekt van architect aan 
[«genen die bewijzen van voldoende bekwaamheid afleggen ; 

 meen zelfs zonder  dat vcreischt wordt dat zij  den cursus 
aldaar  gevolgd hebben. 

Wat mij  betreft oordeel ik , dat de aansprakelijkheid en ver-
*°twoordeltjkhei d van den architect in ieder  geval een exa-

men gewenscht maken, alvorens hij  (bij  gunstigen uitslag), be-
voegbeid erlangt: tot het uitoefenen aan dit bedrijf . Zij n 
kunstenaarstalenten moeten blijken uit composities door  hem 
zeiven geteekend en ontworpen naar  een gegeven programma. 
Ten bewijze dat de praktij k hem niet vreemd is, legge de 
candidaat een certificaat over  waaruit blijkt , dat hij  de uit-
voering van eenig belangrijk werk heeft bijgewoond en zich 
vertrouwd heeft gemaakt met het beheer  en den gang van 
zaken. 

'teekeningen van constructieve détails met beschrijving en 
begrooting van kosteu van materiaal, transport, arbeidsloon 
van bewerken etc. zouden kunnen gevorderd worden. 

n dat zulke maatregelen het uitoefenen van het 
bedrij f eenigszins beperken of althans onbevoegden wor-
den geweerd. 

e speculatiebouwer zal nochtans niet verhinderd kunnen 
worden den onervaren practicus te hulp te voepen. Vrijhei d 
van handelen kan niet beperkt worden, tenzij  de oude gilden 

| weer  in het leven worden geroepen ; hun tij d is tfborbij! 
A. N.  iioi.t. 

§ 1. u het algemeen ben ik voor  de vrije uitoefening 
van het arehitcctenbedrijf, en wel op grond der  volgende 
redeneering. 

§ 2. Of dc architectuur  is een kunstvak op wetenschap-
pelijke basis, of een min of meer  beschaafd handwerk. 
Volgens de gewone begrippen nu is de uitoefening van een 
kunstvak cn een handwerk vri j  (dit laatste behoudens de 
op die uitoefening gestelde belasting.) 

§ 3. e architectuur  heeft, meer  dan andere kunstvak-
keu, een fonds van wetenschap noodig, voor  een niet onbe-
langrij k gedeelte ervaringsresnltaten der  eeuwen. 

Uit het verwaarloozen, slecht toepassen of niet kennen 
dier  resultaten (ook door  het streven naar  structieve nieu-
wigheden) kan gevaar  voortvloeien. 

http://HJJl.VoM.rNIWlP.C2
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Van daar  dat men in d (het than* verlaten) 
stelsel vau examina invoerde, teneinde eenigszins waarborgen 
te verkrijgen. 

Vandaar  dat men thans bij  ons pogingen aanwendt om 
door  het uitreiken van diplomata, na afgelegde examina, 
het handwerk te verhellen, (examina ter  vervanging van het 
gildemeesterstuk); wel wetende dat de werkman van gister, 
heden patroon geworden of teekenaar  in een bureau, mor-
gen zelfstandig bouwt of ontwerpt. 

§ 1. t is voornamelijk tegen de invasie van deze laatsten 
dat — naar  't mij  voorkomt — uw pogingen gericht zijn. 
U zoudt — op 't voorbeeld van Engeland — door  een ver-
eeniging brevetten van bekwaamheid of het recht op een 
toevoegsel aan den naam willen doen uitreiken. 

§ 5. Welke personen in ons land zullen, of welke ver-
eeniging zal zich de bevoegdheid toekennen zulk een diplo-
ma of zulk een recht uit. te reiken. Zal daarin niet weldra 
cuteriegeest zetelen of de verdenking of den schijn daarvan ? 

§ (!. Alleen de regeering kan in de samenstelling van 
exaraen-commissiën coteriegeest vermijden; zij  is min of meer 
ook boven de verdenking of den schijn verheven. 

Als afsluiting der  lessen aan de polytechnische school 
doet zij  exainiua afnemen, reikt zij  diplomata uit. Zij  zal 
ter  nauwernood geneigd zijn een diploma in te stellen, voor 
hen, die de door  haar  ingestelde lessen niet volgden. 

^ 7. d zij  dat dan zou het examen bf over  de aan 
de polytechnische school onderwezen vakken loopen, bf 
over  minder  vakken, (over  meer  is niet wel denkbaar.) 

fn hel tweede geval zal dan het diploma minder  waarde 
hebben, en er  een ziju van minder  allooi. 

§ 8. t diploma, of het naamtoevoegsel, uitgereikt 
door  een vereeniging zal derhalve ternauwernood bijdragen 
tot het verhellen van den stand van den architect. 

§ 9. Er  is slechts een middel daartoe : hel opvoeden 
van het publiek. t moet leeren zien wat goede en wat 
slechte architectuur  is. t moet leeren begrijpeu. 

$ 10. e dagbladen dienen mede te werken of voor 
te gaau. 

Afgaande van de gewoonte om allerlei prullerij , grillig -
heid of quasi-nieuwigheid te prijzen of te vermelden moeten 
zij  streven naar  een critiek , gebaseerd op kennis en studie, 
of op voorlichting van kenners. 

§ 11. Naast en nevens hen, die zich door  hun werken 
(onder ree' voorbehoud ook hun teekeningen) of hun ge-
schriften, hebben doen kennen als degelijke bouwkunste-
naars, zal men den vloed van utiliteitsbouwer*  moeten laten 
bestaan. 

§ 12. Critiek gericht aan, en tengevolge daarvan critiek 
van het publiek, zal deze utiliteitsbouwers weldra beperkt 
hebben tot hun eigen terrein. 

13 Sept. '03. .1. . 

, 8 September  1893. 

e beide laatste nummers van Architectura bevatten be-
schouwingen omtrent bet „architectenbedrijf "  die m. i . zeer 
juist zijn, cn dan ook reeds herhaalde malen binnen- en 
buitenslands werden geopperd. 

s kunnen we vermakelijke voorbeelden zien van 
de wijze waarop sommigen hunne vorming tot architect 
zoeken, of de wegen waarlangs zij  hunne eigen talenten met 
verrassing ontdekken. — Zoo hoor  ik, dat een reiziger  iu 
manufacturen onderweg de bekwaamheden opdeed om belang-
rijk e bouwwerken te kunnen uitvoeren. 

Nog meer  verspreid is de categorie van personen, die 
zonder  gaven, noch vorming, de rol van architect gaan spelen 
en telkens wanneer  ze aan de plannen, die met veel ophef 
mondeling omschreven worden, tastbare ui/voering 
moeten geven, dc hulp van anderen bedekt inroepen. n 

dat geval blijf t de eigenlijke architect achter  de schermen. 
Onlangs vernam ik op dat gebied een geheel bijzonder 

voorbeeld. 
Een eigenaar  liet iu zijne woning eenige buitengewone 

vertimmeringen uitvoeren. e directie van een manufacturen-
magazijn, tevens Bazar, vernam dit, en stelde nu voor  harer-
zijds ook plannen daarvoor  te mogen inleveren; indien de 
voorstellen van den architect nog niet waren vastgesteld. 
Alleen in geval men tot uitvoering overging zou de eigenaar 
te betalen hebben; in tegengesteld geval zou men de ont-
werpen terugkrijgen. 

e eigenaar  had niet genoeg karakter  otn dit voorstel 
onvoorwaardelijk te verwerpen. 

e agent van de bazar  trekt nu, vergezeld van drie 
eugdiie beschermelingen naar  het gebouw om ter  plaatse 
den toestand op te nemen. Zij n architect zou het algemeen 
karakter  opnemen, ren civiel-ingeneur  zou nagaan hoe grout 
de draagkracht der  muren was, en waar  men zijne ankers 
zou bevestigen, eindelijk de chef-de-bureau zou fotografische 
opnamen van het bestaande gebouw doen. r  van het 
uit te voeren programma, van de eischen des bewoners, van 
de opvatting die in het geheel moest worden gehuldigd 
wisten die technici niets. n eigenaar-bouwheer  hadden ze 
zelfs nooit ontmoet. k behoef u niet te zeggen hoe weinig 
hun werk aan de geringste eischen kon voldoen! Wel had 
de ingeneur  bekeud, toen hij  des architecten teekening in 
handen kreeg, dat daarin eigenlijk de beste oplossing was 
gegeven, maar  op order  van zijn agent-directeur  moest er 
iets origineels worden te voorschijn gebracht! En dat is 
gelukt in hunre eigen oogen! 

n voelt medelijden voor  de jongelui van studie, die 
de bescherming vau zulk een beunhaas moesten zoeken om 
aan den kost te komen! e Bazar  is goed voor  de kosten. 

Andere voorbeelden uit het leven kent u en elk uwer 
lezers genoeg, r  de , dan dat ik mijn 
schrijven daarmee nog zou uitbreiden. 

Geheel ben ik het met u eens, dat de uitoefening van 
het architectenbedrijf meer  gecontroleerd moest zijn ten 
bate van het publiek, ten bate dergenen die beter  kunnen. 

t een diploma van voleinde studie aan eene academie 
of eene polytechnische school niet erkend wordt als maatstaf 
voor  den volwassen architect, zien we uit de omstandigheid, 
dat in d degenen die een polytechnicum hebben 
afgeloopen, buitendien twee jaren op een of ander  degelijk 
bouwwerk moeten hebben doorgebracht als opzichter, voor-
dat ze tot „Staatsbaumeister"  worden bestempeld. En dat is 
nog niet zoo bepaald eene ambtelijke aanstelling, zooals bij 
onzen waterstaat, maar  de geschikt-verklaring om die persoon 
vroeg of laat tot Staats-bouwwerken te kunnen toelaten. 

e Engelsche bouwkundigen volgen eerst de lessen aau 
de academies, en moeten dan nog minstens drie jaren onder 
een architect hebben gewerkt, voordat het t hen tot 
architect bestempelt. 

Wanneer  de eersten onder  de architecten thans de handen 
ineen wilden slaan om eene onderlinge keuring in te voe-
ren, waarbij  de jongeren voor  en na tot meester zouden 
verheven worden, dau zoude daaruit te leeren zijn, of 
staatsbemoeiing nog wel noodig blijk t om zulke proef af 
te nemen. 

t vereenigingsleven ontwikkelt zich dagelijks, vooral 
met het doel om de belangen van eiken stand te bevorde-
ren, en zijne verhouding tot andere standen of beroepen te 
regelen. 

k zou het zeer  toejuichen wanneer  thans onder  de Ne-
derlandsche architecten, die den naam met eere dragen, 
zulk cen geest van solidariteit sprak, dat zij  zich buiie" 
alle bestaande Vereeuigingen met dit doel wilden samenvoeg'11-

s dien weg zoude cen zedelijk lichaam geboren wor-
den, dat veel algemeener  zou zijn dau het Engelsche t 
der Architecten, want daarncven bestaan altij d nog kleinere 

rereenigingen, die een groot aantal leden hebben, zonder  de 
versierselen B. . B. A . achter  hunne namen. 

e vereeniging #Art i et Amicitia "  geeft aan architecten 
ook eene onderscheiding, wanneer  deze als „Effectieve le-
den"  uit de "  worden opgenomen; maar 
allereerst is dat slechts plaatselijk, en ten tweede heeft die 
onderscheiding weinig invloed op 't oordeel vau 't publiek, 
dat ze niet kent. 

Wi l men vooral waarde blijven hechten aan de kentee-
kenen door  u voorgesteld, b.v. N. A. B., dau zoude daar-
aan, naast de bevoorrechting van de openbaar  erkende kun-
digheden, ook de verplichting verbonden kunnen worden 
om: 1° e e , l e algemeen te erkennen honorarium-tabel steeds 
als stelsel te zullen volgen, en 2° aan geen prijsvragen 
deel te zullen nemen die niet volgens behoorlijke voor-
waarden zijn uitgeschreven. — e publieke opinie moet 
daarbij  als rechter  optreden ; en tegenover  het publiek zoude 
oowel de honorarium-kwestie als die, betreffende de prijs -

vragen, een veel vaster  standpunt gaan innemen. 

k heb er  mij  soms over  verbaasd, hoe personen, maat-
schappelijk hoog geplaatst, omtrent het honorarium van een 
architect zonderlinge rechtsbegrippen hadden. 

t nu de oudere, vroede mannen zich vereenigen en 
volgens hun oordeel eenige eischen vaststellen, waaraan de 
Architect N. A . B. te voldoeu zal hebben. a denk 
ik, dat zulk een comité eene eerste lijst zal vaststellen van 
personen, die om hun leeftijd van verdere proeven ontslagen 
blijven. e „oorspronkelijke-architecteu"  zullen dan de exa-
men-commissie kunnen benoemen voor  elk jaar. 

r  dc , ik hoop dat uwe en mijne op-
vatting door  vele vakgenooten moge gedeeld worden; iu 
losse gedachten heb ik die uitgesproken ; uit de verschei-
denheid van mededeelingen van alle kanten u verstrekt, is 
dan wellicht eene goede kern te vinden. 

11 dankzeggend voor  den geest van onderneming door  U 
in 't algemeen belang getoond, teeken ik 

Uw dienstvaardige dienaar, 
JOSEP . J . . 

< 'iviel- en bouwkundig-ingenieur. 

, 12 Sept. 1893. 
n beginsel juich ik Uw denkbeeld, dat ook hier  ter 

stede meermalen in verecnigingen ter  sprake gekomen is, 
zeer  toe, omdat naar  mijne meening het vak er  door  verbeteren 
zal en de kans bestaat, dat het door  het publiek hooger 
zal worden aangeteekend dan thans het geval is. 

t zou mij  echter  meevallen, indien u genoegzaam al-
gemeene sympathie zoudt vinden oin een bond te vormen. 

lhans bestaat de bouwk. wereld iu Nederland uit een 
groot aantal op zich zelf drijvende vereeuigingen, die naar 
J* geloof niet het kleinste stukje voor  hun soms zeer  précaire 
bestaan zullen willen ten offer  brengen voor  dat doel, eu die 

a»e hun uil voor  een grooten valk aankijken. 
JSnkele dier  vereeuigingen zijn eerwaardig door  ouderdom 

11 onwankelbaar  in hun zelfvertrouwen, en ik vrees zeer, 
'  e'ke. poging om met de hoofden der  vereenigingen (die 

"en onaantastbaar  zijn als hunne vereeniging zelve is) iets 
°| stand te brengen, dal van het zeer  gewone afwijkt , zal 

sc'»pbreuk leiden? 
Andere vereenigingen met meer  levenskracht, voeren een 

grooten strij d tegen andere richtingen, of zijn zoo vol 
e bewondering, dat ik vrees, dat zij  uw denkbeeld 

s volkomen ouuoodig zullen ter  zijde leggen. n u het 
ver  brengen, dat de krachtigste vereeuigingen, met opof-

wil'd^  y a u eerwaardigheid of zelfbewondering, de hauden 

ik l ? , , n e e n sl u ' t e n tot bereiking van uw doel, dan geloof 
at het spel gewonnen was; maar  daaraan twijfe l ik zeer. 

. o k individueel acht ik de kans gering. Scheen het 

iedê 6""  ^  , n e n '  Z' J ' l e t u ' e t s t c u n c , u ' » t n c n ' 1 1 

r Z1j n weg wilde laten gaan, iu den laatsten tij d is dit 

weer  anders geworden, en is men er  vri j  goed in geslaagd 
de gemoedereu zoo tegen elkander  op te hitsen dat per-
sonen van verschillende richtin g elkander  verfoeien. 

Ook die houding draagt er  niet toe bij  de kans op eene 
ingrijpende reorganisatie grooter  te maken. 

k zal de laatste zijn om te zwijgen wanneer  er  iets te 
zeggen valt, maar  ik acht het zeer  te betreuren, dat in 
een klein landje als Nederland is, het algemeen belang 
niet zooveel invloed op de beoefenaren van een zelfde vak 
uitoefent, dat men althans het goede in elkander  waar-
deerend, met terzijdestelling van andere veten, de handen 
ineenslaat om iets goeds voort te brengen. 

U bemerkt, dat, ondanks miju groote vrees voor  verwezen-
lijking , ik in beginsel uw plan toejuich. 

k hoop, dat mijn vrees ongegrond zal blijken , dat zij 
die zich inbeelden hoog te zijn, grootheid zullen toonen 
door  krachtige samenwerking ; dat anderen, die zoo woedend 
aau het vechten zijn of het de verdediging van hunne hei-
ligste rechten gold, van hunne liefde tot verbetering van 
het vak blijken zullen geven, door  gezamenlijk tot opbouwing 
medetewerken, en ik behoef het niet te zeggen, van mijne 
persoonlijke medewerking kunt u steeds overtuigd zijn. 

Steeds vriendsch. verblijft , 

VA.V . 

E N . 

J BUEEA . 

e étalage-kast bij  Bulla in de , gewoonlijk 
gevuld met schilderijen en aquarellen, geeft thans een zeer 
verdienstelijke teekening te aanschouwen van dc hand van 
den heer . P. Berlage, het gebouw der  levensverzekering 
voorstellende, dat thans onder  de leiding van dezen arcihtect 
op het k in aanbouw is. 

e teekening is zeer  sober  behandeld, meer  décoratief dan 
bouwkundig gestijleerd, nog ecu stap verder, en zij  zou op 
groote schaal in fresco uitgevoerd, als panneau decoratief in 
een veitibule dienst kunnen doen. 

e heer  Berlaje maakt de evolutie der  moderne „verluch -
tingskunst"  geheel mede en . . . . met succes. 

Onzen lezers kunnen wij  eene nauwkeurige bezichtiging 
dezer  teekening zeer  aanraden. 

Op het gebouw zelf hopen we spoedig terug tc komen. 

E E N E G V A N T . 

Aan het tijdschrif t Tie  Warande ontlecucn wij  de volgende beant-

woording van dc vrang : Hue men oude historische boutcdeelen  lerend 

//ouden ? 

Aan den westelijken hoek van het m ia een gebouw , 

ilnt door  zija eigenaardige omtrekken, door  zijn schilderachtig e 

met gcbeitelden omgang, door  zijn kleuri g uiterlij k eindelijk, de voorbijgangers 

onwillekeurig even staande houdt. 

t dc fraaie bestuurderswoning, de teekcnsehool, de landtteenen pomp 

uit Veere en dc beide oude poorten helpt het de p kleinere n 

voltooien, e de bouwmeester  van ons m d 

dc tuinzijd c stoffeert. 

t gebouwtje geeft in- en uitwendig ecu openbare les in de Nederlandsche 

kunstgeschiedenis, want het is grootendeels samengesteld uit brokstukken van 

merkwaardige gebouwen, die door  slooping of verbouwing beschikbaar  kwamen. 

t is bestemd, om weldra deel uit te maken van het Nederlaudscb 

m in het hoofdgebouw, waarmede het door  een nog niet voltooide 

overdekte en afgesloten galerij  verbonden zal worden. t museum in het 

m bleek immers weldra meer  ruimt e te behoeven dan men had durven 

verwachten, zoodat nu reeds cen aantal voorwerpen op plaatsing wachten. 

r  nu komen in de groote cu kleine zalen van dit bijgebouw weer  onge-

veer  vijfhonderd vierkante meter  grondvlakte beschikbaar. 

e eerste verdieping cn de tooeven genoemde vcrbindiugsgalcrij  bicden 

ruimschoots muurvlukt c nan tot het ten toon stellen van liedcndaagsclic 

schilderijen, aan het k bchoorende cn thans verspreid over  verschillende 

zalen ten westen van dc . Voor de meesterstukken der  zes-
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tiende cn zeventiende eenw komt daardoor  meer  ruimt e beschikbaar, zoodat 

zij  alsdan naar den cisch geplaatst kunnen worden. 

Beschouwen wij  thans het gebouw eens van naderbij, dan vinden wij 

achtereenvolgens: aan den oostelijken gevel vij f boogstcllingen, nlkonistig 

van de verdieping gelijkslraats van het Prinsenhof (later e Academie) 

tc Breda. 

c bouw hiervan is begonnen door k vau Nassau in 153f>, voort-

gezet door  ziju zoon Ueiuier  van Nassau, prin s van Oranje, cn voltooid in 

de XVl l e eeuw. 

Tusschen de zes kolommen van de dorischc orde, met verhoogd entablement, 

rustende op kr.iagsteenen, zijn twee ingangen met rondboognrkaden geplaatst 

tusschen een hoofdgestel van dc ionisehe orde ; de zuilen springen dri e kwart 

voor; de frontons zijn doorbroken door een vierkant bovenlicht, dat met een 

fronton vau kleinere afmeting bekroond is. Zeer  eigenaardig doet deze kroon" 

lijs t dienst als sluitsteen van den ontlastingsboog, dien hij  in het midden 

doorbreekt of afsluit. 

e dri e andere bogen wordeu ingenomen door  steenen kruisramen, die 

vroeger met houten luiken aan de buitenzijde voorzien waren. 

e kroonlijs t is versierd met romeinsche strijdteekcus, koppen van offer-

dieren, lansen, trommen, vlaggen cn bloemslingers. n ziju in vij l 

hoogvelden met pilasters van de ionisehe orde vij  f wapeusteencn ingemetseld. 

e opschriften daarbij  in den 2n en den ön boog aanwezig, duideu de eerste 

steenleggers eu de wapens der  familiëu aan. 

e kroon- of gootlijst, die dezen gevelmuur  afdekt, rust op fraai gebeeld-

houwde kraagstukken, afkomstig van het c . 

Ten zuidoosten is het poortje aangebracht, dat gediend heeft tot ingang 

van het gymnasium te n uit dc eerste helft van dc XVl l e eeuw j het 

bestaat uit pilasters, waarop ccn hoofdgestel rust, waarvan de fries is samen-

gesteld uit in witten steen gebeeldhouwde kopjes en mozaïek van bakstccneu, 

die, in sierlijk e sterren cn cirkels aau elkander  verhouden, de ruimt e tus-

schen den hoofdbalk (architraaf ) cu de kroonlijs t vullen. 

Tusschen het fronton prijk t een borstbeeld van , in dc handen een 

schild en speer  houdende, met het onderschrift (in latijnsche letters) T V T A 

EST E , terwij l boven dc twee buitenste pilastres de wapens 

van , twee gekruiste sleutels, met leeuwen als wapenhouders zijn ge-

plaatst. 

n dezen gevel komen nog voor: gcvelstccnen voorstellende den Ncder-

landseheu leeuw met pijlbundel cn zwaard, waaronder: Eendracht verwint ; 

verder  vij f leeuwenkoppen en dri e kartels met dc jaartallen 1009, 1613. 

1821. e eerste gevel aan dc zuidzijde vertoont gedeelten van het -

huis tc 's Gravenhage uit de e eeuw met pilasters, bogen van witten 

steen, versierd met beeldhouwwerk, twee beelden, vrouwenfiguren op voet-

stukken, voorstellende dc tuinbouw cn dc oogst (Pomona), welke de vesti-

bule versierden. 

c kartels zijn afkomstig van een Amstcrdamseh huis. Boven, iets lager 

dan de kroonlijst , ziju vier  bloemslingers ingemetseld, afkomstig van 't in 

het jaar  187<i afgebroken Werk- of Gildenhuis te . 

liet beeldhouwwerk is kernachtig uitgevoerd cn druk t duidelij k uit wat 

men heeft willen aantoonen, namelijk dat het gebouw gewijd was uan dc 

ambachten en neringen. 

Onder de kroonlijs t zijn vier  leeuwenkoppen verwerkt, afkomstig van 

Amsterdamsche huizen uit de XVll e eeuw. n hoek omslaande, komt men 

naar de westzijde voor ccn poort uit de e eenw, afkomstig van liet 

voormalig'- Zeekantoor te . Zij  bestaat uit een rondboog, rustende 

op imposten, gesleten met een sluitsteen. 

e pilasters zijn gegroefd, de kapiteelen neigen tot de dorischc orde. t 

hoofdgestel met fries, waarin twee triglyphen, heeft een kroonlijs t cn fronton, 

die in hel midden doorbroken is, om plaats tc maken voor een groot kartel, 

bekroond door een bol. 

n dc hoeken boven den boog ziju een paar  geuiussen met lauwerkrans 

cu palmtakken gebeeldhouwd. 

Op liet schild van het kartel ziet men twee over  clkauder  gekruiste ankers 

in den vorm van een St. Andries-kruis, met dc letter  1*  in dri e hoeken 

herhaald -= PUGNO. . . u liet midden van dea gevel, boven 

deze poort, een gevelsteen met het Amsterdamsche wapen en keizerskroon, 

waaronder  liet opschrift: , cn daarnaast twee spreuk-

banden met liet woord Anno cn het jaartal 1G6Ö. 

e geveltop is van een h huis, afgebroken in 1SS0, op de 

Prinsengracht hier. e eerste eu du tweede verdieping van den thans vol-

gendes gevel i> opgebouwd niet brokstukken van huilen uit de XVl l e eeuw. 

e huilen vindt men nog uan den Binneti-Amslel, hoek -

steeg en in ile Beursstraat. 

e hoekgovel, waarvóór wij  ons (hans bevinden, maakte deel uit van de 

in l̂ ->7 te Fraueker  gesloopte Stins, vroeger  bewoond en gebouwd door dc 

famili e Ochiuga en later  eigendom van de dames Telling, die het geboa* 

hebben geschonken voor het inrichten van een weeshuis. t werd opgt. 

frakken in de eerste helft vau dc e eeuw. 

c westelijke gevel, waarvan een kruisraam cn de beide friezen afkomstii 

zijn van dit gebouw tc Fraueker, vertoont aau den auidwestelijken hoek een 

fragment van een huis aau het  in sierlijken renaissauce-stijl, uit de 

helft van dc e eeuw. c pilasters, lijstwerk cu ornament zijn van zee, 

edele opvatting cn fraai uitgevoerd. 

n de gemetselde friezen bevinden zich mannen-, vrouwen-, cn leeuwen-

koppen, benevens boven: een steen met het jaarcijfe r  155S, en beneden: j , 

voorstelling van h en zijn dochters. Verder  zijn in den gevel geplaatst 

het wapen van Amsterdam met de keizerskroon, met twee leeuwen j] , 

schildhouders. Voorts twee spreukbanden met het woord Anno en hel jaar-

tal 1072, een gevelsteen, waarop een vrouwenfiguur met anker, waarbij  dt 

woorden t is in dc , mcl jaartal 1019, cu daaronder een kartel 

met het jaartal 1620. Verder om den hoek vertoont zich dc noordelijks 

gevel van de Stins te Fraueker, waar dc karakteristieke traptoren met zijn 

echt huiselijk poortje cn sierlijken omgang, met schildcrachtigen kleinen 

traptoren, zich recht gezellig bij  sausluit. 

g en zeldzaam zijn de kruisramen der  verdieping gelijkvloers, 

die, in plna's van, zooals men gewoonlijk aantreft, terugspringende profielen 

tc vertoonen, hier  zoowel de stijlen als de onder- en bovendorpels, evcnsls 

het kalf of dwarsbalk vóór het gevelvak springende profielen hebben. 

n dit gedeelte van het gebouw vindt men eenige gcvelstccnen, voorstellende: 

a. p met dri e soldaten, één met vaandel, de ander met haakbus 

gewapend; de derde ligt stervende op den grond. c achtergrond is vol 

legertenten. n een kartel met het jaartal 1587, afkomstig van liet 

soldaten-gasthuis alhier  ; 

b. eeu gevelsteen, waarop ccn gans met het jaartal 159S ; 

c. dri e bloem- eu vruchtenslingers ; 

d. ecu gevelsteen, waaronder een hand met mes op wetsteen, waaronder 

e Wetsteen"  en jaartal 1728 ; 

e. ecu gevelsteen met molensteen en aan beide zijden steenen met Anno 1650. 

Voor vrienden cn beoefenaars van onze kunstgeschiedenis valt hier  das 

menig merkwaardig overblijfsel van vroegere kunstmaak te aanschouwen; es 

dc gevelvlakken ziju niet zoo overladen, of er  kunnen in verloop vau tijd 

nog andere brokstukken ingemetseld worden. 

r  dit bescheiden werk, bescheiden voor een oorspronkelijk kunstenaar 

als do bouwmeester van ons schoon , heeft dr . Cuypers de vader-

landsche kunst opnieuw aan zich verplicht. 

T N . 

— Te n is men voornemens een grootschc monu-
mentale markthall e op te richten, voorzien van al datgene 
wat tegenwoordig in de nieuwste inrichtingen van dien aard 
in andere groote steden aangetroffen wordt. 

— e kathedraal van , een der  merkwaardigste 
raiddeneeuwsche kerken van Frankrijk , begint aan den 
voorgevel onrustbarend te vervallen. Er  zullen, volgens de 
raming der g 000.000 fianca noodig zijn, om het 
gebouw goed te herstellen. t provinciaal bestuur, de 
Generale , heeft echter  geweigerd, voor dat doel een 
door de regeering gevraagde subsidie te geven, en de 1 raaie 
kerk moet dus blijven vervallen, als niet de Staat al d« 
kosten voor  zijn rekening neemt, wat niet waarschijnlijk» -

N ENZ 
— e heer P. J. 1'ritzlin , is gesteld ter  beschikking van den Oouvi -nr-

Generaal van Ned.-lnil ié, om tc worden benoemd lot asp.-ingenieur  bij  deu 
waterstaat en 's lands . O. W. daar le lande. 

E , 
T N . 

Verschijnt jaarlijk s in 6 afleveringen, elk bevattende o 
platen. Prij s voor  leden van het Genootschap ƒ 6 . —, v o 0 t 

nict-leden ƒ 8 .— per  jaargang. 
c omslag van bovengenoemd plaatwerk, dat zijne intee-

kenaars door het geheele land vindt, is beschikbaar  vo» 
advertentiën op de bouwkunst en aanverwante vakken be-
trekkin g hebbende. e breedte der  kolommen is 9 ' 

e prij s der  advertentiën ƒ 0 . 25 per  strekkende - "' J 
abonnement wordt eene aanzienlijke kortin g toegestaan. 

Voor  inlichtingen wende men zich tot den len Secretar" 
van het Genootschap, l tc Amsterdam. 

E G N" . 38. G 23  1893. 

Uitgevers: J . V A N T &  Z O O N te . . 

E V A N A ET A

. G. JANSEN. G. A . , W. T C Z N . , 
. E J O N G  eu P A U  J . E . 

Bijdragen te adresseeren aan den r W . T Cz.\., 
 120 te Amsterdam, en al wat de Administrati e van 

het Genootschap betreft, aan den len S American hotel te 
Amsterdam, 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. e jaarli j  ksche contributi e 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam w o o n a c h t i g ) . . .. ƒ 12 .— 
n kunstlievende leden ,, 10 .— 
„  buitenleden ,. 7 .50 

N V A N T . 

«. e uitslag der  in 1892/93 uitgeschreven prijsvragen 
is als volgt : 

le Algemeene prijsvraag : //Eene monumentale brug over 
eene rivier. " 

Prijs: niet toegekend. 
Premie verhoogd tot ƒ 75, aan het ontwerp motto //Am-

stel"  van den heer W. t Cz. te Amsterdam. 
Eene geldelijke tegemoetkoming van ƒ -10 aan het ont-

werp met het motto „A "  van den heer A . Schelling Jr. , 
te . 

2e Algemeene prijsvraag: //'Eene Protestantsche dorps-
kerk." 

Toegekend eene geldelijke belooning van ƒ 50 aan het 
ontwerp motto f Eén." 

3e Algemeene prijsvraag: „Eene marquise van gesmeed 
ijser." 

Prijs, toegekend aan het ontwerp motto r  en " 
den heer W. t Cz. 

le Gewone prijsvraag: „Een buffet voor een Eetzaal." 
V a , i dit ontwerp is het Jury-rappor t nog niet ingekomen. 

2e Gewone prijsvraag: „Een titelvignet voor  een Bouw-
kundig weekblad." 

Prijs, toegekend aau het ontwerp motto „ X "  van deu heer 
- de Bazel Jr. , te Amsterdam. 
yen ontwerper van het motto f Één"  wordt verzocht 

er'of te geven tot het openen van zijnen naambrief. 
o- Als gewoon lid is door de heeren J. B. k Jr . 

e n J- J. F. Wiggers voorgesteld, de heer  J. . r  Az. 
?n door de heeren J . F. W . Stom eu J. Cornelisse, tie 
h e « C. J. Coveus. 

Namen» het Bestuur, 
 \e Secretaris, 

C. VV. . 

Bij  dit nummer zijn gevoegd de programma's vnn twee 
door het Genootschap uitgeschreven prijsvragen eu wel 1°. 
voor een schilders-atelier, waarvoor de prij s door  het Bestuur 
van de j  „Arti" , als beheerder van het -
fonds is beschikbaar  gesteld, en 2°. voor  gebouwen ten 
dienste eener e Tentoonstelling van het hotel-
wezen enz. 

A ET . 
991e GEWONE G VAN , 

20  1893. 

Na de opening der  vergadering eu de voorlezing der no-
tulen installeerde de Voorzitter  den heer . W . l als 
gewoon lid , en beval hem de belangen van het Genootschap 
met eenige welgekozen woorden aan. a deelde de Voor-
zitter  mede, dat als onderwerp voor de „Arti"-prijsvraa g 
gekozen is  Schildersatelier eu dat het programma ervan 
in het eerstverschijnend nummer van het weekblad zal worden 
opgenomen. 

Vervolgens werden aan de bekroonden voor de Genoot-
schapsprijsvragen 1892/93 de toegekende belooningen uit-
gereikt. Van deze leden waren aanwezig de heeren . de 
Bazel Jr . en W. t Cz , aan wie de Voorzitter  in 
welgemeende woorden hulde bracht voor  hunnen arbeid. 

t kennisgeving afwezig was tie heer J . Schelling Jr . te 
, terwij l den ontwerper van het motto f Écu (Pro-

testantsche ) verlof zou worden gevraagd tot het 
openen van den naambrief. Naar de Voorzitter  verder  mede-
deelde, was het rapport van een Eetzaal-buffet, niettegen-
staande alle moeite, die het Bestuur  zich had gegeven, nog 
niet van de Jury ontvangen. 

Bij  de hierop volgende verkiezing van een lokaal-commis-
saris werd gekozen de heer J . F. W . Stom, die zich deze 
benoeming liet welgevallen. 

e heer C. W . Nijhol f bracht hierop de betaling vnu 

fff 
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bestekken eu teekeningen bij  openbare aanbestedingen ter 
sprake. Volgens de meening van den beer  N. waren deze 
prijzen gewoonlijk te hoog gesteld. Aannemers, die drie, 
vier  aanbestedingen in ééne week meemaken, geven soms 
vijftie n a twinti g gulden hiervoor  uit, zonder  hoegenaamd 
iets voor  hunne moeite terug te ontvangen. Ja, toch iets, 
namelijk meermalen het aandeel in de op de begrooting 
gezette som, die de minste inschrijver , zoo het werk aan 
hem gegund wordt, ouder  de andere deelnemers verdeelt. 

e toestand vindt spreker  scheef eu toch kan hij  zich 
eenigszins begrijpen, dat sommige aannemers het aandeel iu 
dit op de begrooting gezet geld beschouwen als eene ver-
goeding voor  de uitgaven eu de moeite, die de publieke 
aanbestedingen hun bezorgen. e heer  N, zou daarom wen-
schen, dat de architecten de prijzen van bestekken en tee-
keningen, zoo zij  al niet kosteloos verkrijgbaar  kunnen 
gesteld worden, toch zoo laag mogelijk stelden, om de 
aannemers niet tc noodzaken voortdurend onnutte uitgaven 
te doen cn daardoor  het misbruik van het opdrijven der 
aannemingssouimen in de hand tc werken. 

Naar  aanleiding van dit punt gaf de heer  W . C. k 
als zijn meening te kennen, dat het kosteloos verkrijgbaar 
stellen van bestekken en teekeningen niet wel te doen is, 
danr  er  allicht van deze vrijgevigheid misbruik zou worden 
gemaakt, en dat het opdrijven der  aannemingssoinmen, 
althans tegenwoordig, nie meer  zoo aan de orde van den 
dag is, als de heer  Nijhof f wel meent. e heer . J. -
niiï k is dit met den heer k niet eens wat het laatste 
punt betreft. Echter  zou de heer . er  ook vóór zijn de 
bestekken enz. te laten betalen, maar  vooral niet hooger  dan 
strik t noodig is. e heer k wenschte hierna de aan-
dacht le vestigen op cen ander  punt, met het daareven 
behandelde eenigszins in verband staande, namelijk het 
onrechtmatige dat voor  den aannemer dikwijl s is gelegen iu 
eene verrekening volgens eenheidsprijzen Stel, zegt de heer 
B. dat aan een werk veel minder  baksteen is verbruik t 
dan het bestek voorschrijft . (Een voorbeeld dat herhaaldelijk 
voorkomt). Stel verder, dat het bestek voor  baksteen een te 
hoogen eenheidsprijs opgeeft, moet de aannemer zich dan 
goedschiks aan eene verrekening volgens tarief onderwerpen ? 

e Voorzitter  meent ja, want de aannemer heeft zich vooraf 
van alle bepalingen in het bestek op de hoogte kunnen 
stellen, hij  wist dus wat hem te wachten stond. Volgens 
de meening van den heer  Nijhof f is dit niet het geval. e 
aannemer wist wel is waar, dat de eenheidsprijs niet deugde, 
maar  hij  kan onmogelijk weten, dat veranderingen in het 
werk de materialenstaat zouden verminderen. 

e heer k is van meening dat dc rechter, geroe-
pen om in eeu dergelijke zaak uitspraak le doen, eene ver-
rekening volgens de gangbare prijzen zou voorschrijven en 
den architect alzoo iu het ongelijk zou stellen. 

e Voorzitter  is van een tegenovergesteld gevoelen, daar 
waar  de aannemer zich schriftelij k verbonden heeft zich aan 
alle bepalingen van het bestek te onderwerpen, is er  volgens 
hein geen sprake van, of'  ook deze bepaling zal als geldig 
worden aangemerkt. 

e heer k merkt ten slotte op, dat het toch in alle 
gevallen goed zou zijn, als er  officieele staten van eenheids-
prijzen werden opgemaakt en desnoods jaarlijk s htrzieu, om 
sclieeve toestanden als deze, die elk oogenblik uit onwetend-
heid, om van kwade trouw niet eens te spreken, kunnen 
voortspruiten, iu het vervolg te voorkomen. 

e heer  Paul J . de Jongh vraagt daarna het woord om 
de aandacht te vestigen op het steeds wederkeerende uit-
blijven der  Jury-rapporten . e heer  de J . vindt het wel 
wat erg, dat er  ecu jaar  moet verloopen voor  de uitslag 
van prijsvragen bekend kan worden gemaakt en dan nog 
slechts ten dcele, zooals nu het geval is. Spreker  zou het 
daarom wensehclijk achten in het vervolg een termij n voor 
de publiceering van het rapport in het programma der  prijs -

vragen op te nemen. Ziet één der  Juryleden dan geen kans 
zich binnen dien tij d van de door  hem aanvaardde taak te 
kwijten , dan zou men een plaatsvervanger  kunnen kiezen. 

e Voorzitter  merkt den heer  de Jongh op, dat men 
alle voorzorgsmaatregelen kan nemen en toch de dupe zijn 
vau het verzuim van één der  Juryleden. Wanneer  iemand 
vrijwilli g iets op zich neemt en zijne belofte niet nakomt, 
wat dan ? Ook op dit oogenblik staan wij  voor  het geval, 
dat één der  drie Juryleden, die het opstellen van het rap. 
portj e voor  het //Eetzaal-buffet"  op zich had genomen, 
niettegenstaande meermalen herhaald verzoek, nog steeds op 
zich heeft laten wachten. Als eind-excuus is thans de mede-
deeling van genoemd Juryli d ontvangen, dat het programma 
zoek was, waarop het Bestuur  een nieuw programma heeft 
gezonden eu nu weldra in het bezit van het bewuste stuk 
hoopt te zijn. 

Al s kuustschouwing liet de heer  W . t daarna 
eene proeve van kleurendruk op steen (uit de ateliers van 
de firm a n en r te Amsterdam) circuleeren, 
bestaande uit acht verschillende afdrukken, die vereischt 
worden voor  de vervaardiging van het negatief eener  aquarel 
hier  eeue Grieksche vaas, iu een der  vorige allevcringen 
van „d e Architect"  opgenomen. 

a stelde de redactie nog ter  bezichtiging de 3e eu 
-le aflevering van het plaatwerk „d e Architect" , (jaargang 
1893) die weldra het licht zullen zien, terwij l de heer  J. 
G. van Gendt . twee zeer  geslaagde, zelf vervaardigde 
fotografiën ter  tafel bracht van het huis van den heer 

n in het Wetering-plantsoen en de nieuwe remise 
der Amsterdamsche j  in het Willems-
park, beide te Amsterdam. 

Nadat nog de heer  J . . r  Az. door  de heeren 
J. B. k Jr . en J. J. E. Wiggers, en de heer  C. J. 
Covens door  de heeren J. E. W. Stom en J. Cornelisse 
als gewone leden waren voorgesteld, werd de vergadering, 
niets meer  aan de orde zijnde, door  den Voorzitter  gesloten. 

E G V A N T 

. 

m e t opdracht om over  de opleiding, de positie enz. van 
den architect zoo in- als buitenslands volledige gegevens te 
verzamelen, en zoo mogelijk voorstellen in te dienen, ten 
einde in het belang der  bouwkunst de uitvoering van 
werken door  volstrekt onkundigen tot een minimum te 
herleiden. 

d verblij f ik 

Uw

C. . . 

n vervolg op de reeds gepubliceerde, geven we nu ook 
eenige ingezonden stukkeu over  deze kwestie, nog door  an-
deren te volgen, waarvoor  in dit no. geen ruimt e is. 

G lb' Sept. 1893. 
t belangstelling heb ik het artikel over  „Vrij e uit-

oefening van het architectenbedrijf"  gelezen. 
n beginsel ben ik het met u eens, dat er  tegen de vele 

bestaande misbruiken iets moet gedaau worden. t is 
daarom dat ik uwen ijver  in deze zaak ten zeerste prij s en 
u gaarne bij  dezen de verzekering geef, dat ik ter  berei-
king vau betere toestanden gaarne zal medewerken. 

Om echter  hierin te slagen zal het noodig zijn u zooreel 
mogelijk van de medewerking der  ouderen te verzekeren. 

n afwachting van nader  hieromtrent van u iets le ver-
nemen blij f ik hoogachtend 

J . . . 

'S , 15 Sept. 1S'»3. 
Ofschoon ten vollen erkennende, dat de „Vrij e nitoew* 

uing van het Architectenbedrijf, "  tot hoogst treurige bouw 
producten leidt, zoo zult u zekerlijk met mij  moeten toe-
stemmen, dat liet atleggen vau examens, zelfs het behalen 
van eerste prijzen, nog volstrekt geen waarborg geefi, d» 
de bekroonde of de gediplomeerde, inderdaad zal blijken 
te zijn „een architekt" . .. 

k zou u daarom in overweging geven, niet al te spoedig 
het een of ander  beslissend initiitie f te nemen, l 118.1" 
kan het zijn, door  het in 't leven roepen eener  comm's'ie' 

Wi l mijn niet antwoorden op uw eerste verzoek om ook 
mijne meening te zeggen over  de quaestie vnn vrij e uitoefe-
ning van het architectenbedrijf, niet toeschrijven aan gebrek 
in belangstelling. Beroepsbezigheden in verband met gezond-
heidsredenen ziju oorzaak, dat ik nog geen gelegenheid heb 
gehad dit te doen. Nu u mij  met uw tweede schrijven als 
het ware het wapen op de borst plaatst, door  voor -
dag a.s. 21 Sept. antwoord te verzoeken, terwij l wij  heden 
20 Sept. schrijven, haast ik mij  aan uw vraag te voldoen, 
al moge het antwoord uit den aard der  zaak wat onvolle-
dig zijn. 

Een voordeel heb ik echter  door  het uitstel verkregen, nl. 
korter  te kunnen zijn, omdat ik nu kan verwijzen naar  de 
antwoorden van mijn geëerde collega's in uw nummer van 
C Sept. 

e opvatting van de quaestie zou het meeste overeen-
komen met het korte en zaakrijk e stukje van den heer  A . 
N. Godefroy. 

t den heer  Gosschalk hecht ik in het algemeen veel 
waarde aan opvoeding van het publiek, maar  dat middel 
werkt uiterst langzaam en wordt telkens tegengewerkt door 
meeningsverschillen tusschen vakgeno.oten cn het machtige 
eigenbelang in ieder  individu . 

n de heer  Joseph Cuijpers zegt over  de e 
en Engelsche examens onderschrijf ik ten volle, als meer 
waarborg gevende dan den hier  gevolgden weg van onderzoek, 
maar  verwacht met den heer  van Nieukerken weinig heil 
van een vrijwillig e commissie van architecten, niet omdat 
er  strij d is, want die is er  altij d geweest, daar  op kunst-
gebied evenals in geloofszaken juist het onbewijsbare het 
meest warm maakt, maar  om meer  practische redenen. 

n een vergissing van den heer  Godefroy meen ik echter 
een vingerwijzing te zien, namelijk daar  waar  ZEd. als zijn 
meening uitspreekt, dat ook te t het diploma verstrekt 
werd nau personen die den cursus niet hadden gevolgd. 

t nu is onjuist. Wel is er  vrij e studie, maar  ter  ver-
krijgin g van het diploma moet men in de examens A, B en 
C bewijzen hebben gegeven al de daar  vereischte kundig-
heden te hebben verkregeu, en dat is meer  dan genoeg, 
men sla daartoe maar eens de wet op het middelbaar 
onderwijs na. 

k onderschrijf geheel § 5 van het stukje van den heer 
Gosschalk en eveneens § 0, behalve dat ik toch zou willen 
beproeven of de regeering niet de examens aan dc Poly-
technische school in het bouwvak zou willen verzuimen eu 
naast de bestaande examens er  een voegen ingericht onge-
veer  als de inleider  W . t voorgesteld heeft. 

Waarom ook niet! t het land niet even goed belang 
J een dengdelijken waarborg voor  de geschiktheid van een 

meester  in het bouwen, als van een meester  in de rechten ? 
J dunkt nog meer, en is er  niet een schreeuwende onrecht-

vaardigheid gelegen iu het feit, dnt iedere academische graad 
, r de wet gewaarborgd is en een diploma in eeu technisch 

^ k niet.
 8 ö 1 

, e titel van bouwkundig ingenieur  zou men kunnen 
ertouden voor  hen die zich aan het thans bestaande exa-

raeu zouden willen onderwerpen, maar  daarnaast stelle inen 
°P breede schaal een examen open ter  verkrijgin g van 
e e n diploma als architect. 

t zou alleen eenig geld kosten, maar  is dat het bouw-
vak niet waard ? 

AVat zou men daardoor  verkrijgen . 
Ten eerste het praktisch mogelijke, daar  alleen uitbreidin g 

behoeft te worden gegeven aan een bestaand examen. 
Ook is de bouwkunst aan een polytechnische school het 

best op haar  plaats, want van den ingenieur  kan zij  ver-
jonging verwachten, bovendien heeft ieder  ingenieur  met 
bouwkunst te doen. 

Ten tweede zouden zij  die zich te t bekwamen zonder 
het tegenwoordige examen C te kunnen doen, dit diploma 
zeker  verlangen. g bekwaam architect ontving reeds op 
dien weg zijn opleiding. 

Eindelij k zou, bij  deu algemeencu strij d om zich te on-
derscheiden, teneinde met meer succes den levenskamp te 
strijden, tal van beoefenaren van het bouwvak zich daaraan 
onderwerpen. 

 gevolg zou zijn, dat het aantal bezitters van diploma's 
belangrijk zou stijgen en dan is het niet te gewaagd te 
veronderstellen, dat spoedig, om een term uit de politiek te 
gebruiken, de stemming omtrent het architcctenvak om 
zou ziju. 

Natuurlij k zal men den speculatiebouwer voorloopig niet 
kunnen weren, dat ben ik eens met den heer  Godefroij, 
maar  de toestand van het vak zou toch anders worden en 
is eenmaal de macht aan dc gediplomeerden, dan zouden 
uitsluitingsmaatregelen, in het belang van de veiligheid eu 
gezondheid, niet onmogelijk zijn, evengoed als thans voor 
doctoren. JACOB F. , 

2U Sept. 1893. Bouwkundig . 

's N , 20 Sept. 1893. 

Uw plan verdient m. i. goedkeuring; ik ken de misbrui-
ken en weet hoe moeielijk hel voor  jonge architecten is, 
om, wanneer  zij  geen bescherming hebben, optcroeien legen 
de consideratiën die veelal minder  bekwamen of onbekwa-
men doen te werk stellen. 

, evenals in tal van andere zaken, op welke wijze 
is hier  verbetering tot stand te brengen ? 

Zal het „meesterteeken", den aankomenden architect ge-
schonken, hetzij  door  eene vereeniging van de oudereu des 
bouwvaks, hetzij  door  deu Staat, hem de zekerheid, of ten 
minste de waarschijnlijkhei d verschaffen, dat het publiek 
zijne talenten zal waardeeren en hem verkiezen boven ande-
ren ? k moet het betwijfelen. e bouwt, neemt wieu hij 
wil , geleid dikwijl s door  overwegingen, welke met de bouw-
kunst niets gemeen hebben, zeker  niet met de verheffing 
en de veredeling daarvan ; bovendien, grilliger  is de smaak 
niet, dan juist op het stuk dier  kunst. 

Eene verstandige bescherming van verlichte en invloed-
rijk e personen, ziedaar  wat de jeugdige architect behoeft 
om vooruit te komen. En om die waardig te worden mo:t 
hij  zich door  eigen krachten weten te verhellen. Zij n werk 
moet voor  hem spreken, ook als anderen tegen hem spreken. 
Valsche smaak, gebrekkige kennis, zullen het hoofd opsteken 
(om een oordeel over  hem te vellen en eene macht doen 
gelden die geducht kan wezen), maar  dat duurt slechts kort . 

t goede werk valt ten slotte erkenning te beurt en het 
andere verdwijnt in zijne onbeduidendheid. Valsch schoon 
kan voor  een oogenblik boeien, maar  spoedig verdwijnt de 
begoocheling. 

t middel dat ik noemde, zal, dit begrijp ik , niet het 
afdo?nde zijn, want bescherming wordt niet altij d aan deu 
waardigste verleend; doch iu de omstandigheden, nu er 
eenmaal niets bestaat dat hem op legale wijze de voorkeur 
kan verzekeren boven anderen, komt het mij  als hel eenige 
voor, dat deu jeugdigen architect werkelijk kan van dienst 
wezen. 

E . C. . 
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V O O  B U F F A . 

„' N flink  stuk werk meneer  !"  aldus werd ik aangespro-
ken door  iemand die, evenals ik en vele anderen, voor  het 
winkelraam van Bulla in de t naar  de fraaie 
aquarel van Berlage stond te kijken . 

Op mijn toestemmend knikken vervolgde de man, „i k 
weet niet of u verstand van bouwen hebt, maar  ik ben 
vijftie n jaar  bij  't vak geweest, ik zie dadelijk aan 'n teeke-
ning of er  wat in zit of niet" . 

„E n zou u ineeueu dat hier  wat in zat?"  informeerde 
ik , nieuwsgierig naar  het oordeel van zoo'n veteraan. 

t iets bcschermeuds in stem en gebaar  hernam de man 
„ 'T i s wat stijf , maar  toch . . . niet kwaad . . . het kan 
wel wat worden, maar  als u eeus wat fijns wil zien, ga 
dan daargiudscb ereis kijken — daar  wordt werk gemaakt — 
meheer g is er  architect over, en je moet zien wat 
'n toorten hout daar  gebruikt worden : teakhout, eikenhout, 
greenenhout eu ook grauiet, alles na venant eu naar  den 
nieuwen stijl. " 

k was ongemerkt meegetroond naar  het bouwwerk in 
quaestie; mijn spraakzame voorlichter  wilde me ook het 
inwendige laten zien eu stelde zelfs een kennismaking met 
den bouwmeester  iu 't vooruitzicht, ik wist me echter  bijtijd s 
uit de voeten te maken, na nog een blik te hebben ge-
worpen op het grauiet en het teakhout van de pui, het 
plompe snijwerk en het verdere moois, dat hier  aan de be-
wondering ten prooi stond gegeven te wordeu van een 
publiek, dat nog wat miuder  verstand van het vak pleegt 
te hebben dan mijn deskuudige, eu dat zich naar  dergelijke 
uitingen een opinie vormt. 

J . 

N O G E E N E . 

n de t wordt thans cene expositie gegeven van eenige bouw-
kundige teekeningen, tc zamen het ontwerp vormende voor  een stationsgebouw 
te Bucharest, dat, zooals bekend is, het onderwerp geweest is eener  internatio-
nale prijsvraag. 

t eenige e ontwerpen zijn ook deze teekeningen te laat gearriveerd, 
om beoordeeld te worden. Naar wij  vernemen moet de schnld hiervan schui-
len in dc nonchalance van verschillende spoorwegadministraties. 

n stede van te Bucharest, kunnen Amsterdammers deze teekeningen, 
waaronder  van respectabele afmetingen, bij  Vos & e Grand voor  de glazen zien. 

Naar onze meening zijn ontwerpers het meeste geslaagd in hunne plan-
indeeling, die oordeelkundig de verschillende vertrekken bevat, bij  een station 
onmisbaar. n overeenstemming met dit plan, is ook in de aaneenschakeling 
der diverse bnnwdcclcn zekere eenheid verkregen, doch wat de architectuur 
betreft, doet het ons leed geen flinker,  krachtiger  lijnen te zien, geen mo-
tieren en partijen waar  het oog gaarne verwijl t cn geen massa's te zien, die 
onmiddellij k door  hunnen bouw cn vorm het algemeen karakter  van Stations-
gebouw uitspreken. 

e heeren liunda cn n hebben den moed en dc volharding gehad een 
groot ontwerp aan te vatten en ten einde tc brengen. Zij  hebben recht op 
ieders waardeering voor  de goede bedoeling, om ook d tc represen-
teeren op dit internationaal concours. 

Gaarne hadden we echter  gezien, dat dan ook het ontwerp iets boven het 
gemiddelde peil van e ontwerpen stond. e indru k die het ontwerp 
maakt is een zcir  burgerlijke , geen storende gebreken, maar ook geen boei-
ende hoedanigheden, geen karakteristieke, typische elementen, maar  dikwijls -
geziene gewone gevelpartijen. 

n lij d — misschien nög — heeft een reclame-schildering van de 
Gruytcr s verhuizings-transportcn, op de muurvlakt e van lloele's sigarenwin-
kel, (hoek n cn Vijgendam) een den Beitrsontwcrpen te zien gegeven, 
perspectivisch voorgesteld op het  met trams daarnaast, het station 
op den achtergrond en een geweldige groene de Gruijterswagen op den voorgrond. 

n doet onmiddellij k de perspectief denken, welke bij  het ontwerp 
is gevoegd. 

Ook zoo'n paar  gedrongen torentjes, groote gcrcluitgcstrektheid, gestoffeerd 
met een stoombootje eu 'n paar  menschjes. Niet onhandig bewerkt, maar ook 
al weer  «burgerlijk" . 

Eindelij k geeft de annonce-plaat tot onze groote spijt ccn wanhopige imi -
tatie te zien vnu Berlage's reeiamc-teekening voorde . Waarom 
niet liever  wat anders gemaakt? Waar Berlage 'n decoratieve locomotief teekunt, 
omringd door  vele andere motieven, waarin de lypeering van water  eeu 
groote rol speelt, is hier  'n locomotief tout bonnement midden in het water  gezet 1 

Wellicht is dit eeu „Seitenhieb"  aan het adres der  spoorwegbest uren, die 
het ontwerp te hut hebben doen aankomen ! ? 

Zoo'n locomotief druk t ten minste geen GO s vaart uit ! 

. 
Wanneer  de eenheidsprijzen van het bestek voor  eveutu-

eele verrekening van een werk, niet juist zijn, moet dart 
de aannemer zich onderwerpen aan kortiug , voortvloeiende 
uit deu hoogen eenheidsprijs, of moet er  rekening gehouden 
worden met ziju aannemingssom en daaruitvolgende eenheids-
prijzen? . J. . 

. 
e aannemer zal zich moeten onderwerpen; hooge een-

heidsprijzen toch kunnen evengoed tot zijn voordeel — bij 
vermeerdering van werk — als tot zijn nadeel uit. 
komen eu werd den aannemer het recht verzekerd de 
tariefsprijzen die hem niet juist voorkomen, veranderd 
te krijgen , zoo moest ook aan de andere zijde de 

e de vrijhei d behouden de prijzen te herzien, 
wanneer  het blijken zou, dat de onveranderde toepassing 
deu aannemer al te groote voordeelen beloofde.  is 
echter  duidelijk , dat een voorschrift, hetwelk door  beide 
partijen naar  gelang van omstandigheden kan gewijzigd 
worden, eveugoed achterwege kau gelaten worden. 

Wenscht de aannemer zich te vrijware n tegen de risico 
van de toepassing vau een iu ziju oog onjuist tarief, dan 
behoort hij  vóór de aanbesteding zijn bezwaren ter  kennis 
der e te brengen, zoo mogelijk iu vereeniging met 
de andere gegadigden en mochten deze pogingen niet tot 
het gewensche resultaat leiden, dan blijf t hem of hun nog 
altij d de weg open van onder  voorwaarde in te schrijven. 
Eeu onvoorwaardelijke inschrijvin g echter  beteekent de onder-
werping van den iuschrijver  aan de bepalingen van het 
bestek in al hun consequenties. 

t zou mijns inziens geweuschl zijn, dat een officieel 
tarief samengesteld werd, dat jaarlijk s herzien werd. Zulk 
een tabel van de prijzen der  meest voorkomende bouw-
stoffen kan dan door  particulieren iu hunne bestekken 
worden aangehaald. Of een dergelijk tarief echter  voor  alle 
plaatsen en toestanden bruikbaar  te maken zou zijn, waag 
ik niet te beslissen. n Ned. ë bestaat een dergelijk 
en zeer  uitvoerig tarief bij  het departement van Waterstaat. 
Wellicht zijn sommige onzer  lezers iu staat over  de wer-
king van dien maatregel een ander  mee te deelen. 

. G. JANSEN. 

B E N. 

— Op de e prijsvraag zijn 11 antwoorden 

ingekomen. 

— e afdeeling Architectuur  van den n -

krin g zal in r  a.s. een expositie houden van oude 

kund, als vervolg op de laatstgehoudeue, ditmaal betreffende 

Noord- en . 

n de maand t 1894, zal eene tentoonstelling geor-

ganiseerd worden van teekeningen en ontwerpen van de 

werkende leden. 

N ENZ. 

e heer  N. Exalto tc t is, met ingang van 1 October, benoemd. 
tot buitengewoon opzichter, belast met het toezicht op het maken der  gebou-
wen en het uitvoeren der  verdere werkzaamheden ten dienste van de atoom" 
verwarming cn electrischc installatie in de Polytechnische school te . 

e heer  A . Th . t is benoemd tot buitengewoon opzichter  bij  het maken 
en stellen vau een ijzeren rolbru g over  het binnenhoofd der  Westsluis te 
Terncuzen. 

V E  B E T E t  N G. 

a " 

T E . 

Op uitnoodiging van het Bestuur  der j  „ A r t i et A m i c i t i a " , als beheerder  van 

het , wordt door  het Genootschap A ET "  een prijsvraag uitgeschreven voor 

Een Schildersatelier  met Woning op een vri j 
terrein aan een straatweg. 

n n" . 87, in het schrijven van den heer  Godefroy zyn dc volgende zin-
storende fouten ingeslopen : 

Op pag. 157, kol. 2, staat, regel 2 van boven, aan, moet zijn vau. 
n regel 17, staat ««ervaren practicus, dit moet gelezen worden ervere*-

P R O G R A M M A . 
 1. 

t gebouw moet bevatten : 

Een ruime Vestibule; 

H Atelier  groot + 75 ; 

n r  voor  model; 

„  Ontvangkamer; 

» Woonkamer, twee Slaapkamers en een ; 

, , Trap, Gemakken, Bergplaatsen enz. 

e woning mag ten deele op eeu verdieping geprojecteerd worden. 

t geheel moet eenvoudig van karakter  zijn. 

e gevel aan de slraat ligt op het Westen. 

. 2. 

V e r l a n g d w o r d e n: 

1". de platte gronden op 1 a 100. 

2". de gevel met aanzicht op het atelier  op 1 a 1(10. 

3". een doorsnede op 1 a 100. 

4". e gevel waarin de hoofdingang geplaatst is op 1 a 50. 

5". Een decoratief détail van een der  gevels op 1 a 20. 

Een perspectievisch aanzicht van het uitwendige kau tot aanbeveling strekken, doch wordt niet vereischt. 

e behandeling der  teekeningen wordt vrijgelaten. 

. 3. 

e mededinging staat open voor  alle in Nederland geboren of in Nederland woonachtige bouwkundigen. 
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. 4. 

e beoordeeling zal geschieden door  een Jury bestaande uit de heeren: 

A . C. , lid van het Bestuur  der j  „ A r t i et A m i c i t i a " 

. G. JANSEN, lid van het Bestuur  van het Genootschap „ A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a "  en 

W . T Czn. lid van de redactiecommissie van het Genootschap „ A r c h i t e c t u r a et 

A m i c i t i a". 
. 5. 

Aan het beste en der  bekroning waardig gekeurde ontwerp zal worden toegekend een prij s van 

honderd Gulden (f 100) benevens het eervol getuigschrift van het Genootschap. 

. (i. 

All e ingekomen ontwerpen zullen op nader  te bepalen tij d en plaats publiek worden tentoongesteld 

bij  welke gelegenheid tevens het Jury-rappor t zal worden publiek gemaakt. 

. 7. 

t Genootschap „ A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a "  te Amsterdam behoudt zich het recht 

voor, het met den vollen prij s bekroonde ontwerp te doen opnemen in het plaatwerk >,de Architect", zonder 

verdere vergoeding aan den inzender. Ook andere, door  de e van het Genootschap daartoe geschikt 

bevonden ontwerpen, zullen, met toestemming van de vervaardigers en tegen de gewone vergoeding, als 

zoodanig kunnen worden opgenomen. 

. 8. 

e ontwerpen mogen niet met den naam van den vervaardiger  gemerkt zijn, maar  moeten voorzien 

ziju van een motto, dat herhaald is op een verzegelden naambrief, waarvan de omslag tevens eeu geheim 

teeken bevat, tegen opgave waarvan de outwerpen later  zullen worden teruggegeven. 

Aau elk ontwerp moet een correspondentie adres worden toegevoegd, om zoo noodig indirect met 

den iuzender  in briefwisseling te kunnen treden. 

. 9. 

All e ontwerpen blijven het eigendom der  vervaardigers; zij  moeten vóór of op den l l d e » r 

1S93, des middags 12 uur, zijn ingekomen aan het adres van den 1™ Secretaris van het Genootschap 

„ A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a , " l te Amsterdam. 

, 23 September  1893. 

Het Bestuur van de

n Arti  et Amicitia," 

. C. . , Voorzitter. 

, Secretaris. 

Het Bestuur van het Genootschap 

iiArchitectura et Amicitia," 

. G. JANSEN, Voorzitter. 

C, , 1« Secretaris. 

ft. ix. 
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A et ' 
t e . 

 een Teekening. 

 Genootschap, daartoe uitgenoodigd door  het voorloopig comité voor  de in 1801 of later  te 

Amsterdam te houden e Tentoonstelling van het hotelwezen enz., schrijf t de navolgende Prijs-

vraag uit : 

Er wordt gevraagd een ontwerp voor  het oprichten van tpeljjk e 

gebouwen, ten dienste eener E , te 

houden in 1894 op de terreinen achter  het m te Amsterdam. 
e tentoonstelling zal omvatten het hotelwezen in het algemeen en verder  alles wat in verband 

staat met de behoeften en de verpleging van den reizenden mensch. 

PRO&RAMÏA . 
 1. 

t terrein, zooals het op de situatie-teekening is begrensd, is geheel voor  de tentoonstelling 

beschikbaar. t de richtin g der  geprojecteerde straten, voor  zoover  zij  binnen het terrein vallen, behoeft 

geen rekening te worden gehouden; men verlangt daarop de navolgende gebouwen te plaatsen: 

. 2. 

Een ingangsgebouw met ruime toegangen naar  het terrein. t gebouw moet geplaatst zijn in de 

as van den doorgang onder  het , 

het moet bevatten : 

twee bureaux met loketten voor  de uitgift e van toegangsbewijzen, 

een zaal voor  congressen, groot ongeveer  200 - en twee kleinere daarbij  aansluitende vertrekken 

ten dienste vau het Comité, de Jury' s enz. e drie lokalen kunnen op de verdieping gelegen zijn. 

n de doorgangen kunnen worden ontworpen gelegenheden voor  den verkoop van sigaren en 

kleine artikelen. 

. 3. 

Grenzende aau het ingangsgebouw verlangt men tien lokaliteiten, ter  oppervlakte van ongeveer 

120 - ieder, voor  diverse doeleinden in te richten. 

. 4. 

Achter  deze gebouwen en daarmede een geheel vormende, verlangt inen een plein van 15 ii 20.000 

- oppervlakte, waarop in het midden een muziektempel moet worden ontworpen, ruimt e bevattende voor 

minstens 00 executanten. 

n verband met de nader  te noemen gebouwen verlangt men dit plein omringd met loggia's of 

veranda's vanwaar  het publiek de muziekuitvoeringen kan volgen. 

. 5. 

Grenzende aan dit plein moet worden geprojecteerd een hoofdgebouw, waarin goed verlichte, nan 

elkander  grenzende zalen voor  te zamen elf afdeelingen der  tentoonstelling, gevraagd worden. e zalen 

boeten zoodanig gelegen zijn, dat zij  in de lengterichting kunnen uitgebreid worden. Zij  moeten ook ouderling 

'"et elkander  in verbinding staan; iedere zaal moet ongeveer  1000 - groot zijn. 



— V — 

. 6. 
Er wordt verlangd: 

1°. Een situatie van het geheele terrein, met aanduiding der  beplanting en van de plaatsen waar 

kleinere gebouwen door  exposanten kunnen opgericht worden. Alles op de schaal van 1 a 1000. 
2n. Platte gronden van alle bovengenoemde gebouwen waaruit de inrichtin g en samenstelling goed 

is te onderkennen. Schaal 1 tl 200. 

3". Aanzichten van de naar  het plein gekeerde gevels der  gebouwen en van het ingangsgebojw aan 

de , benevens de noodige doorsneden. Alles op de schaal van 1 a 200. 

Een perspectievisch aanzicht van het plein kan geleverd worden iu plaats van de gevelteekeningen, 

voor  zoover  namelijk de gevels in het tafereel vallen. 
All e teekeningen kunnen als schets behandeld worden. 

4". Een gedetailleerde begrooting wordt niet gevraagd. e ontwerpen moeten echter  vergezeld gaan 

van een toelichtende memorie, waarin de wijze van constructie en decoratie moet zijn beschreven en waarin 

eene opgave moet voorkomen van het bebouwde oppervlak, benevens een staat van deu kubieken inhoud der 

verschillende gebouwen. 
ABT . b. 

e mededinging staat open voor  alle in Nederland geboren of in Nederland woonachtige bouwkuudigen. 

. 7. 

e beoordceling zal geschieden door  een jur y bestaande uit de heeren : 

. P. 3. . , architect en lid van den gemeenteraad te Amsterdam. 

J . J . V A N , architect te . 

A .  G.Bzn., architect te Amsterdam. 

W. , te , aangewezen door  het voorloopig Comité der  tentoonstelling. 

. 8. 

Er worden uitgeloofd : een eerste prij s ad / 400 voor  het beste en der  bekroning waardig gekeurde 

ontwerp, een tweede prij s van ƒ 2 00 eu een derde prij s van /100 voor  de ontwerpen welke in de tweede en 

derde plaats een bekroning worden waardig gekeurd. 

Wanneer  tot de uitvoering wordt overgegaan bestaat het voornemen met den eerstbekroonde 

daaromtrent te onderhandelen. 

Na de beoordeeling zullen alle ontwerpen te Amsterdam publiek worden tentoongesteld eu tege-

lijkertij d het rapport van de Jury worden openbaar  gemaakt. 

. 9. 

e ontwerpen, waaraan een geldelijke bclooniug van ten minste / 200 is toegekend, worden het 

eigendom van het Comité der  tentoonstelling, de overige ontwerpen worden, na afloop der  tentoonstelling 

der ingekomen antwoorden, franco aan de inzenders teruggezonden. 

. 10. 

e bepalingen vervat iu . 8 van de door  het Genootschap „ A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a " 

uitgeschreven prijsvraag voor  een schildersatelier, ziju ook in liun geheel op deze prijsvraag van toepassing. 

. 11. 

e ontwerpen worden ingewacht vcwir  of op den 10 r  1893 aan het adres van den len 

Secretaris van het Genootschap „ A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a", American l te Amsterdam, zij 

moeten uiterlij k 12 uur  's middags van dien datum, zijn ingekomen. 

Het voorloopig Comité voor de te houden 

Tentoontoonstelling van het Hotelwezen enz. 

. N. A . , Voorzitter. 

. F . , Secretaris. 

, 23  1893. 

Het Beduur vnn het Genootschap 

n Architectura et Amicitia."  i 

. G. JANSEN, Voorzitter. 

C. W . , Secretaris. 

Afdrukken van deze  zijn, op franco aanvrage aan den Yen Secretaris van hel 

Genootschap, gratis verkrijgbaar. 

E G N°. 39. G 30  1893. 

VAN T &  ZOON te . 

E V A N A ET A : 

. G. JANSEN, G. A . , W. T C Z N . , 
. E J O N G  en P A U  J . E . 

Bijdragen te adresseeren aan den r \V . T C Z N . , 
 120 te Amsterdam, en al nat de Administrati e van 

het Genootschap betreft, aan den len S American hotel te 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. e jaarlijksch e contributi e 
voor  het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . / 12.— 
 kunstlievende leden „  10. 

„  buitenleden „  7.50 

E N V A N T . 

le. e 992e gewone vergadering zal gehouden worden op 
Woensdag 4 October  a.s., des avonds 8 uren, in het Geuoot-
schapslokaal. 

Agenda : 
u. Bijdrage van den heer . . C. . 
h. Ballotage van de heeren J . . r  Azn. (voor-

gesteld door  de . J . B. k Jr . en J . J . F. Wiggers) 
en C. J. Covens (voorgesteld door  de . J. Comelisse en 
J. P. W. Stom) als gewone leden. 

c. g van den heer  Paul J . de Jongh. 
2e. Tot Juryleden voor  de Genootschaps-prijsvragen 1893/ 

W (uitgezonderd het reclame-bord voor  eene Bouwkunst-
tentoonstelling) zijn benoemd de heeren . P. J . . 
Cuijpers en A . Salm G.Bzn. te Amsterdam en J . J . van 
Nieukerken te 's Gravenhage, die zich deze benoeming heb-
ben laten welgevallen. 

3e. Als inzender  van het motto f Eén"  (Eene Pro-
frtfantsche ) heeft zich bekend gemaakt de heer 

van Boven te 's . 
Namen* het Bestuur, 

Be le Secretaris, 
C. W. . 

E G V A N T 

. 

Van het ingezonden stukje uit Oud-Valkenburg, (zie ous 
*° r i g nummer) werd de handteekening abusievelijk door  den 
««er gelezen .T. Th. Cuypers, dit moet zijn P. J . . Cuypers. 
oorts werden door  den heer t nog de volgende 

'«gezonden stukken ontvangen. 

, 21 September  '93. 
-4 uw opstel //Vrij e uitoefening van het Architeoten-

^W'  en de naar  aanleiding daarvan gerezen beschouwin-
nn 

gen van iu deze tot oordcelen bevoegden, nam ik met 
belangstelling kennis en voldoe ik dus gaarne aan uw dringend 
verzoek, om U ook mijne opinie mede te deelen. 

k juich het toe, dat op dit onderwerp, ofschoon reeds 
meermalen besproken, door  U weder eens de aandacht is 
gevestigd en wel op eene wijze dat hiervan eenig resultaat 
mag verwacht worden. 

n theorie valt voor  de vrij e uitoefening van het archi-
tectenbedrijf veel te zeggen, maar  om mij  heenziende meen 
ik , dat eene beperking door  het stellen van eischen van 
kennis en geschiktheid, zoowel in het belang van het publiek 
als van den architect, meer  en meer  noodig wordt, ten einde 
het ontwerpen en uitvoeren van bouwwerken door  onkundigen 
tot een minimum te brengen. Algeheele beperking acht ik , 
ook zelfs bij  wettelijke regeling, echter  niet mogelijk. 

e middelen tot beperking zijn, meen ik, gelegen in een 
nauwe aansluiting vau de op bouwkundig gebied ervareuen, 
de tot oordeelen bevoegden, vooral ook in eeu nauwere aan-
sluiting der  bestaande vereenigingen. 

Solidariteit ouder  vakgenooten oefent op het publiek den 
meesten invloed uit. 

t deu r  Godefroy geloof ik, dat de verantwoorde-
lijkhei d van den uitvoerenden architect tegenover  het publiek 
een examen gewenscht maken. Over  de eischen bij  dat 
exameu te stellen en over  de wijze waarop een diploma zou 
moeten worden uitgereikt, zal ik hier  niet verder  uitwijden. 

Alleen wil ik er  op wijzen, dat de Pol. School te t 
in ruime mate de hulpmiddelen biedt om zich te bekwamen 
en voor  een examen voor  te bereiden. Aan velen, die daar-
van reeds gebruik maakten kou door  een minder  goeie 
regeling een diploma niet worden uitgereikt, ofschoon velen 
later  in hunne werken hebben getoond, daarop aanspraak 
te mogen maken. 

Een herziening van het onderwijs en van het examen 
voor  Architect aan de P. S. te , het uitreiken vooral 

het diploma na het voor  een zekeren tij d werkzaam van 
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zijn in de praktijk , beschouw ik als spoediger  tot het doel 
te voeren dan — en zou ik verkiezen boven — het verstrekken 
van een diploma vanwege eene door  een architectenboud 
benoemde examen-commissie, die bij  de uitvoering op allerlei 
bezwaren zou stuiten en spoedig als eene coterie zou worueu 
gebrandmerkt. 

, Uw  w.
C. . 

's , 22 September  1893. 
Gaarne deel ik U mede, dat m. i . het zeer  wenschelijk 

zou zijn, dat voor  de uitoefening van het bedrij f als archi-
tect het bewijs vau de noodige bekwaamheid werd overlegd, 
hiervoor  zou men de wetgevende macht noodig hebben. 

s een anderen weg zal bet niet kunnen en de ge-
noemde is de kortste niet; bovendien zou met dit bedrij f 
eene uitzondering gemaakt moeteu worden. 

s anders is, wat ook meer  in het bereik ligt, dat door 
een invloedrij k gezag van personen aan hen die hunne 
talenten en kennis onderwerpen en bekwaam genoeg wordeu 
bevonden als architect op te treden, eene onderscheiding 
wordt toegekend in den vorm van een titel. 

Ook zou dit gezag kunnen uitgaan van eene vereeniging, 
zooals in Engeland plaats Vindt en reeds door  de heeren 
Gosschak en Jos. Cuvpers gezegd is. 

t ware hoogachting, 
Uw dm.

Nic' . . 

, 21 Sept. 1893. 

e groote drukt e der  winterlesseu aan de akademie, 

thans weder  begon neu, deden me uwe missive uit het 

oog verliezen. 
Niettemin wekt 't mijne leveudige belaugstelling en acht 

ik uw zuiveringsproces gewenscht — ten bate van archi-
tecten en architectuur  beide. Eenmaal zóó ver  — blijf t over 
de opvoeding van he'. publiek iu smaak- of oordeelvorming, 
ter  onderscheiding van kaf en koren. Zonder  dat, op den 
duur uiets gedaan — geloof ik . 

Beiden kunnen natuurlij k tegelijkertij d geschieden — 
zelfs de een door  den ander. 

e uw poging tot iets moge leiden teeken ik met 
de meeste hoogachting, 

Uw dw.
. 

e opstellen ouder  bovenstaandeu titel in de voorlaatste 
nummers van Architectura en de daarop betrekking heb-
bende ingezonden verklaringeu van enkele vakmannen, 
voorkomende iu het laatste nummer van 16 September, van 
dit blad, doen bij  mij  de lust opkomen, eveneens over  dit 
onderwerp eeu en ander  in 't midden te brengen, en zoo 
mogelijk, een steentje bijdragen tot bereiking van het doel 
door  den heer t beoogd. e heer t heeft 
m. i . eene goede zaak ter  hand genomen, hij  wil de ver-
houding van den architect beter  zien gewaarborgd tegenover 
beunhazige concurrenten en onvoldoende vakgenooten, waar-
door  hij  betere behartiging der  belangen van bouwkunst, 
architect, en bouwheer  verwacht, dau thans werkelijk het 
geval is. 

e tegenwoordige toestand keurt hij  af en geeft ter 
verbetering het denkbeeld aau de hand, een architecteubond 
opterichten, waarvan het lidmaatschap alleen verkrijgbaar 
moet zijn voor  werkelijk deugdelijk en bekwaam bevonden 
bouwmeesters en bouwkunstenaars. e titel van dit lid-
maatschap van den boud rekent hij  dan een publieke aan-
wijzin g te ziju, waardoor  het koren van het kaf onder  de 
zich noemende architecten zal zijn te onderscheiden. 

Ook geeft hij  denkbeelden aan over  de wijze van op-

richtin g van zoodanigen bond, alsmede van de beproeving 
omtrent de bekwaamheid zijner  leden. 

t het geheele streven, iu dit opzicht, van deu heer 
t km ik mij  zeer  goed vereetiigen, zoodat £ 

gaarne mijue medewerking tot bereiking van het doel wil 
verleenen. 

r  goed kau ik mij  vereenigeu inet de meeningen 
omtrent het streven van den heer , kenbaar  ge-
maakt door  enkele heeren in hunne verklaringen en be-
schouwingen, voorkomende in het laatste b. a. nummer van 
dit blad, en waaronder  uitingen voorkomen bevattende 
rechtstreeksche en zijdeliugsche afwijzingen tot verder  proce-
deeren. 

e verklaringen en beschouwingen achtereenvolgens te 
bespreken zal de mate omtrent mijne svmphatie met de 
denkbeelden van den heer t het duidelijkst doen 
uitkomen. 

Omtrent de meening van: 
1°. n heer  A. N. Godefroy. e heer  vindt goed te 

vertellen, dat reeds officieel gediplomeerde architecten be-
staan, van voldoende bekwaamheid, en hij  oordeelt de 
weuschelijkheid der  examens, alvorens tot uitoefening van 
het bedrij f mag worden overgegaan j  schrijft ; -
schien dat zulke maatregelen het uitoefenen van het bedrijf 
eenigzius beperken of althans onbevoegden worden geweerd." 

Wel komaan! A l deze maatregelen bestaan reeds voor  de 
bouwkundige ingenieurs en hebben de uitoefening van het 
bedrij f geenszins beperkt, ook is voldoende bewezen, dat het 
niet allen „onbevoegden"  waren welke tot dusver  buiten 
die maatregelen stonden, integendeel, de ervaring heeft de 
vruchten door  die maatregelen verkregen reeds voor  goed 
veroordeeld. 

„Vrijhei d van handelen kan niet beperkt worden voorden 
speculatiebouwer en onervaren practicus (onder  de theoretici 
schijnen alleen ervarenen te zijn), tenzij  de oude gilden 
weer  in het leven worden geroepen,"  zoo luidt ziju meening. 
Bij  de gedachte aan de oude gilden schijnt hem echter  eene 
griezeling te bevangen. 

t spijt ons dat de heer  Godefroy liever  het gezelschap 
schijnt te willen deeleu van onervareu (') praktici , specu-
latiebouwers, geëxamineerde en gediplomeerde architecten 
waarvan m. i . juist de kunst-onteerende wanverhoudingen 
van heden te danken zijn, dan wel eene plaats in te nemen 
onder  gildenmeesters, zooals die in de middeleeuwen bestonden 
en werkten. En welker  organisatie volgens den heer  Godefroy, 
m. i . zeer  juist, de middelen bevat aan onervaren en specu-
latieve praktijke n paal en perk te stellen. 

Tot deze middelen behooren iu de eerste plaats de oplei-
dingsschool en de proeven van bekwaamheid, hemelsbreed 
verschillend met onze moderne architecteuschool en examen-
kuur . 

 is voor  mij  nog een open vraag of tot het verval-
stadium waarin bouwkunst en bouwvak thans zijn beland, 
meer  werd bijgebracht door  het corps z.g. beunhazen dan 
wel door  het corps geëxamineerde architecten. 

Ware het corps geëxamineerde kunstenaars vau voldoende 
capiciteiten onderlegd, zooals de heer t van den 
„Architec t N. A. B."  verwacht en zooals de gildemeester 
is gebleken te zijn, de vrijhei d van handelen zou voor  den 
speculatiebouwer en onervaren practicus volgens den heer 
Godefroy beperkt zijn gebleven, en de beunhazerij  hadnje' 
tot hare hedendaagsche ontwikkeliug kunnen gekomen zijn-

Bewerkte het leger  beunhazen verval in de kunst, de 
geëxamineerde architecten zijn hieraau niet minder  schuldig, 
en geen wonder. e te examineeren student kent geen hoo-
ger  doel dan door  zijn examen te komen, richt zich hierop 
uitsluitend af, met verwaarloosing van alle overige vakstudie, 
welke daarbuiten valt; artistieke aanleg iu een of ander 

oajicht zal zelfs door  hem, terwill e der  methodische stadie, 
worde"  onderdrukt . Uit dit examenstelsel volgen onmiddellij k 
«cholen, op deze examenkuur  ingericht, en wier  hoogste 
doel al «'eer is, niet den leerling zijn werk grondig te leeren 
kennen, doch alleen hem docr  het examen te duwen en 
met behulp vau coti. iekunsten, eu esprit de corps, in het 
zadel te helpen. t gevolg is, onbruikbar e geëxamineerde 
vaklieden, in wier  schaduw het beunhazendom welig tieren 
kan- Zij , die een open oog hebben voor  den hedendangschen 
toestand, zien dit in, sine appositione exemplorum; den 
overigen kunnen mijne reeds vroeger  in dit blad geleverde 
artikelen tot nadere bewijsvoering strekken. s het te ver-
wonderen, dat het publiek eene gewillige prooi der  beunha-
zen werd ? 

Wil de heer  Godefroy nu uitbreidin g of meer  algemeen-
heid aan het architectenexamen geven, ra. i. het paard 
aehter  den wagen spannen; mij  komt het doeltreffender 
voor  aan de hand van den heer t een voorbeeld 
tot verbetering van den toestand te zoeken bij  het gildewe-
zen. e heer  Godefroy kan ons hierbij  gerustelijk gezelschap 
houden, daar  ik hem vooraf wel bij  mijn hoofd wil verzeke-
ren, dat geen onzer  in de noodzakelijkheid behoeft te komen 
een middeleeuwsche monnikspij  aan te trekken of zijn 
knikkerkrui n te laten scheren. 

e gilden hadden tot opleidingsschool het atelier, de 
werkplaats, en voor  examen, de proeve van bekwaamheid. 

Aan het hoofd van het atelier  stoud de meester, midden 
in de praktijk , al zijn vernuft inspannend tot veredeling 
en volmaking van zijn vak. Wanneer  de leerling zelf als 
meester  optrad drukt e hij  niet alleen de voetstappen van 
zijnen voorganger, neen, hij  ging verder  en begon vaak 
waar  ziju meester  eindigde. s het wonder  dat destijds van 
geslacht op geslacht het vak in ontwikkeliug en bloei toe-
nam? zeker  niet. Bij  de tegenwoordige verdere wetenschappe-
lijk e vorderingen zou zoodanig systeem grootere ontwikkeling 
voortbrengen dan de middeleeuwen ooit mochten kennen. 

Aan het hoofd onzer  moderne architecteuschool staat de 
leeraar  op practisch gebied zeer  vaak zoo goed thuis als 
een vogel in het water; zijn leerlingen telken jaren af-
richtende tot hetzelfde examen; een automaat, altij d in 
denzelfden kriugloop ronddraaiende, een type iu onze ma-
chinale eeuw, waardoor  het vak hoogstens op peil wordt 
gehouden doch geen pas vooruitkomt . 

En de leerling zelve ? Wanneer  hij  cum laude geslaagd 
is door  zijn examen, zoo heeft hij  hoogstens bewezen, alle 
toeval buiten rekening latende, dat hij  met succes de 
school bezocht en rekent hij  meestal er  op, dat zijn diploma 
"j n niet zijn vluchtig verzamelde capaciteiten hem verder 
door  de wereld zullen helpen. (Wordt vervolgd.) 

, 20 Sept. '92. J. W . . . 

. E  V A N T S T E 
. 

ôor  ons, afstammelingen der  vroeger  bnrbaarsche Ger-
manen is het Zuiden een sprekend symbool vau vele goede 
flnentcn: warmte, leven, vreugde, geest en beschaving, 

uit het Zuiden komen de weldoende stralen der  zon; 
het Zuiden kwamen de verkondigers van het christea-

T°rb'red J ^  e e r s t ' e ü ^ ' J v e u ^ e beschaving over  onze gouwen 

var  ' > r o v ' n c ' e v a n 0 1 , 8 ' a n ^ « die vroeger  het grootste deel 
ï. r ' lertogdom g besloeg, dankt niet alleen aan 

(') n leze de verbetering in bet vorig nummer. ltn>. 

, . "(Sghig het voorrecht van vele schoone en oude molm-
de c ' 1 t e bewaren; maar  ook vooral de vaste formatie van 
vele .? » ' n tegenstelling met deu veeuachtigen aard in 
tj.j j  s t r i >ken noordelijk van de s gelegen, bood vroeg-
bon» 5? 8 »stig veld voor  den aanleg van duurzame 

"̂̂ erken . 

period'  fe *ijden der e overheersching zijn alle 
e "  daar  door  groote gedenkteekens vertegenwoordigd. 

e basiliek van Sint Servatius te t munt onder 
al die monumenten u;t, door  haren hoogen ouderdom en de 
wisselvalligheden harer  ontwikkeling. 

Sedert dertig jaren hebben oudheidkundigen en bouw-
meesters zich bezig gehouden met het samenstellen van 
een volkomen beeld der  geschiedenis dezer  hoofdkerk, even-
als van hare verschillende vormen. e parochianen van 
Sint Servatius, de gemeente , de Provincie -
burg en 't k der  Nederlanden hebben jaren lang groote 
sommen bijeengebracht om de schade te herstellen, welke 
het complex van gebouwen had geleden onder  den tand 
des tijds, en de onoordeelkundige behandeling van sommige 
besturen. Zoo is een rijk e voorraad van materiaal te zamen 
gebracht, waaruit hier  enkele grepen gedaan worden, om de 
meest eigenaardige momenten der  metamorphose dezer  basi-
liek te verklaren. 

Niettegenstaande de bouwmeesters, die gedurende meer 
dan 1000 jaren hier  gewerkt hebben, van zeer  verschillende 
scholen waren, zoo blijk t bij  't bezoek evenwel, dat zij  allen 
het hunne hebben bijgedragen om een indrukwekkend en 
voornaam voorkomen aan dit heiligdom te geven, als een 
gemis voor  de eenvoudige helderheid, die ons bij  andere 
monumenten boeit. e romaansche en gothische vormen 
vertoonen elk hare bijzondere eigenschappen : de zware muren 
en vierkantige pijler s blijven rustig en ernstig de eeuwen 
trotseeren, te midden der  vele veranderingen die aan kapellen 
en zoldering zijn geschied. e rijker e lichte gotische gewel-
ven en de slanke traceeringen van de kapelvensters geven 
een sierlijk e omsluiting. r  de kleinere verdeelingen van 
deze laatsten komt de hoofdvorm der  balisiek nog duidelij -
ker uit . 

e volgende geschiedkundige aanteekeningen stellen den 
bezoeker  in staat een archaeologisch begrip te vormen van 
de ontwikkeling der  tegenwoordige Sint-Servatiuskerk. 

e H.  bisschop van n (f 328) sticht de 
eerste kerk te , welke stad later  overgaat tot het 
bisdom van Tongeren. 

Tegen het einde der  4d"  Eeuw brengt Sint Servatius den 
bisschoppelijken zetel van Tongeren naar t over, 
en wijdt de kerk tot zijne kathedraal. t vermoedelijk 
stamt dus de diepst gelegen oostelijke crypta van die 
basilika door  den H.  aangelegd; terwij l Sint Ser-
vatius westelijk daarvan een tweede crypta bouwde waarin 
hij  begraven werd iu 384. 

e eenvoudige vorm der  pijler s en kapiteelen, de wijze 
van overwelving, de aard van het fijne, gladde, gekleurde 
pleisterwerk, bevestigen dien ouden datum voor  die e 
crypta Zulk pleisterwerk, dat zelfs de steenen kapiteelen 
bedekte, een gebruik dat in de e periode niet 
meer  bestond, wijst vooral op den n oorsprong 
van dit werk; dat eerst na 1880 is terug gevonden bij  de . 
herstelling der  tweede krocht; want beide waren met puin 
aangevuld. 

e plaats der  kolommen was nog duidelij k aangegeven 
door  hunne basementen. t rosekleurig pleisterwerk be-
dekte de wanden, evenals de pilasters met abacus-vormige 
kapiteelen. Ook zijn er  overblijfselen vnn 't gelijkkleurig e 
cement der  vloer  teruggevonden. (Wordt vervolgd.) 

JOSEP . . 

E "  " 

Een geavanceerd tijdschrift , uitstekend geredigeerd, 
vol prettige afwisseling, een tijdschrift , waarvau meu 
met verlangen elke volgende aflevering tegemoet ziet, 
omdat telkenmale iets goeds wordt gebracht; nemen we 
b. v. de dezer  dagen verschenen zesde aflevering met een 
hoofdartikel over  de artistieke inrichtin g cn versiering der 
woning, een onderwerp dat de Engelscheu zoo volkomen 
machtig zijn ; de talrijk e goed uitgevoerde photografische 
reproductien van verschillende kijkje s in het Engelsch woon-
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huis, welke in den tekst zijn opgenomen, tooneu dit 
duidelij k aan. 

n hetzelfde nummer vinden we nog o.a. een interview 
met den Engelschen architekt-deoorateur  C. P. A . Voysey, 
met eenige ontwerpen van zijn hand voor  wauddecoratie; 
een artikel over  eenige nieuwe gaslampen, een idem over 
de techniek der  glasschilderkunst, alles op kwistige wijze 
toegelicht door  tal van illustraties tusschen den tekst; ein-
delijk worden we gestreeld door eene opname van het werk 
van eeu landgenoot; we vinden er  n.1. een goed geslaagde 
reproductie van ) Toorop's e drie Bruiden"  met 
bijschrif t van W. Shan Sparrow, waarin iu 't kort de artis-
tieke loopbaan van den schilder  geschetst wordt en we 
levens ingelicht worden dat zijn schilderij  door  eeu Eu-
gelschman is aangekocht en het op 't oogenblik op de 
i "  geëxposeerd is. 

The Studio schrijf t ook bijna elke maand namens firma' s 
prijsvragen uil voor  uit te voeren kunstindustrieele voorwer-
pen e. d.; in dit nummer wordt het resultaat meegedeeld 
van een prijsvraag voor  behangselpapier, waarbij  weer  repro-
ducties van de acht beste ontwerpen ; ten slotte nog, behalve 
de rubrieken boekaaukoudiging en mededeelingen uit biunen-
en buitenland, een geregelde kroniek van maand tot maand, 
eigenaardig getiteld: //The lay figure speaks"  op losse wijze 
geschreven, alles behandelende wat op kunstterrein voorvalt. 
Alles te zatnen genomen, meenen we met recht te kunnen 
zeggen, dat dit maandschrift, ondanks ziju jeugdig bestaan, 
nu reeds een eerste plaats in de kunsttijdschrifte n mag 
innemen; het luttele bedrag van vier  gulden per  jaar 
brengt het bovendien in ieders bereik. 

G "  te 'e-G N . 
Vergadering gehouden op den 13Jen Sept. 1893. 

e eerste vergudering in het seizoen werd door  den Voorzitter  geopend 
met een terugblik op de werkzaamheden der  vereeniging in den afgeloopen 
winter . 

n het bijzonder wees hij  er  op, vooral met het oog op de presidentsver-
kiezing, die dezen avond moest plaats hebben, dat hij  het in het belang 
der vereeniging nchtte jonge krachten zoowel in het bestuur  als in de ver-
eeniging tc hebben. Ongeveer  tien jaren geledeu was Architectur a toch 
voor  cn door  dc jongeren opgericht. Na deze woorden van den voorzitter 
werd overgegaan tot de verkiezing van een president, waarvan de uilslag 
was dat de heer  A . W. van n werd verkozen. 

Aangezien deze uict ter  vergadering aanwezig was, zou hem daarvan 
mededeeling worden gedaan. n de hierna gehouden pauze werden 
dc dri e antwoorden onder  dc motto's , l Angelo", „Per 
ardun nd adstra,'  ingekomen op de prijsvraag voor  een ateliergebouw, 
met belangstellitig bezichtigd. Aan deze kunstbeschouwing waren nog toege-
voegd eenige e studieteckeningen van den heer  C. . Stal. 

Nnmens dc vergadering bracht dc heer  Brouwer  hierna den president 
een wourd van hartelijken dank voor  den ijver , door  hem steeds in het belang 
der vereeniging beloond. Na ecu kort woord van wederzijdsehen dank aan 
den heer  Brouwer en dc leden der  vereeniging, sloot de Voorzitter , niets 
meer  aan de orde zijnde, deze vergadering. 

. 

— t Bestuur  der  Sociëteit »Vereeniging"  te m maakt bekend, 
dat dc Jury voor  de bcoordeeling van de prijsvraag «Verbouwing der  Socië-
tcitslokalen"  met algemeene stemmen heeft bekroond het ontwerp motto 
AB , dat is ingezonden dooi'  de heeren g en Van den Ban, Architecten 
aldaar. c ingezonden ontwerpen zullen voor  de n der  Sociëteit te 
bezichtigen zijn vnn af Woensdag 27 September  tot en met Zondag 8 Octo-
ber, van 's morgens 10 tot 's middags 4 uur, in de bovenzaal van het 
Concertgebouw te . 

Voor n van de Sociëteit is de toegang op bovengenoemden tij d en 
plaats opengesteld tegen betaling van 25 cent, ten voordoek- van de Veree-
uwiging „Weldadigheid naar  Vermogen". 

T N . 

 de
Verwacht vau mij  thans niet dat ik u een regelmatig 

betoog over  ernstige bouwkundige begrippen ga uiteen zet-
ten. k geef u hier  alleen de indrukken zooals ik die 
voor  en na heb opgevangen. Wat uit den vreemde komt 
wordt als van zelve met meer  belangstelling gade geslagen. 
Op die welwillendheid vertrouw ik heden ook. 

Vooreerst een paar  woordjes over  ijzer. n de //Jardin 
d'acclimatation"  te Parij s heeft men voor  korten tij d een 
groot palmarium gebouwd, dat me werkelijk voorkomt als 
eene bijzonder  goed geslaagde ijzercoustructie.  is eigen, 
lij k een heel complex van gebouwen. e hoofdmassa is 
een concertzaal, met breede, amphitheatrale galereieu, eene 
ovaal vooruitspringende tribun e in de lengteas, en verhoogde 
zijpaden. e trappen liggen vri j  in de zaal. s eene lange 
zijde ziju museum-zalen aangebracht, aan de andere zijde 
eene reeks deuren met groote spiegelruiten, die het uitzicht 
laten op de terrassen in den schoonen tuin. Stel U nu 
voor  dat geheel als een geraamte; hoe akelig en schraal 
zegt ge! r  die ingenieur, architect of wat hij  zijn moge, 
een man vau talent, heeft zich niet met de eerste de beste 
lij n voor  zijne spanten, schoren of trapboomen tevreden ge-
steld, maar  smaak en wetenschap heeft hij  weten te ver-
eeuigeu, de zichtbare kap heeft hoofdspanten van eene 
gedrukte spitaboogvorm ; de verbindingen der  dragers volgens 
de lengteas zijn hoekijzers in ellipsen gebogen. e wanden 
zijn , met eenige vlakke tinten, licht gesierd; de bovenver-
lichtin g heeft dubbel glas. 

e spelende lijnen eigenen zich bijzonder  goed voor  fees-
telijk e versiering; maar  ook zonder  dat maken de lijnen 
een opwekkeuden indruk zoodra men binnentreedt. r 
klassiek is 't niet. 

Toch, aan een neven ingang ontmoet ik een palmmotief. 
e palmbladen zijn hier  rond afgesneden glazen platen, die 

zich waaiervormig over  een klein voorportaal uitstrekken; 
waarlij k de mooiste en sierlijkste marquise die ik ooit 
ontmoette. 

e afdekking heeft vooral daarom zulk een licht voor-
komen, omdat de ondersteunende ijzeren baud niet langs 
het uiteinde der  bladen rondgaat, maar deze op */ , der 
lengte draagt en verder  vri j  laat oversteken. 

Volgens de lengte-as wordt de concertzaal voortgezet door 
een palmhuis in drie lange beuken verdeeld. e lagere zijbeuken 
loopen rondom het half cirkelvormige uiteinde der  hoofdbeuk. 

Van uit de tribun e der  concertzaal is een klein balcon 
gebouwd in dit palmhuis, zeer  dicht ouder  de glazen kap; 
van daaruit heeft men een tooverachtig gezicht iu dien 
wintertui n met slingerpaden en vijvertjes. 

e spanten van 't palmhuis zijn alle zeer  lage spitsbogen, 
de zijbeuken sluiten met */ 4 breedte den boog, stijgende 
tegen den middenbeuk aan. All e cirkels en bogen in platte-
grond en opstand maken deze rustige en goed afgeronde 
ruimte, waarvan de lijnen goed hartnonieeren met de vormen 
der  rijk e palmboomenreeksen.

J. . C. 

N ENZ 

Tot gemeentearchitect te Ooststellingwerf is benoemd de heer . Bcetsras 

Vrijbur g te Assen. 

e heer  J. n is gesteld ter  beschikking van den Gouverneur-

Generaal van , om te worden benoemd tot asp.-ingenieur  bij  dea 

Waterstaat en 's lands B. O. W. daar  te lande. 

n civiel-ing. . J . van , tijdelij k udj.-ing. bij  de werken van bet 

, is, met ingang van 1 Januari 189-1, als zoodanig eervol ont-

slag verleend. 

e heer  Sistingh, tijdelij k ingenieur  lii j  's s waterstaat, is met 10Oc-

tober  a.s., benoemd tot ingenieur  bij  de Amsterdamsche ' 

schappij. 

. 

Op pag. 163 van ont vorig nr., in het schrijven van den heer -

mer staat: regel 13 van onder: tersuimen, moet zyn verruimen. 

n het verslag der  vergadering komt voor  de naam van den heer  A . Schelhaf 

Jr . en J . Schelling Jr. , dit moet zijn voor  beiden J. Schelling At. 

E VA N A ET » i 

. G. JANSEN. G. A . , W. T C Z N . , 
. E JONG  en P A U  J . E . 

Bijdragen te adresseeren aan den r W. T C Z N . , 
 120 te Amsterdam, en al wat de Administrati e vnn 

het Genootschap betreft, aan den len S American hotel te 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. e jaarlijksch c contributi e 
voor  het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
,, kunstlievende leden „  10.— 
 buitenleden „  7.50 

N V A N T . 

1°. Als gewoon lid zijn aangenomen de heeren J. . 
r  Azn. en C. 3. Covens, beiden te Amsterdam. 

2°. Afdrukke n der  programma's voor  de prijsvrageu 
van veen Schildersatelier"  en de e Tentoon-
stelling van het n enz."  met situatie-teekening zijn 
op franco aanvrage gratis verkrijgbaar  bij  den len Secretaris 
ran het Genootschap, l te Amsterdam. 

3°. e inleveringstermijn van de prijsvraag voor  een 
t voor  eene Bouwkunst-tentoonstelling"  is vast-

gesteld op 13 November  a.s. 
e namen der  juryleden voor  deze prijsvraag zullen in 

het volgend nummer worden bekend gemaakt. 
Namens het Bestuur, 

Be le Secretarie, 
C. W . . 

A ET . 
992e GEWONE G VAN , 

4. OCTOBE  1898. 

Na de opening der  vergadering door  den Voorzitter 
»erd de mededeeling gedaan, dat het Juryrappor t van het 
Eetzaalbuffet (Genootschaps-prijsvragen 1892/93) nog niet 
»as ingekomen. Op voorstel van den voorzitter  besloot daarom 
de vergadering het jurylid , nat de opstelling op zich had 
genomen, voor  verdere toezending te bedanken, en de beide 

e heeren juryleden te verzoeken ook het bewuste stuk 
Toor  het Genootschap te willen opstellen. 

a had de ballotage plaats van de heeren C. J . Co-
gens en J. . r  Azn., die beiden met algemeene 

n als gewoon lid werden aangenomen. 
, . . C. r  verkreeg hierop het woord tot het 
"ouden zijner  aangekondigde bijdrage. Spreker  zeide tot onder-
*erp te hebben gekozen het gebruiken van vreemde, dik-

wijl s onbegrijpelijk e uitdrukkingen , bij  de bespreking en 
beoordeeling van kunstwerken, iets wat hij  zou willen noemen 
het spreken of beter  schrijven van Bargoensch in de kunst. 

Tegen dit Bargoensch, die brabbeltaal, thans zoo geliefd 
bij  enkelen, was reeds i een kruistocht begonnen, 
en het was waarlij k niet overbodig deze voort te zetten, 
daar, waar  het zaak was te velde te trekken tegen een on-
gerijmd iets, een ziekelijk uitwas, een brabbeltaal, een lap-
stij l en geheim cijferschrift , slechts verstaanbaar  voor  den 
ingewijde, misschien menigmaal voor  dezen ook nog niet. 

. r  begon met tal van aanhalingen voor  de hand 
weg uit eene kunstbeoordeeling genomen, ten beste te geven, 
uitdrukkinge n als: Exquize teekeningen, epistolaire ont-
boezemingen, tastbare realiteit, instinctie van zien, délicate 
vizioenen, geéquilibreerd genieten, gekunde bewerkingen, 
geprononceerde oorspronkelijkheid, buitengemeen royaal mooi 
doen eu vele andereu. Waarom deze uitdrukkingen , slechts 
ten halve of in 't geheel niet verstaanbaar, waarvoor  de 
Nederlandsche taal even zoovele uitstekend begrijpelijk e 
woorden in de plaats kan zetten ? s het gemakzucht, is 
het om zich in een wolk van ongenaakbaarheid te hullen, 
een ondoordringbaren dampkring, die al de aantrekkelijkheid 
van het geheimzinnige bezit ? 

Wat het ook zij, het verschijnsel dient bestreden te worden. 
t moge waar  zijn, dat de leek niet vermng te dringen 

in het intieme gevoelsleven van den artist, maar  op zijn 
beurt moet de artist dit ziju gevoelsleven uiten op eene wijze 
die voor  een gewoon ontwikkeld verstand verstaanbaar  en 
genietbaar  is. e eenvoud, het kenmerk van het ware in 
alle vormen, wordt maar  al te veel uit het oog verloren. 

e geheel anders was dat bij  de ouden. r  werd niet 
geschermd met woorden, maar  de kunst werd er  gevoeld in 
nl hare uitingen. En thans zijn zoovelen, die zich kunste-
naars noemen, vakmenschen, speelt de eenzijdigheid zulk 
een grooten rol , laat de algemeene ontwikkeling nog zoo 
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dikwijl s maar  al te veel te wenschen over. , ging 
spreker  voort, dient men zich aan te sluiten, in plaats van 
zich te verstrooien, om gezamenlijk te velde te trekken tegen 
de bekrompenheid, die onze opvoeding maar  al te zeer 
kenmerkt, tegen de gemaaktheid, die onzen zin voor  eenvoud 
ten onder  brengt, tegen al wat eene waarachtige opvatting 
van kunst in deu weg staat en eene gezonde en loyale op-
vatting van het leven zou kunnen tegenhouden. 

Nadat de voorzitter  den heer r  voor  zijne ouder-
houdende bijdrage den dank der  vergadering had overgebracht, 
verklaarde spreker  zich, op daartoe gedaan verzoek, gaarne 
bereid, zijne lezing voor  het weekblad af te staan, eu gaf 
tevens, naar  aanleiding van eenig debat over  sommige onder-
deelen, den wensch te kennen, om later  zijne denkbeelden, 
zoo de gelegenheid zich weer  eens voordeed, nader  te kunnen 
ontwikkelen. . 

e kunstbeschouwing, die den avond besloot,̂  bestond uit 
eene verzameling prachtige fotografieu van Fransche en 
Belgische meesterwerken der  Gothiek en der , 
benevens eenige bouwwerken uit Alexsndrië en Cairo, welke 
collectie door  den heer  Paul J. de Jongh was afgestaan. 

e heer  van der  Sluijs Veer  bracht daarna nog eene opname 
van de nieuwe cadettenschool te Alkmaar ter  tafel, waarna 
de vergadering, niets meer  aan de orde zijnde, werd gesloteu. 

E G V A N T 
N . 

Nog werd bijgaand schrijven over  deze zaak ontvangen, 
benevens de mededeeling van den heer . P. Berlage, dat 
ook z. i. toestanden bestaan, die eene rationeele verbetering 
behoeven. n een volgend nummer zal ik trachten een 
resume te geven der  in de verschillende stukkeu ontwik-
kelde denkbeelden, om zoo mogelijk daaruit tot-een voor 
uitwerkin g vatbaar  resultaat te besluiten. 

W . . Cz. 
t belangstelling heb ik uwe artikelen in het Orgaan „Ar-

chitectura" gelezen betreffende de vrij e uitoefening van het 
architectenbedrijf, en stem in principe geheel met u in, 
dat het in het. belang der  bouwkunst en hare beoefenaren 
noodzakelijk is, de door  U behandelde wanverhoudingen 
door  geschikte middelen te verwijderen. 

Uwe pogingen tot bereiking van dit doel wensch ik het 
beste succes. 

, 
llw dw. dr., 

. . 

(Vervolg van bh. 107). 

Bij  de proeve van bekwaamheid tijdens het gildewzen 
toonde de adspirant meester, met de door  hem vervaardigde 
voorwerpen zeiven of hij  al dan niet in staat was het mees-
terschap daarvan te kunnen aanvaarden, en een waardig op-
volger  zijns meesters te worden. 

Thans bij  tooverslag de ateliers wederom in te richten tot 
opleidingsschool is ondoenlijk al is het reeds voelbaar, dat 
dit op den weg der  toekomst ligt cu door  de ambachtsscholen 
schijnt te worden voorbereid. Wel uitvoerbaar  is het denk-
beeld van den heer t : het oprichten van een bond 
en het instellen van den titel //Architect N. A . B." 

t deze bond boven alle partijen dient te staan is niet 
noodzakelijk en zelfs niet mogelijk, daar  de j  tot 
bevordering der  Bouwkunst blijkbaar  het exatnen-systeetn is 
toegedaan, en hare sympathie en voorkeur  voor  het bouw-
kundig ingenieurs-diploma en haar  eigen daarbij  aanvullend 
practisch opzichters-diploma nimmer zal prij s geven. Waarom 
hier  tegenover  niet gesteld diploma's verkregen door  proeven 
van bekwaamheid en aan de toekomst het oordeel overgelaten? 

2°. , heer  J . Gosschalk kan geen instemming betuigen 
met de denkbeelden van deu heer . j  schrijf t 

zijne redeueering in 12 §§ neer, waarvan één § in ronde 
woorden aangeeft omtrent het verheffen van deu stand van 
den architect, cn wel als volgt: //—§ 9. Er  is slechts een 
middel daartoe: het opvoeden van het publiek.  moet 
leeren zien wat goede eu wat slechte architectuur  is. 

t moet leeren begrijpen."  — Behalve dat het opvoeden 
van het publiek in deze eene al zoo dikwijl s verkochte en 
te moeilijk uilvoerbaar  bevonden stelliug is, zoodat deze 
beter  bij  oud roest thuis behoort, verwondert het mij  in 
hoogste mate hoe de heer  Gosschalk zoo grooten omweg 
aangeeft en niet zoekt het doel te bereiken, waarvoor  hem 
veel gemakkelijker  weg voor  de hand ligt. s van zijn 
standpunt uitgaande, den stand van deu architect te ver-
heffen, door  het publiek opvoeding, beter  zien eu begrijpen 
wat goede en slechte architectuur  is, te leereu, zou men 
door  het leger  beunhazen, plus de helft der  tegenwoordige 
architecten deze opvoeding toe te dienen, en deze te leeren 
zien en begrijpen wat goede of wel slechte architectuur  is, 
het doel beter  bereiken en de uitvoering hiervan is ontegen-
zeggelijk gemakkelijker  dan een dergelijken cursus tegenover 
het enorm arooter  publiek te openen. 

3°. e heer  Joseph Th. J . Cuijpers. e maakt zijn 
volle sympathie met de denkbeelden van deu heer t 
kenbaar  en geef- daarbij  nog eenige behartenswaardige 
wenken aan ; alzoo is van dezen heer  krachtige medewerking 
te verwachten. 

4°. e heer  van Nieukerken, die een verwonderlijk nevel-
achtig epistel levert. 

e heer  begint en eindigt zijn praatje met de ver-
klaring , dat hij  „i u beginsel het denkbeeld en plan van 
den heer t toejuicht." 

Tusschen dezen aanvang en dit gelijkluidend slot, van 
het -door  hem medegedeelde, beproeft mijn vriend, geheel 
vriendschappelijk, eeu passiepreek te houden, in afkeurenden 
zin, over  de verdeeldheid en onderlinge aanvallen van de 
beoefenaren der  bouwkunst, in zijn oog een groote hinder-
paal voor  het welslagen der  reorganisatie, waartoe de heer 

t het initiatie f heeft genomeu. Nu beoogt deze 
reorganisatie, welke de heer  V . N . in beginsel toejuicht, 
niets anders, dau eene nog scherpere verdeeldheid teweeg 
te brengen, namelijk, het ooft en het afval onder  de bouw-
meesters openlijk te scheiden, tot welk doel critische be-
schouwingen zeer  dienstbaar  zijn, en nimmer gemist zullen 
kunnen worden. 

Beginselvastheid zou mijn geachten collega dan ook cr 
toe..hebben moeten brengen een lofzang, instede van zijn 
nu gefluisterd passie-sermoen, te houden. Zijn e beginselver-
klarin g en zijne daartusschen gevlochten overwegingen missen 
onderling elk verband en zijn tegenstrijdig. 

Wanneer  de heer  Van Nieukerken werkelijk in beginsel 
vóór de zaak is, dan hoop ik , dat hij  ook ridderlij k dat 
beginsel hoog zal houdeu eu . . . . verdedigen, te meer 
daar  hij  zelf verklaart „d e laatste te zijn om te zwijgen 
wanneer  er  iets te zeggen valt" , welke verklarin g ik gaarne 
toestem geenszins overdreven te zijn. 

Alvorens van dit belangrijke -onderwerp en de hierover 
publiek prijsgegeven opinie's af te stappen wensch ik nog 
de volgende los opgewelde gedachten eventueel in over-
weging te geven. 

a. n zou kunnen beginnen door  een algemeen erkend 
bekwaam vakman b.v. . Cuypers eene commissie te 
doen benoemen van vij f leden, welke leden, vaklieden aan 
den avond vau hun leven gekomen en van goede positie, 
geen belang meer  hebben bij  eenigen titel en dan ook 
nimmer bondslid, doch eventueel eerelid zouden kunnen wor-
den. e commissie doet de eerste dertig bondsleden de 
vakproef (zoo min mogelijk examen en Zonder  vast pro-
gramma waarop men zich zal kuuneu africhten), ondergaan-

b. Alsdan kan gerekend worden de bond te zijn g6* 
coustitueerd en benoemt deze jaarlijk s eene huiskoudelijke-

l eene vakproefcommissie. e laatste onderwerpt de 
aspirantleden aan gelijke vakproef. e vakproef bestaat in: 
io het bewijs leveren een of ander  bouwwerk van a tot 
t a]s verantwoordelijk opzichter  of architect te hebben uit-
gevoerd ; 2°. met de theorie van het bouwvak voldoende 
0p de hoogte te zijn ; 8°. een bouwwerk te kunnen ont-
werpen en in onderdeelen als werkteekeningen behoorlijk 
te kunnen détailleeren en het bezit van. kennis der  gebrui-
kelijke bouwmaterialen; 4°. het makeu van bestek en be-
oronting; 5°. zekere algemeene ontwikkeling bezitten enz. 
|er  bizondere onderscheiding voor  kunstenaars kan dienen 
het ontwerpen en détailleeren iu historischen stijl , corapo-
neeren van ornamenten, decoratief, schilder-, beeldhouwwerk 
enz. n zoover  omtrent de punten 2°, 3° en 5° geen 
afdoende bewijzen kunnen worden overgelegd zal de 
candidaat door  het leveren van proeven en werkstukken 
onder  controle der  commissie vervaardigd, zijne geschiktheid 
hebben nan te tnonen. t diploma der  P. _S. stelt den 
candidaat vri j  van het onder  2 en 5 vermeldde. Elk com-
missielid brengt afzonderlijk schriftelij k rapport uit over 
zijne bevinding omtrent den candidaat, waarna de bond met 

, stemmen tot toelating of afwijzing van het lidmaatschap 
beslist. r .. 

c. t aangenomen bondslid ontvangt diploma met ver-
melding der  eigenschappen waardoor  hij  iu het bizouder 
uitmuntte. 

tl. Pe bondsleden verplichten zich elkander  te steunen en 
met hunne persoonlijke talenten in vakqunestiën van dienst 
te zijn ; allen volgens coucurreerend tarief, door  den bond 
vasttestellen, werkzaam te zullen zijn, en alleen aan prijs -
vragen door  den bond goedgekeurd te zullen deelnemen, zoo-
als de heer  Joseph Th. J . Cuypers. reeds heeft opgemerkt. 

e. e bondsleden betalen geen cotitributie , noch entreegel-
den, doch storten jaarlijk s Y 10 a Y20 %  v a n n e *  door  hen 
in dat jaar  verwerkte kapitaal of evenredig bedrag van hun 
salaris in den bondskas. 

ƒ. e bondskas bevat een ziekenfonds en pensioenfonds 
voor  dc bondsleden en hunne weduwen. 

g. e administratie wordt gevoerd door  daartoe gesalarieerde 
administrateurs buiten den bond staande, doch ouder  beheer 
»au hiervoor  aangewezen bondsleden. 

h. e bondsleden verplichten zich de vakbelangen als 
hunne heiligste rechten te verdedigen ; geen leerlingen aan-
tenemen dan nadat deze op elementair  gebied wetenschappe-
lijk voldoende zullen ziju ontwikkeld; hun atelier  voor 
hunne leerlingen als vakschool te beschouwen en deze met 
jll e kracht tot bondslid opteleiden en het meesterschap te 
helpen verwerven. 

 » Oneerlijke practijken, fraude, exploitatie van onderge-
schikten enz. moet worden gestraft, met verlies van het 
hilmaatschnp, (waarbij  het voeren van deszelfs titel ophoudt), 
schorsing, en het betalen van geldboeten. 

Wanneer  zoodanige architectenbond in de in. i . werkelijk 
ervoor  bestaande behoefte zal hebben voorzien, is de op-

l.un unstuijveren, enz. slechts een quaestie van tij d en zal de 
unst, de vakman en de kunsteuaar  voor  verguizing zijn 

"elttin g van gelijke bonden voor  opzichters, leerlingen, 
tij d en zal d 

verguizing zij 
^"ijwaard , zonder  dat aan ieders individueele kunstop-
vatting en uitin g zal kunnen worden te kort gedaan.
p̂reekt van zelf dal alle hier  opgenoemde punten vaag ziju 

0 stek] en nader  moeten worden uitgewerkt, verbeterd en 
gevuld, waartoe ik gaarne meer  bekwame hulp van vak-

««ooten aan het werk zag. 

, 20 Sept. '93. J . W . . . 

P f t G T E " 

T E . 

Secxpoâ e'"P̂ 11*** ! van het concertgebouw te m rijn  de elf antwoorden 
welke op bovengenoemde besloten prijsvraag zijn ingezonden. 

Brj  een vluchttg overzicht valt terstond op te merken, dat, wat betreft de 
esthetische zijde der  ontwerpen, al het ingezondene beneden het middelmatige 
blijft ; een streven om iets nieuws te voorschijn te brengen is totaal afwezig; 
de betrekkelij k bescheiden bouwsom kan hiervan de oorzaak niet wezen, 
daar  toch b.v. bij  de meeste ontwerpen een tamelijk rui m gebruik is gemaakt 
van beeldhouwwerk en andere uitwendige decoratie; de bekende topgeveltjes, 
torentjes, dakvensters, banden en blokjes van zandsteen vertonnen zich bij 
alle projekten in hunne dorre gewoonheid; het beste van het ingezondene 
zgn de plattegronden, welke bij  de meeste in hoofdzaak, dat wil zeggen 
bij  de rangschikking der  hoofdlokalen, goed zijn ingedeeld. Al s zoodanig 
noemen we de ontwerpen A . 15., , n haast, V in cirkel , Tac et spera, 
Prijsvraag, Nihi l sine labore en Excelsior. 

e plattegrond van A . B. (het bekroonde ontwerp) is ongetwijfeld de 
beste der  verzameling, de combinatie der  verschillende zalen is praktisch, 
enkele reeds met potlood aangegeven veranderingen zullen dc waarde ervan 
nóg verhoogen. Wc kunnen echter  om bovengenoemde redenen het oordeel 
der  Jury niet deelen, waar  ze de gevels (link cn goed in karakter  noemt, 
de oplossing der  hoektoren in het dak b.v. is lcelijk ; de doorsneden en nog 
meer  de détails zijn uiterst allcdaagsch. 

e gevels van het ontwerp s en dc détails van de ontwerpen Prijs-
vraag en 4 in cirkel , staan in waarde boven het bekroonde; voor  't overige 
z|jn dc ontwerpen eene nadere bespreking niet waard; de grootste banaliteit 
vertooncn de gevels der  ontwerpen Tae et Spera, Seul cn Excelsior. 

We blijven onze reeds vroeger  geuite meening handhaven, welke door 
deze gelegenheid versterkt wordt, dat dergelijke uitsluitingsprijsvragen zelden 
tot goede uitkomsten kunnen leiden. 

Ten slotte komen we nog op tegen de bewering van X in een ingezonden 
stuk in tie Opmerker, als zoude de heer  Berlage in zijn rapport het meest 
gelet hebben op het teekenwerk ; dit is gewoon eene onmogelijkheid, om de 
doodeenvoudige reden, dat, behalve b|j  de ontwerpen 4 in cirkel en Prijs -
vraag, aan het teekenwerk al zeer  weinig belangrijks valt waar  tc nemen cn 
eene bijzondere vermelding niet verdienen. 

e tentoonstelling blijf t nog geopend tot en met Zondag 8 October  van 
10 tot 4 uur. P. J . E J . 

. 

e s wagen nog een poging om het be-
kende beursplan-Werker  tot uitvoering te brengen. 

Onze lezers zullen zich herinneren, dat volgens dit plan 
de nieuwe beurs zou gebouwd worden op een terrein aan 
de stille zijde van het gedempte , waartoe het hui-
zenblok, begrensd door  Warmoesstraat, Oudebrugsteeg en 

k tot ongeveer  aan het Bible-hotel, zou moeten ont-
eigend worden. t plan was bereids door  den gemeenteraad 
goedgekeurd, doch kwam niet tot uitvoering doordien de 
Tweede r de daarvoor  uoodige onteigeningswet verwierp. 

Onteigening was echter  slechts noodig voor  eeu gering 
aantal perceelen aau de Oudebrugsteeg; bij  het gewijzigde 
ontwerp, in teekening gebracht door  den architect Jan 
Springer, blijven die perceelen, waarvan de eigenaren niet 
tot vrijwillig e verkoop te bewegen zijn, bestaan, de Oude-
brugsteeg behoudt dus zijn tegenwoordigen vorm, het beurs-
gebouw wordt korter  geprojecteerd, doch verkrijg t meerdere 
breedte afmeting, zoodat de voorsprong op het k 
grooter  wordt. 

Teneinde het plan financieel mogelijk te maken, wordt, 
hetgeen nog van het oude k over  is, gedempt en van 
het aldus verkregen terrein een gedeelte bestenul tot verkoop 
als bouwterrein. Bovendien zijn aan de Prins e 
nog twee bouwblokken geprojecteerd ter  plaatse waar  thans 
plantsoenen' gevonden worden. 

 plan bedoelt dus, behalve beursbouw, het aanleggen 
van een stations-boulevard, later  misschien langs het n 
door  te trekken (de huisjes aan den Vijgendam zijn op de 
bijbehoorende situatie reeds weggedacht.) n de brochure 
vinden we een warm pleidooi voor  ruime toegangswegen 
met grasperken verfraaid en dergelijke meer. Aan enkele 
poëtische ontboezemingen meenen we den schrijver  van dit 
werkje voor  denzelfden te herkennen, die ten vorige jare, 
eveneens in een lijvig e brochure, een boulevard-plan voor 
Amsterdam in het licht gaf. 

e schrijver  beweert, dat het denkbeeld eener  breede 
Avenue van den m naar  het centraal-station, met 
aanleg van gazons, zich in een steeds grooter  wordend 
aantal voorstanders heeft mogen verheugen. Ons is daar-
van tot dusver  weinig gebleken, tenzij  men de opinie van 
de direkt belanghebbenden in rekening brengt; dit zijn 
in casu de bewoners van het , wel te verstaan die 
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van de drukke zijde; de overigen wien met dit plan het 
vooruitzicht geopend wordt front te moeten maken aan een 
nieuwe eu geheel overbodige straat zonder  passage, zullen 
zich zeker  wel niet zoo spoedig iu het koor  der  voorstanders 
scharen. 

Wat de plaatsing van de Beurs betreft gelooven wij, 
evenals vroeger, het emplacement-Werker  uitnemend van 
situatie; een verbetering kau echter  de wijziging in het 

Elan niet genoemd worden, zoolang niet de weerspannige 
uizenbezitters aan de Oudebrugsteeg tot overgave gedwon-

gen worden en daardoor  het beursgebouw ook aan die zijde 
vri j  komt te liggen en tegelijk de drukke steeg wat ver-
ruimd wordt. t moet ook verwondering wekken dat onze 
strijder s voor  ruime verkeerswegen deze ongezochte gelegen-
heid niet hebben aangegrepen om de vrij  drukke Warmoes-
straat op dat punt wat te verbreeden. 

Zouden we dus den beursbouw op het hierbedoelde terrein 
toejuichen, de annexe boulevard kan onzes inziens gemist 
worden; de bebouwing van het aangeplempte , 
— men moge den weg stoffeeren met grasperken, annoncen-
zuilen of kiosken — zal het typische stadsgezicht, met de 
breede watervlakte en de fraaie Oudekerkstoren op den 
achtergrond, dat men thans, het station verlatende, voor  zich 
heeft, omscheppen in eene doodnuchtere, moderne straat, 
die waarschijnlij k in de eerste halve eeuw geeu gebouwen 
zal te zieu geven van breedte- eu hoogte afmetingen, ge-
ëvenredigd aan de breedte van den weg, en die bovendien 
een architectonisch point-de-vue op den achtergrond mist. 

Stellen wij  ons daarentegen voor  de beursgebouwen op 
het hier  aaugeboden emplacement, doch zonder  verdere be-
bouwing van k of Prins , dan zien we 
in gedachten een ideaal oplossing van de -beurs-quaestie: 
de l als uit het water  oprijzende en het 
beeld van de stad bij  den eersten aanblik als het ware, 
domineerende. Voor de verwezenlijking van dit ideaal guunen 
we alle boulevardiers een onbezorgd verblij f in Parijs, voor 
ons is de gedempte N.Z. Voorburgwal voorloopig boulevard 
genoeg. 

. 

Wi j  ontvingen het volgende schrijven: . 
1°. Nu nog een enkel woord over  de situatieteekening 

van de prijsvraag . n ontbreekt 
eene aanwijzing van Noord en Zuid, die bij  de verdeeling 
der lokalen dient gekend te worden. 

£°. Bij  de verzekering van het meer  of minder  verwerkte 
bij  aanbesteedde werken, heb ik steeds in mijne bestekken 
bepaald, dat voor  het minder  te verwerken de prijzen van 
het tarief tot een bedrag van 90% worden toegepast, zoo-
dat de aannemer alsdan zijn 10% winst blijf t behouden 
over  de geheele aanneiningssom. t is billijk,  naar  het mij 
voorkomt, en overeenkomstig het Burgerl. Wetb. art. 1647. 

29 Sept. 1893. t.t. A. N. . 

Betreffende het bedoelde prijsvraag programma diene, dat 
wij  als bekend meenden te kunnen veronderstellen, dat de 
voorgevel van het m nagenoeg zuiver  op het 
Noorden ligt. 

n antwoord op andere vragen, hetzelfde programma be-
treffende, berichten wij  : 

dat een plein voor  rijtuigen vóór het ingangs-gebouw niet 
uoodig is ; 

dat de in art. 3 genoemde lokaliteiten niet onderling 
verbonden moeten zijn. 

n art. 5 worden bedoeld elf zalen ieder  groot ongeveer 
1000 . E . 

. 
r  de firm a ltud. k Sohn, piano-fabrikanten te n is 

e internationale prijsvraag uitgeschreven voor  een geïllustreerd gedenkblad 

in kleuren, om bij  het a.s. honderdjari g bestaan dier  firm a te worden ver. 
spreid. E r  is een som van 2400 mark beschikbaar  gesteld, welke in drie 
prq'zen van 1000, 800 en 600 mark verdeeld is. 

Al s Juryleden zullen optreden de heeren s von Bartels, Professor  te 
, Emi l , Professor  te Berlijn , Carl Gehrts, kunstschilder  te 
, Brano Schmitz, Architck t te Berlij n en als vertegenwoordigen 

der  firma  Walter k te Bermen. e ontwerpen knnnen tot uiterlij k 20 
r  1898 ingezonden worden aan de e te , waar  ze 

na de uitspraak van de Jury zullen geëxposeerd worden. 
e bepalingen van het programma worden door  bovengenoemde firma,  adrei 

Neuerweg 40, Barmen, na aanvraag kosteloos toegezonden. 
t programma van deze prijsvraag ligt de volgende weck in het Genoot-

schapslokaal ter  inzage. 

. 
Vanaf g 9 tot en met Woensdag 11 October  aal ten huize van dea 

boekhandelaar . W. P. de Vries te Amsterdam de veiling plaats hebben vu 
de bibliotheken van de heeren B. de Greef, oud gemeente-architect van Am. 
sterdam en J . van , oud-directeur  van P. W . te Amsterdam. e 
verzameling omvat in hoofdzaak eene groote serie werken op gebied vaa 
bouwkunst, verder  beeldhouw- en schilderkunst, plaatwerken, letterkunde 
e u. We raden de collega's aan een kijkj e in deze verzameling te nemea, 
ongetwijfeld is er  nog iets van hunne gading te vinden. 

T N . 

(Vervolg van bh. 168.J 
Een algemeene karaktertrek vau deze ijzer-constructies, 

die ik ook bij  de overdekkingen van spoorwegperrons terug-
vond, en niet alleen in de omgeving van Parijs, maar  zelfs 
bij  de minder  slank bouwende oostelijke naburen, is de 
lichtheid der  hoek- en T ijzers, in verhouding tot die, welke 
in Nederland worden gebruikt. Zoude dit daaraan te wijten 
zijn, dat de zekerheids-coëfficiënt van de vaderlaudsche ijzer-
constructies zooveel grooter  is? n twijfel ik zeer. 

r  het komt mij  voor, dat fransche en duitsche ijzercon-
structeurs beschaafder  samenstellingen maakt op 't gebied der 
burgerlijk e bouwkunde, en daarbij  zoeken zij, in navolging 
van de voorbeelden in de natuur, de groote kracht meer  in 
het aantal dan wel in het volume van enkele. t is toch 
'duidelijk , dat dit een der eerste beginselen van de eigenaardige 
ijzerconstructie is. t grondbegrip vau den tralieligger  voert 
duidelijk daarheen. 

Steen bouwt in groote massa's, Uzer moet bouwen door 
de herhaling van lijnen. n dat opzicht zijn enkele partijen 
ran den Eilfeltoren ook veel aantrekkelijker  dan het geheel. 

e nieuwe overkapping van het hoofdstation te , 
zeker  zoo breed als die van het Centraal-Station te Amster-
dam, maakt een veel lichtereu en sierlijker  indruk . 

n zijn daarom wat meer  bouten geklonken gewor-
den, maar  het verschil in prij s der  twee stelsels zal toch 
wel geen reden zijn, dat ouze werken bij  de s moeten 
achterstaan. e kappen der  Berlijnsche „Stadt-Bahn"  zijn 
sinds meerdere jaren voorbeelden van zulke lichte, vlugge 
spinrag-bouwkunst. (Wordt vervolgd) 

3. . . 

— r de hertogelijke regeering van Gotha is eene prijsvraag uitgeschre-
ven voor  plannen van den bouw van een paleis van justitie, waarvan de 
kosten mogen bedragen 450,000 mark. Vóór 15 Januari moeten de plannel 
worden ingezonden. Er  zijn dri e prijzen van 5000, 8000 en 1000 mark. 

X. B. Ct. 

— Te Trie r  wordt voorbereid het oprichten van een gedenktceken voor 
den keurvorst en aartsbisschop Boudewijn of Baldwinus van , onder 
wiens regeering van 1807 tot 1854 het aartsbisdom een glanspunt van groot-
heid was. t monument aal eene fontein zgn in gothischen stijl , dragende 
het beeld van den keurvorst. s dus in den geest van do fontein op het 
Binuenhof, ter  eere van graaf Willem , h . e firma  von 

r  tc n heeft het gietwerk op zich genomen. AT.  Ct. 

N ENZ. 

e civielingenieur  P. m te ' , is benoemd tot 
tijdelij k buitengewoon opzichter  voor  het doen van waterpassingen o[i  W i e ' 
ringen, ter  verspreiding van het Amsterdamsen peil. 

t Bestuur  vau het Genootschap «Pulchri Studio"  is op dr  laatste « 1^ 
meene vergadering, saamgesteld uit de hoeren: . W. , vuoram j 
W. Oppernoorth, penningmeester; Will y , secretaris; Jan Vrolfl » 
F . J . du . commissarissen voorde ; A . 
wijnsc, commissaris voor  teekenzaal en etsclub; W. van . 0 0 

missaris voor  gezellige bijeenkomsten. 

E G N G 14 OCTOBE  1893. 

E V A N A ET A : 

. G. JANSEN, 6. A . , W. T Czw., 
. E J O N G  en P A U  J . B . 

Bijdragen te adresseeren aan den r  W. T Cl!»., 
 120 te Amsterdam, en al wat de Administrati e van 

het Genootschap betreft, aan deu len S American hotel te 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. e jaarli j  ksche contributi e 
voor  bet lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . _ / ' 12.— 
„  kunstlievende leden „  10.— 
 buitenleden „  7.50 

N VAN T . 

le. e 993e gewone vergadering zal gehoudeu wordeu 
op Woensdag 18 October  a.s., des avonds 8 uren, in het 
GenooUchapslokaal. 

Agenda: 
a. n van het Bestuur. 
b. e van de heereu C. J. Covens en J. . -

meijer Az. als gewone leden. 
e. . 
d. e bijdrage van den heer  W. t Cz. over 

de structuur  van enkele planten. 
«. Bespreking over  de herdeukiug der  1000e vergadering 

van het Genootschap. 
2e. Tot Juryleden voor  de prijsvraag van een

üljet voor eene Bouwkunst-tentoonstelling" zijn benoemd de 
heeren G. W. , W. t Czn. en . Sluij-
termnn, allen te Amsterdam. 

Be tij d van inlevering voor  deze prijsvraag is vastgesteld 
°P 13 November  a.s. 

Namens het Bestuur, 
 le Secretaris, 

C. W. . 

E G VA N T 
N . 

Van de opvatting uitgaande, dat alleen architecten van 
pvestigden naam of erkende bekwaamheid, voldoende ver-
Wouwen zullen inboezemen om vrijelij k hunne denkbeelden 
°yer het b.s. te uiten, heeft de e van 'Architectura 
a c h hoofdzakelijk gewend tot die personen, wier  namen 

onder  de verschillende ingekomen stukken over  deze zaak 

 vinden zijn. e zijn van de heeren : A. N. Godefroy, 
4'Go*schnlk,  J. H. Cuypers, C.  Joseph 

 Jacob  H.  Ber/a 

Cuypers, te Amsterdam, C.  Van Nieukerken en 
Nic.  te 's e ;  C. Hezenmans te 's Bosch en 
Henri  te . Buitendien gaf de heer  J. W. 
H. Berden uit 's e eene belangrijke bijdrage over  deze 
vraag, die van zijne levendige belangstelling getuigt. 

 behoeft niet gezegd, dat meerderen werden uitgenoo-
digd, die geen tij d of lust gevonden hebben van huune 
belangstelling (?) te doen blijken . Ten slotte zijn er  nog 
architecten iu deu lande, wier  namen ongetwijfeld naast b.s. 
zouden genoemd mogen worden, doch wien geen dergelijk 
verzoek toegezonden werd, uit onbekendheid onzerzijds en 
uit andere oorzaken, te onbelangrijk om te noemen. Over 
het algemeen heeft de e zich gewend tot onze meest 
bekende, oudere architecten, eu anderen onder  de jongeren 
die reeds betrekkelij k veel goede werken uitgevoerd hebben. 

e voorste ri j  van gereputeerde mannen hebben zich 
over  deze kwestie op voldoende wijze, — de een duidelij k 
eu de andere ietwat waziger, uitgelaten, om hierop vertier 
te gaan. 

t zou niet moeielijk vallen een nog schitterender oogst 
van denkbeelden te verkrijgen, wanneer  nog andere architec-
ten die wellicht minder  „gezet"  hebben, doch met scherp 
oordeel begaafd, gelegenheid gegeven werd hunne gewaar-
deerde opinie ten beste te geven, echter  komt het mij 
wenschelijk voor  reeds nu op het verkregen resultaat iu te 
gaan en een overzicht te geven der  gegeven meeningen. 

e meeningen nu komen op eene enkele uitzondering 
na hierop neer, dat de bestaande vrij e uitoefening van het 
architectenbedrijf, door  examina en proeven van bekwaamheid 
tot een meer  beperkte uitoefening van bet bedrij f behoort 
te worden toruggebracht, waarbij  het meerendeel blijkbaar 
gestemd is voor  de stichting van een Nederlamlschen Archi-
tectenbond. Van de 13 antwoordende architecten, bepleit 
alleen de heer  Gosschdk carréuient de „Vrij e uitoefening", 

Berlage en Èd ' de noodzakelijkheid vau verbetering in ouze verhoudingen 
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echter  indirect erkennende door  § 9 van zijn betoog, dat 
verheffing van den architecteubond slechts bereikt kau wor-
den door  het opvoeden van het publiek. 

e heer  Godefroy acht in ieder  geval een examen gtwenscht, 
ik geloof te mogen opmaken, dat deze heer  de voor-
keur  schenkt aan een regeeringsexamen. 

 J.  Cuypers is het iu beginsel eens, dat er 
iets moet gedaan worden. Van regeeringswege of van 
particulier e zijde ? t laat de heer  Cuypers tot 
latere bespreking onaangeroerd. Uiteen raededeeling 
van den heer  Joseph Cuypers meen ik echter  nu 
reeds te mogen concludeereu, dat . Cuypers voor 
de stichting van een JV. A. B. is. 

e heer  C.  acht algeheele beperking, zelfs bij 
wettelijke regeling, niet mogelijk, doch gelooft, dat de 
verantwoordelijkheid van deu uitvoerenden architect 
tegenover  het publiek een examen gewenschi maakt. 

t examen in den geest van het door  mij  bedoelde, 
zou echter  van de  School moeten uitgaan. 

e heer  Joseph Th. Cuypers, vereeuigt zich geheel met 
de strekking van het stukje over  „Architectenbedrijf, " 
d. i. verplichte aj/egging van proeven van bekwaamheid 
om lid te worden van eene eventueele N. A. B. 

e heer  is voor  eene beperking in de uitoefe-
ning van ons bedrijf , zoo mogelijk door  een examen 
van regeeringswege. t exameu echter  te wijzigen in 
den geest van het door  inij  bedoelde. 

e heer  Berlage is vóór beperking. Over  de kwestie van N . 
A. B. wenscht de heer  B. echter  eerst later  bescheid 
te geven. t eenigen grond mogen we nanuemen, 
dat de opinie van den heer  B. overhelt naar  die der 
meerderheid, d. i . voor  de stichtiug van den bond. 

e heer  Cuypers stemt in beginsel geheel in met de 
strekking van het stukje over  ,/Architectenbedrijf. " 

n mag dus verwachten, dat deze heer  voor  de 
werking is van een JV. A. B. 

e heer  wenscht in het belang der  Bouwkunst, de 
uitvoering van werken door  volstrekt onbevoegden 
tot een minimum le herleiden. l zich hierover 
niet uitlatende, meen ik te mogen aannemen, dat de 
heer  P. niets tegen particulier  initiatie f heeft. 

e heer  v. Nieukerken wenscht een bond JV. A. B. met 
bevoegdheid tot het a/nemen van proeven van be-
kwaamheid. 

e heer  Nic.  zou het zeer  wenschelijk vinden, 
dat voor  de uitoefening van het bedrij f als architect, 
het bewijs van de noodige bekwaamheid werd overge-
legd. t examen kan z. i . van eeu JV. A. B. uitgaan. 

e heer  Henri  acht mijn „zuiverings-proces" ge-
wenxchl, doch geeft niets te verstaan of dit door  een 
bond of van regeeringswege moet uitgaan. 

c heer  Hezenmans vindt dat het plan goedkeuring ver-
dient. n verstandige bescherming van verlichte 
en invloedrijk e personen"  ncht hij  voor  den archi-
tect noodig. 

Op b.s. artikelen volgen de ingezonden stukken van den 
heer  Berden en den heer  de Quack, (*) die ook in tweede 
instantie de zaak bespreken en reeds overgaan tot constitueering 
van den bond, waarvan beide heeren zich groote voorstanders 
betoonen en waarvoor  reeds vele behartenswaardige wenken 
gegeven worden. 

Zal echter  de beweging, die blijkbaar  sympathie ondervindt, 
slagen, dan moeten wij  voor alles het eens zijn, of hel 
afnemen van bewijzen van bekwaamheid geschieden moet van 
regeeringswege, door 1". eenvoudige wijziging der examens 
van de .S., 2°. door toevoeging aan dit examineerend 
corps van eenige onzer midden in de praktijk staande archi-
tecten, of door een le stichten N. A. B., in den geest van 
het vroeger  voorgestelde. 

(*) Zie in dit nummer. 

Waar door  de geachte inzenders gesproken wordt va% 
regeeringswege, wordt bedoeld door  erkenning der  P. S. als 
hoogste ressort. 

Naar  veler  inzicht echter  moet alles wat zweemt naar  eene 
inmenging van de P. S. daarbuiten blijven. 

n 'n land als het onze, waar  zeven achtste der  bouw. 
kundigeu hunne opleiding buiten de P. S. genoten, waar 
een groot contingent vakmannen uit verschillende leerscholen 
voortsproten en zeer  velen zelfs de noodige kennis alleen 
aan de praktij k en aan particulier e en rijks-bureaux outlee-
nen, wordt het onbillij k zulk een overwicht le geven 
aan de P. S., waar  slechts het overige achtste gedeelte (en 
dan nog zeer  zeker  een klein achtste deel) er  door  gunstige 
positie heeft kunnen studeeren. 

Wanneer  ook kunst regeeringszaak ware en dus bouw. 
kundige beurzeu werden verstrekt om daar  een volledige 
opleiding te genieten, a la bonne heure, dan eerst zouden 
er redenen bestaan alles naar  de P. S. te verwijzen. 

h waar  deze instelling haar  plutocratisch tintj e hand-
haaft, mag van dat groote getal beoefenaars der  Bouwkunst, 
die met succes meestal daarbuiten werkten, niet gevergd 
worden, dat zij , na voleinde studie, zich daar  aan adoptie 
in het architecten-gild onderwerpen. 

Buiten beschouwing laat ik de kwestie, wat de voorkeur 
verdient, studie aan een officieele iurichting , of eene oplei-
ding in de werkplaats van den architect. r  wel dient 
gelet op het feit, dat uit een groep van een dertiental archi-
tecten reeds de meerderheid zich vóór eene particuliere 
instelling verklaart . En ofschoon deze meerderheid nog geen 
overwegende beteekenis heeft, zal het toch blijken , dat, 
wanneer  een peblesciet onder  vakmannen werd uitgelokt, 
zeer  zeker  deze meerderheid zich op schitterende wijze hand-
haven zou. Van zelve mag men dau de vraag stellen, ofde 
denkbeelden van hen, die door  vroegere studie aau Academie of 
P. S., voor  die inrichtingen bizondere voorliefde koesteren, 
zich niet zouden kunnen wijzigen, om, iu overeenstemming 
komende met de denkbeelden van anderen, iets te stichten 
dat resultaten afwerpt, waardoor  beide partijen gebaat zijn. 

s zijn er  voorbeelden dat //Publiek" , die een zijner 
zonen voor  het vak van architect wil bestemmen, navraag 
doet, welke opleiding de beste is, aan de P. S. of daar-
buiten, een bewijs dat e. g. opleiding niet boven alle ver-
denking verheven is. En zeer  dikwijl s wordt iemand naar 
de P. S. gezonden, omdat de vader  zeer  goed inziet, dat 
daar  connection te maken zijn, die tot later  succes veel 
kuunen bijdragen. 

e motieven zijn dus onzuiver  en bewijzen dus volstrekt 
geen practisch en vooral artistiek overwicht dezer  school. 

t gevoegd bij  het magere een achtste deel dat er  gebruit 
van maakt, doet het predomineeren vau de P. S. als scheids-
rechter  in de kwestie of men architect is of niet, onbillij k 
worden. — 

Een dergelijke jur y moet geheel onpartijdi g zijn. Geen 
enkele omstandigheid mag aanleiding geven tot de verden-
king dat de leerling van de P. S. bij  eventueel exameu, — 
zelfs gewijzigd overeenkomstig de wenschen van het tueeren-
deel van b.g. schrijvers, — iets vóór heeft boven anderen-

t zou een dressuur  worden, zooals de heer  Berden 7.eet 
juist heeft opgemerkt, en kan nooit in dc bedoeling lig?01 

van hem, die het oprecht met de bouwkunst meent. 
 bezwaar  van den heer  Qosschalk in § 5 uitgedrukt: 

„Welk e personen in ons land zullen of welke vereenigi11? 
„zic h de bevoegdheid toekennen zal zulk een diplom*  0 

„zul k een recht uit te reiken en of daarin niet weid? 
„coleriegeest zetelen of den schijn daarvan ?", kan ro. 
ook volkomen toegepast worden op een examen van i*j 
geeringswege, hetgeen door  den heer  G . erkend wj r 
iu een volgende paragraaf, waarin hij  zegt, dat alleen 
regeering dit kan vermijden. , . -

Welnu, waar  deze schijn het sterkste tot uitdrukkin g 

-al komen bij  eventueele inmenging der  P. S. zou het ra.i. 
gewenscht zijn, die instelling te kiezen, die voor  dezen schijn 
de minste aanleiding geeft. En waar  wij  in ons land nog 
gelukkigerwijze mannen hebben als . Cuypers, die door  de 
op de zijne volgende generatie van architecten als de archi-
tect bij  uitnemendheid wordt beschouwd (onmogelijk is het 
dat architecten van dezelfde generatie als . Cuypers, 
hem geheel onpartijdi g kunnen beoordeelen), waar  daarnaast 
anderen kunnen genoemd worden, die, misschien van andere 
opvattigen (ach, ach, die classificaties !) hem noodzakelijk 
zullen aanvullen, waaraan ten slotte nog personen kunnen 
toegevoegd worden van volmaakte onpartijdigheid en die tegen 
coteriegeest waken zullen, daar  zou toch nog wel een jur y 
saineutestellen zijn, onafhankelijk en slechts op Bouwkunst en 
praclijk lettend, die het algemeen vertrouwen bezit en geen 
coteriegeest zal aanwakkeren en tevens voldoende waarbor-
gen biedt, om de kern te vormen van een N. A. B., waarom-
heen zich flink e elementen kunnen groepeeren. 

Aan u, belangstellende architecten in de wijze waarop 
ons bedrij f uitgeoefend wordt en erkend hebben dat daarin 
verandering komen moet, om thans een vergadering te be-
leggen en de reeds genoemde principieele kwesties uitte-
maken, om daarna tot daden overtegaan, o f . . .. alles bij 
het oude te laten. W. T CZ. 

E N 
E 

" 

Vele personen, verschillende corporaties hebben zich in 
den laatsten tij d de zeer  gewichtige vraag gesteld : 

„O p welke wijze kan en moet de werkgever  zekere perken 
„stellen aan den werktij d die geëischt wordt van de per-
sonen, die met hun handenarbeid het gewenschte moeteu 
„voorthrengen ? 

En daarmede in verband : //Binnen welke grenzen moeten 
„de wisselvalligheden van het loon dan ook beperkt worden?" 

t beginsel, dat de werkgever  verplicht is om de moreele 
en physieke krachten van den werkman te eerbiedigen, en 
bijgevolg hem zoo te belooneu dat wanneer  de werkman 
een redelijken maximum-arbeid levert, hij  dezen ook daarvoor 
in de gelegenheid moet stellen om zichzelf en zijn gezin 
te onderhouden, te voeden, ligt hier  ten grondslag. 

t beginsel is zeer  eenvoudig en zal in eene christelijk e 
maatschappij, wat zijne strekking aangaat zeker  niet ernstig 
bestreden worden, maar  de toepassing stuit op zoovele moeie-
lijkheden, dat in een jaar  tijd s nog slechts bouwstoffen ver-
zameld zijn, o in tot «ene oplossing — ten minste eene verbe-
tering van den toestand te geraken. Voordat er  eene wette-
lijk e regeling tot stand kan komen, die guustig voor  den 
arbeider  deze punten zal regelen, zal het particulier  initia -
tief, gevolgd door  gelijke proefnemingen van gemeente- eu 
andere besturen, nog geruimen tij d bezig moeten zijn, tot-
dst de vraag van zoovele zijden bezien is, dat eene prin -
eipieeele en algemeene wettelijke regeling werkelijk praktisch 
^passelijk kan worden. 

t is alleszins wenschelijk, dat zij  die in de gelegenheid 
verkeeren, om, door  hunne aanraking met de werklieden, 
jv . in de uitvoering van bouwwerk op dit gebied gege-

vens te verzamelen, die ondervindingen ter  kennis brengen 
™i het publiek, daar  vele anderen ook de zaak ter  hand 
Benomen hebben, en allen elkanders opmerkingen zich ten 
n u t t e kunnen maken. (Wordt vervolgd.) 

Amsterdam, 2 October 1893. J . . C . 

E E G N 1900. 

de*  ^ e ^ ournal Officiel komt het besluit voor  betreffende 
JJ\orSanisatie der  in 1900 te Parij s te houden internationale 

toonstelling  de uit honderd leden bestaande commissie 

is reeds benoemd, en de ingenieur  Alfre d Picard belast met 
de functie van commissaris-generaal. 

e eerste vraag is nu waar  de tentoonstelling zal gehouden 
worden; er  was sprake om het uitgestrekte wedrenterrein bij 
Auteuil , plus een gedeelte van het Bois-de- Boulogne iu beslag 
te nemen; de openbare meening, geuit in de verschillende groote 
dagbladen, komt echter  tot de algemeene conclusie : geen 
tentoonstelling buiten Parijs; elke tentoonstelling die men 
niet direkt te voet bereiken kan, is reeds vóór de opening 
veroordeeld. e uitgebreid de middelen van vervoer  ook 
zijn , ze zullen altij d onvoldoende blijken bij  grooten toeloop 
van bezoekers op zon- eu feestdagen. 

e World's  van Chicago heeft dit geleerd : ondanks 
de talrijk e spoorweg!ijnen en de massa voertuigen van allerlei 
soort, is het maar  al te waar, dat de groote afstand naar  de 
tentoonstelling een der  oorzaken is van het matig succes. 

Nu blijf t nog de vraag of men zich, zooals in '89, zal 
bepalen tot het Champ de , het Trocadéro en de 
Esplanade des , of dat men, het noodzakelijke van 
eene uitbreidin g inziende, zich genoodzaakt zal achten de 
kaden en de Champs Elysces te gebruiken, of zelfs de Seiue 
voor  een gedeelte te overdekken; verder  valt nog te beslis-
sen omtrent het al of niet behouden der  nog bestaande 
gebouwen van '89. Ook hierover  schijnen les Officieux zich 
reeds een idee te hebben gevormd; uit kieschheid tegenover 
den ontwerper, den Architect Alphand, en om zijn gevoel 
van auteur  en leider  niet te schokken, had men eenige der 
voornaamste gebouwen, ofschoon ze voor  blijven niet bestemd 
waren, bewaard. 

e hoffelijkheid was men wel den energieken man ver-
schuldigd ; het blijf t evenwel eene waarheid dat de over-
blijfselen van '89, in 1900 in den weg zullen staan. Elke 
tentoonstelling moet eene „nouveauté"  zijn ; eeu gerecht 
van den vorigen dag opwarmen en opdienen zou eene on-
gerijmdheid zijn van alles behalve goeden smaak en het 
succes zeer  zeker  niet bevorderen. 

Wat in '89 werd bewonderd om het oorspronkelijke, 
onverwachte, zal totaal uit de mode zijn in 1900 ; wanneer 
het zulke in alle opzichten tijdelijk e gebouwen betreft, dan 
is het de taak van den artiest den smaak van den dag te 
volgen of beter  nog vooruit te zijn. 

Zal het noodig zijn de a.s. tentoonstelling nog meer 
uitgestrekt te maken dan de vorige ? e eenige reden voor 
nog grooter  uitbreidin g zou zijn, om daardoor  plaats te 
geven aan de eventueele deelneming van die Staten, welke 
in '89 niet officieel vertegenwoordigd waren. 

 Construction  vindt eene onnoodige uit-
breiding der  oppervlakte een groot inconveuient. e ten-
toonstelling zou daardoor  alle samenhouding missen ; al die 
verspreide onderdeden maken geen deel meer  uit vau het ge-
heel, iets wat op den bezoeker  afmattend werkt. Chicago levert 
hiertoe een afdoend bewijs : de bovenmatige uitgebreidheid 
vau terrein heeft er  in de eerste plaats toe bijgedragen om 
aan deze tentoonstelling een verlaten, ongezellig karakter 
te geven. t alles overwegende komt het blad tot de vol-
gende conclusie : n moet er  vooral niet naar  streven om 
kolossale afmetingen te verkrijgen , maar  zich vóór alhs 
beijveren iets nieuws, iets orgineels, iets buitengewoon aan-
trekkelijk s te voorschijn te brengen. Geef ons eeu elegant 
geheel van goede verhoudingen, artistiek en vooral... amw 
sant. t laatste woord is de groote factor  van deze echt 
Parijsche feesten, waarvan het succes voor  het vervolg alleen 
in Parij s verzekerd is. 

. 

E G V A N T . 
Niet dadelijk wilde ik na het openbaar  worden van de correspondentie tus-

srhen den heer t en de door  hem aangeschreven heeren, mijne mee-
ning verkondigen. 

c zaak is in goede handen. t voldoening ti j  dan ook geconstateerd, 
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dat er  vele architecten van naam en anciënniteit gevonden worden, die geheel 
con amore de belangen willen behartigen hunner  jongeren in het vak. 

Wanneer  ik voorts de antwoorden dier  architecten naga, dan zijn er 
slechts twee heeren, die, de één meer  geprononceerd afkeurend, de ander  meer 
wijfelend dc zaak bespreekt. e heer  Berden vindt hierin gereede aanleiding 
die beide architecten tamelijk hard aantevallen. 

k vind zulks betreurenswaard, 't Zal gaan als met Babel's torenbouw op 
zoo'n manier  1 — 

Was dc heer  Gosschalk ook tegen het beginsel, gehuldigd in het initiatie f 
van den heer , hij  had, dunkt me, toch het recht zijne meening 
te geven, zooals hij  die bezit. 

e heer  van Nieukerken houdt volgens den heer  Berden een praatje en 
levert eerst een „uecelachlig" epistel, 't e zaakje is nog in nevelen 
gehuld eu we zijn juist bezig ijveri g naar  klaarheid te zoeken. r  moeten 
we nu al dadelijk beginnen storm te loopen op elkaar  ? 

Over deze rustverstoringen heenstappend, zetten we liever  voet op het 
cigenly'ke terrein, braakliggend voor  héél wat arbeid. e heer  Berden komt 
daar  ook aan, — doch met voorbijziening der  allereerste werkzaamheden geeft 
hij  reeds de statuten aan de hand en spreekt al over  fondsen en kassen en 
administratie, waar  we nog staan om de eerste hulp en werkkracht te vin-
den. j  is al aau het afverven en behangen vóór de fundeering nog ligt . 

Ware het niet beter  gezamenlijk in ééne groote vergadering van belang-
hebbenden de eerste stappen te bepalen, noodig om ons terrein af te bakenen, 
noodig om hen aan te zoeken, die als ouderen en meer  gcavanceerden 
ons zullen bijstaan ter  vorming vau ecu voorbereidend lichaam, als t ware 
de kiem van den te stichten bond ? 

Om dit te bereiken moet met omzichtigheid voortgeschreden worden. 
Geenc misstappen, het terrein is glibberig en onze wandelstaf eenigszins broos. 

We moeten alle menschen tot vriend hebben en «vri j  en vrank' ' naast 
andere instellingen ons bewegen. r  individ u moet gerechtigd zijn zich 
aan te melden tot het ondergaan van een vakproef of examen! n van 
het Genootschap A. et A . te Amsterdam, vau dc verecnigingen Archtitectur a 
te 's e en Bouwkunst en Vriendschap te , zoo ook de leden 
der j  ï . B. d. B., studeerenden te , meer  alleenstaande vakge-
nootcn van welke kleur  of richting , kortom alle bouwkundigen in Nederland 
moeten zich kunnen aanmelden, en mogen de voorafgaande vergaderingen 
bqwonen tot bet verleenen van hun stem rn tot het bekomen van een 
resultaat. 

e aan de roepstem van den heer t gehoor  gevenden, zullen geza-
menlijk een Jury te benoemen hebben, van achtbare architecten en die hun 
sporen verdiend hebben en die genegen zouden zijn examens af te nemen 
aan elk bouwkundige, die zich daarvoor  komt aanmelden. e Jury , bestaande 
uit een oneven aantal architecten of deskundigen, bepaalt den examentijd, de 
examenplaats en hun oordcel wordt gevraagd omtrent het examen-programma. 

n kan men op doeltreffende wijze reeds een aantal gediplomeerde architec-
ten formeeren, die dan eerst en niet eerder  het onderwerp van „pensioen en 
contributie"  eulin van reglemcntecring ter  hand kan nemen in qualiteit van 
«Bond" . c jur y staat buiten, beter  «boven"  den Bond. e die reglemen-
teering nader  zal worden vastgesteld, is een quaestie der  toekomst. Op den 
voorgrond staat het bezitten van de Hem der  zaak, „eeu voorbereidende 
commissie", daarop volgt: „d e Jury" , daarna de examens, dan de gediplomeerde 
architecten cn iu laatste instantie „cen Bond" , die zelf z|jne slututen en re-
glementen opmaakt. Gaarne zag ik die opinie door  meerdere vakgenooten 
gedeeld. 

t men tc zijnertij d m|jne idecn willen weten omtrent het examen-
programma, m a. w. ile omschrijving der  vereischte qnaliteiten voor -
architect ca de verdere toekomslzaken, gaarne zal ik die ter  bestemder 
plaatse, zoowel als mij n beste krachten, veil hebben voor  de goede zaak, waar-
voor  den heer t cen woord van lof eu waardeering in zyn genomen 
initiatie f toekomt. J A N E . 

Den Haag. 

. 
e volgende prijsvragen zijn ter  benntwoordiug gesteld: 
n reclame-biljet voor  een bouw kunsttentoonstelling; inlevering op 13 

Nov. 1893 i programma iu u°. 18 van Architectura. 
Een schildersatelier  met woning; inlevering op 11 . 1893 ; programma 

in het bijvoegsel van Architectura n" . 38. 
Gebouwen voor  eene internationale tentoonstelling van het hotelwezen; 

inlevering op 10 . 1893 ; programma in het bijvoegsel vau Architectura 
n" . 38. 

Een geïllustreerd gedenkblad voor  de firm a k Sohn te Bannen ; inle-
vering op 20 . 1893 ; programma in n" . 40 van Architectura. 

Een woouhuis op eeu onregelmatig terrein ; inlevering op 3 Jan. 1894 ; 
programma in n" . 18 van Architectura. 

Een gebouw voor  congressen, enz.; inlevering op 12 t 1891; pro-
gramma in n°. 18 vnn Architectura. 

G "  tc . 
Vergadering gehouden op deu l lden Oct. 1893. 

Nadat dc heer  E. T. Ehnle zijn functie als voorzitter  met eenige toepas-
selijke woorden had overgedragen uan den heer  A . W. van , opende 
deze de vergadering, hulde brengende aan ziju voorganger  voorde toewijding 
steeds aan de vereeniging betoond. 

e notulen goedgekeurd zijnde, werden dc hecren J . van n cn J . 
Bakker  als leden der  vereeniging aangenomen. t overige van den nvoud werd 
in hoofdzaak in beslag genomen door  verkiezingen. 

n de eerste plaats werd een commissie benoemd, bestaande uit do hecren 
, e en Ehnle tot het nazien der  rekening cn verantwoording des 

penningmeesters. Verder  moest, door  dc benoeming van den heer  vau n 
als voorzitter, worden overgegaan tut het verkiezen van centn vice-president, 
penningmces'cr, waarvoor  de keuzo viel op deu heer  V. Engels. e niet 
ter  vergadering aanwezig, zou daarvan keunis norden gegeven. 

a was aan dc orde het vaststellen vau eeu onderwerp eu het benoemen 

van een Jury voor  de eerste prijsvraag. A b onderwerp werd daarvoor  gekozen 
het ontwerp van een vuurscherm en als Juryleden dc heeren Sluijtermaa, 

t en Brückman, welke laatste zijne benoeming op de vergadering 
reeds aannam, terwij l de andere heeren daartoe zouden worden uitgenoodigd. 
Ten slotte werden nog als leden der  vragen-commissie gekozen de heeren 
Ehnle, e en Stoffels en als lokaal-commissarissen, de hecren Stal en dr 
Jong, welke allen hunne benoeming aanvaardden. a sloot de voorzitter 
deze vergadering, na de leden nog uitgenoodigd te hebben de twee laatste 
jaargangen van het tijdschrif t t pour  tous", door  hem voor  de kunst-
beschouwing afgestaan, in oogenschouw te nemen. 

. 

e Commissie uit het genootschap, tot het orgauiseeren 
van voordrachten eu lezingen voor  werklieden, bestaat thans, 
door  bedanken en vertrek van twee leden, uit de heeren 

. G. Jansen, . Ellens, Jos. Cuypers en W . t Cz. 
Op Vrijda g 13 Oct. zullen deze avonden geopend wor-

den door  een bijdrage van den heer  Jos. Cuypers en voorts 
aanvankelijk om de veertien dagen. s hebben de heeren 
J . . de Cruijf f en . W . Wierin k zich bereid verklaard 
eenige avonden met bijdragen te vullen, welk voorbeeld 
vermoedelijk nog door  anderen gevolgd zal worden. 

T N . 
(Vervolg van blz.

e Nederlandsche ingenieur  is nauwgezet iu 't toepassen 
van een zuiver  theoretisch stelsel voor  zijne overspanningen; 
ons vaderland heeft groote bruggen, die niet leelijk van 
voorkomen zijn, en kappen die zeker  zeer  solied zijn ge-
bouwd; maar  vooral de Franschen zijn ons ver  vooruit in het 
kiezen van schoone en sierlijk e lijnen voor  hunne ijzercon-
structies, en bij  de kleine werken schuwen zij  den boog ook 
volstrekt niet. Vooral de puntboog, als drager  van eene kap, 
en van onder  gespannen, op zekere hoogte boven de trek-
punten, komt deze veel voor. 

Een ander  toekomst-materiaal, waaraan ook Nederland 
nog meer  studie mag gaan wijden, is het veelsoortige tegel-
werk, dat met of zonder  ijzer  als bekleeding van muurwerk 
gebruikt wordt. 

n Parijs ziet men op dat gebied werkelijk zeer  verras-
sende toepassingen.  aanzien der  straten eener  wereld-
stad wordt niet zoozeer  door  de gevelmuren, die binnen de 
nauwe grenzen van politievoorschriften en groote bewoon-
baarheid, weinig afwisseling vertoonen, beheerscht, dan wel 
door  de kleur  der  onderpuien, die als omlijsting der  win-
keletalages reclame moeten maken. r  worden ge-
ëmailleerde tegels evenveel gebruikt, als voor  het bekleedeu 
van wanden en zolderingen zelfs in de nauwe ruimten, die 
door  stof en gaswalm voortdurend bevuild worden. r  de 
zonnestralen, door  de tegenovergestelde hooge huizenrijen 
worden afgesloten, is de glans van het email zeer  weinig 
hinderlijk . 

t karakter  van zulke composities, die in rijk e onttrek-
ken aangelegd, eeu aangename van zachtvloeiende kleuren 
vlak tegen elkaar  vertoonen, kan ik zeer  roemen. t ma-
ken van aardige schilderijtjes heeft ineu daarbij  reeds geheel 
vergeten, in vlak-cotnposities, zonder  zweem van schaduw, 
naar  natuurmotieven gestij  leerd, hebben geheel de overhaud. 
Zoo blijf t Parijs nog altij d aan 't hoofd van de goede be-
weging der  decoratieve kunst aau 't eind van deze eeuw. 

e majolika versierselen aan het nieuwe station te n 
zullen den Nederlanders wel veel minder  bevallen me' 
hunne harde kleuren. 

r  ook n levert tegenwoordig op 't gebied von 
tegelwerk zeer  respectable werken. Jos. Tu . C. 

N ENZ. 

Tot leden der  commissie tot het afnemen van examen aan hen, di* 
diploma van geëxamineerd en bcé'cdigd landmeter  verlangen, zijn voor  B* 
jnar  1S93, benoemd dc heeren: . Ch. . Schols, hoogleeraar  aan ' l e l .
te , A . W. E. , iug.-vcrificateur  van het kadaster  te ' , 0

mond cn J . . vnn WaUum, inspectenr  der  registratie en domeinen t< 1 1 '  ^ 

Op de sehilderijtcntooustelling tc n werden bekrooud dc navolg»"1^ 
Nedcrlaudschc schilders: met do le mcd. de heer . W. Jansen ; m 

2e mcd. dc heeren T. G. Oldcwelt, N. van der  Waay cn . . u" 
te Amsterdam. 

E G N°. 42. G 21 OCTOBE  1893. 

E VA N A ET A : 

. G. JANSEN, G. A . , W. T C Z N . , 
. E J O N G  en P A U  J . E . 

Bijdragen te adresseeren nan den r  W. T C Z N . , 
 120 te Amsterdam, en nl wnt de Administrati e van 

het Geuootschnp betreft, aan den len S American hotel te 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Geunotsehap. e jaarlijksch e contribuli e 
voor  bet lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . f 12.— 
» kunstlievende leden „  10.— 
„  buitenleden „  7.S0 

N VA N T . 

1°. Van de ingekomen antwoorden op de prijsvraag voor 
een //Butïet in een eetzaal"  is bekroond het ontwerp met 
het motto / /X" , ingezonden door  den heer  Paul J. de Jough 
te Amsterdam. 

2°. e penningmeester, de heer  J. A . van der  Sluijs Veer, 
zal deze week overgaan tot het innen der  abonnementsgelden 
van het plaatwerk  Architect, 4e jaaagang, afl. 1—3. 

3°. e 3e en 4e afleveringen van bovengenoemde uitgave 
zijn aan heeren inteekenaren verzonden. 

Namens het Bestuur, 
 le Secretaris, 

C. W. . 

Bij  gelegenheid van de 1000ste vergadering zal doorliet 
Genootschap //Architectur a et Amicitia "  eene 

G 
worden georganiseerd, omvattende de Bouwkunst eu aanver-
wante kunstvakken. 

t Bestuur  van het Genootschap heeft mitsdien de eer 
hecren leden en verdere kunstbeoefenaars, industrieclen enz., 
uittcnoodigeu, door  deelneming aan deze tentoonstelling, 
van hunne belangstelling te doen blijken . 

e tentoonstelling zal bevatten : 
1- Oude bouwkunstige teekeningen. 
2". Ontwerpen van uitgevoerde en niet uitgevoerde bouw-

werken, prijsvraag-antwoordeu enz. n deze nfdeeling kun- j 
«en ook fotograhen naar  bestaande bouwwerken worden ! 
"Pgenomen. 

8°. Ontwerpen op het gebied der  versieringskuust en 
fler kunstnijverheid. 

*° . Beeldhouwkunst. 
0 e schilderkunst, 
b  Voorwerpen van kunstnijverheid. 

e tentoonstelling zal worden gehouden tc Amsterdam, 

in de laatste helft van Januari 1894 en gedurende 14 dagen 
ongeveer  geopend blijven. 

e datum waarop de te exposeeren voorwerpen worden 
ingewacht zal, tegelijk met het volledig programma binnen-
kort worden bekend gemaakt. 

 21 October  1893. 
 Commissie voor de Tentoonstelling. 

J E A A T . 
e bij  dit N°. gevoegde plaat geeft eene reproductie te 

zien van de teekening, die onlangs bij  ,/Buü'a"  geëxposeerd 
werd, en in perspectief het gebouw der  Algemeene -
verzekering weergeeft, dat thans op het k in aanbouw is. 

n een volgend nummer zal hierover  eene beschrijving 
gegeven worden, door  den auteur  en architect, den heer 

. P. Berlage. 

A ET . 
993e GEWONE G VAN , 

18 OCTOBE  1893. 

e Voorzitter , de heer . G. Jansen, opent de vergadering. 
Uit het door  de heeren . P. Berlage Nz. en Jos. Th. 
J . Cuypers ingezonden rapport ter  bt oordeeling van de iu-
gekomen antwoorden op de prijsvraag van een Buffet voor 
een eetzaal bleek, dat de prij s was toegekend aan het motto 
„X"  van den heer  Paul 3. dc Jongh te Amsterdam. t 
eenige hartelijk e woorden wenschte de Voorzitter  den heer 
de Jongh geluk met deze onderscheiding en tevens met de 
bekroning van zijn Ateliergebouw, ingezonden op eene door 
dc Vereeniging » Architectura "  te 8 Gravenhage uitgeschreven 
prijsvraag, waarvan het rapport eveneens aanwezig was. 

a installeerde de Voorzitter  den heer  C. J. Covens 
als gewoon lid en sprak de hoop uit, dat deze zijne beste 
krachten aan de belangen van het Genootschap zou wijden. 

Aan de orde was thans de bespreking van eene herden-
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king der  in Januari 189-1 te houden 1000e vergadering van 
„Architectur a et Amicitia" . e Voorzitter  deelde hieromtrent 
mede, dat op eene invitatie-vergadering van leden besloten 
was dit heuglijk feit niet onopgemerkt te lateu voorbijgaan. 

t was gebleken, dat er  veel sympathie bestond voor  het 
denkbeeld van ecne tentoonstelling van bouwkunst, decora-
tieve schilderkunst en kunstnijverheid. Ook was het orga-
niseeren van een feestavond ter  sprake gebracht, terwij l tevens 
de meerderheid er  zich voor  had verklaard, om het karakter 
der vergadering zelve niet verloren te laten gaan en men 
daarom den wensch had geuit, deze op den middag te houden. 
Aldus waren in hoofdtrekken de voorloopige plannen. Er 
had zich eene commissie gevormd, bestaande uit de heeren 

. G. Jansen, J. C. . di Gazar, J. . . , W . 
t Cz. en J . A . van der  Sluis Veer  om deze plannen 

nader  uit te werken en daarna aan de vergadering een schema 
der feestviering ter  goedkeuring voor  te leggen. 

Genoemde heeren, vormende de commissie voor  de her-
denking der  1000e vergadering, zouden wenschen zich twee 
sub commissies toegevoegd te zien eu wel écne voor  de 
tentoonstelling en ééne voor  de feestviering. Tot vorming 
der eerste commissie stelde de Voorzitter  voor  uit te uoo-
digen de heeren de Bazel Jr. , Jos. Th. J. Cuypers, -
des da Costa, , Scholz en Sluijterman, en voor 
de tweede commissie de heeren van , Elleus, J . G. 
van Gcndt , . . O , i r  en J. 
T . W. Stom. Voor  zooverre genoemde heeren ter  vergade-
rin g aanwezig waren namen zij  allen deze benoeming aan. 

Óp de vraag van deu Voorzitter  of niemand over  deze 
punten nader  hel woord verlangde, merkte de heer  J . . 

n op, dat feestvieren altij d geld kost. e wilde meu 
de kosten dekken P t plan was toch zeker  niet deze voor 
rekening van de Genootschapskas te laten komen. Was er 
reeds eene raming gemaakt ? 

e Voorzitter  deelde mede, dat de commissie eene voor-
loopige raming heeft gemaakt en van de kas eene kleine 
bijdrage verwacht kan wordeu. 

' t plan is slechts dan uitvoering aan de plannen te 
geven, als de geraamde som als reserve-fonds door  vrijwil -
lige bijdragen gestort zal zijn. e heer  de Bazel Jr . ver-
wacht wel eenige baten van entree-gelden der  tentoonstelling 
en standplaatsen van standplaatsen voor  de tentoonstelling 
van bouwmaterialen enz. 

e Voorzitter  meent, dat men op dergelijke baten niet 
te veel moet rekenen. 

e heer n hoopt, dat men op de 1000e vergade-
rin g ook de „Nederlandsche-Architecten-Bond"  ter  sprake 
znl brengen. Spreker  zou wenschen, dat ook de meening 
van dc vele achtbare lichamen op kunstgebied over  deze 
kwestie werd ingewonnen. n zou kunnen parti j  trekkeu 
vnu de ondervinding door  deze in den loop der  jaren 
opgedaan. Ook vraagt de heer , waarom 't Genoot-
schap nooit medailles beschikbaar  stelt voor  bekroonde ont-
werpen. Volgens den heer . zouden deze op hooger  waarde 
worden geschat dan de geldelijke belooningen. Sommige 
leden konden dit gevoelen niet deelen, ëene geldelijke 
belooning had, volgens hunne meening, vooral in de tegen-
woordige tijdsomstandigheden, de meeste aantrekkelijkheid . 

Bovendien werd de waarde, door  den heer n aan 
medailles toegekend, zeer  sterk bestreden. 

e Voorzitter  merkte op, dat het Genootschap bij  eene 
geldelijke belooning s'eeds een iretuigschrif t uitreikt . e 
heer . W. l meende, dat men dit wel op perkament 
zou kunnen stellen, wat de waarde ervan zou verhoogen. 

Ten slotte deelde de penningmeester  nog mede, dat hij 
zich gaarne beschikbaar  stelde tot het ontvangen van vrijwil -
lige bijdragen voor  de herdenking der  1000e vergadering 
en sprak daarbij  de hoop uit, dat de gelden hem van alle 
zijden in ruime mate mochten toevloeien. 

a bekwam de heer  W. t Cz. het woord, 

om eene kleine bijdrage te houden over  de structuur  van 
sommige planten. 

Spreker  begon met medetedeelen, dat de natuur  den mensch 
soms zeer  eigenaardige oplossingen aan de hand doet voor 
vraagstukken van constructieven aard. Als voorbeeld haalde 
hij  o.a. aan de wijze, waarop de bladen van verschillende 
planten op de strengels bevestigd zijn, opgehelderd door  schet-
sen verklaarde de heer t de constructie der  bladen 
van eik en beuk, waar  de stengel en het blad in dezelfde 
richtin g groeien en vervolgeus van lotos, palm en victoria-
regia, waar  het blad een stand aanneemt loodrecht op den 
stengel. Na deze beschouwingen paste spreker  de in de 
natuur  opgemerkte samenstellingen toe op het ijzer  in de 
bouwkunst eti wees er  op, hoe men om juist en origineel te 
coustrueeren in de natuur  steeds eene leermeesteres zal 
vinden, waaraan men zich heeft te houden en tot wie men 
steeds terug zal keereu, om zich voor  conventioueele afdwalingen 
te behoeden. 

e Voorzitter  bracht daarna nog een artikel ter  sprake 
uit de Amsterdammer, waarin er  op wordt gewezen, dat het 
rij k op het punt staat een groot bouwwerk te , 
waarmede een paar  millioen gulden gemoeid zullen zijn, 
uit te doen voeren, en waarin de wenschelijkheid wordt 
uitgesproken om voor  dergelijke belangrijke werken openbare 
prijsvragen uit te schrijven. 

e Voorz. meende, dat de . t. b. d. Bouwkunst"  en 
de vereeniging „Bouwkunst cn Vriendschap"  te m zich 
ook reeds in dien geest hadden uitgelaten. Thans wenschte 
hij  daarom te weten of men 't wenschelijk achte, dat ook 
't Genootschap zich in deze zaak parti j  zou stellen e heer 
van der  Sluijs Veer  was er  voor, zich tot de „Tweede 

"  te wenden, de heer n vond het juist zich 
direct tot den minister  Tak te richten, de heer t 
meende, dat het goed zou zijn een artikel aan de Amster-
dammer te zenden, in verband inet het door  deze genomen 
initiatief . 

e vergadering besloot daarna de verdere behandeling 
der zaak aan het bestuur  over  te laten. 

Nadat de Voorzitter  deu heer t had bedankt voor 
zijne gehouden bijdrage werd de vergadering, niets meer 
aan de orde zijnde, gesloten. 

E E N  V A N 2 . 

u het dagblad de Amsterdammer van 14 October  jl . vin-
den we een uittreksel uit de e van Toelichting tot 
de Staatsbegrooting voor  1894, handelende over  het bedrag 
dat is uitgetrokken om het volgende jaar  een aanvang te 
maken met den bouw van een nieuw museum van natuur-
lijk e historie te . 

n die toelichting wordt o.a. gezegd, dat de geheele 
bouw, met uitzondering van verwarmingstoestellen en ameu-
blement, geraamd wordt op f 1.902.300 en dat de uitge-
werkte plannen voor  de leden der  Stateu-Generaal ter 
griffi e zijn neergelegd. 

Genoemd orgaan bespreekt deze zaak doar<>p als volgt: 
n werk dus geraamd op f 1.902.300 zonder  verwarmingstoestellen en 

ameublement; — een werk dus dat, eenmaal gereed, kosten zal 2 a » /i 
millioen gulden. 

t is een werk, zoonis voor  Nederland misschien slechts eens in de 
vijfti g jaren ccn kan worden outworpcu cn uitgevoerd door  Nederlandse** 
bouwkundigen. 

s op dc begrooting van 1 zijn ƒ 40.000 uitgetrokken  een 
begin met den bouw tc kunnen maken. . 

Welnu, wie heeft voor  dit werk van 2 a 2 1 / , millioen het plan ontworpen' 
Welke architecten van naam zijn uitgenoodigd om huu krachten aan zu 

ccn buitengewoou bouwwerk te beproeven V 
Wi e heeft iets vau een oproeping, vau een prijsvraag vernomen f 

e toelichting tot de begrooting bevat slechts dc medcdeeling, dat in-
plannen zich „behoorlijk "  zullen aansluiten „bi j  die van het reeds gebouwd 
museum voor  mineralogie cn geologie."  ... > 

n welk land van dc beschaafde wereld is het despotisme omtrent ru» 8" 
bouw-zaken zóó groot, dat men aan een bureau, door  eeu ambtenaar, e 

w van twee millioen gulden, laat gereedmaken, om daarover  voo 

iemands oordeel te vragen, tenzij  die van de heeren politici , de leden van 
° e Tweede r  der  Staten-Generaal

Zeker, s beroemd mnseum van natuurlijke historie moet waardig 
«huisvest worden j de bouwkosten kunnen voor  zulk een exceptioneel geval 
oiet een punt van strij d uitmaken, — maar  rust niet op den Staat, die 
het geld der  natie tot zulk een boog bedrag gebruikt, de dure plicht om 
ji t werk ten dienste der  wetenschap, tevens tot een werk der  kunst te 
maken. — cn moet zij  dan niet de Nederlandschc bouwkunst in de gelegen-
heid stellen, iets in het aanzijn te roepen, dat haar  naam tot eer  en het 

d en der  stad n ook in volgende eeuwen tot monument verstrekt? 
] s na alles wat ten onzent met den n rijksbouw is voorgevallen, 

jen bouwktinstenarcn en den vrienden vun kunst in het algemeen en van 
bouwkunst in het bijzonder, dc moed ontzonken, tegen zulk een voornemen 
te protestceren ? 

jl,»- onverschillig is onze natie omtrent dc kunst, dat zij  van zulk eeu 
begrotingspost met memorie vnn toelichting kan kennis nemen — en toch 
kan blijven zwijgen, als ware alles in den haak. — Een raadsel!" 

t genoegen en instemming namen wij  kennis van deze 
krachtige meeningsuiting in een zaak voor  ons van zoo 
overwegend belang. Wi j  willen er  echter  op wijzen, dat het 
verwijt van lauwheid in deze, minder  den bouwkunstenaars 
kan treilen, dan wel het publiek in 't algemeen en der 
volksvertegenwoordiging in 't bizonder. s maanden ge-
leden werd door  de Vereeniging „Bouwkunst en Vriend-
schap"  te , in een request aan de , op 
het uitschrijven van eene prijsvraag, voor  de te stichten 
museum-gebouwen aangedrongen, welk request door  andere 
bouwkundige vereenigingen, met adhaesie betuigingen onder-
steund werd. Eenig resultaat werd hiermede tot dusver  niet 
bereikt en een gelijk lot trof ook vroegere pogingen om 
de g te bewegen in architectuttrzaken een minder 
eenzijdigen weg te bewandelen. Toch kan het flink e artikel van 
de Amsterdammer voor  de bouwkunstbeoefenaars een aanspo-
ring zijn om te blijven aandringen op de medewerking der 

g tot verheffing en bloei van de bouwkunst in Neder-
land. t de krachtige hulp van de politieke pers zal het mo-
gelijk zijn bij  het publiek de overtuiging te vestigen, dat op 
een g nog hoogere plichten rusten, dan alleen de 
zorg voor  het instandhouden van de noodige lokaliteit , voor 
diverse doeleinden gevorderd. 

e bouwkunst van een volk is zijn geschiedenis! Een 
volk dat dus eenigen prij s stelt op zijn existentie, zal te 
zorgen hebben, dat zijn bouwwerken en vooral zijn openbare 
gebouwen, het product ziju van de krachtsinspanning van 
de besten zijner  zonen. 

t begrijpt men overal elders beter  dan hier. e voor-
naamste en meest populaire bouwwerken in deu vreemde 
zijn de vruchten van openbare prijskampen, en zeer  dikwijl s 
waren deze wedstrijden voor  nog onbekende talenten het 
middel om zich te openbaren ; we behoeven slechts te wijzen 
op het palais de justice te Brussel, de groote opera te 
Parijs, het s te Berlijn , de Votivkirch e te Wee-
nen enz. enz. 

k zijn echter  de hier  genoemde voorbeelden min-
der geschikt om ons publiek, overleggend en wars van 
praal en vertoon als het is, in geestdrift te brengen, vooral 
wanneer  het van de millioeneu hoort, waarmede naburige 
natién de eer  van het bezit dezer  monumenten hebben ge-
kocht. Wij  noemden ze omdat ieder  ze kent, doch het zou 
ons niet moeielijk vallen een lange lijst van openbnre ge-
bouwen op te sommen, die in de laatste tientallen van jaren 
in het buitenland aan publieke wedstrijden hun ontstaan te 
danken hadden, en die dikwijl s voor  zuiver  practische doel-
einden, en voor  een matige, vooruit vastgestelde bouwsom 
moesten worden opgericht. Bijna geen week gaat er  voorbij , 
nat we niet in de Fransche en e tijdschrifte n aan-
kondigingen lezen vau publieke nationale prijskampen, ten 

l hebbende het verkrijgen van geschikte ontwerpen voor 
en bouw van kerken, scholen, stations, gebouwen, museums, 
andelsinrichtingen, regeeringsgebouwen, raadhuizen, beamb-
n̂woningeu en wat niet nl. En dat deze wedstrijden in den 
8e'  met goeden uitslag bekroond worden, bewijst het steeds 

««nemend aantal er  van. * 
i n Nederland kan nog op weinig resultaten van het 

stelsel van vrij e mededinging gewezen worden en wij  erken-
nen, dat de enkele proefnemingen op dit gebied, ten onzent 
niet altij d met succes bekroond werden, doch wij  wijten dit 
geringe succes aan een dikwijl s gebrekkige regeling : onvol-
doende belooningen, uitsluitingsbepalingen, onduidelijke pro-
gramma's enz. 

n het onderhavige geval zou — werd tot een prijsvraag 
besloten, — aan het programma kunnen worden toegevoegd een 
schema van de meest gewenschte groepeering en indeeling der 
verschillende afdeelingen, waarvoor, zooals uit de memorie blijkt , 
door  de ambtenaren der  regeering reeds uitgebreide studiën zijn 
gemaakt. Aan de mededingers bleef dan over  de artistieke 
belichaming van een rijpelij k overwogen grondidee. s der-
gelijks wordt in 't buitenland dikwijl s gedaan waar  het geldt 
gebouwen te stichten, als stations etc., waarvan de indeeling 
eene slechts door  lange ervaring en studie te verkrijgen 
bekendheid met de eisehen van den dienst vordert. Bij  de 
onlangs uitgeschreven (en zeer  goed geslaagde) prijsvraag 
voor  gebouwen aan de n te , werden alleen 
facade ontworpen gevraagd voor  entrepots eu dienstgebou-
wen : de indeelingen en vertikale doorsneden waren door  de 
stedelijke bouw beambten ontworpen. 

Wi j  hopen dus, dat het nog niet te laat is om van de 
g en de Volksvertegenwoordiging de noodige mede-

werking te verkrijgen tot het uitschrijven van een publieke 
nationale prijsvraag voor  de inuseumgebouwen te n en 
zoodoende der Nederlandsche bouwkunst in de gelegenheid te 
stellen, iets in het aanzijn te roepen, dat haar naam tot eer 
en het land en der stad  ook in voegende eeuwen tot 
monument verstrekt. 

E  V A N T S T E 
. 

(Vervolg van blz. 167). 

t na het jaar  560 werd op dc plaats der  bovenge-
genoemde kerk door  bisschop van Tongeren, eene 
andere opgetrokken, die aan den heiligen Servatius werd 
toegewijd. e overblijfselen van dezen heiligen patroon 
werden van de lagere crypta naar  eene nieuw aangelegde 
krocht overgebracht. Van deze kerk zijn thans het mid-
denschip en de zijbeuken nog overgebleven. Toen de oude 
crypta haar  licht van uit het oosten verloor, toen de . -
fus voor  zijne basilika hier  een dwarsmuur  doorbracht, waar 
zij  zonder  twijfe l een halfcirkelvormigen uitbouw moet gehad 
hebben, zocht men in het krui s der  kerk eene nieuwe beter 
verlichte crypta aan te leggen. t is de e crvpta 
met ronde zuilen, en veel hooger  gelegen. 

n 1811 werd de vloer  van het priesterkoor  ver-
laagd ; men heeft de beide crypta's toen afgebroken. e 
vroegere oostelijke sluitmuur  van den . , die de 
twee torens zou verbinden, werd toen ook zichtbaar 
en is 1.40 . breed. Ook onder  het dak ziju nog sporen 
van die oostelijke afsluiting aanwezig. 

e oorspronkelijke toeslaud van deze tweede ) 
crypta, en bare bouwwijze zijn voor  de amotic van 't jaar 
1811 door f nauwkeurig omschreven — eu de ge-
vonden overblijfselen stemden daarmede overeen. 

Twaalf gewelfvakken rusten op 6 zuilen iu 14 moraal -
pijler s van geelkleurigen steen. e voetstukkeu zijn attiseh 
van vorm, de kapiteelen met ornaineuten versierd. e gor 
delbogen zijn in grijzen steen vlak bewerkt, de gewelfsohelpen 
zijn zonder  ribben uit ruweu breuksteen gemetseld. Aan 
de sluitsteeuen der  gewelven zijn ringen als lampenhangers 
teruggevonden. 

r  zijn, evenals in andere bouwwerken van omtrent 
het jaar  duizend, verschillende steensoorteu door  elkander 
gebruikt , in tegenstelling met de regelmatig uitgevoerde 

e werken. Bij  de herstelling is voor  een groot 
deel gebruik gemaakt van goede brokstukken, die aanwezig 
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waren, en verder  zijn Je hoeveelheden zooveel mogelijk uit 
overeenkomstige groeven langs s en Geul aangevuld. 

e tijdsorde volgende moet de stichting vermeld worden 
van den grooten, breedeu voorbouw aan de westzijde. Ofschoon 
er  geen oorkonden bekend zijn die den datum bepalen, zoo 
wordt dit bouwwerk toch met veel recht als h 
bestempeld. Een groote ruime zaal op de eerste verdieping 
vormt als de overgang en aansluiting tusschen paleis en 
basilikii . t is zeker  een der  merkwaardigste monumenten 
van ons land, en hoogst waarschijnlij k een werk van Egin-
liard , den alvermogendcn vriend van i den Grooten, als 
leeken-abt over  St. Servatius gesteld. n later  eeuwen werd 

i de Groote als tweede patroon van St. Servatiuskerk 
gekozen, en zijn standbeeld in dit westelijk deel opgericht. 

r  is de eerste groote koepel in ons Vaderland opge-
trokken, met pendentifs over  vier  groote halfcirkelbogen 
rustende. Eene navolging hiervan bevindt zich in het -

m te Amsterdam. All e steenen in zeer  afwisselende 
afmetingen en kleur  al naar  hunne plaats, zijn zuiver  bewerkt. 

r  vij f bogen had men van uit dezen vorstelijken feestzaal 
het gezicht in de middenbeuken der  bnsilika, die toen met 
een vlakke houten zoldering, of enkel met de lage houten 
kapconstructie was afgedekt. 

n den loop der  eeuwen werd deze basilika van St. 
Servatius herhaalde malen gewijd, waaruit kan worden afge-
leid dat aanmerkelijke verbouwingen of uitbreidingen deze 
hernieuwde wijdingen noodzakelijk maakten. e oorspron-
kelijk e wijdin g den 7den Juli 561. Verder  den lüdeuAug. 
1039 door  Gerardus  van k op verzoek van den 
bisschop van k ; wellicht weder  tusschen 1100 en 117 k 
Ten laatste in 1857 toen r i V te t 
vertoefde, door  twaalf bisschoppen. 

n de dertiende eeuw werd de basilika met het luister-
rijk e zilidportaal , waarlij k de deur  van het Paradijs, die de 
geloovigen uitnoodigt, gesierd. e architectonische vormen 
en het ornament hebben eene schooue vroeg gotische ont-
wikkeling. 

e gewelven, door  kruisende ribben met rondstaven ver-
deeld, zijn slank en rijzi g gebouwd. e beelden, die even-
als de architectonische vormen in een rijk e kleurenpracht 
gedoscht zijn, hebben ernstige ascetische en indrukwekkende 
tvpen, nog eigen aan het laat h tijdperk . e 
vloer  is thans belegd niet een labyrint h dat langs de hei-
ligdommen van , over  Aken, , , 
Const anti nopel naar  het e Jerusalem voert. e uit-
voering met geincrusteerde tegels komt met romeinsche 
mosaiken in behandeling overeen. 

n de vijftiende eeuw werd de basilika met steenen ge-
welven gedekt, die rusten op rondzuiltjes, welke legen de 
oude zware pijler s in de muren zijn aangemetseld. 

t eerst werden de zijbeuken van gewelven voorzien, 
waarbij  men eene zeer  origincele oplossing vond voor  een 
steunpunt dat voor  den grooten zuidelijken ingang moest 
vallen Ten einde de profieïeeringen van dien doorgang niet 
te schaden, werd eene geheel vrijstaande zuil op de trap-
pen geplaatst, daarin tevens het «rijwaterbekken uitgewerkt, 
en de verbinding met den muur  aan 't kapiteel tot stand 
gebracht. 

e gewelven in het middenschip en de transepten zijn 
eenigszius later  uitgevoerd, en rusten voor  't eerste op 
ingemetselde schalken, voor  't laatste deel op kraagsteeuen. 

e muren werden doorbroken om toegang te verkrijgen 
tot de kapellen, met groote veelkleurige vensters, die langs 
de beide zijbeuken zich uitstrekken. 

n 1515 werd te t de groote klok gegoten, die 
aanleiding gaf tot verbouwing der  westelijke torens ; de klok 
werd in 't midden opgehangen boven den koepel. 

e westelijke torenspitsen werden ook in de X V d e eeuw 
in laat-gotiscke vormen omgebouwd met een middentoren ; 
en toen na 1555 het nieuwe klokkenspel door k van 

Trie r  gegoten, moest opgehangen worden benevens slinger-
uurwerk , was eene nieuwe verbouwing noodzakelijk geworden, 
om de 19 klokken en een uurklok te kunnen bevatten. Nu 
ontwikkelde zich deze middentoren, gansch in eikenhout 
uitgevoerd, en had verscheidene platvormen, die met lood en 
koper  waren afgedekt. 

n de tweede helft der  achttiende eeuw ondergingen de 

torens andermaal, en nu eene zeer  ongunstige verandering. 
Er werd een nieuw klokkenspel en uurwerk vervaardigd 
door e Beef, horlogiemaker  te , en Van der 
Gheiu, klokkengieter  te . e vertimmeriug werd in 
1708 begonnen door  aannemers uit , volgens de vormeu 
die het thans levende geslacht steeds gezien heeft. e ruimt e 
tusschen de zijdelingsche torens werd inet mergelsteen vol-
gemetseld ; en drie zeer  barokke gevaarten met zware breede 
krullen , gansch in lood afgedekt, rezen boven de vlak ge-
werkte muur  uit. e e aannemers voldeden niet 
aan hunne verplichtingen, en de vermaarde broeder  Jan 
van de orde der s werd door  het l 
geroepen uit Waveren om 't groote werk te voltooien. -
derdtwinti g jaren later  werden deze torens, zoo geheel 
strijdi g tegen den aard van het gansche monument, voor 
afbraak verkocht, en thans hersteld naar  den laat middel-
eeuwschen toestand : de zijtoreus hebben hunne romaansche 
daken weergekregen. Boven den koepel van i de Groote 
is in 't midden eene tienhoekige slanke spits opgetrokken, 
ontworpen naar  oude prenten. n werden niet alleen 
het gansche klokkenspel opgehangen, maar  ook de drie 
luiklokken , waaronder  een van 4000 . gewicht geplaatst; 
zoodat aan de geschiedkundige eischeu evenals aan de 
praktische, voldaan is ; en men tevens door  dien middentoren, 
hoewel uit later  tijd , uitwendig den koepel aanwijst als een 
centraalpunt. 

Evenals het Priesterkoor  met de oostelijke torens en 
transepten vooral uitwendig veel herstelling hebben geëischt, 
zoo was dit ook gesteld met de e westelijke 
torens, welke zeer  ingevreten waren door  den tand des tijds; 
thans werden zij  gedurende-verscheidene achtereenvolgende 
jaren hersteld. e inwendige restauratie werd voltooid door 
de beschilderingen in het choor, de beide transepten en het 
ciboriumalUar  in geniellcerd koper  uitgevoerd. 

t hoofdaltaar  is weder  in de kruising opgericht, en 
laat dus een groote koorruimte , oudtijds voor  dt n 
bestemd, in Oost waart schte richtin g daarachter  vrij . 

Toen het e eeuwsche marmeren hoofdaltaar  met 
baldakij n moest worden geamoveerd, in verband met de 
herstelling der  krocht (crypta), die in 1882 en '83 onder-
nomen is, werd het verkocht aan een koopman in antiqui-
teiten voor  zes honderd gulden ; terwij l deze het voor  bijna 
dri e duizend gulden aan de nieuwe e l 
te n (Brompton Oratory) overdeed. t altaar  was 
afkomstig uit de Cistercienser  Abdij  van St. y bij 

t in de provincie . 

e en nog vele andere bizonderheden, beschrijvingen» 
bronnen-aanwijzing en opsomming der  platen en afbeeldingen 
zijn te vinden in de //Publications de la Société e 
et Archéologique dans le duelié de . Tome
nouvelle série, Tome V U  Anno 1891. 

Zoodra zich de gelegenheid biedt om eene reeks afbeel-
dingen der  Sint Servatius basilika af te drukken, zullen 
daaraan korte bouwkundige opmerkingen nog wordeu toe-
gevoegd. 

JOSEP . J . . 
Architect.

, N N T J A A  1892. 
Genootschap : A T . 

t betreffende : E E N B U F F E T T . 

Jan hel Heat uur ran het Genoottchap A. A.t J 
Ondergcteekendcn thans op uw verzoek te zamen gekomen om dit t i f l 

imu uw bestuur  in te dienen, zien zich verplicht ten opzichte der  con 

ten in ^ o r '  t e v r o r e n , waarom hier  niet de namen der  drie, door 
"benoemde juryleden onder  voorkomen. 
"  Vuist in ' '  'voorjaar  a " e teekeningen der  verschillende prijsvragen waren 
l/ordcelJ, zoude elk juryli d een deel der  rapporten opstellen en ter  goed-
, - n ( r rondzenden. Sedert dien haddtn wij  niet het genoegen iets te ver-

men omtrent de buffet-prgavraag; ten einde thans de mededingers na 
!"ne «achten ten minste op de hoogte te kunnen stellen, hebben wg dezen 
fivnkcndcn weg moeten inslaan, in de hoop, dat deze beoordeeling, eenstemmig 

'ilgebrarlit , van kracht moge worden beschouwd. 
' n zijn vier  ontwerpen, die alle met ijver  bestudeerd zijn en 
een gunsligen indru k maken 

U  T. (3 teekeningen.) e verhouding tusschen buffet en deuren is niet 
sti" - „aast zulke monumentale dcuromlimmeringen moest het hoofdmeubel 

belangrijker  zijn, en hieraan is dan ook in de variant wel meer  voldaan. 
r  dan zijn de dri e zeer  overeenkomstige bekroningen van deuren en 

buffet vervelend. e kleine hulfcirke l boogjes op pilasters in de lambrisecring 
maken, zoo lnog geplaatst, een onaangenamen indruk . Eene houten lambri -
sering wordt tegen den muur  aangebracht om daar eene rustige, gesloten 
bekleeding te. vormen. t teekenwerk is met handigheid uitgevoerd. 

ABC heeft het omgekeeide gebrek in de verhoudingen van meubel en 
dearen. e b- kronin g van het buffet is te zwaar, en vooral het zijaanzicht 
overtuigt ons, dat hier  een reeks vormen zijn ontworpen, die aan dit meubel 
te weinig richt van bestaan hebben. c vormen der e e 
jij a wel al te weelderig toegepast bv. in krulle n in fakkelvormige lioclen. 
Pe paneelen der  lambrisecring zijn te weinig verschillend van maat boven 
elkander. t komt ons voor  dat de dragende vrouwenfiguur  (gaine) op de 
onderiiockstijlcn van dc kast daar  te laag staan, op zulk eene weinig gedis-
tingeerde plaats, ver  beneden het oog van toeschouwers. 

t teekenwerk heeft verdienste. 

Een gunstig soberen indru k maakt November, in een eenigszins Engclsch 
karakter, berekend op geschilderde versiering. 11e bovenbouw van het buffet 
is al te eenvoudig, de lijst om het schilderstuk zonde niet zoo plat moeten 
zijn. maar  door  eenigen voorsprong eene bekroning tot afsluiting van het 
meubel kunnen dragen. e bovcnpaneelen der  deuren zijn gezocht van vorm 
en miuder  passend. 

t teekenwerk is tlink uitgevoerd. 

o X (eene teekoning in kleur  uitgevoerd.) t ontwerp is een-
voudig, rustig en degelijk. t karakter  van meubels tegenover  bouwkunst 
is beter  volgehouden, dan dc vorige ontwerpen. n en buffet zijn goed 
in tegenstelling, en ook is er  cene aangename afwisseling in den vorm van 
alle jiancelen. n vinden we eene rustiger  versiering dan door  overlading 
met ornament. t teekenwerk is met groot gemak en tevens zorgvuldig 
uitgevoerd. 

Wij  stellen voor  den prij s toe te kennen aan o X dat als geheel zich 
boven al de andere ontwerpen verheft. 

De letten der Jury, 

. P. . 

. J . . 

E N 
E 

 E» "

 van bh. 
Als proeve van zulke aanteekeningen'volgen hier  vooreerst 

Besteblepa/ingen, zooals die bij  enkele bouwwerken werden 
voorgeschreven sedert den zomer van 1892, en voor  en na 
wrden uitgebreid of aangevuld. 

a opmerkingen naar  aanleiding van de hierbij  onder-
">ndeu moeielijkheden. 

B e s t ek - A r t i k e l 
 door den Aannemer aan het volk uit te betalen. 

, i n aannemer wordt de verplichting opgelegd aan 
e werklieden, die voor  de uitvoering van de in dit bestek 
eschreven werken werkzaam zijn, zoowel hier  als elders, 

oeeii lager  loon uit te betalen, dan hieronder  is aangegeven, 
« n een timmerman . . . ( ) cent per  uur. 
i'  » loodgieter  . . . . ( ) 
» // metselaar  . . . . ( ) 
"  // sjouwer  . . . . ( ) 
"  a grondontgraver  . . ( ) 
"  // opperman . . . . ( ) 

"  "  verver  ( ) „  „  „ 
' "  smid ( ) „  „  „ 
"  n stukadoor  . . . ( ) „  „  „ 
"  . "  leidekker  . . . . ( ) „  , „ 

a n ü n v o o r ^ e overige werklieden, die niet in deze 
1 » ' ^ r a a f Z 'J "  genoemd, zullen door  den aannemer in over-
den T 1 *  directie worden geregeld in verhouding tot 
> P aatselijken loonstandaard en in verband met de loonen 

 nicrbi— "  - -

w n 

ii  ii 

ii  ii 

ii  ii 

°ven zijn vastgesteld, waarbij  als beginsel is aan-

genomen dat de werklieden met (tien) uur  te arbeiden, nu 
zooveel verdienen als vroeger  met dertien uur. 

§ 2. Afwijkin g van bovengenoemde bepalingen is alleen 
geoorloofd, onder  de goedkeuring van de , ook voor 
jongelieden die den leeftijd van twinti g jaar  nog niet heb-
ben bereikt en voor  diegenen die nog niet of niet meer 
(hetzij  door  ouderdom of gemis van liehaamsdeelen) als vol-
ledige werkkrachten kunnen worden beschouwd. Volgens 
het oordeel van de e zal dan in overleg met den 
aannemer voor  hen het loon worden vastgesteld. 

§ 3. \V anneer  door  ongunstige weersgesteldheid of door 
niet aanwezig zijn van materialen of door  eene andere oor-
zaak uit de handeling des aannemers of zijner  ondergeschikten 
voortvloeiende, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk voor 
korteren of langeren tij d zullen moeten worden gestaakt, 
zal de aannemer gehouden zijn aan de werklieden die dien-
tengevolge werkeloos zijn, ten minste de helft van het 
loon, gerekend over  den normalen arbeidstijd van (tien) uur 
per dag, te vergoeden. 

§ 4. e aannemer heeft niet het recht bij  stoornis van 
het werk om bovengenoemde redenen, zijne werklieden te 
ontslaan, om zoodoende ook het halve loon aan de gedwongen 
verzuimende werklieden niet te behoeven uit te keeren, maar 
zal hiermede in overleg met de e handelen. 

§ 5. Wanneer  de werklieden moeten verzuimen en mis-
schien eenige uren later  weder  kunnen beginnen, maar  op 
last van den aannemer  genoodzaak» zijn, in de nabijheid of 
op het werk te blijven (hetgeen kan voorkomen met regen 
enz.) zal de aannemer moeten zorgen voor  eene, tegen wind 
en regen beschutte schuilplaats, waar  bij  koud weder  een vuur 
wordt gestookt. (') 

§ 6. n aannemer wordt de verplichting opgelegd, alle 
werklieden werkzaam voor  de in dit bestek bedoelde werken 
niet lunger te doen arbeiden dan (tien) uur  per  werkdag. 

§ 7. Afwijkin g van dezen normalen werkdag van (tien) 
uur is alleen geoorloofd onder  goedkeuring van de , 
hetgeen alleen kan toegestaan worden met het oog op de 
weergesteldheid, voor  het overige zal de aannemer het werk 
zóó moeten regelen, dat langer  arbeidsduur  dan (tien) uur 
per werkdag niet kan voorkomen. 

§ 8. Fabriekswerk (timmerwerk) wordt niet toegestaan. 
 klaarmaken aan den winkel kan alleen worden toege-

staan wanneer  de werklieden het in dit bestek vastgestelde 
loon genieten. 

§ 9. Stukwerk kan door  de e worden toegestaan, 
wanneer  deze de overtuiging heeft, dat de werklieden het 
vastgestelde loon verdienen. 

§ 10. e aannemer (:') is verplicht iederen Zaterdag aan 
de e een loonstaat over  te leggen, waarop dc werkman 
zijne handteekening zal moeten zetten. 

Op dezen loonstaat zal moeten staan: beroep vau den 
werkman met naam, aantal werkuren en ontvangen loon. 

§ 11. t de. aannemer of onderaannemer een werkman 
willen dwingen den loonstaat te teekenen als deze niet goed 
opgemaakt is (b.v. inet meer  per  uur  dan de werkman 
ontvangt, ofte weinig uren of verkeerd beroep, om zoodoende 
het te betalen loon minder  te maken) dan zal de aannemer be-
straft worden met het dubbele der  boete, hieronder  voor  eene 
andere ontduikin g bepaald. 

$ 12. n werklieden wordt het recht van beklag bij  de 
e zeer  bepaald gewaarborgd. 

§ 13. e aannemer zal'in geval van niet nakoming dezer 
bepalingen telkenmale verbeuren eene kortin g van vij f en 
twinti g gulden, aftehouden van de eerstvolgende termijn -
betaling. 

Aanteekening op § 5. (') e werklieden moeten als zij 
in den regen hebben gewerkt zich kunnen drogen, opdat 
zij  niet den geheelen dag met natte klecderen behoeven te 
blijven. 

(") Alleen bij  uitzondering kan worden toegestaan, dat de 
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loonstaat niet door  den aannemer zelf, maar  door  een onder-
aannemer wordt ingediend, evenwel blijf t de aannemer van 
het werk geheel verantwoordelijk voor  diens handelingen. 

Nadere omschrijving van § 12. t een werkman 
klachten wenschen in te dienen, door  te veronderstellen niet 
genoeg uitbetaald te zijn, of omdat hij  in de betaling of op 
eene andere wijze in zijn rechten zoude zijn verkort , dan zal 
hij  die de directie kenbaar  maken, zonder  dat de aannemer 
dezen werkman lastig mag vallen, en zal die persoon 
zeer  zeker  door  den aannemer om deze redenen ontslagen 
mogen worden. Een dusdanig ontslagen man zal door  de 

, op kosten van den aannemer weer  aan het werk 
mogen worden gezet. 

Atmletkening § 6.1. Beperking van den arbeidsduur  is in 
de groote steden door  den werkman dankbaar  ontvangen, 
en het best toepasselijk. 

. t geheele stelsel der  voorschriften werd in eene 
groote provinciestad bestreden door  de werkbazen, omdat zij, 
zelf wel willende volgen, evenwel het teeken van hooger 
hand zeggen af te wachten ; eerst zullen zij  mede gaan wanneer 
de g en de gemeente deu algemeenen toestand zou 
veranderen. Een geheel alleenstaand voorbeeld vonden zij  van 
ongunstigen invloed op de verhoudingen in hunne werk-
plaatsen. 

n is aan te voeren, dat het arbeidscontract in 
een vaste werkplaats, bij  den baas die dc werklieden ook 
in deu slappen wintertij d onderhoudt van anderen aard kan 
zijn, dan dat gesloten met deu aannemer, die slechts voor 
een zeker  aantal maanden, op een bepaald werk, de werk-
lieden iu zijn dienst neemt, en daar  zeker  een maximum 
dienstverrichting van hen zal eischen. 

. n die streken, waar  de algemeene levensstandaard 
laag staat, eu naast den lagen prij s der  levensbehoeften, in 
verhouding ook nog lagere dagloonen heerschen, daar  ziju de 
werklieden niet tevreden met een arbeidsdag van tien uren, 

e werkeloosheid van den winter  heeft hun weinig spaar-
duitjes overgelaten. Jarenlang heeft men niet beter  gewenscht 
dan de gelegenheid om in de zomermaanden een weerstands-
vermogen te verzamelen voor  de behoeften van de slappe 
wintermaanden. t valt moeielijk om tegen zulk een aan-
vraag van de werklieden zelve uitgaande op te roeien. 

Aantekening § 7. t minimumloon wordt natuurlij k door 
deu werkman onverdeeld toegejuicht; maar  het onmiddellij k 
gevolg van een bestekvoorschrift hieromtrent, is dit, dat de 
aannemer nog veel zorgvuldiger  zijn volk gaat ziften : hij 
neemt eerst eeu groepje lieden in dienst, en zendt voor  en 
na de minst haudigen van hen weg. Zelfs voor  de sjouwers-
baantjes zoekt hij  de vlugste en krachtigste lieden uit, dat 
staat hem vrij . Op het werk houdt men dus een uitgezochte 
groep over, die het hooge loon per  uur  geheel waard is. 
Aan de breede schaar  van minder  begaafde arbeiders komt 
deze regeling dus geen voordeel aanbrengen. En zij, die ten-
gevolge der  slechte voeding van opvolgende generaties met 
minder  kracht zijn toegerust iu den strij d des levens, 
komen hier  in nog ongunstiger  positie. 

. e ingewikkelder  een contract is samengesteld, 
des te meer  kansen zijn er  voor  verkeerden uitleg niet al-
leen, maar  ook reeds voor  strij d en overtreding. e meer 
algemeenheden wij  in een bestek schrijven, des te meer 
uitzonderingen zullen daarnaast moeten worden opgesomd, 
en daar  die over  het algemeen vooruit niet zijn te voorzien, 
zoo wordt telkens aan de e de volle beslissing gegeven. 
Wi j  geraken langs dieu weg in moeielijkheden, die weer 
duidelij k aantoonen, dat de uitvoering van bouwwerken 
door  aanbesteding met concurreereude inschrijvingen, meer 
een noodzakelijk kwaad is, dan een volmaakten eu ge-
wenschten toestand. 

Waar van de zijde des aannemers, evenals van de zijde 
der  directie, redelijk en oprecht wordt geoordeeld en gehan-
deld, daar  zullen uit die 13 paragrafen geeu moeielijkheden 

ontstaan. r  als de hoofden of ook maar  hun onderge-
schikten (opzichter  of ouderbaas) elkander  niet goed kunnen 
of willen begrijpen, dan zal 't moeielijk vallen, om aan al 
deze reglementeering de hand te houden. 

n deze bepalingen hebben wij  eigenlijk ook niets anders 
dan overgangsbepalingen te zien, die moeten dienen om den 
algemeenen toestand van den arbeid in gunstiger  omstandig, 
heden te breugen. Vandaar  de betrekkelijk e waarde dezer 
voorschriften. Wanneer  de loonstandaard werkelijk duurzaam 
verbeterd zal zijn, en een redelijke arbeidstijd algemeen 
ingang heeft gevonden, zullen al deze voorschriften niet 
meer  noodzakelijk ziju in een bestek, maar  men zal kunnen 
volstaan met te verwijzen naar  de plaatselijke, gebruiken, of 
misschien wettelijke bepalingen. 

Om die plaatselijke gebruiken in goeden zin te wijzigen 
zullen de gemeentebesturen eu de groote werkgevers 
in elke plaats moeten samenwerken en het mogelijke doen. 
Zoolang de voorbeelden geheel op zich zeiven staan hebben 
ze waarde voor  't werk en zijne uitvoerders, maar  de alge-
meene toestand wordt daardoor  nog weinig verbeterd. 

V . Waar  er  onmiddellij k in eigen beheer  wordt gewerkt, 
doen zich al deze moeielijkheden niet voor, daar  er  geen 
strij d te voeren valt tegen den tusschen-contractant de aan-
nemer, wiens voordeel voor  een deel tegenover  dat der 
werklieden staat. n eigen beheer zal men de beste proeven 
kunnen nemen betreffende dc productieviteit vau deu arbei-
der, die namelijk niet iu rechte verhouding zal moeten staan 
tot den arbeidsduur, als die minstens 13 uur  per  dag be-
draagt; maar  die zal, zooals reeds werd opgemerkt in veel 
gevallen per  uur  zeer  stijgen als de duur  van 13 op 11 
of 10 wordt gebracht. 

k besluit deze aantcekeniugen met het ernstig verzoek 
aan allen, die in de praktij k zich met de toepassing van 
het hier  behandelde beginsel hebben bezig gehouden, om 
hunne oudervindingen hier  ook tot algemeen nut te willen 
mededeelen. k kan hun verzekeren, dat zij  in verschil-
lende standen vele belangstellende lezers zullen vinden. 

Amsterdam, 2 October 1803. J. . C. 

. 

Zooals reeds in no. 40 van dit blad is aangekondigd, heeft de firma  Bol. 
lbach Sohn te n eene algemeene prijsvraag uitgeschreven voor  een ge-
illiistrecr d grdcnkblad; ten gerieve onzer  lezers laten we hier  het programma 
in zijn geheel volgen. ' 

t doel der  prijsvraag is een artistiek ontwerp van een gedenkblad, m 
kleuren uitgevoerd, te verkrijgen , om bij  gelegenheid van het lOOjari g bestun 
der fabriek onder  handelsvrienden te verspreiden. 

Art . 1. t blad moet het beroep der  tinna, in verband met het m liet 
jaar  1894 vallende honderdjari g jubileum dier  lirm a op oorspronkelijke en 
esthetische wijze aanschouwelijk voorstellen. 

t moet in lntijnsch, ook voor s 
leesbaar  schrift de woorden: S . 

, N en verder  nauwkeurig, 
echter  zonder  verbintenis wat de grootte be-
treft , het ncveustnand handelsmerk bevatten. 

t beroep kan op volkomen vrij e wijze, al» 
dienst der  muziek, ook zouder  betrekking op 
dc bijzondere producten der  tinna voorgesteld 
worden. 

Art . 2. e beteckende oppervlakte, zonder 
rand, moet 60 by 85 cm. groot zijn, cu kan, 
naar  verkiezing, het formant staand of liggend ,( 

genomen worden. Wordt het ontwerp op een carton gehecht, dan " ü r 

verzocht dit laatste 72 by 100 cm. groot te maken, ook wordt ver*" 
geen houten ramen te gebruiken. , 

Art . 3. t ontwerp, naar  verkiezing in olie- of waterverf uitgevoerd,m 
volledig afgewerkt en niet als schets behandeld zijn. t blad moet rewj,1( 

een afstand effect maken en zal daarom aan een eenvoudig pakkend uw 
de voorkeur  gegeven worden. . c„ ) 

Art . 4. Op elk ontwerp moet een zoo kort mogelijk motto (geen * t r . 
in den rechter  bovenhoek aangegeven zijn, en vergezeld gaan van een» 
zegelden naambricf, met dat motto als opschrift, en bevattende den nnnm ' ° 
adres van den ontwerper, bcneveus nogmaals het motto: meerdere teeken' ï 
van dcnzelrdcn ontwerper  moeten ieder  vergezeld gaaa van afzonderlijk m 
en nanmbrief. . w,r li t 

Art . 5. c ontwerpen worden goed verpakt (niet opgerold) '"P. . 
tusschen 5 en 20 r  1898 ingesloten, franco aan het adres i 
holle, Dusseldorf. 

jj-t . 0. r  ingekomen, elders reeds bekroonde, of ontwerpen waarvan 
ie ontwerper  zich heeft bekend gemaakt voor  de uitspraak der  Jury , worden 

buiten-'' s' u" n-

Art . 7- r  zjjn uitgeloofd dri e prijzen van resp. 1000, 800 en 600 , 
welke terstond nadat de uitslag bekend is gemaakt, uitgereikt worden. 

A r i . S. e Jury bestaat uit de volgende heeren s von Bartcls, pro-
fessor  t>' , Emi l , Professor  te Berlij n ; Corl Gchrts. kunst -
schilder  te ; Bruno Schmitz, architect te Berlij n en «ls vertcgen-
«oidiger der  firma  Walter  lbach te Bannen. e Jury komt op den 28 

r  bij  elkander. 
A r i . 9. c firma  houdt aan zich het recht niet bekroonde ontwerpen 

m te koopen. 
Art . 1". Bekroning of aankoop verzekeren aan de lirm a het eig- ndomsrecht 

der ontwerpen, zoodat deze later  door  den ontwerper  niet onder  anderen 
vorm mogen gepubliceerd worden. 

Art . 11- e uilsprauk der  Jury zal openbnnr  gemaakt worden in de
Ut**/,  Berliner Tageblatt,  Ally. Zeitung c. a. 

Art . )-'  Na de uitspraak worden dc ontwerpen publiek tentoongesteld in 
je c te . 

Art . 13. Na deze tentoonstelling worden dc ontwerpen teruggezonden aan 
het correspondentieadres, wat zich op den naambricf moet bevinden. 

! "  de wereld ingezonden. Spreker  betreurde het, dat deze plaat 
vel wat teekening als druk betrof in Parij s was uitgevoerd, cn tc meer 

. 

Wij  ontvingen uit m cen schrijven van een der  vermoedclyke 
in-euders op dc prijsvraag voor  cen Schildersatelier  met Woning waarin hij 
Óek beklaagt over  het oppervlakkige van het programma, en stelt, om dit tc 
bewijzen, eenige vragen, die wc hieronder  met het antwoord doen volgen. 

. Wordt gevraagd met het oog op 't karak'er  van het geheel of het vrij e 
terrein iu de buitenwijken of geheei buiten een of andere stad gedacht is. 

Antw. e titel der  prijsvraag geeft aan ecu vri j  terrein aan een straatweg \ 
ten straatweg ligt  nooit in een bebouwd gedeelte eener  stad of hare biiitcnwy'ken . 

2e. Of ile schilder  al of niet getrouwd is. 
Antw. n zou nog kunne» vragen hoeveel kinderen hij  heeft, hoeveel 

logés, hoeveel personeel, of hij  veel thuis is eu dergelyke (aken uit het byzondcr 
leven, liet programma geeft het aantal benoodigde woonvertrekken aan. 

3e. Of de ontwerper  gehouden is, het atelier  op de parterr e tc projecteereu, 
aangezien liet programma zegt : dut de woning ten deele op eene verdieping 
mag ontworpen wordeu. 

Antw. e titel der  prijsvraag luidt : een atelier  met  ; cen atelier 
i, ften woonvertrek. 

4e. Of men uit het programma mag opmaken, dat de keuken op het 
parterre moet worden geprojecteerd, aangezien er  geen sprake is van een 
souterrain. 

Antw. Wanneer  cr  geen sprake is van souterrain, kan ook mocielyk de 
keuken daarin ontworpen worden. 

5e. Of een badkamer mag worden toegepast. 
Antw. n het programma wordt ouder  ƒ ook genoemd gemakken ; wan-

neer  dus de ontwerper  deukt een badkamer onder  die rubriek tc kunnen 
rangschikken dau is dc toepassing zeer  natuurlijk . 

G  ET "  te 's . 

Vergadering gehouden 14 October  1893. 

t« Voorzitter  opende deze eerste winterbijeenkomst cn herinnerde daarbij 
«in de goed geslaagde bijeenkomsten gedurende het zomerseizoen, welke 

n TOtaan in het bezoeken vnn kunslindustricélc inrichtingen en die 
«w kunstschatten bewaard worden. 

c notulen werden goedgekeurd, waarna de Voorzitter  onder  luid applaus 
mededceldu. dat van het ccrelid .  het Zei t schrift des Vereins f,ir 
li A ^"" st'.l'' lr'' r,'''<  t e n geschenke was ontvangen. e nieuwe kunst-
evende leden werden hierna op voorstel vnn het bestuur  aangenomen. 
»ij  het bestuur  waren twee vragen ingekomen. n dc eerste werd gevraagd 
«consequentie niet medebracht dat de vereeniging haar  oordeel uitsprak 

seo  1 n i e U w ï dubbeltje en in dc tweede of cr  door  dc vereeniging niet» 
, m k " a «orden om verbrokkelin g vac krachten tc voorkomen, zoo byv. 
j  °° r f" oprichting der  afdeeling Architectura van den n kunstkring . 

«estelj'811 |V""" r  w " d l e r  i m r > v l m Pr e i u ' v 'e8 in handen van het bestuur 
een 1 ' " i - , , w e c d B huiten behandeling gesteld, op grond van vroegere over 

«ergelijk punt gehouden besprekingen. 
j re/ii, '

ou' ,zi(ter  wee» hierna op ecu bericht, voorkomende in het weekblad 
i "!'" '  , " m l m i t " c n 1'rijsvraag uiigcschrcvcn door  de pianofabrikanten 

Wiari" '  '  S o ] > a , e ™ e n * n
n voor  een gedenkblad aan het hon 

feeds . '"" n der  lirmn . r  tusschenkomst van den heer s waren 
"uden ' 0 ? e n , P u t t e n vau het programma ter  vergadering oamvezig, meerdere 

y net bestuur  worden aangevraagd, 
"eslond ' U 8 ( u c 8 <-'l> o u v v>ng. welke hierop volgde, werd volop genoten. e 
W, j " ' 1 . , e n verzameling bloemstudics geaquarelleerd door  den heer  E . 

a j jTJ f * we'ko uitstekende diensten kunnen bewijzen bij  het stylecren 
via ren v o o r » - °P de wyze zooals de heer g aangaf, door  het plaatsen 
""««ko r  s | ' " ' s t ' l J e loodrecht op dc afbeelding van de te stylceren bloem, 

Verd- c«leidoseopisch beeld ontstaat. 
f  U  , u r kunstbeschouwing eene zeer  frauio bloemencompositie in 

parte, " U a™1" . Nooyen welke moest dienen voor  een dessus de 

*» U r T  y ° 2 " ?
 WCTi i o o T

 d e n secretaris, den heer . B. van Wijk , 
"' '  dc l o r i , t '»eh verslag uitgebracht van de zomerexcursie, welke hierin 

J , r «an«, ' J n s t e ^onderbeden beschreven werd en menigmaal den lachlust 
, opwekte, 

"wkoaienï  1 ' l n " x m , , n w e r d hierna de aandacht gevestigd op een bericht 
laakt n » « Handelsblad van 12 Oct. 1.1., waarin gewag werd ge-

een reclameplaat door  de uitgevers van het mode-tijdschrift „Voo r 

onze " 
zoo we 
daar  wij  in ons land op zulke goede artisten op dit gebied kunnen bogen 
Getuige dc prijsvra» g in der  tij d door  den heer  Urandsina uitgeschreven. 

e vergadering was het hierin volkomen met den heer  llnuxmau eens, 
fn zou zelfs niet aarzelen haar  afkeuring daaromtrent uit tc spreken 
indien zjj  geheel en al met de wordings-geschicdenis dezer  plaat bekend was. 

Alvorens de voorzitter  de vergadering zou sluiten werd door  den heer 
Nooyen nog gewezen op dc nieuwe ledenlijst, welke aan den wand prijkt e 
en bracht namens de vergadering dank nnn den beer g voor  dc uit-
nemende wijze waarop hy het door  hem vervaardigde origineel van het 
omslag van Arti's tijdschrift daartoe had dienstbaar  gemaakt. 

G "  te . 

T VAN U E N N OP 

E i VAN EEN W : 

1°.  Angelo. 

2°.  ardna ad as/ra. 

3". Trio. 

A l g e m e e ne B e s c h o u w i n g e n. 

Van de vryheid, den ontwerpers gelaten, betreffende de grootte van het 

terrein , is een verschillend gebruik gemaakt, N°. 1 heeft ecu geveluitgc-

strektheid van 49 , by cen diepte van 33 . N" . 2 eene van 39 , bij 

33 , cu N" . 3 van 51 . bij  38 . van dit laatste ontwerp gaat echter 

een als tuin aangelegde binnenplaats af van 10 bij  22 . waardoor  dc pro-

ductieve oppervlakte aanmerkelijk verminderd wordt, doch in geen geval dc 

beperkte oppervlakte van N°. 2 bereikt. Wanr echter  volkomen vrijhei d 

gelaten is in de terrein-oppervlakte cn buitendien het gebruik maken van 

cen binnentuin cn open plaatsen niet buitengesloten is, meenen wij  dit niet 

als punt van vergelijkin g te mogen aannemen. t verdient echter  waardes* 

rin g dat door  N" . 2 getracht ia cen beknopte plattegrond te verkrijgen zonder 

binnenplaatsen. 

e plaatsing van de tentoonstellingszaal heeft bij  alle ontwerpers moeilijk -

heden opgeleverd. Geen der  inzenders is er  in geslaagd aan deze zaal een in 

alle opzichten goede plaats tc geven, wuarby', naast eene goede verlichting, 

ook de architectuur  der  zaal zich kon doen gelden. Waar typeering noodig 

is, verwerpe men niet de gegevens, die hiertoe kunnen medewerken. Op 

eene enkele uitzondering na, geven de plattegronden den indru k van ietwat 

lukraa k ineen gezet te zyn, zonder  rekening te houden met de hoogten, 

waaraan elk vertrek, ovcreeukomstig zijn functie, te beantwoorden heeft. 

e verscheidenheid der  plattegronden herhaalt zich ook in de gevels 

e stylen zijn hier  vertegenwoordigd. N" . 1 ongeveer  gothisch. N" . 2 

. N" , 3 van alles wat, maar  hoofdzakelijk modern. 

Overgaande tot eene detail-beschouwing van 

n». 1.  Angelo." 

a. Zien we als plattegrond, een zeer  verwarde indeeling waarbij  veel te 

veel ruimt e b;stemd is voor  trap, vestibule en portalen. e gevraagde loka-

liteiten zyn alle aanwezig en meer  dan dat. t plan zou veel aan waarde 

gewonnen hebbrn met een minder  toevallige verdeeling der  vertrekken, 

waardoor  ruimten ontstaan zijn zonder  bestemming en waardoor  vooral dc 

bcknpping zeer  ingewikkeld geworden is. Veel ruimt e is eveneens verloren 

gegaan in het souterrain. c vertrekken voor  den concierge zijn tc ver  van 

den hoofdingang geplaatst. Nog dient opgemerkt, dat de tentoonstellingszaal 

te hoog is ontworpen. 

6. c architectuur  van voor- cn achtergevel gaan blijkbaar  boven dc 

krachten vau den ontwerper. s oorspronkelijk s willende maken, is lii j  in 

vormen vervallen, welke niet voldoende door  hem beheertcht werden. r 

cn daar  eene enkele goede vereeniging van lijnen, doch over  het algemeen 

onharmonicus: puntboog, rondboog, segment, vlakke strekken en frontons 

alles bijeengehouden in groote rechthoekige omlijstingen, met ruime toopassiug 

van beelden onder  baldakijntjc s cn in nissen, welke beelden voor  bet moeren-

deel te groot van verhouding zijn. e bestemming van het gebouw wordt 

niet voldoend uitgedrukt . 

c. De achtergevel vertoorn dezelfde gebreken in hoogere mate, met dit 

verschil dat hier  zelf» niet gestreefd is naar  gevel-eenheid. 

e uit vier  parlycn bestaande gevels doen aan cen groep gebouwen den-

ken, bestaande uit : (van link » af beginnend) 1". cen pastorie, 2". een 

kerkje, 3°. cen plattelands stadhuisje cn 1° een weeshuis. Ook stemt op 

sommige plaatsen de opstand niet met het plan overeen. 

d. c doorsnede bevestigt de gemaakte opmerkingen betreffende dc vesti-

bule en bekapping. e vormen vertoonen hier  evenwel meer  overeenstemming, 

n het raidden der  beneden-vestibule heeft de ontwerper  zich cen vreemd-

soortig gewelf gedacht over  cen vierkante ruimte, bestaande uit een cirkelvormi g 

koepelgewelf op vierkanten grondslag, zonder penden lieven; hetgeen niet 

wel mogelijk is. 
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e. c teekeningen zgn niet geslaagd te noemen. Behandeld met pen en 

trekpen, missen zij  die gevoeligheid, die zelfs aan bouwkundige teekeningen 

een zeker  cachet kunnen geren. 

No. 2. „Ver ardita ad astray 

a. t tamelijk beknopte plan geelt blij k van eenige school door  zijn 

verdeeling en groepeering der  gevraagde vertrekken. Echter is te weinig 

aandacht geschonken aan de verlichtin g van de omgaande donkere gangen, 

die slechts uit de verte verlicht worden ; dc vestibule die voor het grootste 

deel van licht verstoken is en dc trap, die van boven zijn licht ontvangt 

door het schalmgat. 

Eveneens is de tentoonstellingszaal onvoldoende verlicht en daarbij  te hoog 

van afmeting. e diensttrappen zijn te dicht bij  elkander  ontworpen, waar-

door er  een wijselij k gemist had kunnen worden. 

e ateliers zijn overeenkomstig het programma van grootte en van plaat-

sing, de vertrekken voor den concierge zijn tc ver  van de straat uf geplaatst, 

waardoor  reeds hiervoor een lungc gaug noodzakelijk is geworden. Tevens ziju 

deze kamers te groot van afmeting (5  breed, 7.20 . diep, bjj  ecu hoogte 

van 7.20 ) t zijn eveneens ateliers geworden in plaats van woonkamers. 

n ziju er  eenige overtollige ruimten naast de hoofdtrap, be-

nevens eenige bureaux, spreekkamers, een keuken, die, bij  een breedte 

van slechts pi.in. 2.40 . en een lengte van afwisselend 5, 6 en V' Si., 

daarbij  de volle verdiepinghoogte behouden die voor de bovenste verdieping 

nog 6 . bedraagt! t zijn geen verhoudingen die ernstig gemeend kunnen 

zijn . Verschillende privaten op de verdiepingen hebben licht noch lucht. 

Enkele tusschenwanden der  kleinere vertrekken eindigen tegen een midden -

stij l van een kruiskozijn , hetgeen van een vreemde opvatting van architectuur 

blij k geeft. l in enkele opzichten beter  dan n" . 1, mag toch ook dit 

plan als geen ernstigen arbeid beschouwd worden. 

//. e coorgmel doet niet dadelijk aan een agglomeratie van ateliers 

denken. n tegenspraak met de samenstellende deelen, heeft het geheel iets 

zwaarmoedigs, de topgevcltjes hebben dit niet kunnen wegnemen. 

e afdekking van den erker  komt in conllict met dc balustrade. Onbe-

grijpelij k ziju de slaapkamers op de bovenste veidieping. Ten einde zekere 

vorm-combinalie'a tc kunnen behouden, ia de ontwerper  niet teruggedeinsd voor 

een muurvlakhoogte tusschen bovendorpel late verdieping en onderdorpcj 

daarboven van pl.in . i Si. en ook van 5 „  waardoor  een borstweringhoogle 

verkregen is van 3 en 4 Si. met een atelsel van treden en bordessen (die 

i n plattegrond heel listiglij k niet aangegeven ziju) die deza slaapvertrekken 

totaal onbruikbaar  maken. 

c. e valt ook bij  den achtergevel op te merken, met dit verschil, 

dat hier  de borstwering op 3 . gehouden is, zonder het atelsel van treden 

en bordessen. 

t geheel is aangenaam gegroepeerd, hetgeen achter  verkregen is met 

valsche middelen. Zoo bijv . de midden-bovenbouw, waarvan zekere partijen 

terugspringen, zonder  daarvoor eene voeting te hebben, waarvoor dus dit 

gehcele bovenste deel op n leggers zou geeoustrucerd moeten worden ! 

n overeenstemming met het plan, hebben de reeds genoemde spreekkamers, 

vensteropeningen van 5.50 . hoogte, voorwaar een zee van licht die beter 

voor de vestibule eu gangen had aangewend kunnen worden. 

rf.  Van de doorsnede behoeft weinig gezegd, daar  deze slechts in schets 

de structuur  aangeeft. 

e. e teekeningen zijn verdienstelijk in kleur  behandeld, voornamelijk de 

achtergevel, j  dient gereleveerd tc worden, hoe weinig gemotiveerd het 

is, by een ondoordacht ontwerp, zooveel tij d auu opwerken te besteden. 

No. 3 Trio." 

a. c plattegrond van dit ontwerp is duidelij k en vau eene goede verdee 

ling. e verschillende ateliers zijn goed gemarkeerd. Practiseh is dc telkens 

wederkeerende g van atelier, bergplaats en kleedkamer iungs den 

voorgevel. c vestibule is goed van grootte eu ordonnantie. 

e geldt dc hoofdtrap, die niet overtollig groot is aangelegd. 

Van alle ontwerpen is de concierge-wouing hier  het geschiktst geplaatst. 

Behoudens hetgene opgemerkt is iu dc algemeens beschouwingen, geeft de 

aanleg vau een als tuiu ingerichte grooie binnenplaats, iets liefelijk s en in-

tiems aan iv t ontwerp. 

All e gevraagde vertrekken ziju aanwezig en van goede afmeting eu verlich-

ting. Ook regelt zieh hier  dc hoogte der  vertrekken naar  huune horizontale 

afmetingen, waardoor  geen wanverhoudingen ontstaan ziju lerwill e van zekere 

bcgiïppeu omtrent svmetric ! 

Onbegrijpelij k is het dat dc ontwelper  geen beter  gebruik gemaakt heeft 

vau het hiagblij  vend conciërge-gebouwtje om vun deze zijde staand licht in 

dc tentoonstellingszaal te werpen, hetgeen tevens baar  uitwendig aanzien aan-

merkelij k ten goede zou gekomen zijn. Zooals zij  nu is gesitueerd, ontvangt 

zij  haar  liehl door een koker, want het terrein is ingebouwd en heeft dus 

alle nadeden van reflex-licht, dat direct in de zaal valt, terwij l dit )„,., 

staand licht en dubbel plafond zoo goed nare optelossen geweeat. 

6. e voorgevel verraadt onmiddellij k de bestemming van het gebouw, 

atelier  spreekt voor  zich zelf, tegelijkertij d onderdeel blijvend van het geweniekh 

geheel. 

e torentjes ziju wat druk . t deze de drie kunsten synibolisecreu i n Q t . 

ten, zooals iu de memorie van toelichting wordt verklaard, is hier  ,n 

geheel niet aan ie zien. Niels is er  wat deze qualiücatic wettigt. 

Een bouwkundig onderdeel dat „symbool"  i.-, zal, waar ook geplaatst, uil 

ziju karakter  nimmer verloochenen. e torentjes elders geplaatst biijvea 

torentjes en niets meer. 

r  schijnt ziju goed oordeel den ontwerper  voor een oogenblik verlvtei 

te hebben, want wat moet er  begonnen worden met torenkamertjes vun 1.30 

. vierkant, waarvan nog een trapopening af moet]': e bovenste bekroningen 

hadden dus gevoeglijk gemist kunnen worden. 

t verhoogen van het raam iu den zolder  voor het grootste atelier  is «tg 

zeer  goed denkbeeld. Ook is de concierge-wouing zeer  goed begrepen. 

Enkele zaken hebben geen oplossing gevonden. 

Zoo o.a. de sprong van den ingang, die eensklaps boven het beuedeaven-

ster  eindigt . . . . zonder  bespeurlykc beëindiging. 

Eveneens de sprongen der  drie torenvormige uitbouwtjes die pl.ni . O.SO 

Al . voorspringen doch beneden in het plintproti l vcrloopen. 

e groote bogen der  benedenramen mochten wel iets meer  massa dragen, 

hetgeen zeer  goed mogelijk was geweest door eene verhooging vau de barst, 

wering der  boven-alelier-ramen, hetgeen tevens een zeer  goed motief zog 

geworden zijn. Thans is de massa tusschen dc twee bochten wel wat ijl . 

c. e achtergevel deelt in de goede kwaliteit van den voorgevel. 

Waarom de ontwerper  hier  tot vakwerk overgegaan is, is niet duidelijk , 

de spitsjes, die hier  de daken bekronen, zullen wat ij l zijn. 

d. e doorsnede is zeer  eenvoudig gelaten; met aanduiding der  vertrekken. 

e tentoonstellingszaal had hooger  kunnen zijn. 

e. e teekeningen zijn vlot en eenvoudig bewerkt. 

n verband met deze beoordeeling stelt de Jury voor  alleen het ontwerp 

„Trio "  tc bekronen door  uitreikin g van den prij s van f50 met het diplonu 

der  vereeniging. 
(get.) JACO B F. . 

» W. T C Z . 

 G. . 

. 

— !,.]. Vr|jda g had de eerste voordracht voor  werklieden plaats in liet 

lokaal van de . v. d. Werkenden Stand alhier. e eerste bijeenkuuut 

werd door den heer Jos. Cuypers ingeleid, die iu het algemeen over het 

begrip „stijl "  sprak en met voor de hand liggende voorbeelden dc al «l 

niet aanwezigheid van stij l duidelij k maakte. e bijeenkomst werd door 

een dertigtal bezocht en mocht een succes geuoemd worden van het onder-

nomen initiatief . Voorloopig otn dc 14 dagen zullen deze bijeenkomsten 

herhaald worden. Op de e.v. zal door den heer . Ellens eene bijdrage 

gegeven worden. 

e firma s Nijhol f tc 's-Gravenhugc, is het vorige jaar een uitgaaf 
begonnen van een prachtwerk:  d'anciennes gravures iFOrfttf** 
Uollandnixe. Als eerste deel in de serie verschenen toen reproducties rtf 
voorwerpen van Adam van Vianen, welke het eerst in 1050 waren niftrê cven-

t nieuwe deel is gewijd aan het werk van üulihusur Sylvius (of Boa), '
tusschen 1550 cn 1570 te Antwerpen werkte en zal bevatteu 64 ornament'11 

zoogenaamde , welke voor het ineercndeel hoogst zelelzaaut zul-
e photo-zincogravures worden vel kregen naar dc oorspronkelijke gtaval* 

in de prentcn-kabinetten te Parijs, , Wccnen, n cn Ainsterd»" 1 

t derde deel, waarvan het prospectus reeds melding maakt, zal het wetl 
behandelen van l le Blon of Blondus, den beroemden graveur, die o f f l ' 
streeks 1650 te Amsterdam werkte cn ook als agent van Zweden bekeaa*** 
kreeir. Zij u arbeid, weergegeven door  ongeveer 150 afbeeldingen ia f 

geheel, beslna'. uit dc ornamentatie voor  medaillons, knoopen, horloges, waf*11* 
bordversieriugen, enz., welke in dit deel door  middel van hclio.'rauiresïaü' 
worden weergegeven. e directeur van het Amsterdamsen prenletiknli"" ' 
de heer J. l'h . van der , zal den tekst voor dit werk leveren 
naast een beschrijving, ook levensbijzonderheden van 1*  Blon lullen wow' 
medegedeeld. ^ 

Bij  het prospectus is ccn proefblad gevoegd met een zestal spjeiininJ-
r  Nijhol f blijf t voorloopig in afwachting van de resultaten der  iuti-cken'? 

omdat hij , wegens de hoogc kosten van deze r|jk e uitgaaf, op minstens 
inschrijver s moet kunnen rekenen. 

ff. r. d. Dag. 

Wegen» gebrek aan plaatsruimte nt»i' t('" 
eenige ingezonden stukken uitgesteld icoi'd^ 
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E V A N A ET : 

. G. JANSEN, G. A . , W. T C Z N . , 
. E J O N G  en P A U  J . E . 

Bijdragen te adresseeren aan den r W. T , 
 120 te Amsterdam, en al wat de Administrati e van 

het Genootschap betreft, aan den len S American hotel te 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. e jaarli j  ksche contributi e 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . f 12. 
 kunstlievende leden „  10. 

» buitenleden „  7.50 

N VAN T . 

e 994ste gewone vergadering zal gehouden worden op 
Woensdag 1 November 's avond» 8 uur iu het Genoot-
schapslokaal. 

Agenda: 
a. g van ingekomen stukken. 
J. Bijdrage van den heer  J. C. . di Gazar. 

e. n met den scyopticon op het scherm ge-
projecteerd door  den heer  J. G. van Gendt. 

Hamen* het Bestuur, 
 le Secretarie, 

C. W. . 

N E . 

Bargoensch kau volgens de klankwetten niet anders zijn 
d»n Bargoensch = Burgondisch, met a voor  den klem-
toon, als in a juin , ka bijn, ba gijn (eigenlijk 4«gijn, enz.) 
Wellicht is hier  verwarring van bargoensch met bartoenscb 
== Bretonsch, en Fransch baragouin, d. i . brabbeltaal, 
fopaaldelijk  het onverstaanbare Bretonsch. 

Tot zoover  Vercoullie in zijn Etymologisch Woordenboek 
«er Nederlandsche taal. k heb dit aangehaald omdat ik 
*ïï «preken over  het bargoensch in de kunst, d. w. z. de 

e brabbeltaal, door  vele kunstenaars en kunstbeoor-
delaars gebruikt, en omdat wellicht de afleiding en betee-

«113 v a n ,}j en t e r m bargoeugch niet algemeen bekend is. 
s i heeft herhaaldelijk hierop gewezen, inaar 

e '  prediken van een kruistocht tegen die taal is mijns 
'"aens noodig, omdat zij  door het telkens zich uitbreidend 
kl»ntengeschrijf meer  dan ooit voortwoekert, 

t moet men er  van denken, wanneer men in de 

Aanteekeningen over  Schilderkunst in zeker  welbekend 
weekblad telkens leest van een ,/exkiese teekeuing (ik laat 
nu de zonderlinge schrijfwijz e daar)? s ons woordje keurig 
reeds onbegrijpelijk geworden P 

t ons eens een bloemlezing geven. k las onlangs van 
eene «epistolaire"  ontboezeming — waar  ontboezeming «door 
middel van een brief"  wèl zoo duidelijk , en niet zoo aan-
stellerig is — van tastbare //realiteit" , waar  werkelijkheid 
een zeer  goed h woord is  van een «ingeboren 
distinctie van zien", waar  bedoeld wordt de gave om spoedig 
het fijne eu schoone op te merken — van de //Epicuristiesch 
teere ascese dier  //esoterische scheppingen"  (van s 

s namelijk), een uitdrukkin g slechts ten halve verstaan-
baar  voor  iemand die Grieksch kent, en dim nog slordig 
gedacht eu uitgedrukt — van //delicate visioenen", waar 
bedoeld wordt teedere droomgezichten — van «de kunste-
naar van het geëquilibreerd genieten", een onzinnige uit-
drukkin g iu mijn oog, — van eene zeer  frissche, fraaie, 
//gekunde"  bewerking, ra, ra, wat is dat ? — van «een van 
strakke verdeeling en zinrijk e siervulling goed gevonden, 
brons in getint grij s te drukken stempelbaud,"  hetgeen 
ik onzin vind, — van een § geprononceerde"  oorspronkelijk-
heid, waar  sterksprekend evengoed, of beter  zou zijn, — van 
een „ ( l i l l i c i c l artist" , terwij l streng kunstenaar  eenvoudiger 
en beter is — van een //buitengemeen royaal-mooi doen," 
enz. enz. enz. 

r  waarom n verder  lastig gevallen ? e bovengenoemde 
voorbeelden zijn aan één kolom vau een veelgelezen week-
blad ontleend, en als gij  de moeite wilt doen, kunt gij  het 
aautal onzinnigheden tot in het oneindige uitbreiden. 
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Onzinnigheden zeg ik , want dit bargoensch van deschil-

ders is een slecht aanwensel, is een ziekelijke uitwas van 

hun altij d min of meer  zenuwachtig bestaan, waartegen niet 

genoeg kan worden gewaarschuwd. 

Bastaardwoorden kunnen wij  nooit geheel vermijden, maar 

zulk een brabbeltaal, zulk een lapstijl als de meeste kunst-

recensenten er  (belaas) op na beginnen te houden, is een 

onding. Voor  't publiek is het een geheim cijferschrift , een 

ondoorgrondelijk iets, aangestaard met stille bewondering 

— want het onbegrijpelijk e trekt nog altij d de meerderheid 

aan — door  de meesten, met een spotziek lachje door  de 

verstandige minderheid. 

En voor  de kunstenaars zelf is het een wolk van onder-

linge onverstaanbaarheid, die een gezonde wrijvin g van ge-

gedachten verhindert, en die maar  al te vaak het zegel 

druk t op hetgeen de Franschman zoo treffend een société 

d'adoration mutuelle noemt. 

k sprak zooeven van de krantenbeoordeelaars op 't ge-

bied der  schilderkunst, maar  haast mij  er  bij  te voegen, dat 

het niet de goddelijke muziek al even slecht gesteld is. 

e meeste oordeelvellingen zijn in een orakelstijl vervat, 

die bf al te alledaagscb is bf zich in nevelen verliest. Waar-

lijk , met een paai veranderingen kan ook daarvan nog altij d 

met den ouden Braga gezegd worden : 

Nonum iu annum prematur, 

. Verdienstelijk. . 

Subjectief. Objectief. . 

Vroeger. Verbeelding. Gevoel. 

Oefening. Bilderdijk . Fictie. 

Prulpoeéet. . . 

Warmte. Gewrongen. . 

Aanleg. Geen aauleg. Erraten. 

. Blaten. Geen plateu. 

r  en bandjen ziju wel. 

t is, zooals bekend is, een parodie op de letter- of liever 

leuterkundige kritiek , maar  met wijziging van de noodzake-

lijk e termen, zou zij  evengoed op de muzikale oordeelvel-

lingen kunnen worden toegepast. 

Ook hier  napraterij , valsch vernuft, misbruik van kunst-

termen, schermen met onbegrijpclijkhedens, om kort te gaan : 

bargoensch ! 

(Wordt vervolgd.) 

Oct. 1893. . C. . 

T W E . 

VOO G E N -

E T E . 

e algemeeue . voor g en , 

zal iu i van het volgend jaar  een gebouw betrekken dat, 

behalve haar  eigen kantoren, nog een grooten winkel ge-

lijkstraat s en verscheidene te verhureu kantoren op dc 2e 

en 3e verdieping beval. 

Om het, toch reeds zeer  onregelmatige, en bovendien ten 

opzichte der  diepte betrekkelijk smalle terrein (14.5 . bij 

3(i A  diepte) niet nog meer  te verdeelen, werd tot slechts 

ccn winkel besloten eu de ingang zooveel mogelijk zij-

waarts gelegd. , eeu open, door  een wegschuifbaar 

hek afgesloten, portiek geeft toegang tot een vestibule, 

waarvan rechts de winkelingaug, links eene kleine portiers-

loge en aan het eind door  een paar  tochtdeuren het groote 

trappenhuis, dat dus van af de straat inkij k geeft. 

Bij  den winkel behoort achter  eene woning, gelegen aan 

een groote binnenplaats door  een muur  van de Baafjessteeg 

gescheiden; een plaats geeft licht aan het geheele achter-

gebouw. 

Boven deze woning ligt, in eene tusschen verdieping, het 

verblij f van den concierge met directen toegang van uit het 

trappenhuis. 

e trap zal geheel massief (treden van Bentheimer  met 

dektreden van Comblanchissteeu) op hardsteenen zuilen tot 

de bovenste verdieping, + 15 . boven de straat, optogen 

en welfkappen van geele siersteen worden opgebouwd. 

e j  heeft zelf hare kantoren op de 1ste 

verdieping, waartoe behooren 3 chefskamers, waarvan twee 

nan de , één commissarissenkamer aan het bal-

konraam eu 3 groote bediendenkantoren met de bijbehoorende 

spreekkamertjes, balie, toiletts enz. Achter, aan de open plaats 

en Baafjessteeg in den uitersten hoek van het gebouw ligt het 

archief, slechts door  een ijzeren deur  van het bedienden-

kantoor  toegankelijk, een door  vier  geheel dichte muren 

gesloten kokervormige, dus brandvrij e ruimte, voorzien van 

ijzeren galerijen met verbindende spiltrap. t archief gaat 

op tot de volle hoogte van het gebouw, en zal boveudien 

nog een klui s bevatten. 

Er zal alleen kunstlicht zijn, dat bij  opening der  deur 

wordt ontstoken. e le verdieping is zoovoel mogelijk 

brandvri j  gemaakt, heeft daarom een gewelfde vloer  en 

zoldering. 

e 2e en 3e verdieping zijn, zooals reeds gezegd, speciaal 

ter  verhuring van kantoorlokalen ingericht, waarbij  op de 

bovenste verdieping eventueel een groote monsterzolder. 

 behoeft nauwelijks te worden gezegd, dat wat de on-

derdeden betreft, centrale verwarming, elect risch licht en 

verdere „eisehen des tijds"  zullen worden toegepast. 

Tot het uitwendige diene, dat de gevel met hel nog goed 

zichtbare gedeelte van den zijgevel, geheel in bergsteen 

wordt opgetrokken, d. w. z. de eigenlijke constructieve d. i. 

architectuurdeelen in hardsteen, het vlakke muurwerk in 

Oberkirchner  zandsteen. Aan den hoek, over  slechts één travee, 

zal het gebouw door  eeu topgevel met bijbehoorend rood 

pannendak worden bekroond ; het overige gedeelte zal vlak, 

niet houtcement, worden gedekt. 

t groote annoncebord tier  Alaatschappij  bekroont het 

overige gedeelte van den gevel, terwij l een dergelijk bord 

als nokversiering van de kap zal worden aangebracht. 

Beeldhouwwerk en eene mozaiekvulling zullen toepasse-

lijk e versieringen vormen. 

n de uitgebouwde nis aan den winkelhoek, die den over-

gang vau den scherphoek beneden tot den rechthoek op de 

1ste verdieping vormt, zal een beeld van Jan de Wit , »13 

stichter  der g in ons land, wordeu geplaatst; 

hij  is de hoeksteen van het gebouw. Naast de ingangsportiek 

zullen de schildjes, ter  aanschrijving van het huisnummer» 

worden omlijst door  slangenornament, symbool der  gezond-

heid, basis der  geheele levensverzekering-wetenschap. t 

motief zal, in gewijzigdeu vorm, worden herhaald aau de 
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ffinkelrainen,  met het idee van kracht, uitgedrukt in de 

4 bisoukopjes vau de zuil tusschen de winkelramen. 

p e ijzeren balustrade van het balcon zal zich ontwik-

telen uit een mannen- en vrouwenfiguur, het menschenpaar, 

8ls lisière en bekroning tusschen de ramen. 

n gaan muurpilasters op die den overgang vormen 

tot de op consoles voorgebouwde bovenste verdieping, zelf 

geschraagd door  «culs de lnmpe", gesierd door  4 vogels, 

de duif, de valk, de haan en de uil , respectievelijk voor-

tellende de vrede, de scherpziendheid, de waakzaamheid en 

ue vijsheid. 

e reeds genoemde topgevel eindigt in een pelikaan als 

bekroiiingsfiguur , symbool der  ouderlijk e zorg. Eindelij k 

zullen C koppen van bekende mannen uit de geschiedenis 

der  levensverzekering den gevel sieren, en boven de ramen 

oruanienteele cartouches met de wapens van Nederland en 

de 11 provinciën worden aangebracht. 

t mozaïek zal in medaillons toepasselijke dieren uit de 

insektenwereld bevatten en bovendien eene phoenixfiguur 

uit de asch herrijzend, meer  speciaal betrekking hebbende 

op de wordingsgeschiedenis der . 

t de uitvoering van dit beeldhouwwerk zijn belast 

Bart van e en Zijl , de eerste voor  het nisbeeld, de 

tweede voor  het bovengenoemde ornamenteele beeldhouwwerk. 

. P. B NZ . 

E  T E . 

e lieeren P. . van n te 's Gravenhage en Schol-
tens te m hebben met de heer . Paul, gemeente-
architect van , rapport uitgebracht ingevolge hun 
opdracht om na te gaan, of en zoo ja in hoeverre de 
constructie van de kap der  Gehoorzaal of andere deelen 
van dat gebouw vernieuwing behoeven, ook in verband met 
de gebruikte materialen; de gemeenteraad was tot deze 
rragen geleid doordat een voorloopig ingesteld onderzoek, 
liet vermoeden had doen ontstaan, dat de kapconstructie der 
groote zaal geen voldoende waarborgen oplevert, en die 
constructie zeer  veel te wenschen overlaat. 

n de algemeene beschouwingen waarmede het rapport 
aanvangt, wordt de geruststellende verzekering gegeven, dat 
e algemeene veiligheid van het gebouw nog voldoende is, 
zoolang zich geen exceptioneel ongunstige omstandigheden, 
«ooals groote sneeuwval, gepaard met hevigen wind, voor-
doen, waardoor  de wenschelijkheid betoogd wordt om vóór 

n aanstaanden winter  de voorzieningen aan te brengen 
"ie later  genoemd zullen worden. r  deze voorzieningen 

l liet gebouw in goeden staat te brengen zijn, de bekap-
ping heeft echter  zoodanige vormveranderingen ondergaan 
flat  ze alleen door  een algeheele vernieuwing haar  oorspron-
kelijke gedaante kan herkrijgen. t schijnt dat de com-
missie gezien heeft dat de constructie der  groote kap niet 

eu"t , hoewel de schuld voor  een deel op de uitvoering 
geschoven wordt. 
. «» gerapporteerd te nebben dat het balkon in de zaal 
! n 0 r ^ u is als de balustrade verhoogd wordt, wordt van de 
* aP het volgende gezegd : 

PW.' 1" ' *  de houtzwanrtc der  verschillende onderdeden daarvan zoodanig 
^breü 1 1 ,'  ^ e E r e n J s e n v n n mindere soliditeit nadert, zoo zou toch dit 
dig , v , ' " "  2 0 0 groot geweest zyn, wanneer  slechts de uitvoering minder  slor-
w*aroi' -ir'  . .* ' c w t ! e* ^  c n u n enkele deelen eene andere jdaats ware gegeven, 

, J.m*'; J m ' ' - r  m n het doel, waarvoor  zij  zijn aangebracht, hadden kun 
«antwoorden. 

A " » van een , 
e 

slatin 

n cn ander  het gevolg geweest, dat bijna alle kapbernen boven 
'aal, welke daarbij  ook nog niet alle op den/elfden afstand vnn 

verzet zijn, en door  zettingen van belangrijken cn erustigen aard 

(sommige van meer  dan 10 ) zijn waar  te nemen, welke, zullen /ij  op 
den duur  zoo al niet tot groote ongelukken, dan toch teker  tot een hoogst 
kostbaar  onderhoud aanleiding geven cn daarom door  het aanbrengen van 
versterkingen zoo spoedig mogelijk dienen te worden gestuit. 

e kappen boven de andere deelen van het gebouw zijn, wat constructie 
betreft, beter  ontworpen, al ware het ook aldaar  wenschclijker  geweest, 
dat de houtzwaarten grooter  waren genomen; — met het vervangen van 
enkele verzaagde onderdeden door  nieuwe en het aanbrengen van eenige 
ijzeren banden en bouten, zijn deze voldoende te verbeteren. 

Tot hiertoe, wat betreft het oordeel over  het ontwerp 
der  constructie. Een groot deel van den gebrekkigen toe-
stand van het gebouw wijten de rapporteurs aan de uit-
voering en de gebruikte materialen, zoodat de opzichters, 
met het dagelijksch toezicht belast, als de hoofdschuldigen 
beschouwd worden. Wi j  lezen hieromtrent: //Weinig gun-
z/stig, om niet te zeggen hoogst ongunstig, is ons eenstemmig 
„oordeel over  de uitvoering, het gehouden dagelijksch toe-
vzicht en de gebruikte materialen. e uitvoering voorname-
n/lij k van die onderdeelen van het gebouw, welke buiten 
vhet gezicht gelegen zijn, kan naar  onze meening niet genoeg 
//veroordeeld worden."

Ten bewyze hiervan moge enkele zaken, hieronder  met name genoemd, 
dienen. 

e gebruikte stecnen der  buitenmuren, alleen die vnn den voorgevel uit -
gezonderd, zyn slecht gesorteerd geworden en veelal, evenals de gebruikte 
mortel, van mindere qualitcit dan in het bestek daarvoor  beschreven stond ; 
— de looden slabben in dc muren, welke moeten dienen om iuwateriug te 
voorkomen, beantwoorden, doordien zij  slecht cn onoordeelkundig zijn aange-
bracht, weinig of niet aan hunne bestemming ; — de beraping der  zoldermuren 
aan de binnenzijde (en dit betreft houderden vierkante meters) is door  den 
aannemer eenvoudig weggelaten, niettegenstaande zulks in het bestek als ver-
plichtend was voorgeschreven ; — het houtwerk van de kappen is niet altyd 
van die hoedanigheid, welke men daarvoor  billijkerwij s zou kunnen vorderen ; 
— op verschillende plaatsen zijn verzaagde en daardoor  voor  het doe], waar-
voor  zij  bestemd waren, minder  doelmatige stukken hout aangebracht; op 
andere plaatsen weder  zijn oude stukkeu hout verwerkt, waar. volgens den 
eisch van een behoorlijk betaald werk. nieuwe materialen hadden bebooren 
te worden gevorderd ; — lasschen en einden van gordingen en nok zijn niet 
behoorlijk ondersteund ; — dc houtverbindingen zijn veelal ondoelmatig, in 
allen gevalle niet volgens de regelen der  kunst gemaakt, terwij l voor  ver-
sterkingen dier  verbindingen bijna overal eenvoudig draadnagels, in stede van 
behoorlijk e ijzeren bouten of beugels,  gebruikt zijn ; — niet sluitende en 
slechte hnutverbindingen syn met plankjes en latjes aan elkaar  geknoeid j — 
de zinken dakbedekking is op verschillende plaatsen, met het oog op tc ver-
wachten uitzetting en inkrimpin g door  warmte cn koude, ondoelmatig aan-
gebracht ; — van de panbedekking behoeft een groot gedeelte nu reeds 
vernieuwing; — dc ondersteuning van den vloer  van het tooneel is niet 
overal voldoende en dient versterkt te worden, terwij l die van den vloer  der 
groote zaal ook op enkele plaatsen verbetering behoeft j  — nu reeds treft 
men in het gebonw op enkele plaatsen, zoo o.a. tusschen het eerste cn tweede 
raam van de groote zaal aan dc oostzijde, vri j  bcteekenende lekken aan, die by 
eene behoorlyke uitvoering nog niet hadden mogen voorkomen en ten spoe-
digste herstelling vcreischen, — enz., enz. 

t is aan deze gebrekkige uitvoering, die onder  een behoorlijk dagelijksch 
toezicht onmogelijk had kunnen plaats hebben, dat wy ook toeschrijven het 
breken van eene der  trapleuningen, daarbij  toch is door  ons ecu totaal gemis 
van ijzeren doken opgemerkt, welke in geen der  zandstoeueu balusters hadden 
mogen ontbreken. 

e voorzieningen, welke naar  het oordeel der  deskundigen 
zullen noodig zijn om alle gevaar  voor  de toekomst geheel 
weg te nemen, bestaan in : 

lo. eene verplaatsing van enkele schoren van de kaptpanten boven de 
groote zaal, het aanbrengen van enkele treks'angen met s daarin ; het 
versterken van eenige gedeelten van de nok en van de gordingen, gedeel-
telij k door  tnsechenplaateing van nieuwe gordingen, gedeeltelijk door het 
aanbrengen van ijzeren verbindingsstukken, eu het n van enkele 
verzaagde constructiedeelen door  nieuwe ; 

2e. het versterken van enkele verbindingen in de overige kappen door 
ijzeren bouten en beugels en het vervangen van enkele verzaagde deelen 
daarin door  andere els boven ; 

80. het opnemen an naar  den eisch van het werk weder  opnieuw leggen 
van verschillende gedeelten der  zinken dakbedekking en van een gYoot ge-
dedtc der  panbedekking onder  bijleverin g van nieuwe pannen ; 

4o. het opnemen en weder  leggen van verschillende gedeelten gooi bekleed ing. 
5o. het uitnemen en naar  den eisch van goed werk weder  leggen van 

bijn a alle loodcu slabben ; 
60. het herstellen vau dc nu reeds in het gebouw voorkomende belang* 

ryk c lekken ; 
7o. het nazien cn bywerken van het plafond boven de groote zaal, cn 
80. het versterken van de ondersteuningen van de vloeren van het toomd-

en van dc groote zaal. 

e kosten van deze voorzieningen worden op een bedrag 
van hoogstens f 2500.— begroot. 

Wat de uitvoering betreft, nicenen dc deskundigen de  niet 
achterwege tc mogen laten, dat deze met veel zorg en omzichtigheid zal 
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behooren te geschieden en derhalve niet voor  aanbesteding geschikt is : zij 
zal huns inziens onder  onmiddellijk e leiding van den gemeente-architect en 
in eigen beheer  dienen te geschieden. 

Zooals men zich herinneren zal werd de toegestane bouw-
som van f 150000.— door  deu archtitect met f25000.— 
overschreden, zonder  hiervoor  machtiging te hebben en werd 
hij  bij  zijne benoeiniug tot r  slechts na veel 
geharrewar  van de verantwoordelijkheid zijner e 
werken ontheven. 

Ter verklarin g van die overschrijding werd indertij d door  den 
r l aangevoerd, dat zijn personeel niet groot genoeg 

was om eene goede admiuistratie tijdens het werk te voeren, 
waardoor  het te kort eerst bij  de voltooiing aau den dag 
kwam. Nu wordt echter  aangetoond, dat het personeel ook 
niet voor  eene behoorlijke uitvoering heeft zorg gedragen. 
Ware de uitvoering wat minder  slordig geweest, wellicht 
waren de nu veroordeelde verkeerde constructies niet gevaar-
lij k geworden. Vreemd klink t het evenwel, te hooreu gewa-
gen van verkeerdheden die buiten het gezicht gelegen zijn, 
als we ons herinneren hoe de bekapping een geheelen winter 
te kij k gestaan heeft en destijds reeds door  menigeen de 
opgelapte kapspanten werden opgemerkt en besproken. 

Eeu beklagenswaardig figuur  maakt daarom de patroon 
die de schuld voor  zijne tekortkomingen op zijn inferieuren 
moet zien wentelen wanneer  er  redenen schijnen te bestaan 
om hem zooveel mogelijk schoon te pleiten. 

Een afdruk van het officieele rapport ligt in het Genootschapslokaal te 
lezing. 

E E N . 

tik sou een ideaal riool  maken." 

Jan W.  Czn. 

t is wel interessant eens na te gaan wat de oorzaken kunnen zijn van 

eene beweging waarvan wij  thans in ons orgaan getuigen zijn, eene bewe-

ging die de herstelling aan het hek der  conventie eu de ofsluiidam der 

academie tot doel heelt. 

s het berouw van de jongeren en komen zij , die dat hek geheel hebben 

willen omhalen, die dam hebben willen doorsteken, tot de overtuiging dat 

zij  te wreed wilden,.. of zgn zg aan het vernielen en beschadigen gegaan 

om te bemerken dal hunne houwcelen penuemesjes waren en hunne spaden 

houten zandschopjes ? , 

Voor een groot deel heeft de maatschappij, w ' e r huidige, in-staat-van-

ontbinding-verkeerende inrichtin g het grootste deel van het menschdom tot 

het uiterste drijft , daaraan schuld. Elk bedrij f lijd t onder  denzclfden druk , 

en al wie een bedrij f aanval, tuur t overal heen, of lii j  niet hier  of daar  een 

lichtpunt kan ontdekken, een stroohalm kan vinden, om zich aan vast te 

grijpen. e maatschappij  neemt hem op en ontneemt hem al die mooie theo-

rién van vroeger, om ze spottend in de lucht tc verstrooien. Er  moet geld 

verdient worden; men moet leven 

Een lijilj e heeft het geleken of er  in A . et A . een anderen geest zou komen, 

of er  eindelijk ook onder  de beoefenaars der  bouwkunst iets te bespeuren viel 

van dat willen en zoeken, van dat gelooven aan iets hoogers, van dat trachten 

óók uitin g te vinden voor  hun gevoel, zonder  welke het nimmer mogelijk 

zal zgn kunst te produceeren. 

t heeft geleken of dc groote golf der  moderne kunstbegrippen ook over 

//*'/ / was heengegaan en ze mede zou voeren. Er  werden in het orgaan soms 

dingen gezegd die deden hooren, dat cr  wat anders gewild werd, groote 

woorden dikwijls , maar  toch biij k gevend van gevoel en van strijd . Ja het 

leek of het niet blijven zou bij  woorden alleen, wuut wg' kregen zelfs heel 

zwakke pogingen te zien run dat streven. 

Zou het nu blijken dat die golf er  velen had opgenomen van het dorre 

strand, waar  zij  iu kleine kalme plasjes zoo rustig te samen leefden, dat die 

golf hen had willen medeucmen, maar  dat dc brundiug ben te sterk was 'r 

Nu komen zij  terug, met elke deining dichter  bij  het slrund, om straks weer 

kalm en rustig tc gaan overleggen en redenecren met hen die waren achter-

gebleven en die hen nu met verborgen spotten ontvangen. 

Waarom moet dit nu zoo zgn P s er  voor  ons jongeren dan niets beters 

te doen dan een bedrijf uitoefenen ? n wij ons nu geroepen gevoelen 

ket vrij e uitoefenen van iels, wat door  enkelen toch wel degelijk als kunstvak 

wordt beschouwd, aan bunden tc leggen ; dóór waar  dat beoefenen van die 

kunst nog v ri j  was, haar  in het enge keurslij f  v » n een bedrijf te knellen ? 

n wij  die questie van reglementeeren en examinceren niet gevoegelijk 

overlaten aau al die anderen en er  ons vroolij k over  maken, omdat zij  i . t 

toch niet eens zullen worden; of, mocht cr  al eindelijk zooiets als een' raad 

van gezalfden verrijzen, dan weten wij  toch wel dat de ware geloovige zich 

niet zal onderwerpen aan het veto van gemaakte goden. 

liet urchitcctenA<v/V//y moge misschien verbeteren door  examens, academie, 

of gilden, de architect, dat is de kunstenaar, zal er  door  ten onder  gaan-

want gilden, academies en examens hebben ten allen tijden, en het kan ook 

onmogelgk anders, elke kunst tut een handwerk, tot een bedrij f gemaakt, en 

het is de plicht van ieder  die kunst hooger  stelt dan haudwerk, tc strijden 

tegen elk staketsel, hoe mooi eu fraai het ook worde in elkander  gezet, dit 

onze vrgheid ook maar  iu de geringste mate kan komen belemmeren. 

Utrecht, Oct. '93. B. 

Aan B. 

t is jammer, dat ge in uwe illusies omtrent „A . et A . "  zijt bedrogen, 

Ge hadt hier  moeten blijven, wellicht ware bet anders geloopcn cn zouden 

we thans een tevredenheidsbetuiging gekregen hebben in plaats vun b.s. epistel. 

Of aan zoo'n tevredenheidsbetuiging echter  veel waarde gehecht zou worden? 

k geloof het niet, omdat ook die op een misverstand zou kunnen berusten, 

evenals b.s. stukje. 

„E r moet geld verdiend worden; men moet leven"  . . . . 

k vind dat nog al . . banaal! en daarom — vermoedt gc— is die kwestie 

over  „Arehitcctenbedrijf "  aanhangig gemaakt, niet waar  ? Ja, ja, ik snap het wel! 

t is wel interessant (zou ik u na kunnen zeggen) eens na te gaan, hoe 

weinig diepte van gevoel er  bestaat bg' lieden, die het woord gevoel steeds op 

de lippen hebben en daarmede als motief geheele phruscn weten aanceu te 

smeden, vol sentiment! Wonderlijk , hoe deze phraseologie zooveel uit te staan 

heeft met kunst, hoe zij  dikwijl s in de plaats daarvan treedt, om aantevullen 

wat er  aan uitin g en daad in te kort gekomen wordt. 

«Ja het leek of het niet blijven zou bij  woorden alleen, want wij  (wie „wi j  "?) 

n zelfs heel zwakke pogingen tc zien van dat streven." 

t lezend, kreeg ik den indruk , dat ge door  de „groot e golf derjinoderne 

kunstbegrippen"  op eeu piëdestal geworpen zijt , en ge van deze hoogte af 

met welgevallen enkele „heel zwakke pogingen"  hebt kunnen gadeslaan. 

Er zijn menschen, die zekere fsam van ernst alleen te danken hebben aan 

een goed volgehouden mutisme. n u hebben we schijnbaar  een geval van 

artistieke ongenaakbaarheid, alleen te danken aan de aangenomen gewoonte 

om slechts in nevelen te spreken en getrouw met „gevoel"  en „sentiment" 

te paradeereu en daarbij  'ets in uw gebaren te leggen van „God j hel(.e mij, 

ik kan niet anders." 

Vermakelij k is het om ons in gedachten . Cuijpers, Godefroy of Berlage 

en anderen voortestellen, naar  het stroohalmpjc grijpende, dat ik dezen heeren 

aangeboden heb. k wist niet dat deze heeren zóó na het bezwijken waren, 

Ook dezen h e e r en t r e f t uwe ontevredenheid wèl zwaar. t is me 

onmogelijk U volledig te antwoorden. Onder het antwoorden, vergaat me de 

lust daartoe. k wacht liever  tot ge weer  van uw piëdestal zijt afgekropen, 

waarop ge op zoo'n grappige manier  terecht gekomen zgt. 

W. . 

. 

Te Arnhem is Zaterdag door  den Gemeenteraad benoemd tot tweeden 

adjunct-directeur  der  publieke werken de hoofdopzichter  F. . T . S. baron 

Van Tuyl l van Serooskerken, zoon van het d r . Tuyl l en de eenig 

aanbevolene door  B. en W. 

Vóór de stemming verklaarde de r  Cocrs, dat allo practici in Arnhem 

den r  v. T . ongeschikt achten, en spr. zelf natuurlij k ook. j  zou hem 

niet stemmen, ook als protest tegen het feit, dat B. en W. persoonlijke 

belangen boven het gemeentebelang stelden. 

e voorzitter  tartt e den heer  (Joers, die zich hier  voordeed als „d e wapen-

drager  der  gerechtigheid", te bewijzeu. dat B. en W . het gemeentebelang 

achterstellen bij  het persoonlijk belang. 

Ten slotte werd de heer  v. Tuyl l benoemd met 16 stemmen. Elf briefje* 

waren blanco. e r  Van Tuyll ,  had de zaal verlaten. 

Vóórdat de door  B. en W. voorgestelde verhooging van de jaarwedde» 

van ambtenaren op het bureau van publieke werken werd aangenomen, werd 

ccn geheime zittin g gehouden, welke underhalfuur  duurde. 
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E V A N A CT A : 

. G. JANSEN, G. A. , W . T C Z N . , 
. E JONG t en , J . E . 

Bijdragen te adressecren aan den r  W . T CzW., 
 120 te Amsterdam, en al wat dc Administrati e van 

het Genootschap betreft, aan deu len S American hotel le 
Amsterdam. 

N VA N Ï P 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. e juarlijksch e contributi e 
voor  het lidmaatschap bedraagt: 

Noor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
„  kunstlievende leden » 10.—
„  buitenleden „  7.50 

N V A N T GENOOTSC  A P. 

le. e penniugmeester, de heer  J . A . van der  Sluijs 
Veer  maakt bekend, dat hij  is overgegaan tot het innen der 
abonnementsgelden van het plaatwerk „de Architect," jaar-
gang 1893, afl. 1—4. 

2e. e termij n van inzending voor  de prijsvraag van 
neen reclame-biljet voor eene bouwkunst-tentoonstelling" is 
vastgesteld op 13 Nov. a.s. 

8e. e iuzendingstermijneu voor  de prijsvragen van „een 
schildersatelier" en „de gebouwen voor de internationale ten-
toonstelling van het hotel-wezen zijn respectievelijk 2 en 1(3 

r  1893. Programma's dezer  prijsvragen zijn op franco 
aanvrage bij  den len Secretaris verkrijgbaar . 

Namens het Bestuur, 

 \e Secretaris, 

C. W . . 

A ET . 

994e GEWONE G VAN , 

1  1893. 

e Voorzitter , de heer . G. Jansen, opende de ver-

gadering. Onder  de ingekomen stukken bevond zich een 

schrijven van deu Secretaris voor  de voordrachten in „On s 

"  te Amsterdam, met het verzoek om een der  leden 

van het Genootschap te willen afvaardigen tot het houden 

wier  lezing in „On s , over  een onderwerp op de 

houwkunst betrekking hebbende, liefst opgeluisterd door 

^ne kunstbeschouwing van platen en teekeningen. 

Naar  aanleiding van dit schrijven stelde de heer  J . h. 

0- s zich gaarne voor  dit doel beschikbaar. 

a hield de heer  J. O . di Gazar  zijn aangekondigde 

lezing, waarin hij  eenige oude bouwwerken van Salomo 

| besprak. e werken bestonden volgens de bijbelsche be-
1 schrijvingen uit het zoogenaamde n woudhuis, een 

zuilenhalle, de troonzaal, het paleis van Salomo, de woning 

vau zijn hoofdvrouw en de zoo bekende tempel. Over  deu 

tempel en het woudhnis komen uitgebreide beschrijvingen 

voor; evenals over  de bronzen sieraden door  den Tyrischeu 

bronsgieter  Churam-abi vervaardigd, waaronder  het reusach-

tige bekken (de zoogenaamde „Zee" ) gedragen door  12, 

meer  dan levensgroote runderen, het altaar, de 2 tempelko-

lommen, enz. Spr. verduidelijkt e zijne studie door  een schets 

naar  de reconstructie vau Prof. . Beruh. Stade eu Prof. 

. . van . 

Op verzoek van den Voorzitter  stond spr. zijn lezing 

af, ter  opname in het Genootschapsorgaan. 

e heer  J . . van Gendt Azn. gaf daarop een reeks 

lichtbeelden ten beste, met deu sciopticon op doek gepro-

jecteerd en voorstellende tal van oude eu nieuwe bouwwer-

ken, stadsgezichten, landschappen, beeldhouwwerken enz. enz. 

Nadat de Voorzitter  de heeren di Gazar  en van Gendt 

had bedankt voor  hunne bijdragen werd de vergadering, 

niets meer  aan de orde zijnde, gesloten. 

e het besluit genomen op de 993ste van het 

Genootschap is door  het Bestuur  het volgende adres verzonden : 

Aan de Tweede

iler Staten-Generaat. 

t Genootschap „Architectur a et Amicitia' , opgericht 

Amsterdam in het jaar  1855, goedgekeurd bij . besluit 

van 2 r  1882, n°. 31, 
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Wendt zich tot Uwe Vergadering naar  aanleiding van 

den post voorkomende op de staatsbegrooting voor  het jaar 

1894, waarbij  gelden worden aangewezen voor  den bouw 

van eeu nieuw museum vau natuurlijk e historie te . 

Waar het de stichting geldt van een gebouw van den 

omvang en de beteekeuis als het hier  bedoelde, gelooven 

adressanten dat zoowel het Staatsbelang als de belangen van 

de nationale bouwkunst gebaat zoudeu zijn, wanneer  door 

het k eeu prijsvraag werd uitgeschreven, ten doel heb-

bende het verkrijgen van ontwerpen voor  dien bouw, en 

aldus aan alle Nederlandsche bouwkunstenaars de gelegenheid 

werd opengesteld hunne krachten te wijden aan de oplos-

sing van een zoo belangrijk vraagstuk. 

Zi j  ineenen Uwe Vergadering te mogen wijzen op het-

geen in naburige , bij  de stichting van landsgebouwen 

geschiedt, waar  in den regel nationale wedstrijden worden 

uitgeschreven voor  het verkrijgen van bouwplannen; alsook 

op de n te Amsterdam, die immers 

eveneens aan een — zij  het ook besloten — concours hun 

ontstaan te danken hebben. 

Ofschoon hun uit de e van Toelichting tot de 

Staatsbegrooting is gebleken, dat alreeds plannen voor  den 

bouw van het e museum, door  de ambtenaren der 

g zijn opgemaakt, gelooven adressanten niet dat 

zulks een ernstig beletsel kan zijn tegen het uitschrijven 

van een nationale prijsvraag, integendeel zal het gereed zijn 

van een vóór-ontwerp — i::dien tot het uitschrijven van 

een prijsvraag mocht worden besloten — het opstellen van 

een duidelij k en volledig programma van eischen zeer  ver-

gemakkelijken, en zou zelfs zoodanig outwerp bij  het pro-

gramma kunnen worden gevoegd, als aanwijzing voor  de 

meest gewenschte iudeeling der  gebouwen. 

Adressanten veroorlooven zich derhalve, met verschuldig-

den Eerbied Uwe Vergadering te verzoeken, het daarheen 

te willen leiden, dat tot het verkrijgen van plannen voor 

den bouw van eeu museum van natuurlijk e historie te 

, door  het k een wedstrijd worde uitgeschreven, 

waaraan door  alle Nederlanders kan worden deelgenomen. 

Het Genootxchip voornoemd, 

. G. JA.NSEX, Voorzitter. 

O W. ,  Secretaris. 

, 1 November  1893. 

N E . 

g gehouden in het Genootschap door . . O . 

(Vervolg van bh. 186.,) 

Wat de reden is, dat ik op 't gebied der  bouwkunst en 

in de vaktijdschrifte n van bouwkunde zelden deze taal heb 

ontmoet, durf ik niet te bevroeden. Een feit is het, dat ik 

ze vooral bij  schilders en musici aantrof, en er  mij  dan 

ook geregeld aan ergerde. 

liet zou aardig zijn eens na te gaan, hoe dit bargoensch 

ontstaan is. Gemakzucht, navolging, clubgeest en al derge-

lijk e kleiue vossen in 't leven van den kunstenaar  zullen 

er  hun deel aan hebben. Ook ophemelarij  van elkanders 

werk, of oumeedogeulooze afkeuring, de twee polen waar-

tusschen zich (helaas) zoo menig kunstenaar  beweegt, hebben 

er  schuld aan. Als men een taaltje op zich zelf schept, 

heeft men een dampkring op zich zelf om in te leven, 

waarbinnen de booze wereld niet dringen kan. t domme 

publiek begrijpt mij  niet — met dat stopwoord kan zich 

de geniale, de boven elk verheven kunstenaar, maar  ook 

evenzeer  de ingebeelde, de domverwaaude knoeier  op kunst-

gebied verontschuldigen. 

Nul n'aura de 1'esprit, hors nous et nos amis — dat geldt 

nog veel te veel in de kunstwereld. e leek, het is waar, 

heeft geen recht zich in te dringen in hel fijnere gemoeds-

leven van den artist, den staf te breken over of zelfs te 

lachen om de teedere roerselen van zijn ziel, het innigste 

dat hem beweegt; maar  evenmin heeft de kunstenaar  het 

recht zich in wolkachtigen eigenwaan te verliezen, opzettelijk 

in raadselen te spreken, en zich op eeu standpunt te plaatsen 

van ontoegankelijkheid, alsof de kunst geheel buiten de 

wereld stond, en niet innig met haar  verbonden was, i% 

haar leefde en streefde ! 

Symbolisme en mysticisme in de kunst, grootendeels uitwas-

sen van onze zieke maatschappij, die zoekt naar  beter  eu hooger 

vormen zonder  ze voorshands te kunnen bereiken, dat alles 

hangt ten nauwste met het bargoensch der  kunstenaars samen. 

e oude n kenden het niet, of bijna niet. n 

gezond sportleven paarde zich aan de hoogste uitingen van 

kunst, kunst was bij  hen geen bedrij f dat stond buiten de 

eigenlijke samenleving, maar  een innig daarmee verbonden 

zijden draad, die door  al hunne handelingen en scheppingen 

heenliep; en tot dat standpunt, gewijzigd naar  onze 19de 

eeuwsche begrippen, behooren wij  weder  terug te kferen. 

e kunsten, moedwillig uit elkaar  gerukt en vaak tot 

handwerk verlaagd, moeten weer  als van ouds één schoon 

en ondeelbaar  geheel gaan vormen. Ook Wagner heeft ge-

voeld, dat het weer  dien weg uit moet, en in zijne ge-

schriften herhaaldelijk daaraan uitin g gegeven. 

Teekeuonderwijs, kunstnijverheid, kunstvoorbrengselen, 

zoowel in de huizen als overal daarbuiten — dat alles zou 

misschien een geslacht kunnen kweeken, welks smaak ge-

vormd, welks oordeel verfijnd , welks kunstgevoel in hooge 

mate opgewekt werd : zoodat de kunstenaar, hetzij  schilder 

of musicus, hetzij  bouwkunstenaar  of beeldhouwer of tooneel-

speler, niet meer (zooals heden ten dage) bijna gedwongen 

werd zich in een kleinen krin g van ingewijden te bewegen, 

maar, voortdurend in aanraking gebracht met anderen, ook 

de vrijhei d en de natuurlijkhei d zou behouden, die nu 

meestal verloren zijn gegaan. 

Tout coinprendre, c'est beaucoup pardonner. 

k heb het voorrecht gehad, geachte toehoorders, met 

zeer  vele kunstenaars, evenzeer  als met talrijk e mannen der 

wetenschap, kennis te maken, maar  ik moet tot mijn spijt 

bekennen, dat het meerendeel mij  steeds voorkwam vak-

menschen, specialiteiten te zijn, ja dikwijl s zelfs werklui , 

sjouwers en opperlui, in plants van bazen en bouwmeesters, 

om nu eens eene vergelijking te gebruiken, aan het edele 

bouwvak ontleend. e schuld daarvan ligt zeker  voor  eeu 

groot deel aan het plat-materialistisch streven, aan de 

daarmee verbondene eenzijdige vakopleiding van onze mo-

derne maatschappij, die eerst begint met den kunstenaar 

een hoogst bekrompen en onvoldoende opvoeding te geve» 

en daarna (o bittere satire van het noodlot) hem nog vaak 

uitsluit , hem met een zekere minachting bejegent — denkt 

eens aan de tooneelspelers, bij  voorbeeld ! — hem dus straft 

voor  het gebrek aan ontwikkeling, waarvan zij  zelf in hoogste 

instantie de schuld is. Zoo ziet men ook hier  weer  het 

woord van den ouden n wijsgeer  vervuld, dat 

alles zich beweegt iu een eeuwigen kringloop. 

, e , ben ik aan het einde van mijne 

korte beschouwing. e gaarne had ik in uw midden eens 

een geschiedkundig onderwerp behandeld, b.v. de Bauhütten 

uit de middeleeuwen, en hare geschiedenis, besproken, 

wanneer  mij  niet (helaas) de noodwendige tij d ontbrak om 

mi j  genoegzaam in deze studiën te verdiepen. e gaarne 

zon ik eens uitweiden over  het verband tusschen de ver-

schillende kunsten, b.v. bouwkunst en schilderkunst, en de 

vraag bespreken hoe het toch kwam, dat zelfs in de middel-

eeuwen de kunsten meer  in één persoon vereenigd waren 

— zooals men kan zien bij , bij l Angelo, bij 

o da Vinei, bij , en anderen — terwij l in den 

nieuweren tij d meer  en meer  vakmenschen en specialiteiten 

worden gekweekt, die echter  daardoor  veelal den breeden 

blik en den alomvattendeu grondslag missen, die uoodig is 

tot liet vormen van deu echten kunstenaar  ! r  ook dit 

onderwerp moet ik voor  later  bewaren. 

s zal ik reeds voldaan zijn, wanneer  het mij 

srelukt is u door  de behandeling van eeu klein maar  ge-

wichtig onderdeel van het oneindige rij k der  kunst te over-

tuigen, dat de verziekelijkte vaktaal in de kunst, die ik met 

den naam van bargoensch heb bestempeld, niet alleen uit den 

onbegrijpelijke maar  ook uit den booze is, en dat het tij d 

is om terug te keeren tot eenvoudige en duidelijk e termen en 

uitdrukkingen , waartoe zelfs het goed nederlandsche //bouw-

meester", in de plaats van het wel is waar  niet afkeurens-

waardige, inaar  toch volkomen overbodige //architect" , behoort. 

En als het mij  vergund is met een wensch te eindigen 

(aan welks vervullin g ik echter  voorshands meen te moeten 

twijfelen) dan zou ik wenschen, spoedig de twee vereeni-

gingen van bouwkunstenaars te Amsterdam te zien samen-

gesmolten tot één groot en bloeiend genootschap — ten 

innigste verbonden met en ten uauwste aangesloten aan één 
a»e kunstenaars en geletterden omvattenden, algemeenen 

kunstenaarskring. 

°ct. 1893. . C. . 

E G V A N T 

. 

°P Zaterdag 28 Oct. 1.1. werd, — in verband met de in 

blad gehouden bespreking over  //Vrij e uitoefening van het 

 '""itectenbedrijf" , — op convocatie van deo heer , 
e ! n e vergadering in e Colonnes"  belegd vau Architecten 

^schillende deeleu van ons land. 

Algemeen was men gestemd voor  de stichting van een 

t icur t l a n i l S C l l e n A r c l " t e c t e u - n ° n d » teneinde aldus door  par-
u tere bemoeiing een lichaam te creëeren, nanet de be-

a e vereenigingen, waarvan het lidmaatschap echter  een 
r e n waarborg zou moeten zijn voor  de kundigheden 

leden. 

defii e dit oordeel beter  te onderzoeken en daaraan 
ni'ieve bepalingen te kunnen verbinden, benoemd deze 

vergadering, die door  den heer  Gosschalk gepresideerd werd, 

bij  stemming eene commissie van vij f leden, bestaande uit 

de heeren . P. J . . Cuypers, C. , . Gosschalk, 

Jacob F. r  en W . t Cz., waarvan de 

heer r  wegens gezondheidsredenen heeft moeten 

bedanken, terwij l de heeren . Cuypers, O , 

. Gosschalk en t deze benoeming bereids aanvaard 

hebben. 

. 

S OVE T E 

. 

n de laatste nummers van Architectura komen verschil-
lende antwoorden voor  op het art. // Vrij e uitoefening van het 
Architectenbedrijf. "  Verschillende meeningeu worden hier-
omtrent geuit, de een van meer  de ander  van minder 
eenvoudige beteekenis; nagenoeg alle komen hierop neer 
dat eene schifting tusschen architecten, en zij  die zich zoo 
noemen, zeer  gewenscht, zelfs zeer  noodzakelijk geacht moet 
worden. » 

Ook vinden wij  van tij d tot tij d in ons orgaan sommige 
artikelen of vragen, waaruit de onaangename, dikwijl s onmo-
gelijke toestanden, waarin een architect tegenover  den aan-
nemer is geplaatst, ten duidelijkste in het licht treden, 
toestanden, welke vooral die architecten, die hun werk 
publiek aanbesteden en nochtans goed en degelijk werk 
verlangen, maar  al te dikwijl s ondervinden, tevens van de 
zijde der e een controle noodzakelijk maken, die 
meer  op politie-toezicht dan op de daarstelling eu leiding 
van het bouwwerk gelijkt . 

Bij  de tegenwoordige scherpe concurrentie, (vooral bij 
bouwwerkeu van eenige beteekenis sterk waar  te nemen), 
kan het meestal ook niet anders toegaan en waarbij  die 
aannemers, die alleen goed en degelijk werk kunnen of 
willen leveren, zeer  gemakkelijk van de baan geschoven 
kunnen worden door  hen, wier  geweten op dit punt minder 
nauwgezet is. s het werk eenmaal begonnen dan bemerkt 
de architect maar  al te spoedig, wanneer  tenminste niet 
alles zeer  royaal is beschreven (wat natuurlij k niet anders 
dan schadelijk voor  den bouwheer  kan zijn) de onaangename 
gevolgen van eene te lage aanneemsom, dan heet het heeft 
de aannemer zich hierin vergist, dan heeft hij  dit vergeten, 
eene volgende keer  is hij  niet anders gewend dan zóó te 
doen of ook wel het vermakelijkste geval: hij  had gedacht, 
de architect is toch zoo'n goeie man, hij  zal mij  wel laten 
begaan zooals ik verkies en wat het beste met mijne porte-
monnaie uitkomt , kortom gedacht, dat de architect een 
sulletje was, die liever  zijn werk liet bederven dan een zuur 
gezicht vau den aannemer af te wachten; valt hem dit alles 
op de een of andere wijze tegen, dan heb je de poppen aan 
het dansen, het werk wordt onwillekeurig vertraagd en 
vordert niet dan zeer  langzaam, met de levering der  mate-
rialen wordt geschacherd en gevent, inet de onderaannemers 
wordt het op alle mogelijke en onmogelijke manieren op 
een accoordje gegooid, met het bijna altij d zekere gevolg 
dat èn leveranciers èn onderaannemers de terugwerkende 
kracht der  lage aanneemsom ondervinden. 

Nu zijn er  wel architecten, die misschien zulke onaange-
naamheden nimmer ondervinden, alles best, mogelijk, maar 
het is ook bekend, dat er  architecten zijn, die voor  sommige 
bepaalde en in het bestek genoemde werkzaamheden een 
zekeren prij s per S of - vastgesteld hebbende, later  dit 
zonder  noemenswaardige verrekening voor  minder  doen leve-
ren, zoodat alzoo hunne aannemers, die meestal met deze 
wijze van werken bekend zijn, op onrechtmatige wijze pro-
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fiteeren van liet vertrouwen dat de bouwheer  iu zijnen archi-

tect stelt. 
Zulk e architecten hebben bijna altij d goed mcces met 

het aanbesteden hunner  werken, zij  worden dan ook door 
hunne aannemers, wanneer deze er  maar eenigszins toe in 
de gelegenheid worden gesteld, genoemd a's die architecten, 
die op de eerste ri j  behooren geplaatst te worden; de archi-
tect die niet genoeg door  de vingers zag, ergo, de belangen 
van ziju patroon naar  behooren behartigde, wordt door  hen 
bij  alle voorkomende gelegenheden genegeerd of voor  een 
onmogelijk veeleischend persoon uitgekreten, alléén omdat 
hij  zijn plicht deed, en niet was te vangen.

Een ander  geval, ook al een gevolg van het tegenwoor-
dige aanneemsysteem doet zich soms voor. 

 wordt b.v. bekend, dat de een of andere eigenaar  of 
ook wel het bestuur  van de eeu of andere maatschappij 
of vereeniging, bouwplannen heeft, er  is reeds met een 
architect over  gesproken, soms zijn er  reeds voorloopige 
schetsen met begrooting gemaakt. r  komt op zekeren 
dag een architect, maakt, zoo heet het, uit louter  liefheb-
berij  voor  de zaak ook een plan met begrooting en vraagt 
bij  mogelijke uitvoering een bespottelijk laag honorarium, 
waarbij  hij  tevens nog de mogelijk voorkomende onkosten 
benevens de zorg voor  het detailleeren en salarieeren 
hiervan op zich neemt. 

n de meeste gevallen zal de bouwheer  natuurlij k toe-
slaan, want prachtig gevolg der  concurrentie, bet goedkoope 
dient den mensch. t echter  niet dat de architect, al is 
zijn honorarinum laag, er  daarom minder  aan verdient, geen 
nood, hij  kent ziju luidjes en stelt zijn principaal voor  — 
teneinde beter  (?) werk te kunnen verlangen, alleen bij 
uitnoodiging in te schrijven, hetgeen meestal goedgevonden 
wordt en eenige aannemers ontvangen de teekeningen met 
het bestek benevens een begeleidend briefj e met de uit-
noodiging naar  dit werk mede te willen inschrijven. 

Bij  het verstrekken van iulichtingen wordt hun eene 
zekere som genoemd, welke zij  in hunne begrootiugen op 
moeten nemen en bij  de gunning van het werk door  den 
betrokken aannemer aan den architect moet worden uitbe-
taald, naar  het dan heet is dit bestemd voor  het maken 
van détails en andere teekeningen, feitelijk dus het ontbre-
kende honorarium van den goedkoopen architect, waardoor 
het hem gelukt is zijne tegenstanders, door  oneerlijke con-
currentie, behendig van de barm te schuiven en zich niet 
de uitvoering te zien belast, 't Spreekt vanzelf dat deze 
wijze van betaling voor  den bouwheer  geheim moet gehou-
den worden. 

t zijn eenige vluchtige grepen uit de vele gevallen, 
welke zoo nu en dan voorkomen en waardoor  ik getracht 
heb het onhoudbare van liet tegenwoordige publieke, 
zoowel als bij  uitnoodiging aanbesteden van bouwwerken, 
cn voor  architect èn voor  bouwheer  èu voor  aannemer aan 
te toonen, ieder  lezer  voor  zich kan zich dergelijke frau-
duleuze handelingen, (het z.g. opzetten of opleggen nog 
niet eens medegerekend) herinneren, welke te zamen genomen, 
hoe treuri g ook, misschien wel een geheeleu jaargang vau 
Architect uro konden vullen bewijzen tevens, dat liet met de 
tegenwoordige wijze van aannemen en aanbesteden noglang 
niet in het reine is. 

t alzoo bij  het tot stand komen van middelen tot 
beteugeling van de vrij e uitoefening van het architecten-
bedrij f door  het stichten van eene N . A. B. ook tegelijkertij d 
hierin en iu de beunhazerij  verandering komen, en de aan-
nemers eveneens besloten hun corps een zuiverings-proces 
te laten ondergaan, b.v. door  eveneens een bond te stichten, 
waar  alléén zulke mannen als lid in konden opgenomen 
worden, die door  eerlijkheid, werkelijk practische onder-
vinding en roeping tot de bouwkunst, bewezen hadden be-
trouwbare personen en degelijke uitvoerders te. zijn, wier 
leus was, steeds prima werk tc leveren en alle fraude of 

geknoei onder  welken vorm dan ook, ver  beueden zich te 
achten. 

Blijf t de toestand zooals zij  nu is (verergering der  kwaal 
kan dan niet uitblijven ) en komt hierin ook op andere 
wijze geen verandering, laat dan die architecten welke 
getoond hebben door  het verwerven van het lidmaatschap 
N. A. B. werkelijk zaakkundige architecten te zijn, het 
niet beueden zich achten zelf de leiding en uitvoering van 
het werk op zich te nemen, kortom de werken onder  eigen 
beheer  te houden, immers in de middeueeuwen en veel 
vroeger  reeds zijn trotsche bouwwerken, waar  wij  nu nog 
met bewondering tegen opzien, op deze wijze tot stand 
gekomen, waarvan de uitvoering er  waarlij k niet onder 
geleden heeft; men vergelijke ze maar  met het gros der 
hedendaagsche, vooral bij  publieke inschrijvin g aanbesteedde, 
bouwwerken, het verschil springt dan genoeg in het oog. 

X . 

E N. 

— Vrijda g 27 October  werd in liet gebouw voor  den Werkenden Stand 

de tweede bijeenkomst met werklieden gehouden. 

e heer . Ellens hield een voordracht over  lettervormen en manuscript-

versieringen in de verschillende stijlperioden en lichtt e het gesprokene toe 

met een uitgebreide collectie platen hierop betrekking hebbende. 

e volgende spreekbeurt zal worden vervuld door  den heer  J . . de 

, directeur  van de l voor  kunstnijverheid te Amsterdam. 

— e j  tot bevordering der  Bouwkunst zal op g 30 

November a.s. des voormiddags, in het k gebouw eene 

buitengewone vergadering houden tot het behandelen van dc voorstellen tot 

wijzigin g der  wet, waarvan reeds vroeger  in dit blad werd melding gemaakt. 

— Te Utrecht bestaan plannen tot het honden van een internationale 

nijverheidstentoonstelling op dc terreinen van het c Park, n 

voorloopig bestek, herinnerende aan dat van de Scheveningsche tentoonstel-

ling, is reeds opgemaakt. 

— e redactie van De Clown zal, ter  aanmoediging van jonge schilders 

cn teekenaars, een prijskamp uitschrijven in het ontwerpen van artistiek 

getcekende cn aan het doel beantwoordende reclame biljetten. 

Bepalingen omtrent dezen wedstrijd zullen in De Tribune meegedeeld worden. 

T N . 

r  dagen is het laatste deel verschenen van dc «Encyclopédie delta 
chitecture et dc lu construction" . r . Planat. t uil twaalf lijvig ' 
deelen bestaande werk omvat nlles wat op 't gebied van bouwkunst in alle tijd-
perken eu landen in den meest uitgebreiden zin behoort. 

n schaar  van medewerkers, waaronder  met goedklinkende namen, hebljen 
hunne krachten te beste gegeven bij  de samenstelling van dit reuzenwerk; 
zeer  vele over  't algemeen goed geslaagde illustralie n dienen als toelichting 

behandelde artikelen; dc gebruikelijke, term van »iu der ehillende 
reeds lang gevoelde behoefte voorzien", is ten volle op dit werk van toep*" 
siug, daar eene encyclopédie van bouwkunst op zulk cene uitgebreide schaal 
nog niet bestond. 

e groote sluatsprijs voor  architectuur  is door  de . kunstacademie t» 
Prniaaen voor  het jaar  189-1 uitgeschreven. e prij s bestaat in een toelage 
van 300U , benevens ecu vergoeding voor  reiskosten ten bed rage va» 
300 . voor  een studiereis vau een jaar. t bezoeken van ë U u t ' 
plichtend, tenzij  de bekroonde dit land reeds vroeger  bezocht mocht hebben. 
l)e wedstrijd is geheel vrij ; tie mededingers kunnen ontwerpen inzendenW1 

zelfstandig bewerkte monumentale bouwwerken, al of niet Uitgevoerd, l1'""" ' 
dc noodige doorsnel»» 

d* 
t 

grafton naar  uitgevoerde werken, met bijvoeging van 
eu platte gronden zijn ook toegelaten. e mededingers moeten zijn 1 ran ", 
onderdanen cn mogen den leeftijd van 82 jaar  nog niet hebben bereik' 
10 i 1 blijf t de mededinging opengesteld. 

t komt ons voor, dat een zoodanige regeling weinig waarborgen opi 
voor  een onpartijdi g onderzoek ; er  bestaat toch op die wijze niet de "  , 
zekerheid dut het ingezonden werk door  deu deelnemer geheel alleen 
vervaardigd. 

N ENZ. 

r  v>» 
j . beschikking is bepaald, dat dc standplaats van den opzn ^ 

deu t 4c kl . O. , thans tc , met 1 N<" 
a.s. zal zijn te 's llertogcnboseh. 

Tot buitengewoon opzichter  bij  de n in J i o<"'' 1",'|'"., r ' J 
standplaats Egmond aan Zee, is herbenoem! dc r  .1. , al 
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E VA X A T : 

. G. JANSEN. G. A. , W. T Cz»., 
. E JONG  en P A U  J . B . 

Bijdragen te adresseeren aan den r W. T (zx.. 
 120 tc Amsterdam, cn al wat dc Administrati e van 

het Genootschap betreft, aan den len  m us American Hotel te 
Amsterdam. 

N VA N T \ 

liet orgaan met technisch gedeelte nori t wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. e jnarlgksche contributi e 
voor  liet lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (tc Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12. 
» kunstlievende leden „  10. 
 buitenleden „  7.50 

N VA X T . 

1. e 995e gewone vergadering zal gehouden worden op 
Woensdag 15 November  a.s. des avonds 8 uur, in het 
Qenoot schapslokaal. 

A g e n d a: 
g met toelichtend voorwoord door  den 

heer  C. . Peters te 's Gravenhage. 
2e. e inleveringstermijn der  prijsvraag van een -

mebiljet, voor  eene bouwkunsttentoonstelling is vastgesteld 
op 13 November  a.s. 

Namens hef Bestuur, 
 \e Secretaris, 

C. W. . 

E . 

e historici en denkers, die als principe aannemen de 
kunst niet van de haar  omgevende beschaving te scheiden, 
'uilen het verschijnen van werken over  Japan (zooals „l e 
hpon artistique(*) , 1'art Japonnais,"  e. a.) als een logisch 
gewtlg beschouwen van de onweerstaanbare kracht waarmede 
«naak en studie naar  het Oosten geleid worden. e uitbrei -
ding der  wetenschap eener  kunst welke nog zeer  onvolledig 
wkend was, de bevestiging eener  uit esthetische gevoelens 
ontstaande sympathie en het bestendigen van het gewicht 

n voortdurend wassenden invloed, is men aan de uit-
fPve vnn zulke werken verschuldigd. 

t men nu die sympathie, dien invloed toeschrijven 
**n de gri l eener  mode en ze als voorbijgaand beschouwen, 
0 1 fel spruiten ze niet veeleer  voort uit eene reeds lang 

e verwantschap van temperament ? s het eerste waar 
a , ) zoude dat verschijnsel van onzen tij d niet anders zijn 

11 de herhaling eener  traditie , de terugkeer  tot een be- ! 
e voorkeur, welke steeds genoeg levenskracht in zich 

^at> doch totaal geen nieuwe gezichtspunten aanbiedt. 
a ! |ru u dit artikel in hoofdzaak getrokken l i . 

Wanneer  men de geschiedenis nagaat, ontdekt men 
reeds eenige honderden jaren terug die voorliefde voor 
dat schoone porceleiu door  Europeanen uit Jtipan en 
China ingevoerd; door  alle eeuwen heen, niet gevoe-
lende de storende werking van opvolgende monarchieën of 
revolutie (welke steeds verandering in de kunstuiting teweeg 
brachten) is de voorliefde voor  die kunst blijven bestaan ; 
slaan we slechts een blik in de verschillende verzamelingen 

1 met kunstschatten uit het Oosten verrijkt , en we vinden 
! daarin voldoende bewijs, dat de bewondering voor  tlie kunst 
nooit een modegril, maar  altij d van blijvenden aard geweest 
is. r  de verschillende expedities, door  handelsverdragen, 
door  het groote voordeel der  openstelling van hunne havens 
min de Europeanen, is men in staat gesteld een ruimer  blik 
te krijgen op de rijk e voortbrengselen van het Japansche 
genie, maar  het tijdper k van die ontdekkingen is ook 
hetzelfde waarin, op quasi-wetenschappelijke motieven, 
de afwijkingen (men noemde ze verbeteringen) ontstonden 
die dc imitati e zoozeer  van de oorspronkelijke kunst 
deed onderscheiden. 

n doet er  wel aan iu onze dagen de ontdekking der  Ja-
pansche kunst te vieren, hare goede ontvangst door  den esthe-
ticus, hare uittrekkin g van het domein der  rariteiten , waarnaar 
ze (onder  voorwendsel van grillighei d en geen kunst) door  de 
domheid en het vooroordeel verbannen was ; in de beide 
halfronden heeft men zich gednrende veertig jaren met een 
uitgebreid, nauwkeurig onderzoek bezig gehouden, geen 
onderdeel dat met de medewerking van Japansche geleerden 
door  tie critic k niet onderzocht is ; geen reiziger  die niet 
b'j  zijne terugkomst uit het land der  opkomende zon in 
zijne rapporten aantoonde welk een dwaas misverstand in 
Europa bestond ten aanzien van de opvatting der  Japansche 
kunst. e overvloed van ingevoerde artikelen, de verschil-
lende tentoonstellingen zijn echter  de groote oorzaken van 
eene verbastering dier  kunst geworden, omdat Japan, niet 
meer  ziende de groote werken zijner  oude meesters, cn aan-
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getrokken door  de verlokkende winzucht, (dank zij  de be-
schaving (?)) in de kunst verminderde en in verval raakte. 

t is het tijdper k waarin fabrieken opgericht worden, 
waarin de fijn  geoefende hand volgzaam wordt naar  den 
wil van den veeleischenden vreemdeling, waarin eindelijk 
het persoonlijke geheel op den achtergrond gedrongen wordt. 

n waant den scheppendeu geest voor  altij d uitgeput, de 
industri e in stand gehouden door  in groote haast gemaakte 
en bij  reusachtige hoeveelheden uitgevoerde imitaties voor 
een lagen prij s in overvloed verspreid, voor  elk gebruik 
geschikt gemaakt en aangenomen om in Europa eu Amerik a 
de meest geliefkoosde versiering te worden der  woning; 
nauw vereenigd met hooge vindingrijkhei d of zich verliezend 
in verbasterde copieën kan men die neiging, die meu in 
alle standen terugvindt, niet altij d toeschrijven aan een 
zuiver  begrip van schoonheidsgevoel ; hare invloed is meer 
te vinden in de door  het Japansch genie gegeven voldoening 
aan de hedendaagsche aspiratie. (Wordt vervolgd) 

P. J. E J. 

T E N T O O N S T E N G 
VA X N EX , 

TE . 

r  de bemoeiingen van de Vereeniging ; /Voor Vak en 
"  te , is in een der  bovenzalen van -

min"  aldaar  een tentoonstelling van gebrand glas met daarbij 
hoorende teekeningen, alles uit de fabriek van J. . Schouten 
te . 

Zooals bij  alles, dat voor  het publiek aantrekkelijk moet 
gemaakt worden, zien we ook bier  een voornaam deel op-
geofferd aan den heerschendeu smaak voor  genre-stukjes. 

e aardewerk-fabriek te t is biermede begonnen, door 
imitatien te maken in blauw van de schilderstukken onzer 

e meesters. , dat eenigen tij d vri j 
daarvan gebleven is, heeft deze richtin g moeten volgen, 
vermoedelijk om tinantieel succes te kunnen behalen, en zoo 
zien we nu ook deze fabriek van gebrand glas zich op dit 
terrein bewegen, door  afwisselend een Bosboom of een l 
in grisaille weer  te geven. 

t behoeft geen 'betoog dat dit als «spielerei"  aangemerkt 
kan worden, dat hoegenaamd niets met gebrand glas als 
kunst uit te staan heeft. 

Naast deze collectie ffvoor het publiek" , een andere collectie 
van beter  gehalte en eindelijk een paar  stukken, die in zich 
de toekomst van gebrand glas resumeeren eu als zoodanig 
reeds alle aandacht verdienen. 

Glas in lood toch zal in hoofdzaak moeten spreken door 
zeker  in sterke contouren gevatte kleuren-combinatien. 

Van daar  dat er  eene verdeeling moet gevonden worden, 
die zich zelf equilibreert en geschikt om door  het sterk 
sprekende lood tot haar  volle recht te komen. 

t nu is niet zoo gemakkelijk als zich op den eersten 
oogopslag laat aanzien. 

Naar  de teekeningen van den heer e Comte te t is 
een raamhor  gemaakt, die alleszins geslaagd kan genoemd 
worden, waarin naast een uiterst decoratieve verdeeling, een 
zeer  mooie kleurschakeering bereikt is. Volgens de aanwe-
zige teekeningen moet er  nog een pendant bestaan, dat niet 
geëxposeerd is. 

s zoetiger, maar  ook geslaagd, is nog een vuurscherm, 
met bloemen tot motief. 

t ziju nog de studiekoppen voor  het groote kerk-
raam der  Nieuwe k te Amsterdam. 

t is verwonderlijk , dat in de richtin g van deze enkele 
zeer  geslaagde specimens, niet meer  voortgewerkt wordt, 
dat naast deze zuiver  decoratieve composities, weder  tal 
van f:as;menten voorkomen (verreweg het grootste deel) 
die aan e kunst herinueren of zoogenaamd in //stijl " 
ontworpen zijn. 

Vermoedelijk zijn dit bestelde ramen. 
Echter  komt het ons voor, dat een fabriek, die er  blijk -

baar  prij s op stelt artistiek werk te leveren, zich niet te 
veel op dezen verlaten weg moet begeven, doch liever 
voort moet gaan met door  een decoratieven bri l de natuur 
te bezien en daarin de motieven zoeken voor  hare tot popu. 
lair  worden zoo uiterst geschikte kunst van gebrand glas 
iu lood. 

S OVE T E 
1 . 

X . ziet in het stichten van eenen aannemersbond veel 
heil en daarom geeft hij  den raad, eenen bond op te richten, 
waarin alleen zulke mannen als lid konden worden opgenomen, 
die, door  eerlijkheid, prnctische kennis en roeping tot de 
bouwkunst, bewezen hadden, betrouwbare personen eu dege-
lijk e uitvoerders te ziju. 

s iuziens is van zulk een bond weinig heil te 
verwachten. 

Nummer 1. Wie zou moeten beoordeelen, of iemand 
tot dezen bond zou kunnen toegelaten worden en hoe 
zou die beoordeeling moeten geschieden ? Zou zulk een 
boud niet spoedig kunnen ontaarden in een vriendenclub, 
waaruit om aller!» i nietige redenen bekwame aannemers 
geweerd werden ? 

Nummer 2. e meeste aannemers zijn hoofdzakelijk 
kooplieden, somtijds volstrekt geen deskundigen. Jlaar 
aangenomen, dat zij  dit zijn, zullen zij  toch eene hongert 
roeping moeten gevoelen om hun werk ?66 uit te voeren, 
dat het de critiek volkomen kan doorstaan. s 
zonder  die roeping zal een aannemer iedere poging, om zijn 
werk schooner  en degelijker  te maken, achterwege laten, 
daar  hierdoor  ziju winstcijfer  zal verminderen. — r hij 
niets voor  de kunst gevoelt en bij  hem geld verdienen 
domineert, (dat wil zeggen, dat het hem totaal onverschillig 
is, hoe of wat hij  maakt, als de financieele resultaten maar 
gunstig zijn,) zal hij  steeds zorg dragen zoo min mogelijk 
werk te leveren en zoo weinig mogelijk aan de kunst te 
offereu, want— vóór alles is hij  koopman. 

w 1 )och,"  schrijf t X , //geen nood ! t er  geeue veran-
dering, dan dienen de architecten zelf de leiding en uitvoering 
der  werken op zich te nemen " 

k geloof, dat de heer  X dit punt al zeer  oppervlakkig 
heeft bekeken. 

Naar  mijne bescheiden meening zal de bekwaamste archi-
tect, hoe practisch ook ontwikkeld, wanneer  hij  als uitvoerder 
optreedt, nimmer datgene leveren, wat hij  zoo gaarne 
wenschte, nimmer 't volmaakte, ook maar  van verre, nabij-
streveu. Wanneer  wij  aannemen, dat van de 100 werklieden, 
in 't algemeen maar  20 bekwaam, 50 bruikbaar  en 5 uit-
stekend, dat wil zeggen kunstenaars in hun vak zijn, dan 
zal men onmiddellij k begrijpen, dat die werklieden, welke 
men noodig heeft, om een schoon geheel te verkrijgen/ 
maar  niet zoo voor  het grijpen zijn. — k ben er  trotsch op, 
een ploeg werkvolk aan mijne zaak verbonden"  te hebben, 
welke voor  het grootste deel uit buitengewone krachten 
bestaat, doch hoeveel jaar  heb ik daarvoor  moeten werken 
eu hoeveel zorgen eu moeite heeft mij  dit gekost! 

Thans heb ik onder  mijn personeel, timmerlieden, ' n e' " 
selaars en schilders, mannen, die 10, 12, 14 jaar  en la»ge' 
in mijne zaak werkzaam zijn, mannen, die ik heb gevormd 
en die geen slecht werk kunnen leveren. 

Wi l echter  een architect zelf een werk uitvoeren, dau 
moet bij  beginnen met volk aan te stellen, hem totaal on-
bekend, en 't is zeker, dat hij  dan eerst zal ondervind > 
dat hij  niet kan uitvoeren, wat hij  zich voorgenomen had-

j  zal zeer  vele moeielijkheden ondervinden en per  s l ° 
van rekening zal het werk zeer  duur  en minder  g°e 

worden, doordat de leiding met onbekend werkvolk noot 
goed kan zijn. 

Tot toelichting diene het volgende. 
V is eeu uitstekend werkman aan de bank, doch laat 

hem niet op het werk stellen, dan komt er  niet veel vau 
terecht. 

B is daarentegen niet dan zeer  middelmatig aan den winkel, 
maar  op het werk is hij  uitstekend. 

t kan men dus zeer  gemakkelijk de conclusie trekken, 
dat, om goed werk te leveren, meu zijn volkje kennen moet. 

Een architect verkeert nimmer in dit geval. j  kan dus 
nimmer  zulk goed werk leveren als een aannemer. 

Wat kan nu, naar  mijne bescheiden meening, verbetering 

brengen in het bouwvak? 
Pat de architecten over  't algemeen handelen, gelijk ik 

doe als aannemer. Wanneer  ik een werk heb aangenomen, 
wordt het timmer-, metsel- en schilderwerk door  mij  zelf 
uitgevoerd, doch steenhouw-, stucadoorwerk enz. moet ik 
aan andere krachten overlaten. Wanneer  ik nu deze posten 
aan de minst inschrijvenden uitbesteed, is dit wel in 't 
belang van mijne kas, doch, dit is juist het punt in kwes-
tie ik stap daar  overheen en stel op den voorgrond solied 
werk te leveren. r  zoek ik de soliedste eu knapste 
bazen, van wie ik vooruit overtuigd ben, dat zij  werk 
leveren waar niets aan mankeert, dat het volmaakte nabij-
streeft. 

Zie r  X op deze wijze alleen is het mogelijk, 
iets goeds tc maken. Wanneer  nu de architecten op den 
voorgrond stelden : ik moet met eenen aannemer te doen 
hebben, dien ik ten volle kan vertrouwen, wanneer  zij 
handelden ten opzichte van de aannemers, als ik tegenover 
mijne onderaannemers, geloof mij , er  zou beter  werk gele-
verd worden en de aannemers zouden zich beter  bekwamen. 
Zij  zouden zich er  op toeleggen eene vaste wiukel te ver-
krijgen, met werkvolk daaraan verbonden, als bovengenoemd. 

En wanneer  dan beunhazen, niet-deskuudigen daardoor 
geen werk meer  zouden verkrijgen, zou dit ras al spoedig 
uitsterven, tot zegen van het bouwvak. 

e dit schrijven bijdragen tot verbetering van het 
aannemersvak in het bijzonder  en tot verheffing van het 
bouwvak in het algemeen. 

Amsterdam, Nov. 1893. J . 3. P. . 

 T E . 
Sedert eenigen tij d werd reeds in de bladen dc aandacht gevestigd op deu 

tnuwvalligcn toestond van de kerk te Schermerhorn. 
Thans hoeft zich cen restauratic commissie gevormd, die in onderstaande 

circulaire tinancieelcn steun inroept van particulieren en verecnigingen, teneinde 
tot ten restauratie over  tc kunnen gaan. 

Wij  nemen de vrijmoedigheid een beroep op U te doen ter  bereiking 
'an een goed doel. 

Bat doel is de restauratie der  Nederduitsch e k in het dorp 
Schermerhorn, in Noord-llolland. welke kerk onder  de merkwaardigste gebou-
wen vnn Nederland mag gerekend worden. 

g is dit gebouw in tweeërlei opzicht: 
Vooreerst omdat het cen waarlij k schoon monument is, hoe verwaarloosd 

helaas, en vervallen het thans ook zijn moge, met zijne bnnken, krooncu, 
«'kbordeu cn preekstoel, herkomstig uit den tyd der  stichting (1034) cn 
bovenal met zijne prachtige geschilderde vensters, elf in getal, zes groote in 
o c l l < , or  eu vij f kleine in den noordelijken muur. 

Ten tweede omdat het wellicht in ons land het ecnig overgebleven voor-
is van een gebouw in de 17c eeuw opgetrokken in Gothischcn Stijl , 

jjetuigc den platten grond, den vorm der  vensters, sleunbecren, gootlijst en kap, 
W houten tongewelf cn de beschildering van dit gewelf. 

t behoud van ecu dergelijk monument is derhalve vnn het hoogste be 
u' t een oogpunt van kunst cn geschiedenis cn dit behoud loopt gevuar, 

t het kerkgebouw verkeert in zoo slechten stout, dat, indien niet spoedig 
n getroffen worden, het als Godshuis onbruikbaar , aan den open-

"  1 " t " 8 t onttrokken zal moeten worden. t metselwerk is op vele 
in? M é^eheurd, de bakstccnen rnnmslijlc n dreigen olie in te storten, cen 
len 1 r i e < l s z o ° beschadigde geschilderde glazen geheel zoude vernie-

«rin t-'" ut''js t brokkelt af en enkele deelen der  houtconstructie eischen 
ken ^l" 1 '  ' l l ' r s l c ' - Nu '*  m c t inachtneming van dc grootste zuinigheid, geble-
et v V u u r uitvoeren der  aller  noodzakelijkste werken aan het gebouw 

'  r e 8 t i m r a , ' e der  kerkglazen eene som van circa f12000.— benoo-

( J ^ r dc e Gemeente niet in staat bleek zelfs met opoffering der 
"itikh '  m ' ^ ' '  d e "oodige gelden bijeen te brengen om het gebouw in 
n r k ' \ | U S t " a t , c brengen, hegon zij  te wanhopen aan het behoud harer 

r  juist op dat oogenblik kwam uitkomst en werd het uitzicht 

geopend dat de herstelling ter  hand zou kunnen genomen worden : Een 
vermogend Amerikaan, afstammeling van ren vroegoren bewoner  van dit 
dorp, die in de eerste helft der  17e eeuw naar  Amerik a emigreerde, de heer 
Willia m C. Schermerhorn te New-York, trotsch op zijn (ludllollandsche 
afkomst cn gehecht aan de bakermat van zijn geslacht, verklaarde zich be-
reid de helft in de restauratiekosten van dc kerk, met inbegrip der  geschil-
derde glazen, tot een maximum bedrag van 2500 dollars (ruim f 6000. ) 
bij  te drogen, mits de tweede helft door  anderen werd bijeengebracht. 

c r  van Binuenlandsche Znken tot wien kerkvoogden zich om 
steun gewend hadden, met deze vorstelijke aanbieding in kennis gesteld, 
beantwoordde het aanzoek van gemeld College met een schrijven, dat de 
gegronde hoop doet ontstaan dat het k ons zyne medewerking niet znl 
onthouden. Zijn e Excellentie stelde intusschen zeer  terecht als voorwaarde 
vnn eventueele hulp, dat, behalve de kerk zelve, ook particulieren zouden 
bijdragen en het is daarom, dat wij  ons vrijmocdiglij k tot 1 wenden om finan-
tieclc hulp. e kerk zelve is noodlijdend ; met de uiterste krachtsinspanning 
kon in de gemeente een bedrag van ƒ 250.— toegezegd worden, hulp moest 
dus vnn buiten komen; cn waar  een vreemdeling zóó goed vóórgaat, zal, wij 
twijfelen er  niet non, in Nederland het ontbrekende spoedig gevonden worden. 

e bijdrage hoe klein ook is ons welkom; elk onzer  stelt zich gaarne 
bereid de giften in ontvangst te neincn. 

Wi j  besluiten met de aanhaling van een opschrift voorkomende in de kerk, 
dat bij  de inwijdin g daarin werd geplaatst: 

ii ! staet wat stil cn recht beslet, Wat van de -
„mcer d geschied Strak werd gesteld dit schoon gebouw, 
„met sulcken ijver  ! niemant sou beschrijven eonucn : Tder vrucht  liefde 
iit'ti  deed sooreel hij mocht" 

Jhr . . W. E JONGE, Voorzitter . Burgemeester  te Schermerhorn. 
J B . E , Secretaris, Gemeente ontvanger  te idem. 
Jhr . B. W. 1'. VA X , Penningmeester, Conservator  van het 

Nedcrlandsch , te Nieuwcr-Amstel, Parkweg 89. 
P. B. J . , lid van het bestuur. d der  2c , te llnnrlem . 

. A. , lid van het bestuur, Predikant te de . 

P J S V  A G. 

e bepalingen voor  den reclame-wedstrijd, waarvan wij  in cen vorig 
nummer melding maakten, luiden als volgt : 

1. Aan dezen wedstrijd kunnen deelnemen alle schilders cn teekenaart 
in Nederland. 

2. Zonder  de mededingers te willen binden aan cen bepaalde branche 
van industrie, zal de voorkeur  worden gebracht aan de volgende : </. wijnen 
cn likeuren ; b. thee ; e. kotllc ; d. sigaren ; sigaretten ; f. brood ; g. steen-
kolen ; //. briqnetten; i. sasnrantiewezen; t. verlichtingsartikelen; /. bier; 
m. minerale wateren ; u. koffers cn tossehen ; o. vleeschwaren ; p. transport 
en verhuizing ; q. - en c ; . n ; -. velocipedes; 
t. sportnrtikelcn ; n. chocolade en cacao; r. verwarmingsnrtikelen. 

3. Voor de ingezonden teekeningen worden prijzen uitgeloofd vnn 100, 
75, 50 en 25 gulden ; de bekroonde ontwerpen blijven het eigendom vnn 
de redactie, terwij l onu de mededingers wordt overgelaten tc beslissen, of zij 
voor  dien prij s hun ontwerp al dan niet willen afstaan. 

4. e mededinging moet bestaan uit twee teekeningen, waarvan de 
eene geschikt moet zijn ter  reproductie lnngs foto-zineographisebeu weg (tee-
kening op carton met O. 1. inkt) , de andere uitgevoerd in vij f kleuren, 
geschikt voor  steendruk. e eerste moet geteekend worden op grootte van 
45 bij  32,5 . ; dc tweede van 36 bij  26 . 

5. Teekeningen op deze prijsvran g worden ingewacht vóór 15 r 
c.k. ten kantore vnn het blad, t no. 344, Amsterdam. 

6. e ingezonden teekeningen zullen worden beoordeeld door  een jur y 
van kunstenaars en vertegenwoordigers der  verschillende industriëele branches, 
die nader  zullen worden bekend gemaakt. 

7. e teekeningen moeten voorzien zijn van cen motto cn verzegeld 
couvert met hetzelfde motto, waarin naam cu woonplaats van den inzender. 

S. e ingezonden teekeningen zullen op nader  te bepalen dag en plaats 
publiek worden tentoongesteld. 

Bladen, die met ons het belangrijke van den wedstrijd inzien en hiervan 
in hunne kolommen melding maken, worden beleefd verzocht ons cen 
exemplaar  van dut nummer te doen toekomen. 

 reductie ven »de Cloten", 
Q l B R O I D I B S . 

PPvOEVEN V A N B W A A . 

n de vergadering van 4 Nov. 11. van de Ned. . 
ter  bevordering van Nijverheid alhier, hield de heer . . 
Boersma uit den g een voordracht over  «veredeling 
van het ambacht door  proeven van bekwaamheid." 

Spreker  gaf een kort historisch overzicht van de zaak 
en wees er  o.a. op dat dit onderwerp het eerst is besproken 
in een vergadering van de  van  te 
Purmerend in '80 en in Arti  et  in den . 

d was een pogram van eischen vastgesteld 
voor  examens in de verschillende vakken voor  candidaat-
meester  en candidaat-gezel. e voornaamste dezer  eischen 
waren aan de praktij k ontleend, hoewel theoritische kennis 
en bekwaamheid in het teekenen ook vereischt werden. 

n hadden berekend, dat voor  cen grondig 
ouderzoek in de verschillende vakken noodig waren, voor 
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een timmerman 12 werkdagen, voor  een meubelmaker  4 maan-
den, voor  een smid 12 weken, voor  een koperslager  8 dagen 
en voor  een schilder  8 dagen. 

e wij/.e waarop men zich voorstelt den graad van be-
kwaamheid te nieten, zal zijn, dat men punten geeft voor 
de verschillende onderdeden. 

Voor  het practisdie gedeelte zijn dus voor  de verschillende 
vakken, min of meer  lange tijden bepaald, en daar  het niet 
mogelijk was bijv . den meubelmaker  4 maanden in den g 
te laten komen, besloot men sub-commissies of rondreizende 
commissies te benoemen. 

e heer  Boers ma werd het vorig jaar  opgedragen een 
rondreis te doen, om de zaak in den lande nader  te be-
spreken en misverstand uit den weg te ruimen. j  gaf 
daarvonr  zijn vacantietijd en bezocht in den zoiner  ongeveer 
een twintigta l plaatsen. 

e vermoeiend, zeide hij , die campagne somtijds ook was, 
toch zie ik er  met voldoening op terug, omdat ik zooveel 
steun vau vaklui eu ook van particulieren heb ondervonden. 

Zeker  had ik wel met eeu 50-tal candidaten op mijn 
lijstj e kunnen terugkomen, maar  door  verschillende omstan-
digheden viel er  een 20-tal af, waarvoor  er  echter  op andere 
wijze weer  10 in de plaats kwamen. Van deze 40 personen 

gaf zich */« °P TOor u e n gr f t 8 ( l  V f t n Se z eb "/s v o o r ^ e n 

van meester.  eerste examen zal in r  plaats vinden. 
t getal is voor  het begin voldoende. Zal het voor  de 

candidaten geen gemakkelijke taak ziju het diplomn te be-
halen, voor  de commissies die dit beoordeelen moeten is 
het eveneens moeilijk onder  zooveelen de meest bekwamen 
uit te zoeken. 

e heer t voerde in het weekblad Nijverheid een 
polemiek met een der  leden der  commissie, waarin hij  als 
zijn meening te kennen gaf, dat het afleggen van proeven 
van bekwaamheid geen nut zou stichten, doch dat er  veel 
meer  was te verwachten van de opleiding van leerlingen 
aan de ambachtsscholen en het leerlingstelsel. 

Zooals de heer  Nolting het heeft uitgedrukt , is de Neder-
landsche werkman bekwaam genoeg zonder  examen, doch 
het publiek geeft steeds de voorkeur  aan buitenlandsch werk. 

e heer  Boersma zeide dat juist daarom een onderschei-
dingsteeken nutti g is, daar  dan het publiek de goeden van 
de minderen zal weten te onderscheiden. 

Geeft dus den patroon een onderscheidingsteeken tegen-
over  het publiek en deu werkman een tegenover  werkgever 
en publiek. 

Spr. zeide dat volgens ziju meening het streven der 
werklieden tegenwoordig te veel is een lever en motie in 
plaats van het doen uitkomen van het individu ; dat zij 
zich te veel op den voorgrond plaatsen als staatsburger  en 
niet nl« werkman. 

t allen eerbied voor  het massale, bij  ons staat op den 
voorgrond de ontwikkeling van bet individu . 

Spr. ging hierop na de houding van den Ned. Schil-
dersbond tegenover  de zaak der  commissie. t heeft hem 
getroflen, hoe ook de schilders zich hebben laten beheer-
schen door  een vrees waarvan de gegrondheid moeilijk kan 
worden aangetoond, de vrees, dat de positie van den patroon 
daardoor  meer  eu meer  zou worden ondermijnd. 

n deukt altijd , wanneer  men zegt, dat wij  de gilden 
weer  willen invoeren, aan den tij d waarin de gilden wer-
den opgeheven, maar  ik zou werkelijk wenschen, dat wij 
wat konden terugkrijgen van den gezonden geest, die voor 
dien tij d in de gilden heerschte; ook zou ik willen, dat 
wij  een leerlingwezen terug kregen, zooals dat toen bestond ; 
niet in de l* e eeuw, want toen was het ontaard, maar 
vroeger  in de 13e en 14e. 

Wanneer  men het zoover  kon krijgen , dat de leerling 
in de werkplaats voldoende kan worden opgeleid, dan kun-
nen de ambachtsscholen zeker  worden gemist, en wij  willen 
daaraan gaarne medewerken. 

Spreker  wijst er  vervolgens op, dat onze vakliterntuu r 

voor  den ambachtsman nog zeer  gering is ; wel zijn er 
populair  geschreven werken op dit gebied, maar  dat j s het 
niet wat de vakman moet hebben. Op het gebied van vak. 
boeken, die uit de vakmannen zelf moeten voortkomen, j s 

men in de laatste 40 a 50 jaar  zeer  te kort geschoten. 
Voor  het timmeren bijv . is bet in 1833 verschenen Jland. 
boek voor de bouwkunde van Van lleusden nog hel beste-
voor  de smeden een boekje, genaamd Vink de smid, dat 
ook al een 20 jaar  oud is en de sporen draagt, uit het 

h vertaald te zijn ; eeu echt Nederlandsoh handboek 
voor  den ambachtsman is dringend noodzakelijk. 

Na deze voordracht hu de Voorzitter  een schrijven voor 
van den heer  Westerouwen van , die verhinderd 
was ter  vergadering te komen, waarin hij  zich op verschil-
lende gronden verklaarde tegen de examens voor  den am-
bachtsman, o. a. omdat zij  een slechten maatstaf zijn voor 
de beoordeeling van bekwaamheid, nooit algemeen genoeg 
kunnen worden om blijvende waarde te verkrijgen en niet 
voldoende zijn voorbereid. 

e Voorzitter  wees er  op, dat in den laatsten tij d de 
regeeriug wel eenigszins is voorgegaan met het afnemen van 
examens in den geest als door  deu heer  Boersma bedoeld, 
bijv . de examens voor  machinist te koopvaardijvloot, die 
echter  nog geheel facultatief zijn. 

Van het debat maakte de heer  G. Voogt allereerst gebruik 
om te betoogen, dat het opleiden vnn leerlingen in de 
werkplaats onmogelijk is, omdat in den tegenwoordigen tijd 
het werk te gejaagd gaat en de gezel geen tij d heelt zich 
met den leerling te bemoeien en de patroon zich te veel 
met zijn gezellen heeft bezig te houden. 

Spr, zeide het in vele opzichten met den inleider  oneens 
te zijn en verzoekt hem, daar  hij  het hier  de plaats niet 
vindt die te weerleggen, de gelegenheid te zoeken, zijn rede 
hier  in Amsterdam in een vakvereenigin*  te herhalen. 

e heer  Nolting zeide dat het geven van een onder-
scheiding als meester  of gezel toch niet zal beletten, dat 
mannen — geen vakmannen — magazijnen oprichten en 
die volproppen met werkstukken uit het buitenland. Vooral 
hier  in Amsterdam is dit het geval. 

e heer  Gatzenmeijer  meende dat eerst vakscholen moeten 
komen voor  men verder  kan komen. Openbare behandeling 
van deze zaak is dan ook het beste middel om tot het 
doel te geraken. 

n men de vakscholen niet verkrijgen van particulieren, 
dan moet de Staat er  zich mee bemoeien. 

Nadat nog een paar  heeren in debat zijn gekomen, re-
pliceerde de heer  Boersma in korte bewoordingen en g»f 
in bedenking, daar  het zeer  mocielijk is, zich duidelijk uit 
te drukken, of duidelijk het gesprokene weer  te geven, eerst 
de verslagen in de dagbladen te raadplegen, — ook lii j t 
zal dat doen — en gaarne zal hij  daarna alle opposanten 
van repliek dienen. 

T N . 

— Voor den overleden directeur  der  opcubare werken te Parijs, AJph* 8" 1 

zal een standbeeld opgericht worden. . beeldhouwer u heeft dealgenwe' 
bekende persoonlijkheid zóó voorgesteld, zooals men hem gewoonlijk 
steunende op zyn parapluic, den cilinderhoed in de hand, waarmede lii j  ccJj 
bevelend gebaar  schijnt te maken. Aan de vier  hoeken van deu W 
staan (dc beelden) een architect, een ingenieur, een schilder  en een beeld li"» v u ' r ' 

— Op de e staatsbegrooting van 1891/95 komt een post voor  JJ* 
1.1 millioen k (als eerste gedeelte der  totale som van 8 milli" 1' "  ;. ' 
voor  het oprichten vnn het gedenkteeken voor r  Wilhelm te -

e grondwerken, die het volgend jaar  uitgevoerd worden, zijn begroot op 
900.000 , het ruiterstandbeeld met sokkel op 1.8 millioen , »'"'" *  JT 
overige beeldhouwwerken is uitgetrokken 2.5 mill . , voor  de ' t " ' 1 ' l J l " , j c 

met de muurwerken aan de waterzijde 1.6 mill . , terwyl voor  versclill ,' n' ^ 
kleinere werken en voor  dc uitvoering een som van 1.2 mill . - ""°, i c' t 

is. liet monument zal geplaatst worden aan den oostenlijkeu oever  v : l , l . , n 

Spreekanaal, tegenover  een der  ingangen van het k slot; de wei
zullen zoo geleid worden dnt dc onthullin g op 22 t 189"  zal knn»e 

plaats hebben. 

E G N». 46. G 18  1893. 

E V A N A ET A : 

. G. JANSEN, 6. A . , W . T C Z N . , 
. E  en P A U  J . E . 

Bijdragen te adresseeren aan den r W. T C Z N . , 
Jtegnliersffracht 120 te Amsterdam, en al wat dc Administrati e van 
het Genootschap betreft, aan den len S American hotel te 
Amsterdam, 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. e jaarlijksch e contributi e 
voor  het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . f 12.— 
n kunstlievende leden  10.— 
i / buitenleden » 7.50 

N V A N T . 

. Op de prijsvraag naar  een ^  voor eene 
Bouwku?ist-/entoons/elling" zijn zes antwoorden ingekomen 
onder  de motto's : nA",  u Beschutten", n Halve maan", 
ulmpirer",  en «Stable." 

e ontwerpen zijn in het Genootschapslokaal tentoonge-
steld. 

2e. e inzendings-termijnen voor  de overige voor  1893/94 
uitgeschreven prijsvragen zijn : 

«Schildersatelier" 11 . 1893. 
i/Gebouwen Tentoonstelling Hotelwezen" 16 . 1893. 
 Woonhuis op onregelmatig terrein"  3 Jan. 1894. 

«Gebouw Congressen enz." 12 t 1894. 
e teekeningen moeten op de inleveringsdagen vóór 12 

°ur  des middags franco worden toegezonden aan het adres 
'an den len Secretaris, American l te Amsterdam. 

Namens het Bestuur, 
 Secretaris, 

O W . . 

A ET . 
995e GEWONE G VAN , 

15  1893. 

Na de opening der  vergadering door  den Voorzitter , 
berden de notulen, na eenige aanvullingen van de zijde 

den heer  A . N . Godefroy, over  het tijdstip , waarin de 
*»omontische bouwwerken zijn ontstaan, goedgekeurd. e 
Wond was hoofdzakelijk gewijd aan de bezichtiging van 

e serie opmetingen van oude Groniugsche kerkjes in 
"aksteenbouw, door  den heer  C. . Peters, -
meester  te 's-Gravenhage, opgemeten, opgemeten, bestudeerd 
* a in teekening gebracht. t een vóórwoord leidde de 

e ef Peters deze collectie bij  de leden in. 

opmetingen, die ik u ter  bezichtiging aanbied, zeide 

spreker  o.a., geven geene monumenten van Europeesche 
vermaardheid weer. , de op papier  gebrachte 
gebouwen munten uit door  eenvoud, ernst en bescheiden 
afmetingen. Echter  zijn ze de bezichtiging te over  waard, 
want ze vormen eene aanvulling voor  de geschiedenis der 
Nederlandsche bouwkunst. En die aanvulling heeft ze meer 
dan noodig, want eene goed geschreven, logisch, anatomisch 
ontwikkelde geschiedenis onzer  Vaderlandsche architectuur 
bestaat helaas nog niet. Een betrouwbare gids in het acht-
baar  verleden wordt nog steeds gemist. Wel gaf W . C. 
Timmerman in 1843 zijne //Geschiedenis der  middeneeuwsche 
bouwkunst"  uit, schreef B. . Büchler  in 1845 zijne 
//Bouwkunst in ons Vaderlaud" , komen in oude almanakken, 

e e Warande", e , //Eigen , 
de uitgave der j  tot bevordering der  Bouw-
kunst"  opmetingen en mededeelingen voor  over  nationale 
bouwwerken, verraste . Galland ons met zijne //Geschichte 
der n Baukunst und Bildnerei" , liet de com-
missie van s het bij  enkele uitgaven van haar 
werk, maar  dit alles vormt geen geheel, is geen aaneenge-
schakelde keten, geen volledige wegwijzer  in het grij s ver-
leden onzer  architectuur. We missen zelfs, ging spreker 
voort, tot uu toe een completen inventaris op kunstgebied. 
Eigenlijk is Baedeker  in deze nog de beste raadgever. e 
geheel anders is het met de Franschen, de Belgen, de 

s gesteld, die de bronnen voor  het grijpen hebben. 

r  de Vereenigingen en Genootschappen in ons Vader-
land dan ? Ze houden vergaderingen, tentoonstellingen, 
excursies, schrijven prijsvragen uit, maar  wat hebben ze 
voor  de historie van onzen nationale» bouwstijl gedaan ? 
Zelfs gaat het zoo ver, dat Prof. e te r  maar 
voetstoots durf t beweren, dat wij  voor  de 14e eeuw geen 
baksteen-architectuur  bezaten. Wie staat er  op, om deze 
bewering te logenstraffen ? e vraag, vervolgde de heer 
Peters, heeft mij  tot U gebracht. Zonder  te willen beweren, 
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dat Prof. e met voorkennis onwaarheden verkondigt, 
waarvoor  hij  te hoog staat, had hij  toch beter  gedaan den 
wandelstaf ter  hand te nemen en ons land, voornamelijk de 
provincie Groningen te doorkruisen, vóór en aleer  hij  het 
vonniste. Ook om over  het geheel meer  waardeering voor  onze 

e meesterwerken te verkrijgen , voor  een dom te 
Utrecht, een St. Jan te 's , een St. Servaas 
te . Ook om van de dwaling genezen te worden, 
dat die e kooplui alle bouwkunstig talent missen, 
dat hun architectuur  slechts importwaar  was en is. Ons 
land had eeu eigen bouwkunst en een eigen bouwmaterie, 
al was ons land een van de laatste in de ri j  bij  de ontwik-
kelings-geschiedenis. Zoo wij  werken van vóór den tij d der 
Noormannen verlangen, we zouden den bodem van Noord-
en Zuiderzee moeten onderzoeken. Ook het e 
tijdper k gaat voorbij , zonder  noemingswaardige sporen te 
hebben achtergelaten. Uit het e tijdper k bezitten 
we de kapel op het //Valkhof"  te Nijmegen en eene zaal 
in St. Servaas te . r  wat brachten andere 
landen vóór het jaar  1000 voort, ë uitgezonderd, dat 
land bij  uitnemendheid, dat reeds drie kunstperioden achter 
den rug had : de Etruskische, de e en de -
bardische tijdperken. Na 1000 komt er  verandering, dit is 
een kenteringsjaar. e redenen zijn hiervoor  op te geven. 
Eerstens was bet jaar  voorbij  gegaan zonder  dat het laatste 
oordeel geveld was en de vaderen herademden na de zoovele 
uitgestane angsten. 

Tweedens hadden in ons land de Noormannen hunne 
strooptochten gestaakt, de welvaart herleefde met de vrijhei d 
en de kunsten volgden. Ten derde werkte het ontstaan der 
kloosterorden de kunst in de hand, zij, de kweekplaatsen 
voor  kunst en wetenschap. Nederland ontwaakte. Geeu 
plaatsje zoo klein of het wilde zijn eigen kerkj e hebben, 
van hout, van tufsteen, van baksteen. Ze bezat Friesland 
er  reeds enkele in de 11e eeuw. Eerst waren ze nog erg 
ruw en primitie f en klein, maar  langzamerhand werden ze 
grooter, de openingen breeder, een klein siernisje bracht 
wat levendigheid aan, de daggen werden schuin en dieper 
en een begrip van eene baksteenprofileering werd geboren. 
Eerst werden de kerkjes overdekt inet houten zolderingen, 
langzamerhand kwam voor  de nis een gewelf in de plaats, 
het schip volgde met de zijschepen, toen werd het gebouw 
in de lengte in travée's verdeeld, met eigen koepelgewelven 
overdekt, schub- eu meloeu-vormige gewelven werden afge-
leid, het kruisgewelf ingevoerd, het stergewelf toegepast. 

Ook de inwendige ordonnantie werd rijker , bogen en pi-
lasters werden aangebracht, zelfs de open dakgallcrij , zoo 
kenmerkend voor  de kerken aan den , voud hare be-
wonderaars. En het materiaal was zoo nationaal mogelijk — 
baksteen. Zoo bezit de provincie Groningen nog een honderd-
tal oude kerkjes, waarvan een vijftigta l merkwaardig en 
een vier-en-dertig-tal overwelfd zijn. En deze kerkjes, van 
af de eenvoudigste tot de meer samengestelde, bewijzen dat 
Groningen eene eigen architectuur  had, niet ingevoerd en 
overgenomen, maar  bene, die zich op den bodem zelf ont-
wikkeld heeft, die vormen heeft geschapen uit het materiaal 
aan deu bodem ontleend, en die zich heeft opgewerkt tot 
aan bet tijdvak der  renaissance en daarmede is geëindigd. 

e sloot de spreker  zijne hoogst belangrijke voor-
dracht en een warm applaus getuigde van de groote belang-
stelling, waarmede ze was aangehoord. 

Ook de heer  A . N. Godefroy getuigde vau zijne groote 
ingenomenheid met het gesprokene, en voegde hieraan toe, 
dat reeds meermalen pogingen zijn aangewend om de mate-
rialen voor  eene beschrijving onzer  Vaderlandsche architectuur 
benoodigd, te verzamelen. e j  tot bevordering 
der Bouwkunst"  uatn reeds hiertoe vóór 40 jaren het ini -
tiatief, maar  de resultaten zijn luttel geweest. Wel was er 
de goede wil, maar  de medewerking heeft geheel ontbroken, 
en zelfs thans schijnt „d e "  de uitgave van de 

oude gebouwen als afzonderlijk werk te hebben opgeheven 
en de platen bij  't Weekblad te voegen, eene regeling, die 
de heer  Godefroy betreurt, en waarover  hij  dan ook zijn 
leedwezen aan „d e "  heeft te kennen gegeven. 

e heer  Peters liet daarop zijne opmetingen en teekeningen 
der oude Groninger  kerken circuleeren, zijnde een vijftigta l 
zeer  serieus uitgevoerde platen, te zameu vormende eene 
zeer  belangrijke bijdrage tot de geschiedenis onzer  nationale 
baksteenbouw. 

t een warm woord van hulde voor  zijn omvangrijken 
arbeid, bedankte de voorzitter  den heer  Peters vo>r  zijne 
kunstbeschouwing en ziju vóór woord, en hij  sprak daarbij 
de hoop uit, dat het Genootschap zeker  niet zal willen 
achterblijven, om, waar  het kan, de uitgave eener  derge-
gelijke collectie vaderlandsche kunst te helpen bevorderen. 

Tevens verklaarde de heer  Peters zich bereid, om zijne 
voordracht voor  het weekblad af te staan. 

e voorzitter  deelde daarop nog mede, dat de volgende 
spreekbeurt zal vervuld worden door  den heer  Jhr . van 
Nispen tot Sevenaar  te Amsterdam, met het onderwerp: 

,,/)e opbeuring van den stand en van het vak der hand-
werkslieden" 

J A P A N E  U N S T. 
(Vervolg van bh. 194.J 

Onze tij d boogt gaarne op oorspronkelijkheid en haat 
niets zoozeer  dan herhalingen en van het verleden verkregen 
voordeelen ; men wordt gekweld door  de ingeschapen neiging 
naar  het onbekende en verlaugt sterk naar  nieuwe gewaar-
wordingen, nieuwe beweging; waarom zou men zich dan 
niet laten innemen door eene nationale kunst uit zuiver 
natuurlijk e gronden voortgesproten, door  eene kunst die uit 
het nog onbewerkte natuurvoortbrengsel, ouder  aangename 
vormen gebracht, een voortdurend genot voor  den geest en 
oneindige verrukkin g voor  het gezicht te voorschijn weet te 
brengen ? 

e Japansehe kunst lacht ons toe door  hare overeen-
stemmende punten en door  hare verscheidenheid, door  hare 
gelijkvormigheid van aard en door  het contrast harer  principes 
met de westelijke ideeën ; dat wil zeggen dat ze indruk -
gemaakt heeft door  hare eenvoudige tecdere bekoring, door 
hare vindingrijk e verbeelding, door  hare eigenschap van 
goed zien, met eeu zweem van twijfe l en spot, door  haar 
afgerond individualisme, maar  vooral voelen we ons er  toe 
aangetrokken omdat ze de ware uitdrukkin g is van een 
overgevoelig volk, want iu heu is alles intuiti e en voor-
treffelijkhei d die zich verbiudt met de frischheid van ont-
vangen indrukken van het oogeublik. 

r  dat aantrekkelijk e te willen volgen, is de Japausche 
kunst als voorbeeld gesteld en erkend. e rapporten der 
gehouden tentoonstellingen zijn daar  om te bewijzen dat het 
keizerrij k steeds vooruitgegaan is in die toongevende rol; 
men kan verzekerd zijn dat juist die gehechtheid der 
Japanners aan alles wat het hunne is, aan datgene wat zich 
binnen de grenzen van hun openbaar  of particulier  leven 
beviudt, zonder  neiging naar  het uitheemsche, veel heeft 
bijgedragen tot het gevoel van waardeering der  westelijke 
volken en tot de aanhankelijkheid der  aangrenzende landen. 

t men bovendien in Japan den oorsprong niet zoeken 
van dat gevoel van élegantie, dat men terugvindt in de 
vrouwenstanden, van die voorliefde voor  het te kennen geven 
van iets door  gebaren, vooral bij  tooneelvertooningen, zekere 
manier  in de perspectief die ons (schijnbaar) de natuur  i» 
vogelvlucht te zien geeft, en eindelijk de wijze van voor* 
stellen eener  opeengepakte volksmenigte als eene onstuimig* 
mcnschengolving ; hebben hunne prenten met de zoo karakte-
ristieke voorstellingen ons niet gedwongen meer  waardceriBj" 
tc gevoelen voor  het vermogen om uitdrukkin g te leggen "j 
hunne lijnen en omtrekken, voor  den smaak om op 

c e st eenvoudige wijze als in de volmaakste volkomenheid 
voor  te stellen, door  een enkelen omtrek een karakter  te 
teekenen. 

En verdienen deze kunstenaars van het Oosten, zoo bij 
uitstek bekwaam in het weergeven van ontvangen indrukke n 
(impressionisten dus) en tegelijkertij d toegerust met een 
sterk gevoel voor  kleur  en licht, dan niet dat de kunste-
naars van het Westen hen huldigen en een open oog heb-
ben voor  het lichtend kleurenspel dier kunst, en moeten 
dezen zich niet aangespoord gevoelen tot de (vooral niet 
oppervlakkige) beschouwing van het zoo volmaakt persoon-
lijk e dier  kunst, waar  zij  gebeurtenissen, voorvallen, typen 
cp hunne eigenaardige, krachtige, telkens gevarieerde wijze 
voorstellen en zullen ze dan tenslotte den Japanschen kun-
stenaar  niet eene plaats geven in de eerste rangen der 
voorgangers van het gezonde impressionisme ? 

(Wordt vervolgd.) 

P. J. E J. 

N VOO . 

Be 3de voordracht voor  werklieden werd Vrijda g 10 No-
vember  gehouden. Als spreker  trad op de heer  J. . de 

, directeur  van de l voor  kunstnijverheid. 
n een boeiende en met groote aandacht gevolgde causerie 
gaf de heer  de f eeu overzicht van de n ; 
de wording en ontwikkeling der  verschillende genres en van 
de overgangstijdperken werd uitvoerig nagegaan en ten slotte 
vrees de spreker  op de bizondere karaktertrekke n wan rui t de 
verschillende tijdperken te herkennen en van elkaar  te 
onderscheiden waren. Eeu fraaie en uitgebreide collectie af-
beeldingen lichtte het gesprokene toe. 

Na afloop der  voordracht richtt e de Voorzitter  eenige 
woorden van dank tot den spreker, zoowel namens de aan-
wezigen als namens het Bestuur  van het Genootschap, voor 
de welwillendheid waarmede de heer  de f aan de uit-
noodiging tot het vervullen van een spreekbeurt had gevolg 
gegeven. 

e volgende spreekbeurt zal worden vervuld door  den 
heer  W. B. Wierink , directeur  van de l van 
de . voor  deu Werkenden Stand. 

G G T 's . 

Gehouden 10 Nov. 1893. 

e voorzitter, de heer  du lïieux opende deze eerste vergadering in dit 
seizoen en deelde daarbij  mede, dat de vergadering iu Oetober  j.1. door  toe-
vallige omstandigheden niet had plaats kunnen vinden, doch dat deze wellicht 
«W ecne buitengewone vergadering in r  zou worden ingehaald. 

a werden een tiental nieuwe leden aangenomen. p werd het woord 
"egeven aan den heer . J . Th . , welke dezen avond zou spreken 
°wr  «Arbeidsduur cu arbcidsloou."  Spreker  merkte allereerst op dat dit 
vraagstuk in den laatsten tij d vele gemoederen in beweging houdt, eu dat hij 
ftlve ook reeds menigmalen dit punt had behandeld, o.a. in het Sociaal 

 Spreker  vindt het nu des te aangenamer, dat hy dit ouderwerp 
Jnatht behandelen in een krin g van deskundigen, welke mede kunnen werken 
tot de oplossing van dit belangrijke deel der  sociale quacstie. Spreker wees 
"opdat een lange arbeidsduur  van dikwijl s 30 uur, zooals dit het geval is 
'j  bakkers enz. nadeelig moet werken op den werkman en dal hem ten 

tniaite een rustdag in dc week wordt gegeven, al is het dan niet de Zondag. 
1 net kort dat een lange dagtaak nadeelig werkt op het individu , zijn gezin, 
1 0 n en dc cliënten, kortom op de geheele maatschappij. Aan de hand 

w Professor  Brenturo werden verschillende van deze stellingen door  spreker 
a h a ' ' ' '  i n k ° n z ' c n ^ 8 a r ° y n ' e t vereenigen met de stelling dat een lange 

teidsdunr den werkman terughoudt van drankhuizen enz. cn elzoo nutti g 
' w > "  'le maatschappij. e arbeid cn kari g loon, dus bijgevolg ook kari g 

scl, verzwakken geest en lichaam. Goede voeding is een eerste vercischte 
?*'den arbeid, dit bleek o.a. uit statistieken door  dr . n overgelegd, 
"' J lage tarweprijzen veel meer  werd geproduceerd. n Engeland wordt 
>etr. ° c ^ begrepen, daar  zijn dc loonen hoog, maar  ook nergens wordt 

jjrj*"ge r  geproduceerd dan daar. r  verschillende dezer  voorbeelden 
void'™ S ' i r i ' t , ' r ' ° '  l ' e conclusie, dat de arbeider  by korteren arbeidsduur 
goefft''  l n o e '  v e r n ' 1 0 , 1 1 ' n "tj n onderhoud te voorzien, en dat dit ten 

'kom t der  geheele maatschappij. Nadat door  den spreker  gelegenheid was 
Wil l u l "  a t u " t , waarvan door  geen der  aanwezigen werd gebruik gemaakt, 

n '  l '  v o o r z ' " c r , namens alle aanwezigen, den heer n voor  zijne 
bssej?? r c a c '  P a l l l ! e a o o r o e n 'l'feker  gegeven, werd benut tot het 
den , i 0 U W < : 1 1 , a e r schoone collectie decoratieve teekeningen, vervaardigd door 

u'er  C. . Stal en ter  kunstbeschouwing afgestaan. 

E E N  V A N T W E E . 

Bij  het onderzoek van hoofdstuk V in de afdeelingen der  Tweede r 

werd uitvoerig van gedachten gewisseld naar  aanleiding van een nieuw mu-

seum voor  natuurlijk e historie. 

t groote bezwaar  was het hooge bedrag der  kosten, die met de verwar-

mingstoestellen en het ameublement niet beneden 21/, millioen zullen blijven. 

n was huiverig op zulk een grootsch plan in tc gaan, te meer  waar  ook 

andere inrichtingen (o.a. een nieuw ethnografisch museum) hare eisehen heb-

ben. n zou daarom van deskundigen w illen weten of niet op meer  beschei-

den voet aan de eisehen der  wetenschap zou kunnen worden voldaan. Ook 

verzoekt men van de g opgave van de kosten van soortgelijke gebou-

wen in het buitenland en overlegging van het verslag der  commissie van 

1877, die indertijd , in verband met een eventueel te stichten museum, een 

onderzoek heeft ingesteld ook in het buitenland. 

n alle afdeelingen werd voorts vri j  algemeen bijzondere nadruk gelegd 

op twee punten: 

n de eerste plaats wenschte men zich voor  deze gewichtige aangelegenheid 

ook de kennis en ondervinding van andere deskundigen dan de ofllcieele 

raadgevers der g ten nutte te maken. t alle waardccring van de 

verdiensten dier  ambtenaren, achtte men dit , waar  het een zoo kostbaar  ge-

bouw betreft, geraden. Velen wensehtcn alsnog eene prijsvraag voor  het beste 

plnn te doen uitschrijven. Waar dergelijke grootschc gebouwen van e 

gesticht worden, is het wenschelijk aan de vele architecten in den lande de 

gelegenheid te geven mede te dingen cn hunne krachten daaraan te wijden. 

n de tweede plaats drong men cr  met klem bij  de g op aan, 

deze aanvrage alsnog uit de bcgrooting tc lichten en de zaak bij  een afzon-

derlij k wetsontwerp aanhangig tc maken, al ware het alleen uit deferentie 

voor  de Eerste , die, wanneer  zij  over  deze hoogst belangrijke uitgave 

bij  de gewone bcgrooting moest beslissen niet anders don door  verwerping 

der geheele begrooting de aangevraagde gelden zou kunnen weigeren. Boven-

dien wordt het allengs meer  gebruikelij k zoodanige groote uitgaven niet als 

gewone begrootingspost, maar  bij  afzonderlijke wet te votecren. n herin-

nerde onder  anderen aan het wetsontwerp tot verbetcriog van den n 

cn , aan dat betredende dc brug bij , enz. 

 „de Ami ter dammer". 

G T O T G VOO N E N . 

Beschermvrouw: . . dc . 

Aan het bestuur  der  «Vereeniging tot Opleiding voor  Ambachten cn 

Beroepen"  is gebleken, dat het bestaan en doel dier  vereeniging bij  velen, 

wier  medewerking en tinantieele steun op zeer  hoogen prij s zouden gesteld 

worden, nog onbekend is. m nemen de ondergeteckenden de vrijhei d 

U met het streven cn werken der  Vereeniging bekend te maken. 

Jongens cn s van alle gezindten, die met vrucht het onderwijs op 

de lagere school gevolgd hebben en wier  ouders minvermogend zijn, kunnen 

zich by ons aanmelden om, als pupil der  Verecniging, tot een ambacht of 

beroep opgeleid te worden. 

Word t ccn candidaat aangcuomen dan wordt hem een onzer  medewerkers 

toegevoegd als ftafroon, die voortaan zijn gedrag en vorderingen nagaat, hem 

bijstaat met raad cn daad en ook door  zijn zedelijkcn invloed medewerkt aan 

de vorming van den hem toevertrouwden pupil . 

Gaarne vestigen wij  de aandacht op het streven dezer 

Vereeniging; dat zij  met succes werkzaam is blijk t genoeg-

zaam uit het steeds toenemend aantal leerlingen, dat in 

1885 19 bedroeg en nu reeds is gestegen tot 287. 

e oproeping tot het verleenen van financieelen steun aan 

de Vereeniging zal, vertrouwen wij , niet te vergeefs zijn 

geweest. n der  Vereeniging contribueeren jaarlijk s van 

f 4.— tot f 25.—. s zijn zij  die jaarlijk s minder 

dan f 4.— bijdragen, of een gift in eens aan de Vereeniging 

schenken.  adres van den 2den Secretaris, den heer 

n G. Jurriaans, is t 24, Amsterdam. 

E N. 

E r is waarschijnlij k cene reorganisatie tc wachten van het Bouwkundig 
Weekblad, orgaan der . tot bevordering der  bouwkunst."  Naar  aan-
leiding van een voorstel der  hecren Ed. Cuijpers c.s. werd door  het 
hoofdbestuur  eene commissie benoemd, bestaande uit de heeren: . P. 
Berlage, Edunrd Cuypers, i Evers, Jurriaa n , J. . de , F. 
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J . Nieuwenhuis, C. B. Posthumus , J. Verheul , C. T . J. 
s r  en P. du u Fzn., om hierover  van advies te dienen. 

n het rapport dezer  commissie wordt voorgesteld van het orgaan tc 
maken een geïllustreerd weekblad, waarin alle thans vnn wege de j 
afzonderlijk verschijnende uitgaven zullen worden opgenomen. Ongeveer  elke 
weck zal het Weekblad eene plaat geven, volgens de nieuwste en beste pro-
cédés, schetsen, teekeningen of lichtdrukke n naar  de natuur  van oude cn 
nieuwe gebouwen in binnen- cn buitenland; fragmenten cn détails, bekroonde 
en niet-bekroonde antwoorden op prijsvragen, albecldingcn op kunst-, technisch 
en industrieel gebied, en daarbij  clichés naar  schetsen en photograpliieën als 
illustratie s tusschen den tekst. 

Als tekst zal het weekblad bevatten : een officieel gedeelte, handelingen van 
bestuur  cn afdeelingen der , personalia; behandeling van actuccle 
zaken op het gebied van bouwkunst en aanverwante kunsten; bespreking, 
resp. kritie k van nieuw uitgevoerde werken iu het binnen- en buitenland, 
het overnemen van belangrijke uittreksels uit buitenlandschc cn andere tijd -
schriften ; bespreking vun publieke zaken de bouwkunst betreffende, geschiedenis, 
archeologie, restauratiewerken, schoonheidsleer  cn versieringskunst; constructie, 
materialen, hygiëne, verwarming, clcctrieiteit, sociale vraagpunten, onderwijs, 
boekbeoordeclingen, enz. enz." 

t hoofdbestuur  der  maatschappij  heeft verklaard zich met het rapport 
der commissie te kunnen vcrecnigen en heeft dc noodige voorstellen op de 
agenda gebracht voor  eene buitengewone algemeene vergadering op 30 dezer 
te Amsterdam tc houden, van welker  goedkeuring het plan nu afhangt. 

— n 28stcn October  had de gemeenteraad van Nijmegen aan den arche-
oloog . . Plath, uit Berlijn , toestemming verleend om zoowel binnen 
nis buiten de bekende e kapel op het „Valkhof "  opgravingen te 
doen tot nasporingen naar  hetgeen aldaar  bestaat aan merkwaardige oudheden 
uit den n tijd . Thans echter  heeft de d dat verlof weder 
ingetrokken, wegens gevaar  voor  instorten van dit merkwaardig gebouw bij 
opgravingen binnen het gebouw tot op eene voorgenomen diepte van 6 meter. 
Er is nn alleen verlof verleend om buiten het gebouw deze opgravingen te 
doen, waarvoor  dc raad eene subsidie van f200 toestond. 

Voor dit archeologisch onderzoek heeft . Plath aanbevelingen van de 
Pruisische cn Ncdcrlandsche ; hij  wil ccn werk schrijven over 
de Plalzen.  v. tl. D. 

T N . 

— c plannen voor  de wereldtentoonstelling te Brussel, tc houden in 
1895 zijn reeds gereed. t ontwerp is van den architect Bordian te Brus-
sel, de ontwerper  ven de Anlwcrpsche tentoonstelling van 1885. 

— Voor de Antwerpsche wereldtentoonstelling zijn de , 
machinengalcrijen, enz. reeds onder  dak, bevloerd en van glas voorzien. n 
is druk bezig met den voorgevel, waarvan het geraamte in ijzer  reeds staat. 

— t bekende gildehuis voor  boogschutters op de groote markt te Ant -
werpen is nu geheel gerestaureerd, onder  leiding van den bouwmeester  Fr . 
van k ; dc St. Joris, te paard den draak bevechtende, als bekroning van 
den topgevel, is van den beeldhouwer Jcf o te Brussel. 

— t voornemen bestaat, tc Brussel, een palais dc beaux-urls te bouwen; 
ten dien einde heeft eene commissie van afgevaardigden van de Socicté centrale 
des arebitcctes te Brussel, een audiëntie bij  den minister  van schoone kun-
sten gevraagd om dezen te bewegeu dit in concours tc geven. G. n. 11. 

— t comité der  in 1900 te houden Parijsche tentoonstelling heeft de ter-
reinoppervlakte voor  het oprichten der  gebouwen vastgesteld. e ruimt e 
van 18S9, ui. het s met het Trocadcro en de Esplanade des 

s zul weer  gebruikt worden; de beide gebouwen der  schoone en 
vrij e kunsten, de „ e Central"  met achtergelegen zalen cn machinegalerij 
blijven voor  deze tentoonstelling bestaan. Verder  zal de (Jjuai d'Orsuy cn 
't Palais de l'industri e met omliggende terreinen voor  hetzelfde doel aange-
wend worden, terwij l men ter  bevordering der  goede verbinding met de 
hoofdwegen een brug over  de Seine zal maken tegenover  dc e des . 

— Tc Trie r  a/d l is dezer  dagen, bij  't opgraven van den -
meinschen stadsmuur, eene geheelc e pottenbakkerij  ontdekt. n 
heeft tot nu 10 gave ovens cn i vuurhaarden blootgelegd. e ovens zijn 
deels geheel gevuld met kruiken , nappen en schalen, deels bevatten ze scher-
ven, bronzen werktuigen en bronzen muntstukkcu. l)e bodem der  ovens is 
met plavuizen belegd. 

Eene gruote. uitgeholde ruimt e bevat eene witachtige massa, die zeker  lot 
grondstof diende voor  't vervaardigen van potten. n dc nabijheid der  pot-
tenbakkerij  vond men verder, op ecu diepte van 21/, , een n 
toren met een middellij n van 5 . cn gebouwd uit rooden zandsteen en witten 
kalksteen. n dien toren werden verscheidene menschclijke geraamten gevonden. 

E E N E V A N . 

) 

Op de plaats waar  men thans de laatste hand legt aan het nieuwe m 
Fénélon — rue Saint-André-dcs-Arts, — stond vroeger  het bekende l van den 
geneesheer  van k , — Coytier  die cr  zgnc laatste dagen iu sleet. e 
plaats doet een legende herinneren, die wij  hier  vooraf doeu gaan. 

n weet dat Coytier  zijn gezag op k deed gelden, door  hem als 
een kwajongen te behandelen. Zoo verhaalt Comines, dat bij  den vorst met 
ruwe en beleedigende uitdrukkinge n bejegende, een middel dat hem goed 

gelukte, als bewijs er  van, dat hij  met tal van eerbewijzen overladen wtr j 
en kasteelen, landgoederen en lijfrente n hem ten deel vielen. 

c lichtgeloovige monarch had zich laten overtuigen, dat hij  zijn genet,, 
heer  slechts vier  dagen overleven zou; daarom werd bij  ook met de meest, 
zorg behandeld. Evenwel, op zekeren dag had c genoeg van j] 
grove beleedigingen die zy'u geneesheer  hein naar  het hoofd slingerde en 
ontbood Tristan, die de opdracht kreeg, hem cr  van le verlossen. r 
bad hij  er  niet op gerekend dat Tristan en Coytier  het met elkaar  eent 
waren, als twee kermisdieven. e prevoost kwam wecnendc tot den koning. 
Ach, Sire, ik ween over  u, want het schijnt door  tooverij  dat gij  ütnij, 
vier  dagen uw geneesheer  overleven zult. t hij  leve ! riep de g ü j t 

maar zien wil ik hem niet meer, En hij  gaf Coytier  daarop het huis,,), 
l 'Elé|) iant "  genaamd, aan het uiteinde vin dc slad, tegen dc vestingwerk» 
aan, tusschen de Porte St. Germain en de Porie dc Buci. 

r  irok Coytier  zich terug, gevrijwaard (a 1'abri) tegen den toorn vat 

zijn kuning, zooals men toen zcide „Bagues smivcs."  — 
n moet echter  aannemen dat deze geschiedenis geheel van waarheid 

ontbloot is. Vooreerst heeft k X  nooit durven twist zoeken met i|j a 

geneesheer, uit vrees vun te moeten sterven; zelfs heeft hij  de délicate» 
zoover  getrokken, dat hy' voor  hem reeds is opgestapt, terwij l Coytier  bij 
hem stond. Cusimier c behandelde deze scène in de volgende regel, 

Sauve-moi bon Coytier  ; 
e 1'air l A h ! pour  de 1'air  man trésor tout enticr  ! 

Prends ! prends ! s suuvc-moi! — 
Bovendien is het huis „d e 1'Eléphant"  in 1490 gebouwd dus zeven jut 

nu den dood van k . Coytier  heeft er  zyn leven niet alleen in vrees 
doorgebracht, maar  zijne laatste dagen te midden van rijkdo m cn eerbewijzen. 

t domein behoorde uan dc hertogen van Orleans. k  verdedJe 
het in drie loten, die hij '  verkocht. Coytier  kreeg het huis, dat de hoek 
vormde van dc rue St. Andr é des Arts, cn de rondgang der  vestingwerken, 
thans rue dc , tegenover  dc sluippoort van Buci, waar  nu het m 
1'Vnéluu zijn plaats van bestemming kreeg. 

Eenige jaren geleden bestond cr  nog een put, een regenbak met lagen 
zandsteen, in den vorm van een kapiteel, waarop een gesmeed ijzeren be-
werkte katrol stond, in den muur  bevestigd tusschen ecu gegrilleerd venster 
en ecu oude houten bergplaats. Nog geen tien jaren geleden gaven dc nauw, 
kromme straten, gekneld tusschen de sterk vooruitspringende torentjes toegnn; 
tot een portiek, die op de oude Cour dc n uitkwam. . 

Coytier  liet ziju huis vergrooten en maakte er  een kasteel van. dat in 
1739 nog in zijn geheel bestond. Ondanks dc pogingen toen in het werk 
gesteld door  den redacteur  van de  die zich verontwaardigde dat 
men een dergelijk smaakvol kasteel wou doen verdwijnen, — is het hemnitt 
gelukt dit hotel voor  het vandalisme te vrijwaren . t hotel van den beroemden 
geueeshcer  werd geheel gesloopt om plaats tc maken voor  het reeds ge-
noemden . 

e geheele geschiedenis van deze huizen is zeer  eigenaardig. Zij 
ia vervat in een manuscript van dc hand van den geneesheer  Chcrenu, 
gewezen bibliothecaris vun dc Ecole de . e beer  Faucuu, van 
het museum Carnnrabet, heeft al die papieren voor  15 franken gekocht. 
O.a. vond hij  een zeer  uitvoerige levensbeschrijving van den geneesheer 
Coytier, met eene nauwkeurige toelichting van zijn huis, zijne tuinen is 
huisraad in de e St. André-des-Arts.(*) 

Boven dc deur  was een olifant gebeeldhouwd een toren torsende. Op een 
der hoektorens was gebeiteld een schild, waarop eene e , St. 

s en St. Jakob, bij  een volgeladen abrikozeboom. 
n zag dus dat Coytier  met gelijken ijver  zich bezighield met dc vroom-

heid, — diefstal en woordenspel (calembonr). 
j  stierf er  in 1505 cn werd in de kapel begraven, die liy'  in de kerk 

St. André-dcs-Arl s gesticht had. 
e vrouwelijk e jengd van het m Fénélon, zullen dus voortaan leve» 

tc midden van al deze historische herinneringen ; ook bjj  het binnentreden 
vnu het gebouw zullen zij  zich voor  kunnen stellen, hoe dit oude hoekje 
van Parij s er  eertijds uitzug, ingesloten door  de hooge muren vnn l'kilip F 
Augustc, waarvoor  alleen de sluippoort vnn Buci toegang verleende. — P* , r 

reikt e Périnet c de sleutels der  stad over  aan de soldaten van den 
g van Bourgondië. Niet ver  er  vandaan ziet men nog boven de deur 

van dc Pussagc dc e gebeeldhouwd — salamanders, die ons aio 
e d'Etampcs doen herinneren. — . 

t Abri-Cotic r  werd achtereenvolgens nog door  meer  dan een bekeno 
persoon bewoond, als Jacques de la Gucsle, dezelfde edelman, die eens 
ques Clement bij k  binnenleidde, zonder  zelf tc weten, dat l 
een moordenaar  was j vervolgens in de 18e eeuw, de vermaarde restaurate 
Jacquet, daarna de groote e cn later  nog door  een anderen dien" 
Theodore dc Bnuville. (1891 overleden). 

Thans is dat oude hoekje ook weer  verdwenen ; het primitiev e abri-Cot" 
heeft plaats gemaakt voor  een wetenschappelijke inrichting , tusschen weU' 
muren dc bezoeksters meermalen zullen terugdenken aan het verleden, 1 

ver achter  hen ligt . 

) (Area ou Ara) ? 

— Naar wij  vernemen omtrent de ontwerpen van do heropbouwin? v* ° 
het Theater  de 1'Opcra Comiquc, heeft de Conscil General des ^ 
Civil s in de zittin g van 10 November, na lezing van het t door 
architect Charles Garnier, het ontwerp van den r  Bernicr  met ulgem 
stemmen aangenomen. 

— Zondag jl . werd alhier  dc tentoonstelling gesloten van de drie eefjW 
ontwerpen voor  den pry' s van e (Grand Prix d'Architecture) , die,*f . 
alle jaren, voor  dc 2c maal publiek werden tentoongesteld. n B e j ! J J ( 
zich nog dat dc beer  Chaussemichc, den lslcn pry's behaalde, t den -
en de heer t deu Sdcn pry's. Als onderwerp had men dit jaar  ges» 
het ontwerp voor  ecu Palais pour  les Sociélés Savuntes 
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E V A N A ET A : 

. 6. JANSEN, G. A . , W. T , 
. E J O N G  en PAU  J . E . 

By'dragen te adreaaeeren aan den r  W. T CZN., 
 120 te Amsterdam, en al wat de Administrati e van 

het Genootschap betreft, aan den len S American hotel te 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. e jaarlijksch e contributi e 
voor  bet lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
 kunstlievende leden „  10.— 

„  buitenleden „  7.50 

N V A N T . 

1°. e 996ste gewone vergadering van het Genootschap 
zal gehouden worden op Woensdag 29 November  a.s., des 
avonds 8 uur  precies, in het Genootschapslocaal. 

Agenda: 
ff. Voordracht ran den heer  Jhr . van Nispeu tot Sevenaar, 

president van de St. Jozefs gezel len-vereeniging te Amsterdam. 
Onderwerp :  opbeuring van den eland en van iel vak 

der handwerkslieden." 
b. Benoeming van eene commissie tot verificatie van de 

tekening en verantwoording van den Penningmeester. (Art . 
21 der  wet.) 

t het oog op de uitgebreidheid der  te houden voor-
dracht wordt . leden dringend verzocht te 8 uur  precies 
tegenwoordig te willen zijn.) 

2°. n het Genootschaps-locaal zijn geëxposeerd de inge-
komen antwoorden op ie door  de vereeniging Bouwkunst 
 Vriendschap te m uitgeschreven prijsvragen. 

Namens hel Bestuur, 
 Secretaris, 

C. W . . 

E . 

(Vervolg van blx. 199.J 
Japan biedt den archeoloog geen ruim overzicht van de 

«itwikkelings-geschiedenis zijner  bouwkunst. e Egyptenaren, 
^yriërs ; Grieken en n hebben ons monumenten 
gelaten, die op volkomen wijze getuigenis afleggen van 
to verbazende werkkracht en vooruitgang dier  volkeren der 
oudheid. n Japan echter  valt niets te bespeuren van oude 
impels, monumenten of woningen die van oude tijden 
toteeren. Verklaarbaar  is dit omdat de Japanner  nooit er 
j>»ar streefde duurzame bouwwerken te stichten, maar reeds 

evreden was als ze gedurende ééne generatie in stand 

bleven; daarbij  komt nog dat in Japan totaal gebrek is 
aan goede, duurzame materialen, zoodat men meestal zijn 
toevlucht moest nemen tot houtconstructie, bestreken met 
kalkmortel , en dit nog alleen voor  dè buitenwanden; voor 
de verdeeling der  verschillende vertrekken werden verplaats-
bare houten of rieten schotten aangewend; een systeem 
waaraan het groote voordeel verbonden was, dat als men 
eene andere rangschikking van woonvertrekken verlangde, 
men slechts de schotten in de gewenschte richtin g had te 
verplaatsen. 

k was (en daaruit blijk t weer  het diep gevoel 
van den Japanner  voor  het natuurschoon) de schilderachtige 
plaatsing van het huis op eene wijze die niet in tegenspraak, 
maar  in volkomen harmonie was met de omringende natuur. 

Biedt de Japansche bouwkunst ons dan in hare uitin g 
niet veel nieuwe gezichtspunten, des te meer  kunnen we 
genieten van de houtsnij- en ciseleerwerken, maar  nog veel 
meer  van de schilder- en teekenkunst, waarin de Japanner 
bijna het volmaakte bereikt heeft. 

Zooals reeds is gezegd, is het betrekkelij k weinig jaren 
geleden dat de Japansche kakemono's en prenten nog totaal 
voor  ons onbekend waren ; niet minder  dan twee eeuwen zijn 
noodig geweest om het rij k van de opkomende zou er  toe 
te leiden, om de laatste geheimen eener  aloude bevolking, 
die in stilte en afgescheiden van de overige deelen van den 
aardbol groot en machtig was geworden, mede te deelen. 

Toen in de 17e eeuw, de zeevaarders uit d en 
Portugal landden aan de kusten van den geheimziunigen 
Archipel , ter  opsporing van een nieuw terrein om hunne 
handelsbeweging uit te breiden, waren zij  in geenen deele 
in staat de hoogte te beoordeelen welke de kunst in tint 
land bereikt had. Niet alleen omdat deze uitsluitend met 
koopmansgeest bezielde mannen, niet geschikt waren eene 
kunst te beoordeelen die bij  deu eersten blik niet terstond 
alles gaf, maar  vooral omdat de bewoners van het rij k niet 
genegen waren om de vorming van het kunstgevoel bij 



202 A  C T E C T U  A. 25 November 1893. 25 November 1898. . 203 

hunne nieuwe gasten op zich te nemen. Na eerst deze in-
dringers binnen een streng afgebakende laudstrook te hebben 
gevestigd, als in een soort antichambre van het keizerrijk , 
leverden ze hun bij  groote hoeveelheden goedkoop maakwerk, 
ten behoeve van de westelijke eischeu in 't leven geroepen, 
schitterend vau kleurenpracht, overladen met ornementen, 
aantrekkelij k overigens door het schilderachtig effect. 

e rijke , gezeten koopmansfamilies van dien tij d niet alleen, 
maar ook meer  dan één vorstelijk huis, ontvingen met graagte, 
om hunne woningen er  mede te versieren, die overversierde 
lakwerken, die vazen van groote afmeting, die rijk e porse-
leinen schotels en vaatwerken. e bestellingen volgden onaf-
gebroken na deze eerste bezending. n schreef deu Japanner 
vormen voor  iu overeenstemming met de eischen der  westelijke 
bewoners, en in plaats van de geestige composities, vol 
uitdrukking , die het penseel der  kunstenaars op de verschil-
lende voorwerpen tooverde, zag men er  meermalen de 
schetterende geslachtswapenen van den ouden Europeescheu 
adel op blinken. n nu was ten volle overtuigd dat 
Japan hiermede geheel zijn kunst over het Westen bad 
uitgestort, het summum dat men verwachten mag van een 
volk met primitiev e (in hun oog onbeschaafde) zeden. 

n had geen vermoeden dat in dienzelfdeu tijd , in dat 
bijna als barbaarseh bekend staande land, artiesten vau 
naam, die door  geen zorg voor het stotfclijk e gekweld 
werden, onder het voorname dak van hunne met kunstliefde 
bezielde leenheeren, eene menigte kleine wonderwerken tot 
stand brachten, die, onder de hoogste uitingen van kunst-
smaak door  alle eeuwen voortgebracht, eene voorname plaats 
zouden innemen. n tij d later, toen men in Japan door 
diplomatieke zendingen meer  vasten voet kreeg, vonden 
langzamerhand eenige zeldzame voorwerpen van smaak een 
weg naar  Europa, maar dit waren nog op zichzelf staande 
verschijnselen, een licht opflikkeren der  maan in een lucht 
vol donkere wolkeu. 

e groote politieke beweging in Frankrij k van 1868, 
die alle elementeu eener  verouderde instelling deed omver 
tuimelen, was de eerste oorzaak, dat na eene bijna honderd-
jarig e tusschenpoos de wolken losgescheurd werden, om het 
licht der  Japanscbe kunst weer in al zijn glorie te doen 
schitteren. Aan Frankrij k de eer  dus, dat zijne mannen 
bezat, die de eerste voorboden huldigden, en de eer  deden 
toekomen van eene geheel onverwachte kunst vol bekoring; 
miniaturen in bout en ivoor  gesneden, bronswcrkeu in was 
afgegoten, keramieken en borduurwerken vonden toen weer 
ingang ; de meest scherpzinnige navorscher  mocht bet ein-
delijk gelukken eenige prenten vol schitterend etl'ect te 
bemachtigen; deze waren in albums verzameld eu stelden 
verschillende fantastische vertooningen en plechtigheden voor 
van ongekend betooverende kleur. 

(Wordt vervolgd.) 

P. J . ])E J . 

S OVB T E 

n zijn antwoord van 11 Nov. 1.1. kan de heer  Thürin g 
zich met het stichten van een aannemersbond, als door mij 
werd bedoeld, in het geheel niet vereenigen. Nu dat is 
ook niet erg, het werd door mij  hoofdzakelijk slechts als 
voorbeeld aangehaald, ten einde eene gedachtewisseling 
hieromtrent uit te lokken. l ik gaarne aan elk, die 
betere middelen weet, het overlaat, op welke wijze er  in den 
tegenwoordigê  toestand verandering moet worden gebracht, 
mits de bouwkunst in het algemeen en hare. beoefenaars in 
het bijzonder er  maar  door  gebaat worden, vind ik de be-
zwaren door den heer  Th. geuit'niet geheel en al gegrond. 

. Wie zou moeten uitmaken of iemand tot dien bond 
zou moeten worden toegelaten of niet ? 

t kan dunkt mij  althans niet meer  bezwaren hebben 

als bij  het tot stand komen der  N. A . B. n wai 
het niet onmogelijk dat deze bond het //wie en waarom" 
uitmaakte, ja ik geloof zelfs, dat zij  daarvoor  het aangewezen 
lichaam zou zijn. 

e architecten konden zich dan van een corps aan. 
nemers verzekeren op wie zij  konden vertrouwen, en van 
wie zij  zeker  wisten, dat zij  het vertrouwen hun geschonken 
niet zouden misbruiken. 

2e. e opmerking, dat de meeste aannemers kooplieden, 
somtijds zelfs volstrekt geene deskundigen zijn, gaat nog 
veel minder op, treuri g genoeg dat het reeds zoover  gekomen 
is, zou dit juist niet de aanleidende oorzaak zijn van het 
ontstaan der  grieven tegen het tegenwoordige aanneemsys. 
teem, door mij  genoemd ? r de aannemer (volgens den 
heer  Th. . . . ) voor de kunst niets gevoelt en bij  hem 
geld verdienen domineert (d. w. z. dat bet hem totaal on-
verschillig is hoe of wat hij  maakt, als de finantieele 
resultaten maar  gunstig zijn) tal hij  deed* zorg dragen zoo 
min mogelijk werk te leveren, eu zoo weinig mogelijk aan 
de kunst te offeren (*) want — vóór alles is hij  koopman. 

e bewijst de r  T h . . . dat een aannemer, op deze 
wijze voorgesteld, wel een groote egoïst moet zijn, iemand 
die uit alles een winstje ziet te kloppen, tevens het bewijs 
leverend, wanneer men de zaak van dezen kant bekijkt , dat 
de belangen van aannemer en architect, dan hemelsbreed 
gaan verschillen en de combinatie van architect en aannemer 
op deze wijze mettertij d tot het verledene zal gaan behooren. 
Zie mijnheer  Th. . . . dat is de verergering der  kwaal door 
mij  genoemd. Verder  gaande verwij t de r Th mij 
de zaak al zeer  oppervlakkig bekeken te hebben, ik 
denk dat hij  dit met mijn schrijven zal gedaan hebben, 
daar  vooral mijn slot hein zeer  heeft ontstemd. e uitvoering 
van het bouwwerk geheel in handen van den architect! 

k hoop van ganscher  harte dat het zoover, door  den 
drang der  omstandigheden, niet zal komen, trouwens het 
werd door mij  ook als het laatste middel genoemd, ofschoon 
in het buitenland, meer dan in ons land, dit systeem met 
goed gevolg wordt toegepast. 

Wat de percentage der  werklieden betreft, wordt hiermede 
al weder  aangetoond, dat het peil der  tegenwoordige al niet 
zeer  hoog staat, gelukkig echter  is men algemeen bezig ook 
hierin verandering te brengen, door te trachten de werklieden 
weder op te helfen tot hetgeen zij  vroeger  waren (geen 
betaalde machines dus langer  meer) dit is dus een kwestie 
van langeren of korteren tijd , anderen bezitten ook de ge-
schiktheid om bekwame werklieden op te kuuuen leiden, 
afgescheiden nog dat de werkniau zichzelf kan vormen en 
allerlei middelen ter  zijner  veredeling heden genoeg te 
vinden zijn, als de ware lust er  maar in zit. 

e conclusie, dat men zijn volkje kennen moet, is zeer 
juist , maar men heeft om de qualiteit van een werkman 
te bestudeeren toch zoo'n langen tij d niet noodig, ieder  vak-
man (geen koopman dus) kan al zeer  spoedig zien «elk 
vleesch hij  in de kuip heeft, buiteudien neemt men inden 
regel voor de werken, zooals zij  bij  ons meestal voorkomen, 
toch geen tien- of twintigta l werklieden tegelijk in zijn dienst, 
zoodat men al van den beginne af ruimschoots in de gele-
genheid is, gevolgtrekkingen en beschikkingen over  de plaat-
sing van zijn werkvolk te maken. 

Om echter  op de zaak terug te komen. 
s inziens zijn de aannemers zelf wel het meest geïn-

teresseerd bij  de verbetering van hunne positie en zij» \ 
verplicht , in het belang van de bouwkunst in het algemê  
eu hunne persoon in het bijzonder, als hun andere niidue-
len, als de door mij  genoemde bekend zijn, die inet beid 
handen vast te grijpen en tot stand te brengen, zij  zulle 

dan van zelf betere prijzen kunnen maken, dus ook beter 
v e r k kunnen leveren, de heer  Th. zal mij  toch moeten 
toegeven, dat de concurrentie toch ook tot op-zekere hoogte 
hare grenzen heeft, en verandering in den hedendaagschen 
toestand zeer  gewenscht is. 

e hervorming maar weer op de schouders van den 
architect te schuiven gaat niet op, deze is meestal weder, 
op zijn beurt afhankelijk , althans waar het de beschikbare 
bouwsom betreft, van den bouwheer, die op zijne beurt, 
veer  zich het meest tot een 't liefst zeer  lage aanneemsom 
voelt aangetrokken, het aan den architect overlatend, te 
weten hoe hij  er  zich maar weer  doorheen zal slaan. 

e voor  heden genoeg over  dit onderwerp te hebben 
gezegd, eindig ik , alleen nog dit , wat de heer  Th. aan 
zijn slot met het uitsterven van het ras beunhazen en niet 
deskundigen (na eerst te hebben beweerd, dat een aannemer 
hoofdzakelijk koopman, soms volstrekt geen deskundige be-
hoeft te zijn) bedoelt, is mij  niet recht duidelij k en klink t 
vel wat dubbelzinnig. 

X 

G VA N E G 

. 

u liet gebouw van de j tot bevordering der 
Bouwkunst, t 402, is door  bovengenoemde ver-
eeniging een collectie ontwerpen en uitgevoerde werkstukken 
op het gebied der  kunstnijverheid geëxposeerd, die zeer de 
belangstelling waardig is. 

n vindt er  composities voor  faienceversieriug, decora-
tief schilderwerk, enkele ontwerpen voor  textiele kunst, 
benevens tal vau ornementale composities die meerendeels 
blijken geven vau ernstige natuurstudie. 

e antwoorden op een tweetal prijsvragen door de veree-
niging onder  hare leden uitgeschreven, zijn mede geëxposeerd ; 
bet eerstbekroonde antwoord op de prijsvraag voor  een deco-
ratief kamerschut is van de hand des heeren . Ellens en 
trekt zeer de aandacht wegens de goed opgevatte en 
fraai gestyleerde plant- en diervormen. Van de antwoorden 
op de tweede prijsvraag: een reclame-biljet voor  de tentoon-
stelling, viel ons vooral op het ontwerp van den heer T. 
Engels, een compositie van zonnebloemen in rijke , hanno-
nieuse tonen. Over het geheel waren de antwoorden op 
deze prijsvraag, wat teekening en kleur  betreft, zeer  vol-
doende, uit een practisch oogpunt echter  minder  gelukkig, 

z. zij  misten het pakkende en direct in 't oog 
vallende, dat vooral bij  een reclamebiljet als eersten eisch 
m ag gesteld worden. 

e heer  Engels exposeert nog diverse fraaie proeven van 
plantencomposities, waarbij  dezelfde goede kwaliteiten zijn 
°P te merken, zoo wat kleur als vorm betreft. 

Verder  vinden we tentoongesteld ontwerpen voorde versiering 
J  borden, waarbij  vooral dat van den heer  Ellens, leliën, 
« ook uitgevoerd aanwezig is, uitmunt . e tegelversicring 

T a n denzelfdcn, ofschoon wat somber van toon, is mede 
bezienswaardig. e stoelbekleeding van mej. A . -

hout is met e e n eenvoudig planteninotief zeer  smaakvol 
"sierd, het vri j  hooge relief der  bladomtrekkeu zal echter 

de practische bruikbaarheid wel eenigszins schaden, 
van n t r e " e n n o o a a n e e l 1 'Ü s t m e t verdienstelijke proeven 
^ "lustrati o van den heer J . P. v. d. Bosch, koppen van 
in 1 , t

r 'J
u 'g e» l ) 0 ten, meer of minder  gelukkig getroffen, 

i U . , "Weekblad „de Tribune"  verschenen en geteekend 

'de A i "  ' l e e r ®' ^ *  ^nap, een versierd schild voor de 
eeni " a c n . t s c , l o n l J o ° r den heer J. . de Groot, benevens 
litn P rtrcn ' tectuurstudies> woonhuisgevels, die echter  meer 
dan i " t e "  d - ° ° r  o p e f l ' e c t b e r e k e , l d e 

wijze van voorstelling 
«oor serieuse compositie. 

zou ons te ver  voeren alle inzendingen met name 

(*) t de aannemer dit doel wordt ook niet verlangd, aangezien dit fc"j 
belijden zyn weg ligt, voor dit deel zal do architect wel zorgen, * „ 
aannemer op zyn beurt maar  voor  atiple en dergelyicc uitvoering 
draagt. 

te noemen, we besluiten daarom met een opwekking tot 
het bezoeken der  tentoonstelling, die nog gedurende eenige 
dagen, kosteloos, te zien blijft . 

 E N . 

Onder  dezen titel komt in een der  laatste nummers van 

de Building News onder  meer het volgende voor : 

//Alles wat de Architect noodig heeft te kennen ligt in 

deze twee woorden opgesloten, want de term materiaal om-

vat elke substantie, zoowel natuurlij k als kunstmatig, die 

bij  het bouwen gebruikt wordt, terwij l onder den naam 

methode niet alleen zekere wijzen van construeeren moeten 

gerangschikt worden, maar ook verschillende systemen van 

plan-indeeling, d.w.z. //Grieksche stijl" , e stijl" , 

z/Gothische stijl "  beteekent eigenlijk telkens eene bepaalde 

methode van rangschikking der  materialen en onderdeelen 

van een gebouw. n zeker  opzicht geven we de voorkeur 

aan den term methode boven dien van stijl, omdat de eerste 

in zich sluit, practische rangschikking, ordelijk e dispositie, 

een systeem van de dingen te doen, terwij l het woord stijl 

eerder  uitdruk t eene wijze van gedachte uitdrukke n in mon-

delinge of geschreven taal, en met betrekking tot Architec-

tuur een bepaalden vorm of manier, die eene periode of 

school onderscheidt, maar die op weinig of geen logischen 

grondslag berust. e architecten beginnen meer en 

meer te begrijpen, dat stijl waarlij k is een methode van de 

dingen te doen, eerder dan een hersenschimmig en wispel-

turi g maniertje, zooals men in het begin dezer  eeuw meende, 

en deze opvatting van het woord stijl is een der  groote 

lessen die de herleving der  ware architectuur  met zich beeft 

gebracht. J . S. 

. 

e onlangs opgerichte vereeniging //Bouwkunst en Nijver -
heid"  te n schrijf t een tweetal prijsvrageu uit waar-
van de programma's, met een situatie op de eerste prijsvraag 
betrekking hebbende, bij  den Voorzitter  der  vereeniging, 
den heer S. Bakker te , op aanvrage verkrijgbaar 
zijn. 

e eeste prijsvraag bedoelt het leveren van een plan 
voor een gebouw, bevattende vier  arbeiderswoningen, het 
terrein is gelegen aan den buitenkant eener  stad, en het 
gebouw is bedoeld deel uit te maken van een veertigtal 
zoodanige gebouwen, in navolging van het Engelsche cottage-
systeem. 

t aantal en de grootte der  verlnugde vertrekken, de 
verdiepingshoogte, benevens de verlangde gemakken, worden 
uitvoerig in het programma beschreven. 

n vraagt platte gronden, gevels en doorsneden op dc 
schaal van 1 a 50, de voornaamste details op de schaal van 
1 a 10, een situatie op de schaal van 1 a 250 benevens 
een korte omschrijving met eenigszins (?) uitgewerkte begroo-
ting van kosten. 

e mededinging staat open voor  alle bouwkundigen in 
Frieslaud. 

e tweede prijsvraag is voor  alle Nederlanders openge-
steld, wij  laten het programma van deze prijsvraag, waarbij 
het ontwerp voor een getuigschrift der  vereeniging wordt 
gevraagd, in zijn geheel hier  volgen : 

e groote van de kaart moet binnen een schoonen om-
sluitenden rand zijn 22 X 30 . en binnen het schild 
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eene ruimte bevatten van minstens 160 2 oppervlakte, 
waarop de woorden : Vereeniging „Bouwkunde en Nijverheid" 
te Harlingen. 

uitgereikt aan . . . . 
Harlingen. 

Het Bestuur 

t ontwerp mag hoogsteus in drie kleuren worden uit-

gevoerd. 
e Jury (voor  beide prijsvragen) zal bestaan uit de heeren 

J. E. G."  Noordendorp, gemeente-architect, . . , 
architect en S. Baron, r  der  Ambachtschool, allen 
te . e tij d van inlevering is l t 1894. 

Als prijzen worden uitgeloofd, voor  de eerste prijsvraag 
ƒ 15.— en voor  de tweede ƒ 10.—, benevens het getuig-
schrift der  vereeniging, welk document ook als tweede prij s 
wordt uitgeloofd. e ingekomen antwoorden zullen te -
lingen en te n worden tentoongesteld. 

Ofschoon de uitgeloofde geldelijke belooningen gering 
zijn en zeker  niet geacht kunnen worden den gevraagdeu 
arbeid, ook naar  volgeus de meest bescheiden eisehen te 
honoreeren, zoo vertrouwen wij  toch dat menigeen door 
deelname aan deze prijsvragen, het streven der  nog jeugdige 
vereeniging zal willen steunen. 

Wij  zouden echter  den opstellers van het programma nog 
in overweging willen geven om het schild met deszelfs 
oppervlakte uit het programma weg te laten, er  zijn wel 
diploma's en getuigschriften ontworpen (en bekroond) waarop 
een zoodanig détail geheel ontbrak. 

Voor belangstellenden ligt een afdruk der programma's op 
de leestafel van het genootschapslokaal ter  inzage. 

T N . 

Aan de Algemeene Verordening der  afdeeling schoone kunsten voor  de 
tentoonstelling te Antwerpen, ontkenen wij  de volgende artikelen: 

Art . 1. — c e j  ter  aanmoediging der  Schoone 
, aal te Antwerpen in 1894, onder  de bescherming van het Belgisch 

Staatsbestuur  en met de medehulp van het Antwerpsen Gemeentebestuur, 
binnen de omheining der  Wereldtentoonstelling eene tentoonstelling van 
Schoone n inrichten welke de 27e dricjaarlijksch e tentoonstelling zal 
vervangen. e gebouwen voor  de tentoonstelling van Schoone n bestemd, 
zullen eene oppervlakte van acht duizend vierkante meters beslaan. 

Art . 2. e wereldtentoonstelling van Schoone n zal den 5n i 
1894 geopend en tusschen den l n en den 12n November  van hetzelfde jaar 
gesloten worden. 

Art . 8. — e plaatsen zullen kosteloos ter  beschikking der  tentoonstellers 
gesteld worden. 

. 9. — e tentoonstelling zal opengesteld zgn voor  de werken van op 
1 Augusti 1885 levende belgische of vreemde kunstenaars, en begrepen in 
een der  vier  volgende vakken : 

1° Schilderkunst ; 
2° Beeldhouwkunst; 
8° Bouwkunst ; 
4» Graveer-, Steendruk-, en Teekenknnst, Pastel-, Waterverf- en -

tuurschildering . 
Art . 10. — Worden uitgesloten : 
1» de schilderingen op porselein of glaiswerk; 
2° de kopijen, behalve diegenen welke een kunstwerk in een verschillig 

vak voorstellen ; 
N. B. — e lichtteckening (*) wordt slechts aangenomen voor  de ten-

toonstelling vau dc afbeelding van openbare gebouwen sedert 1885 voltooid. 
c platen zullen moeten onderteekend zijn door  den tentoonstellenden bouw-

meester  ; 
3"  de kunstwerken die zonder  toelating van den vervaardiger  of van zijne 

rechthebbenden door  een anderen persoon worden ingezonden; 
4° de kunstwerken van het eerste en het vierde vak die niet zouden omlijst 

zijn , of waarvan dc lijst niet rechthoekig zou ziju ; de versiersels cn pluizen 
lijsten ztillcu insgelijks uitgesloten worden. 

Art . 11. — Over de aanneming der  werken van de Belgische knnstcnuars 
zsl uitspraak gedaan worden door  een keurraad van dri e en twinti g leden, 
waarvan elf door  het Staa sbcstuur  en elf door  de Bestuurcommissie der 

j  zullen aangewezen worden. e door  koninklij k besluit benoemde 
keurraad zul voorgezeten worden door  den bijzonderen Commissaris van het 
Staatsbestuur  bij  de wereldtentoonstelling van Schoone . 

Elke ufvaardiging hetzij  van het Staatsbestuur  ketzy' van de , 
zal minstens uit tien kunstenaars bestaan, waaronder  vijf  schilders, twee 
beeldhouwers, twee bouwmeesters, een etser  of teekenaar. 

(*) llii-ronde r  verstaan onze Belgische broeders photographien. 

e keurraad zal uitspraak doen over  de werken der  vreemde kun-
stenaars van dewelke er  geene vertegenwoordigde groep zou zijn. 

Bij  de aanneming der  werken van Belgische of tot niet vertegenwoordigde 
groepen behoorende kunstenaars, zal de keurraad diegene aanduiden welke 
recht zullen hebben op eene bijzonder  voorname plaats. 

e keurraad zal met geldigheid beraadslagen zoodra de meerderheid zijner 
leden zal vergaderd zijn. Zullen slechts worden aangenomen de werken waar-
over  de meerderheid der  aanwezige leden een gunstig oordeel zullen uitge-
bracht hebben. 

e stemming zal van rechtswege geheim zyn zoohaast een lid van den 
keurraad zulks zal vragen. 

Art . 12. — e aannemings-keurraad aangesteld bij  art . 11 zal zyn voor. 
zitler  en zooveel leden afvaardigen als hy gepast zal oordeelen om over  te 
gaan tot de plaatsing d r kunstwerken, mits daar  in de afgevaardigden der 

j  en die van het Staatsbestuur  in gelyk getal le veregenwoordigen. 
Art . 13. — r de zorgen der  Bestuurcommissie der j  zal 

er  een algemeenen officiëelen cataloog der  tentoonstelling alsook een cataloog 
met prenten opgemaakt worden. 

Art . 14. — t vervoer  heen en weder  van de werken der  Belgische 
kunstenaars langs den yzereuweg van deu Staat op het Belgisch grondgebied, 
alle wagenvervoer  uitgezonderd, zal kosteloos toegestaan worden door  het 
Staatsbestuur. 

e werken vsn Belgische kunstenaars uit den vreemde toegezonden moeten 
vrachtvri j  zyn tot aan de Belgische grens. 

t Staatsbestuur  verleent aan het vervoer  der  werken van de vreemde 
kunstenaars het voordeel vau de bijzondere tarief nr  10, 't is te zeggea 
vollen prys bij  de komst en kosteloosheid bij  den terugkeer  op het Belgisch 
grondgebied. 

Art . 17- — r  zal door  toedoen van het Belgisch Staatsbestuur  een weder-
landschen keurraad (*) voor  de belooningen aangesteld worden. e zal in 
zyn midden een voorzitter, een ondervoorzitter  en een verslaggever  kiezen. 
Voor elk vak zal het getal stemmen tusschen België en de vreemde landen 
in verhouding met het getal tentoonstellers verdeeld worden. 

Art . 19. — Elke wederlsndsche vakkeurraad zal een voorzitter, een onder-
voorzitter , en een verslaggever  hebben, door  dezen raad zclven aangewezen. 

By staking der  stemmen, aal de voorzitter  of de hem vervangende onder-
voorzitter  beslissende stem hebben. 

Art . 20. — e aard der  belooningen zal later  vastgesteld worden. 
Art . 21. — e j  zal volgens de gewoonte, met toelating van 

het Staatsbestuur, eene verloting inrichten van kunstvoorwerpen, aangekocht 
tusschen de tentoongestelde Belgische of vreemde werken. 

Art . 22. — e tentoonstelling zal alle dagen geopend zyn op de uren door 
de Bestuurcommissie der j  vast te stellen. 

e Commissie zal echter  het recht hebben de zalen te sluiten telkenmale 
zy zal vinden dat er  eene buitengewone omstandigheid dezen maatregel nood-
wendig maakt. 

Art . 23. — e tentoonstellende kunstenaars zullen recht hebben op eea 
kostelooze persoonlijke toegangskaart voor  heel den duur  tentoonstelling. e 
toegangskaart, gehecht aan het portret van den kunstenaar, zal door  den be-
langhebbende geteekend en op elk verzoek moeten getoond worden. 

Art . 24. — Geen kunstwerk hoedanig het ook weze, voorkomende in de 
tentoonstelling, mag nageteekend of onder  welken vorm ook afgebeeld worden, 
zonder  bijzondere toelating van den tentoonateller  of van zyne rechthebbenden, 
geteekend door  den bij  zonderen Commissaris van het Staatsbestuur. 

Art . 25. — Geen werk zal vóór dc sluiting der  tentoonstelling mogen 
teruggenomen worden. 

Art . 26. — Behoudens andere beschikkingen zullen de tentoongestelde 
werken zoo spoedig mogelijk na de sluiting der  tentoonstelling aan de belang-
hebbenden weergezonden worden. 

e kunstwerken die oningepakt of zonder  voldoende inlichtingen voor  de 
weel-zending zouden ingeleverd geworden zyn en die niet binnen de zes 
maanden zouden teruggeëischt worden, zullen beschouwd worden als overge-
laten aan de , die erover  zal beschikken zooals zij  het goed zal vinden. 

Art . 27- — n zullen genomen worden om de tentoongestelde 
werken tegen alle schade of diefstal te vrijwaren , maar  de Beatuurcoraraissie 
der j  zal in geenen deele verantwoordelijk zyn voor  mogelijk* 
schade of diefstallen, welke ook hunne oorzaak of waarde zy. 

Art . 28. — e kunstenaars die dc hoedanigheid van tentoonateller  aan-
vaarden, verklaren daardoor  zelf dat zij  deze verordening bijtreden, evcnsli 
de schikkingen en ordemaatregelen die later  zouden afgekondigd worden. 

Antwerpen, den lOn Augustus 1893. 

De Voorzitter, 
Bijionderen Commissaris van het Belgisch Staatsbestuur, 

Ti l . . 

De Secretaris, 
. E . 

(*) e jury . 

. 

Zondag 19 Nov. opende de Vereeniging d 
hare 3e jaarlijksche tentoonstelling in het gebouw der 

. t b. v. Bouwkunst alhier. 
Als jaarlijksche prijsvraag was hieraan verbonden een 

outwerp voor  een kamerschut, waarbij . Ellens de le pri)!> 
E. Engel de 2e en Jac. v d. Bosch de 3e verwierf. 

e tentoonstelling blijf t geopend tot en met 29 Nov. e» 
is kosteloos toegankelijk. 

E G N°. 48. G 2  18 93. 

 V A N A ET : 

. G. JANSEN, G. A . , W. T C Z N . , 
. E JONG  en P A U  J . E . 

Bijdragen te ndressecren aan den r  W. T C Z N . , 
 120 te Amsterdam, en nl wat de Administrati e vau 

het Genootschap betreft, aan den len S American hotel te 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Gcnootsehnp. e jaarlijksch e contributi e 
voor  het lid maatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . f 12.— 
„  kunstlievende leden „  10.— 

buitenleden „  7.50 

N V A N T . 

le. Als kunstlievend lid is toegetreden de Vereeniging 
iBouwkunde en Nijverheid"  te . 

2e. Als buitenleden zijn toegetreden de heeren . A. 
s te , en A . J . Sanders te 's . 

3e. e inleveringsterinijn voor  de door  het Genootschap 
uitgeschreven prijsvraag van „een Schildersatelier"  is 
vastgesteld op 11 r  1893, die van de „gebouwen 
voor  dc internationale tentoonstelling van het hotelwezen" 
op 16 r  1893, beide uiterlij k des middags 12 uur. 

t volledige programma der  te houden tentoonstelling 
&1 in het volgend no. opgenomen worden. 

Namens het Bestuur, 
 Secretaris, 

C. W . . 

A ET . 
996e GEWONE G VAN , 29 Nov. 1893. 

Na de opening der  vergadering door  den Voorzitter , 
Wtlom de heer  Jhr . . O J. . van Nispen tot Sevenaer 

spreekgestoelte tot het houden zijner  aangekondigde 
bijdrage over  de opbeuring van den stand en van het vak 
ller hndswerklieden. 

Spreker  ving zijue rede aan met mede te deelen, dat de 
! e behandelen stof, vooral in onze dagen, de belangstelling 
l n hooge mate verdient. Wild e hij  ze echter  geheel be-
'Preken, dan zoude zij  de volgende drie hoofdpunten moeten 
"mvatten : 

j° - Be noodzakelijkheid der  opbeuring. 
* e wijze, waarop zij  moet geschieden. 

c vruchten, die zij  zou voortbrengen. 
, s wenschte spreker  alleen het eerste punt te be-
vloeien en aan te toouen, dat het plicht is naar  zijn 
, e s t« vermogen werkzaam te zijn, wij l stand en vak der 
«ndwerkslieden dreigen te niet te gaan. 

e heer  van Nispen begon met te omschrijven, wat hij 
onder  den handwerksman verstaat. j  verdeelde daartoe 
hen die arbeiden, in drie klassen. Ten eerste zij, die slechts 
lichainelijken arbeid verrichten, als daglooners, dienstboden, 
sjouwers enz. Vervolgens zij, die met den geest werken, 
die hun ziel in hun arbeid leggen, dit zijn de kunstenaars. 
Tusschen beide klassen iu staat de handwerksman, hij , die 
zijn hand onder  leiding van den geest den arbeid doet ver-
richten. e stand der  handwerkslieden nu, van hen, bij 
wie hoofd en hand samenwerken, om op elk gebied het 
zoo mogelijk volmaakte voort te brengen, dreigt te niet te 
gaan. Als redenen voor  dit verschijnsel werden genoemd : 

A. de toestand, waarin de maatschappij  verkeert sinds de 
groote industrie hare intrede heeft gehouden, waarvan het 
gevolg is de onmogelijke concurrentie, die de handwerksman 
heeft te bestaan tegenover  het kapitaal, de machine en 
de leiding van de bevoorrechten. 

B. het feit, dat de handwerkslieden nog wel eene zekere 
massa vormen, maar geen ordelijk geheel, geen stand, geene 
famili e meer. e eisehen voor  het bestaan van een ordelijk 
samenstel dreigen verloren te gaan. e eisehen zijn : 
1°. de  in het zijn of kunnen, het denken en het 
willen ; 2U. het bewaren der  Goede verhouding, als: het 
beschermen, voorlichten en besturen, het trouw en aan-
hankelijk , het leerzaam en eerbiedig, het gehoorzaam en 
dankbaar  zijn ; 3". de Gezamenlijke daad of streving, (doel: 
de glorie vau het objectieve princiep in aller  heil) zonder 
welke het ordelijk samenstel niet kan worden gehandhaafd. 

('. de omstandigheid, dat de handwerkslieden, zich als 
zoodanig niet meer  voortkweeken. e ontbreekt de 
dubbele vorming, die in 't huisgezin door  vader  eu moeder 
wordt gegeven, en die de leerling behoeft: de vaderlijk e 
leiding en de invloed van de toewijding der  knechten, het 
voorbeeld van het overheid en van het ondergeschikt zijn. 

Na deze uiteenzetting over  den stand der  handwerkslieden 
ging spreker  over  tot het vak. Ook het vak, zeide hij , 
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verkeert in even ongelukkigen toestaud als de stand zijner 
beoefenaars. Als eerste oorzaak geldt de machine. , 
die ten bate van allen had kunnen komen, heeft zich in 
dienst van enkelen gesteld, /.e is geëxploiteerd geworden 
tot verrijkin g van enkelen, ten koste van duizenden. 

Zoo werd haar  gebruik misbruik en heeft ze zich tegen 
den handwerksman gekeerd. Vervolgens heeft het vak den 
adel van zijn wezen verloren. e drie hoofdregels van de 
kunst vinden maar  weinig toepassing meer. Zij  zijn in de 
eerste plaats : eene hechte constructie, vervolgeus een ideaal 
samenstel, eindelijk een beheerschend doel. Werden deze 
steeds in acht genomen, er  zoude werk in overvloed zijn 
dat door  geene machine vervaardigd kan worden. Nu 
spreekt men van revolutiewcrk, om te kennen te geven, dat 
alles zoo goedkoop en slecht mogelijk moet zijn. En als 
derde oorzaak van het verval van het vak geldt, dat het 
vak zich heeft losgemaakt van zijn eerste en laatste doel. 

 doel van een kunstwerk moet tie vormen aanwijzen en 
geheel beheerschen. Onze handwerkslieden ontkennen dit 
in hun arbeid, met de geest, maar  het stoffelijk oog bepaalt 
den vorm. 

r  is geen algemeen streven meer  om alles aan het 
doel zijner  bestemming te doen beantwoorden. e X lX e 
eeuw heeft een „eigen ik "  stijl voorgebracht, die bouwt 
zonder  te letten op het objectief princiep, eigenbaat, zelf-
verhclling en willekeur  voedt, een procentenstijl, die pak-
huizen en bergplaatsen van menschen in elkaar  zet, een 
modellooze stijl , die doet wat hij  wil , zonder  zich om orde 
of regel te storen, een zinnelijken stijl , die slechts offert 
aan het weeke, vrouwelijk e enz. e waren, volgens den 
spreker, de redenen van het verval van den stand en het 
vak tier  haudwerkslieden. r  mogen, eindigde de heer 
van Nispen tot Sevenaer  zijne rede, voor  de handwerkslieden 
betere dagen aanbreken ! Gij , architecten, die u hebt los-
gemaakt van de banden, die u knelden, ik doe een beroep 
op uwe macht, op uw oog voor  de orde, op uw hart, helpt 
mij  in mijn streven ten bate van het handwerk en den 
handwerksstand, ten bate van de rust en de grootheid van 
ons Vaderland. 

e Voorzitter  nam hierop het woord om in welgekozen 
woorden den heer  van Nispen den hartelijkc n dank der 
vergadering te betuigen voor  zijne hoogst belangrijke bij -
drage, terwij l de leden door  een warm applaus hunne 
ingenomenheid hiermede te kennen gaven. 

Op verzoek van den Voorzitter  was de spreker  tevens 
zoo welwillend zijne voordracht voor  het Genootschapsorgaan 
af te staan. 

Aan de orde was thans de benoeming van drie gewone 
leden als commissie voor  de verificatie van het beheer  der 
geldmiddelen door  den penningmeester. Gekozen werden als 
zoodanig de heeren A. C. Boerma, E. J. van k en . 
.1. , die zich deze benoeming lieten welgevallen. 

Nadat de voorzitter  nog eenige mededeelingen had gedaan 
omtrent de viering van de 1000e vergadering van het 
Genootschap en den liuaniicelen steun der  leden hiervoor 
had ingeroepen, werd de vergadering, niels meer  aan de 
ortle zijnde, gesloten. 

.1 A 1' A X S C  E  U N S T. 

(Vervolg van bh. 202.) 
Nu men heden ten dage meer  doorgedrongen is in de 

geheimen dier  kunst, komt men tot de ontdekking dat die 
bladen, die toen zooveel bewondering en genot opwekten eu 
bijna als itleaal beschouwd werden, in vergelijking met later 
ontdekte exemplaren nog van zeer  gewone waarde waren. 

t is nu ongeveer  twaalf jaren geleden dat cen hartstoch-
telij k 1'ransch kunstverzamelaar, die geheel Japan afreisde 
om die benijdenswaardige proeven van kunst op te sporen, 
het eindelijk gelukken mocht slechts enkele afzonderlijke 

platen van hoog artistieke waarde machtig te worden. e n 

ander  hardnekkig verzamelaar  had het geluk weinige dagen 
voor  zijn vertrek naar  Europa, in het bezit te komen var, 
eene kleine verzameling prenten die, door  het krachtige var i 

teekening en het zacht aantrekkelijk e van toon, een reeds 
lang gekoesterd vermoeden op duidelijk e wijze bevestigden, 
namelijk dit : dat achter  dien weelderigen gloed, iu de reeds 
geziene proeven, die zoozeer  de bekoring wisten op te wekken, 
zich eene vastgevormde, volmaakte knust verborg, w j e t 

oorsprong van vele eeuweu terug dagteekende. n vond 
in die proeven eene aanwijzing voor  het vinden vau ver-
borgen schatten. 

Vanaf dien dag geen rust meer. Er  vormden zich ver-
schillende combinaties om de onderscheidene plaatsen waar 
men iels dacht te vinden, na te zoeken en om de inlandsche 
verzamelaars te ontdekken, welke dien tak van kunst tot 
dien tij d geheel voor  zich hadden gehouden. n deed 
nauwkeurig onderzoek bij  de groote uitgevers van Tokio, 
Nagoya, o en Osaka. n drong bij  families binnen, 
groote sommen biedende om slechts datgene aan het ver-
borgene te onttrekken wat er  zoolang had gerust. e 
eerste stappen hadden een onverwacht rijk e oogst tengevolge. 

c Japanners ontdeden zich eerst van hunne minst belang-
rijk e of kostbare verzamelingen, maar  daarna kwamen de 
een na den ander  de werken der  groote meesters voor  den dag. 

Overeenkomstig de gedane opdrachten, werd het onderzoek 
zonder  oponthoud voortgezet, met het resultaat dat nieuwe 
bronnen ontdekt werden. 

n was evenwel niet tevreden met deze enkele gegevens 
het weefsel moest ontward en de samenstelling gevonden 
worden. 

Nu heeft het Japansche volk, dat door  de geleerden der 
volkenkunde beschouwd wordt als uit verschillende rassen 
te zijn samen gesteld, één trek in zijn karakter , die bijna 
algemeen is, en wel eene onbegrijpelijk e onverschilligheid voor 
alles wat de bijzonderheden hunner  kunstgeschiedenis betreft. 

e zucht naar  onderzoek, die zoo bijzonder  eigen is aan ons 
Westersoh temperament, verontrust heel weinig het gemoed 
van den Japanner, het laat hen meestal volkomen koud. 

e kunstenaarsnaturen gaan zeer  licht op in het genot van 
het schoone, zonder  verder  naar  oorsprong te vragen. n 
behoeft zich dus niet te verwonderen, dat vele jaren noo-
dig waren om zich in te wijden in het zeer  ingewikkelde 
samenstel eener  vreemde kunst, in zich oud, doch voor  ons 
zoo geheel nieuw. e groote omtrekken ervan zijn nu ech-
ter  afgepaald en het oogenblik schijnt gekomen, om tot dc 
grondige kennis te geraken dezer  kunst, zoodat het mogelijk 
is de verschillende trappen barer  ontwikkeling na tc gaan 
vanaf de eerste wording tot op heden. 

t drukken van platen geschiedde in Japan door  middel 
van houtsnede. (Opmerkelij k is het dat nooit een Japanner, 
die door  verschillende uitgevoerde graveerwerken in metaal 
bewezen heeft groote handigheid te bezitten, dit als muuW 
voor  het drukken van platen heeft aangewend.) Op een 
blok van kersenhout of van een andere harde houtsoort, 
wordt tie te reproduceeren teekening, welke op een ze er 

dunne papiersoort geteekend is, opgeplakt. r  middel van 
een klein scherp mesje verdiept men vervolgens de V 8*** J 
tusschen de lijnen, zoodat de eigenlijke teekening 1 , 1 " c 

hout verhoogd is. e drukker  bestrijk t nu deze relic'*"'' ' 
ten met inkt , legt het te bedrukken papier  erop en dru 
af met behulp van eene cartouuen rol met bamboeveïe 
omwikkeld. ...v 

n stelt zich echter  niet tevreden met de inkt geUĴ  
matig op het hout te strijken . Teneinde de noodigc krac 
en diepte in dc teekening te krijgen , brengt men dc vet ïjp 
ink t op de meest verschillende manieren er  op; men i " 8 8 

de lijnen doorschijnend jtn allengs toenemend in k**  ^ 
zoodat verscheidenheid in toon met éénmaal afdrukken 
kregen wordt; wanneer eene reproductie in verseinde 

kleuren moet gemaakt worden, dan is voor  elke kleur  een 
afzonderlijke uit hout gesneden cliché noodig. 

Uit dit alles ziet men van hoeveel gewicht de techniek 
is in eene Japansche prent om het werk van deu teekenaar 
tot zijn recht te doen komen. En toch zijn het, ondauks 
hunne groote verdienste, niet de namen der  graveurs die 
in de geschiedenis dier  kunst op den voorgrond treden. 

e reden hiervan is deze : 
We hebben iu Europa kunstenaars gehad, die zelf in 

hout of steen de inspiratie van hun genie gegrift hebben; 
ook behandelden toen eukele graveurs wel het werk van 
andere schilders, maar  dau alleen om daardoor  hunnen naam 
aan zulk eene nieuwe schepping te verbinden. 

n Japan niets van dat alles. n kent daar  den schil-
der-graveur  niet, en bij  een samengaan in hunne werken, 
verbergt de graveur  zich achter  den schilder, zonder  zelfs 
te meenen het recht te hebben zijnen naam onder  het werk, 
dat zijne hand te voorschijn heeft gebracht, te plaatsen. 

t zou zeer  zeker  niet onmogelijk zijn de namen te 
ontdekken van die bescheidene medewerkers, maar  men is 
in dat opzicht eenigszins gedwongen het voetspoor  te volgen 
der Japansche kunstliefhebbers, die zelfs bij  de best 
geslaagde, in de reproductie der  platen alléén den teekenaar 
van het origineel huldigen. 

 (Wordt vervolgd.) 
P. J. E J. 

N VOO . 

Op de Vrijda g 24 Nov. gehouden bijeenkomst werd de 
spreekbeurt vervuld door  den heer  B. W. Wierink , directeur 
van de l van dc . v. d. Werk. Stand. 

e heer  Wierin k had tot onderwerp gekozen : de roset in 
de verschillende stijlperioden. Achtereenvolgens werd nage-
gaan welke vormverandering dit oude en overal voorkomende 
versieringsmotief in de verschillende kunsttijdperken had 
ondergaan, waarbij  de spreker  telkens gelegenheid vond om 
op algemeene karaktertrekke n van het ornement de aandacht 
te vestigen. Een ruime collectie afbeeldingen en gipsafgiet-
sels verduidelijkt e de voordracht, die met onverdeelde be-
langstelling werd gevolgd. 

e volgende spreekbeurt zal worden vervuld door  den 
heer . G. Jansen. 

E E N E . 

Voor  het boek t en Samenleving"  vervaardigde 
de heer f den geïllusteerden omslag, dat we als 
een meesterstuk van samenstelling apart willen vermelden. 
Zelden ziet men zulk houtsneewerk, nooit zoo'n mooi 
begrepen band. t is niet te veel wanneer  wc dit stukje 
versiering boven allen plaatsen, wat tot heden in dit genre 
gemaakt werd, en trotsch mogen we zijn, dat ditmaal een 

r  zich met één slag aau de spits stelt voor  dergelijke 
illustratieve composities. 

Niet gewild primitief , noch gewild symbolisch, noch 
ronsch, noch Engelsch, doch mooi, en niets dan mooi. 

«oor de volgelingen van den heer f — helaas, 
8 1 zijn er  zoo velen — om van het spoor  te raken. Voor 
anderen om maar weer  spoedig optehouden met hun gewauwel 
?!.er //genre "  zooals men o.a. onlangs lezen kon 
b ,J de aankondiging van een almanak ! 

. 

e 

A.  A ( 1 \ i; T. 

*i  a u l e u r v a n f Ornement  is véór eenige dagen 
X den leeftijd van 08 jareu, te e (dep. 
«We-et-Oiae) overleden. 

«eiuet had reeds als teekenaar  meegewerkt aau meerdere 

werken van kuusthistorischen aard, toen hij , door  de uitgave 
van bovengenoemd standaardwerk, plotseling iu alle bouw-
kundige kringen bekend en beroemd werd. t het, voor 
eenige jaren verschenen tweede vervolg, biedt dit werk een 
duidelij k en uitvoerig overzicht vau de geheele ornement-
geschiedenis. 

Een ander  hoofdwerk van den schrijver, hetwelk eveneens 
bestemd schijnt ziju schepper  te overleven, is le Costume 

 Behalve de kleederdrachten, wapens en gereed-
schappen der  verschillenden volkeren, geeft dit werk ook 
een overzicht vau hunne verschillende woninginrichtingen. 
Een zeer  uitvoerige tekst, getuigende van een grondige en 
uitgebreide bronnenstudie, verduidelijk t de afbeeldingen. 

t laatste werk van den ouvermociden schrijver  behandelt 
de Japansche k en sluit zich waardig aan de vroeger 
verschenen geschriften aan. e beide standaardwerken alleen 
echter  verzekeren aan t een eercplaats in de geschie-
denis van het ornement. 

E . 

r  dagen verscheen bij  de uitgeversfirma Scheltema 
en a : t en samenleving, naar  Walter  Crane's 
fluim*  of decorative art, in het Nederlandsch bewerkt door 
Jan Veth, en versierd met talrijk e vignetten, in hout ge-
sneden door  G. W. . 

u zijne inleiding zegt de vertaler  : e bewerking zou 
„eenvoudig een vertaling van Crane's boek moeten genoemd 
„worden , indien in het Nederlandsch niet een aantal toe-
spelingen, voorbeelden en uitweidingen waren weggelaten 
„o f bekort. k heb mij  in het algemeen voorgesteld, den 
„schrijve r  hier  te doen spreken voor  niet-Engelsche toehoor-
„ders, in welk geval hij  ons, al wat in het oorspronkelijke 
„t e zeer  op speciaal Engelsche toestanden betrekking had, 
„vanzelf zou hebben bespaard"; en verder  leest men aan 
het slot van de inleiding : „No g op een punt heb ik , bij 
„het vertalen van Crane's arbeid, wel een oogenblik geaar-
zeld, — het ging mij  namelijk niet geheel grif af, zijne aan 
„principen-reitere i grenzende absolute negatie over  te breu-
„gen, van al zulke piktural e kunst, die iets anders zoekt 
„dan de schoonheid van evenmaat, gelijk hij  die begrijpt . 

h ik ben hier  gemakkelijk gezwicht voor  tie overweging, 
„da t juist toch ook dit ietwat eenzijdig oordeel, een onaf-
scheidelijk part blijf t in die gansche levensopvatting voor 
„individ u en maatschap, die — het dient erkend — als 
„totaalbou w konsekwenter  en schooner  is, dan zulk eene, 
„waarui t ook het half cynische realisme van onzer  dagen 
„kuns t moet voortgekomen zijn: dat benard en wei-
„ni g geestelijke realisme, meen ik, dat deze overtuigde 
„Engelsche enthousiast, die misschien geen groot schrijver 
„en geen zeer  subtiel omzichtig wijsgeer, maar  die een 
„somwijle n stamelend eu straks weer  kunsteloos-welsprekeud, 
„een ook wel eens te naief en dan weder  clairvoyant-wij s 
„profeet van groote dingen is, — als deel dier  gansche 
„levensbeschouwing, welke hij  voor  in den grond verbasterd 
„en onvruchtbaar  houdt, moedig bekampen wil." 

n zestien hoofdstukken wordt vervolgens behandeld: t 
goed recht der  dekoratieve kunst; de arehitektuur  der 
kunst; figuratieve kunst; beeldhouwkunst voor  den dekora-
tieven kunstenaar; de tegenwoordige schilderkunst voor  den 
dekoratieven kunstenaar; bouw en ontwikkeling van het 
ornament; kunst en arbeid ; kunst en handwerk; wat de 
kunst van het socialisme te wachten heeft; kunstonderwijs; 
de eischen van bestemming en materiaal ; het belang der 
gebruikskunsten en haar  verhouding tot de samenleving; 
kunst en kommercialisme; kuust en sociaal-demokratie; 
nabooting en expressie in kun-t ; kunst en industrie. 

FOTOG  A  E.. 
r  den heer  C. J . Colpa, landmeter  bij  het kadaster 

te , is een boekje uitgegeven over  „dephologmphie 
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als hulpmiddel voor architectuur en terreinopnemingen, ver-
duidelijk t door twee platen, die met den tekst een volledig 
inzicht geven iu het doen van opmetingen met behulp 
der  camera. 

s in ons vorig orgaan, (zie de Opmerker van 3 
r  1892) is een en ander  medegedeeld over  eene 

belangwekkende voordracht, door  gen. heer  in eene ver-
gadering van de Vereeniging van e gehouden 
en werd door  den schrijver  gewezen op het gebruik der 
fotograininetri e in andere lauden. 

Een duidelijk e uitlegging dezer  methode, benevens 
interessante medeleeliugeu over  bouwwerken die langs dezen 
weg reeds werden opgenomen, maken dit boek tot een zeer 
aanbevelenswaardige en leerzame lectuur. 

. 

n dc Nieuwe Groninger Courant wordt door  een Correspondent uit den 
, sprekend over  het nieuwe l dat in de Scheveningeche bosch-

jes komen moet cn waarvan de teekeningen in dc Spuistraat aldaar  geëxposeerd 
zijn , dc inecning geuit, dat, indien het hotel in dc werkelijkheid wordt, wat 
het op het papier  belooft, het er  dan zeer  beliagelijk en elegant uit zal zien. 

„ W ij . zoo luidt het verder, zullen echter  met ons oordeel wachten totdat 
het gebouw cr  staat. Van de nieuwe wijk d ging ook eerst zulk een 
roep uit voor  de eerst e steen in den zandigen bodem werd gemetseld. Nu de 
bouwbazen daar  met zenuwachtige haast een groot gedeelte van het nieuwe 
kwartier  hebben volgebouwd, slaan velen dc handen wanhopig ineen en zuch-
ten : veel geschreeuw en weinig wol! Van architectonische schoonheid is bijna 
in het geheel geen sprake ; aan een paar  groote huizen zy'n enkele versie-
ringen gebracht, maar  het meerendeel zijn gewone, alledaagsche woningen, 
cubussen met gaten voor  deuren en ramen, die een ongelukkig denkbeeld 
geven van dc kracht, macht en heerlijkheid van zoogenaamde architecten. 

Wi j  hebben bekwame mannen in dc hofstad, al ware het slechts dc rijks -
bouwmeester  Peters, de architect van het Paleis van Justitie; maar  wy heb-
ben tevens eene groote reeks timmerlui , die met zeldzame onbeschaamdheid 
zich zeiven den titel van „architect "  aanmatigen cn die het aanzijn schen-
ken non huizen zooals den g er  duizenden telt. Ware de goede smaak 
al"emecner, menigeen zon weigeren in zulke nesten te trekken, al ware het 
uit schaamte tegenover  onze bekenden en vrienden. t een mensch 
eigenlijk niet evenzeer  met zijne woning een zijn, als een dier  met zijn 
schelp P j  dunkt ja ; in dit opzicht zijn wij'  nog ver, zeer  ver  van het 
onschatbaar  tijdvak verwijderd , toen de bouwkunst hier  te lande bloeide en 
schitterde. 

Volkomen juist, zijn wij  geneigd om uitteroepen! 

Over  het museum voor natuurlijke historie schreef de heer .
in het Handelsblad een stuk, dat wij , in verband met hetgeen reeds in ons 
orgaan vermeld is, hier  laten volgen : 

„Vergu n mij  — door  middel van uw geacht blad — dc meening tc onder-
steunen van die leden der  Tweede r der  Statcn-Gcneraal, die — volgens 
dc afdeelingsrapporten over  de Staatsbegrooting vau 1894 — de wcnschelijk-
hcid betoogden om een nieuw onderzoek te doen plaats hebben over  de nood-
zakelijkheid van den bouw van een nieuw museum voor  natuurlijk e historie 
te , alvorens de rui m 2 millioen gulden, die cr  mede gemoeid is, tc 

l}€ 11
lk doe dat cn op grond van ervaring in soortgelijke gevallen, cn op grond 

van een herhaald bezoek aan dit m nu en vroeger, terwij l ik tevens 
hulde breng aan den , die niet opziet tegen het voorslcllcn eener 
groote uitgave, waar  hij  die in 't belang der  wetenschap acht. 

Beweerd wordt, dat het m vochtig en ovcrvuld is. 
k aarzel niet tc verklaren, dat het in uitstekenden staat van onderhoud 

verkeert, dat hel niet vochtiger  is dan ieder  gebouw, waarin nouit gestookt 
wordt ; ja zelfs, dat het — (dank zij  de goede zorgen, daaraan besteed) — 
dc temperatuurswisselingen der  laatste dagen verwonderlij k goed heeft doorstaan. 

t aandacht heb ik het doorwandeld, dc laatste maal nadat het eenige 
dagen achterren had geregend. r  is nergens een spoor  van vocht te ontdek-
ken. Zonderling treft het, dat er  nooit verwarming was aangebracht, terwij l 
cr  toch zooveel ongevaarlijke cn gemakkelijk aan te leggen middelen bestaan 
(vooral, lage drukstoom of warm water.) 

e bewering omtrent vochtigheid bracht mij  o. a. een der  phasen in 
herinnering, die de plannen voor  een nieuw Akadcmiegebouw te n 
doorliepen, alvorens er  besloten werd tot het uitschrijven van ecu prijsvraag, 
waarvan de voorbereiding aan dc commissie van rijksadviseurs toeviel. 

n deed het toen (iu 1*74) voorkomen, nlsof de bouwvalligheid van het 
Akadcmicgi houw het niet meer  voor  herstelling vatbaar  mankte. 

Op grond van ecu uitvoerig onderzoek besloten dc rijks-adviseurs een 
missive aan den r tc richten, waarin dit ten stelligste werd tegenge-
sproken. t gebouw verkreeg later  nieuwe ramen, staat cr  nog, cn is voort-
durend in gebruik gebleven! Vermoedelijk zullen er  — nu eerbied en liefde 
voor  het verleden zooveel algemeener  is doorgedrongen — weinigen zijn, die 
het belangwekkende gebouw aan zijne bestemming willen onttrekken! 

t tweede argument voor  de noodzakelijkheid voor  den nieuwen bouw 
aangevoerd, te weien, dat het museum ovcrvuld is, kan thans niet weersproken 
worden. 

Wellicht zoude men ook. in een andere richtin g werkende, kunnen onder-
zoeken, of men in den tij d der  photographic en der  voortreffelijk e reproduc-
tiemiddelen, cr  gansche kudden vun herten cn hertjes en antilopen op na heelt te 

houden, die met de gratie, aan opgezette dieren eigen, komen aandraven j 
en meeuwen en papegaaien en lorretjes bij  honderden; en in hoever  het 
opofferen van een gansche zaal van olifanten en olifantjeskoppen en geraamten 
(er  zijn 17 koppen benevens 4 groote geraamten) gewettigd is, om van min-
stens 10 grimmige leeuwen en leeuwinnen niet te gewagen. 

t onderzoek zonde dan wellicht kunnen worden uitgestrekt tot de mogelijkheid 
van een meer  compacte bcwaringswijzc (althans der  vogels), waarvan elders 
alleen de geprepareerde huiden in laden worden opgeborgen. 

t men mij  deze leckenmeening ten goede houde  Zij  dringt zich bij 
een bezoek onwillekeurig op. 

Wnnneer  het nu aangaat om het aantal bewaarde voorwerpen te vermin-
deren, dan zoude men tevens op eenvoudige wijze het uitgestrekte gehomv 
beter  aan zijn doel kunnen doen beantwoorden ; bijv . door  het overdekken 
der groote binnenplaats, die een oppervlakte heeft van ongeveer  725 vierkante 
meters (ieder  der  binnenplaatsen van het m alhier  meet pi. m. S70 vierk. 

; door  het alsdan vervangen der  penanten tusschen de ramen door  ijzeren 
kolommen ; door  het inbouwen van galerijen en trappen op die overdekte 
binnenplaats; door  het aanbrengen van bovenlichten; door  het doelmatiger 
plaatsen der  kasten, enz. 

e kosten van het een en nndcr  zullen vermoedelijk geen ƒ 1 5 0 , 0 00 bedragen." 

— e Schierstins te Vccnwondc, de cenig nog overgebleven Stins in Fries-
land, zal in het begin van r  betrokken worden door  de brigade der 
marechaussees, welke aldaar  gevestigd wordt. t k heeft voor  20 jaar  de 
Stins gehuurd, en deze is thans voor  dc huisvesting van die brigade in ge-
reedheid gebracht. 

e Stins is waarschijnlij k in het begin der  l öe eeuw in eigendom over-
gegaan aan het klooster  Claarkamp, en heeft toen den naam van Schim -
niknhusc gekregen naar  de kleeding der  monniken van het klooster  Claarkamp. 

Voor dien tij d droeg zij  den naam van , vermoedelijk 
naar  de eigenaars in dc 13e en 11e eeuw. Vri j  zeker  dagtcekent dc Stins 
zelve, „d e zware sternen toren,"  van de 13e eeuw. 

n dc Frieschc geschiedenis komt haar  naam „Schierstins"  niet dan in het 
voorbijgaan voor. e monniken, die het klooster  bewoonden, schijnen vreed-
zame en werkzame mannen geweest te zijn, die zich met tnrfmaken bezig-
hielden. t dorp, vroeger  St. Johanniswald gehceten, was rij k aan venen, 
en heeft daaraan haar  lateren naam Veenwoude te danken.  t>. d. D. 

T N . 

— Zaterdag 1.1. had de teraardebestelling plants van den architect van 
het franscbe gouvernement — . Onder zijne leiding is menig kasteel 
zoowel in Frankrij k als in het buitenland gerestaureerd. Ook werd hij  inder-
tij d door  de keizerin F,ug<:nic belast met de uitvoering vnn een kapel te 
Farnhorough, bestemd voor  het stoffelijk overschot van Napoleon  en dat 
vau den . 

— c heer  Bompard heeft ann den gemeenteraad Blhier  het voorstel ge-
daan te stemmen voor  de som vau frs. 1000 voor  het eventueel op te 
richten monument van den onlangs overleden componist Charles Gounod, 
dat aangenomen werd. 

— Wij ' lezen in le Temps het volgende: c heer n de Villefosse deelt 
den inhoud mede van twee brieven van den . P. , betreffende eene 
ontdekking, die deze geleerde gedaan heeft in een punische nckropolis op 
de plaats van den tempel van Se.rapis. 

t betreft n. m. een zeer  eigenaardig masker  in gebakken aarde; dit 
masker  van natuurlijk e grootte schijnt direct van het gezicht van den over-
ledene genomen tc zijn. waardoor  het een vreemde en verschrikkelijk e uit-
drukkin g verkregen heeft. 

Enkele sporen van zwarte verf die men er  hier  cn daar  op aantreft, ge-
tuigen van een punischen oorsprong. 

— e commissie voor  de inwendige versiering van het 
stadhuis alhier, bestaande uit de heeren Puvis de Chavan-
nes, , Eremiet, Brac<|uemond, enkele raadsleden en 
inspecteurs des beaux-nrts. heeft in hare laatste zitting be-
sloten, deu heer  Forain de uitvoering van een schilderstuk 
op te dragen, waarschijnlij k bestemd voor  de buvette van 
den gemeenteraad. e "heer  Chéret zou dan belast worden 
met de onderwerpen van de behangsels. 

Nov. '93. W. G. E . 

— Van officieele zijde is nu ook Japansche kunst in Frankrij k erkend, 

door  het beschikbaar  stellen daarvoor  van eenige zalen in het , \oor-

loopig echter  zal dc regecring daartoe steun moeten vinden bij  particulier » 

verzamelaars. e tegenwoordige, aan den Staat bchoorendc, collectie is al zeer 

armoedig; ze bestaat alleen uit twee uit hout gesneden beeldjes ; voor  het 

overige zijn het inzendingen vnn kunstliefhebbers, waarbij  prenten, lakwerk, 

ploteelkunst, werken in ivoor, maskers, zwaarden enz. j bronswerken zijn e r 

nog niet te vinden, eene aanvulling in dien weg kan evenwel spoedig tegemoet 

gezien worden. 

e opneming van zulke kunstvoorwerpen in het l,ouvrc kun nis een g6' 

lukki g tceken beschouwd worden en bewijst tevens dat de voorliefde voo 

Japansche kunst niet langer  nis modegril moet opgevat worden, maar  i n t ru -

ded cenc kunst is die alleszins aanmoediging cn waardeering verdient. 

E G N°. 49. G 9  1893. 

E VA N A ET : 

. G. JANSEN, G. A . , W. T C Z N . , 
. E J O N G  en P A U  J . E . 

Bijdragen te adresseeren aan den r  W. T C / .N ., 
 120 te Amsterdam, en al wat de Administrati e van 

het Genootschap betreft, aan den len S American hotel le 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. e jaarlijksch e contributi e 
voor  het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
» kunstlievende ieden „  10.— 
 buitenleden „  7.60 

N V A N T . 

le. e 997e gewone vergadering zal gehouden worden 

op Woensdag 13 r  a.s., des avonds 8 uur, in het 

Genootscha pslokaal. 

Agenda: 

a. Bijdrage van den heer  J . . O. : 

e kleur  in de bouwkunst." 

i. g als boven : 

w a peinture decorative en France du Xl e au e 

Siècle." 

2e. r  vertraging in de onderhandeling over  een ge-

schikt lokaal voor  de te houden tentoonstelling van Bouw-

kunst en aanverwante vakken, zal eerst in een volgend 

Bummer het volledige programma opgenomen worden. -

tusschen wordt den leden bericht, dat deze Tentoonstelling 

'n elk geval zal gehouden worden en verklaart de commissie 
2'ch bereid inlichtingen te verstrekken. 

1'e adresseeren aan den Secretaris der  tentoonstellings-com-
missie, den heer  J . C. . di Gazar, American . 

3e. e inleveringstermijn voor  de door  het Genootschap 

uitgeschreven prijsvraag van //een Schildersatelier"  is vastge-

steld op 11 r  a.s.; die van de /«gebouwen voor  tie 

'nternationale tentoonstelling van het hotelwezen"  op C 

r  a.s'., beide uiterlij k des middags 12 uur. 

Namens het Bestuur, 

 Secretaris, 

C. W. . 

Genootschap A E T . 

G N N E G VAN G 

15  1893, 

door  den heer  C. . , r  te 's . 

 H.l 

Naar aanleiding van een bezoek van den heer , 
had ik mij  voorloopig bereid verklaard, om in een uwer 
November-bijeenkomsten eeue kleine kunstbeschouwing te 
geven met een kort inleidend voorwoord. 

Jongstleden g echter, wist ik des middags ten 4 
ure nog niet beslist, of eu wanneer ik daartoe zou worden 
opgeroepen, zoodat ik op grontl van den weinigen tij d die 
mij  ter  voorbereiding restte, u moet verzoeken, wel te willen 
verontschuldigen, dat het voorwoord wat heel kort zal zijn, 
en de teekeningen wat overhaast zijn saaingevoegd, en daar-
aan nog veel ontbreekt wat er  hij  meer  tij d zeer  stellig nog 
aan ware toegevoegd. 

k noemde daar  het woord kuns/leschonwing, en misschien 
staat dit ook op uw vergaderingsbriefje, doch in plaats van dat 
veel zeggend woord zal ik een eenvoudiger  moeten bezigen, 
en u moeten voorbereiden, dat ik u slechts ter  bezichtiging 
kan voorleggen eenige opmeet-teekeningen van outle ge-
bouwen, teekeningen die in zich volstrekt geen kunstwaarde 
bezitten noch ook willen bezitten, doch alleen eene getrouwe 
voorstelling geven van het opgemeten gebouw of gebouw-deel, 
meer  niet, en dit van gebouwen die zich volstrekt niet 
rangschikken onder  de Europeesche monumenten, maar  zich 
juist onderscheiden door  eenvoud, èn ernst èn kleinheid van 
afmeting. 

't Zij n slechts teekeningen . . van oud-Groninger 
dorpskerkjes, van gebouwtjes u meerendeels wellicht evenmin 
bekend, als ze mij  een 14-tal jaren geleden nog bekend waren, 
en die toch, trots hun kleinheid en eenvoud, eene hoogst 
belangrijke aanvulling kunnen vormen voor  de Geschiedmis 
onzer  Nederlandsche Bouwkunst. 

file:///oor-
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k zeg aanvulling, maar  dat woord is eigenlijk onjuist, 
want wat nog niet bestaat is bezwaarlijk voor  aanvulling 
vatbaar, eu zij, de Gescbiedeuis onzer  Nederlandsche Bouw-
kunst, zij  bestaat nog niet, behalve wellicht in de hoofden of in 
de memorie of iu de studie-aanteekeningen van velen uwer. 

Geschreven, gedrukt, geïllustreerd, logisch en critisch-
anatomiscb ontwikkeld, lees- en geniet- en verwerkbaar  voor 
een ieder  bestaat zij , die Geschiedenis nog niet. 

"  zoo vroeg mij  nog onlangs een opzichter, die 
gaarne wat meer  van zijn vak wilde «eten, , wat 
„i s het beste boek over  de Geschiedenis der t in 
Nederland, — want ik zou daarvan graag althans iets willen 
weten, ik dien toch de geschiedenis van mijn vak in eigen land 
te kennen." 

 was eene eenvoudige vraag, eene vraag aan menig 
uwer  wellicht reeds gedaan, maar  't viel den man bard 
ten antwoord te moeten ontvangen : „het boek dat gij 
zoekt, dat gij  wenscbt, dat boek bestaat niet." 

e Geschiedenis onzer  Nederlandsche Bouwkunst, zij  slaapt 
nog den slaap der  ongeborenen, zij  is nog niet beschreven. 
Een gids, een betrouwbare studie-gids in ons architectonisch 
verleden missen wij  nog steeds, ieder  onzer  moet zich zeiven 
tot historicus, tot criticus, tot gids dienen op dat terrein, 
onze geleerde Genootschappen zij  schrijven uit, heel gewichtige 
prijsvragen over  bet boek der  Openbaringen, zij  leveren 
interessante verhandelingen over  de kiezen en over  de wervels 
van voorwereldlijk e dieren, zij  honoreereu de uitgave van oude 
latijnsohc handschriften, die bijna niemand interesseeren dan 
alleen den vinder, maar  aan eene logische Geschiedenis der 
Nederlandsche Bouwkunst beeft geen hunner  nog gedacht, zelfs 
niet de groote j  tot Bevordering der  Bouwkunst, 
hoe ingenomen ze ook moge zijn met haar  50-jarig verleden. 

t is waar  de. heer  \Y. C. Timmerman gaf in 1838 eene 
Bijdrage tot de Geschiedenis van de Bouwkunst der -
eeuwen,"  waarin hij  precies voluit 1 4 paginas wijdde aan onze 
middel-eeuwsche kunst en ons inwijd t iu den, volgens hem, 
zoo mysterieuze!» en grooten invloed der  grondgetallen op 
den plan vorm, het pilaren-tal, de g enz. onzer 
kerken, waarde hebbend evenwel is dit bock niet. 

e heer  Büchler  leverde in 1845, naar  aanleiding eener 
prijsvraag, een stuk : e Bouwkunst in ons Vaderland." 

h ook dit stuk heeft geen andere geschiedkundige waarde 
dan deze, dat daaruit blijkt , hoe weinig in die dagen, zelfs 
bij  een man als . . Büchler, de eigen, de vaderlandsche 

s bekend was. 
Behalve deze beide werkjes bezitten wij  niets dan overal 

verstrooide mededeelingen, mededeelingen voorkomende in 
„Oud e Almanakken,"  in e e Warande, iu „d e 

, in , in Bouwkundige tijdschrif -
ten of weekbladen en in „Eigen , alleen de serie 
Afbeeldingen van oude bestaande gebouwen uitgegeven 
door  de j  t. B. d. Bouwkunst maakt eene gun-
stige uitzondering te midden van zooveel verstrooids. 

Eerst een vreemdeling, een r . G. Galland moest 
komen, om Nederland althans één studieboek over  althans 
een tijdvak van haar  verleden te schenken. t Galland's 
„Geschichte der n Baukunst und Bildnerei"  is ten 
minste onze e in hoofdzaak tot haar  recht gebracht, 
terwij l wij  aan een drietal andere vreemdelingen, Ewerbeck, 

d en k de opname en uitgave van menig 
monument uit ons kunstverleden danken. 

Al 't overige echter, bet slaapt nog. Wel is de Commissie 
van s indertij d begonnen, met 2 aileveringeu 

 uittegeven, doch bij  die twee aileveringeu is 
bet gebleven, de stof door  dat college verzameld wacht nog 
steeds op verdere uitgave. 

Een degelijk historisch-architcctonisch vakboek, onze 
geheele kunst omvattend, die kunst in haar  eerst zoo primi -
tieven eenvoud, in haar  ontwikkeling, haar  bloei, haar  terug-
gang, baar  dolheden zelfs, tijdvak na tijdvak behandelende, 

en dit in vergelijking en aansluiting met de buitenlandsche 
architectuur  dier  zelfde tijdvakken , zoodanig vakboek bezit, 
ten wij  niet — wat meer zegt, wij  hebben niet eens een 
inventaris op dat gebied, en wenscbt men omtrent de 
Nederlandsche bouwkunst in deze of gene stad of Provincie 
iets te weten, dan is, behalve van der  Aa's Aardrijkskundi g 
woordenboek, Baedeker  nog de eenige die u wat helpt _ 

Baedeker  ! inderdaad het is zoo, — maar  zeg dat \oora) 
niet aan een , die in zijn rijkdo m aan kunstboeken 
over  eigen land, ons in onze armoede bijna zou gaan ver-
achten, zeg dit vooral niet aan een Belg, of aan een 
rranscbman, of aan een n of aan een Engelschniau, 
zeg dit aan niemand hunner, want zij  allen, zij  hebben een 
keur  van studieboeken over  eigen kunst ter  beschikking, 
zij  zouden u misschien niet begrijpen, niet gelooven zelfs en 
vragen : maar  uw genootschappen dan, al uw amicitia's dan, 
uw regeering dan, achten zij  dat dan niet het eerst noodige? 

e eigen kunst verheffen, de eigen kunstenaars releveeren, 
maar  dat is immers zonder  eigen kunstgeschiedenis niet mo-
gelijk, ondoenbaar  zelfs. 

Waarom dan niet dat eerst noodige eens ter  hand genomen? 
. . ! ik releveer  dit, omdat daarin de aanleiding ligt, 

dat ik hier  vooru sta, — de Geheimer b Professor 
O W. e te r  toch, had goedgevonden, dit jaar  op 
nieuw te verzekeren, dat wij s vóór de 14e eeuw 
geen baksteen-architectuur  bezaten, misschien zelfs in 't ge-
heel geen architectuur, doch dit laatste heeft hij  niet ge-
zegd, alleen maar  gedacht. 

e stoute bewering, zij  lokte in uw genootschapsorgaan 
de vraag uit, of niemand in staat was of lust gevoelde e 
te weêrleggeu. En die vraag, zij  deed mij  schrijven aan deu 
beer , bracht deze tot mij , en mij- thans tot u. 

k mag niet zeggen . . dat Professor e liegt, want 
liegen is met opzet onwaarheid spreken, en daarvoor  staat 

e te boog, maar  wel mag ik zeggen, dat Professor e 
beter  zou doen met in 't vervolg, alvorens van uit zijn catlie-
der een vonnis te vellen, et du haut de sa grandeur, het 
hier  is niets, eu het daar  is niets uittespreken, eerst zijn 
bri l eens op te zetten, zijn hoed eens op zetten, zijn wan-
delstok eens ter  hand te nemen, en 't land eerst te gaan 
doorwandelen, dat hij  een vonnis waardig keurt. 

t nu, heeft professor e niet gedaan, hij  heeft wellicht 
onze middeleeuwsche kunstboeken opgevraagd, maar  ziet, zij 
waren niet geschreven, en de buitenlandsche kunst-historici, 
zelfs een Fergusson, o, 't is bedroevend, hoe luttel, hoe weinig 
waardeerend ze over  onze kunst spreken, ze bezien den m 
van Utrecht en ze huiveren, ze bezien de St. Jan van 
's Bosch en zij  worden nijdi g over  dien westtoreu, en over 
dien kruistoren, ze bezien de St. Sërvaas van t en 
zij  gaan been, en wijdeu eene enkele bladzijde aan de -
sche kunst, een ding zonder  waarde, zonder  eigen leven, 
zonder  ziel volgens beu, die kooplui daar, wel ze missen 
alle bouwkundig talent, — ze hebben, ze hadden geen 
bouwkunst, wat import-waar , anders niets, zoo ongeveer  1* 
menigwerf huu weinig vleiende uitspraak. 

't s ijdelheid misschien, trouwens volgens Prediker  i' 
bijna alles ijdelheid, 't is ijdelheid misschien, om prij s t e 

stellen op eigen kunst, om eigen nationale kunst voor  te 
staan, maar  hoe het zij, het is eene alleszins gepaste en nu 
stichtende ijdelheid, en evenzeer  gepast is het, om als een 
ander, als een e ons alle kunst bijna ontzegt, om * 
eens verontwaardigd te worden, 't zwijgen te verbreken, 
studie eens op zij  te zetten, de portefeuilles en de santé* 
keningen eens te raadplegen en daaruit stof voor  eeu dein* 
te vergaren. j 

, of men het ons ontzegge of niet, ot het 
dan niet iu vreemde kunstboeken vermeld staat en ° ' * ^ B 

kunstboeken ons ook ontbreken, ons land had en nee» 
eigen Bouwkunst, eigen bouwvormen eu eene eigen "° 
materie. t dat woordje eigen wil ik niet zegge"» e 

voor  zich i n E u r o p a eenige bouwkuns t, eu i n z i ch oorspron-

kelijk e vormen, bi j  ge l i jk e behoeften en gel i jk e h u l p m i d d e l en 

toch, on tw ikke len z ich onder  gel i jk e omstand igheden vr i jwe l 

dezelfde hoofdvormen, bu i tend ien ons l and behoorde niet tot 

de eerstgeborenen van E u r o p a , integendeel ' t is haar  laatste 

tel» die u i t de zee, door  behu lp van enkele r iv ie re n geboren 

werd, zoodat, toen die laatste te lg tot ze l fbewusthe id g e k o m en 

w a s elders reeds geheele kuns tper ioden h u u up en h u n 

doivn hadden door leefd, eu het meeste en het moei l i jkst e op 

architectonisch gebied reeds was doordacht èn opgelost èn 

gevonden, en' ter  aanvaard ing als erfenis reeds gereed lag. 

h het iso lement waar in men h ier  verkeerde, i n d i e 

eerste onze k iudsche dagen, gevoegd bij  de wein ige behoef-

ten die men h a d, was oorzaak, dat er  i u de eerste eeuwen 

weinig tot s tand k w a m, en ' t geen er  n og tot s tand k w a m, 

het viel, met u i t zonde r i n g der  hunnebedden, t i jden s de roof -

tochten der  N o o r m a n n e n, of wel, het werd wegens gebrek 

aan bouwmater ie, daartoe gesloopt en daartoe b e n u t; 

vau onze paalwoningen, zu l t gij  straks de resten nog k u n n en 

vinden als de Zu iderzee zal zi j n d roog gemalen, van onze 

e bouwwerken k u n t ge de resten n og v i nden 

onder  het s t rand der  Noordzee en op of langs den bodem 

van sommige onzer  r i v ie ren , van het e t i jdper k 

rest er  niets dan eene enkele ve rme ld ing i n eene enke le 

oorkonde, en van het e t i jdper k bezit ten wij  n og 

alleen de kapel te N i j m e g en en eene bovenzaal i u de S t. 

Servaas te . — 

k hoop evenwel, dat de archeoloog . d P la th u i t 

Berlijn , die thans met echt e wetenschappel i jke moed 

ons land bezoekt om e A l t h e r t h i i m e r  op te sporen, 

ons nog menige verrassing moge bere iden. — V a n v ó ór het 

jaar  1001) is alzoo de oogst g e r i n g; een 30tal hunnebedden, 

enkele b roks tukke n van paa lwoningen, enkele romeinsche 

beelden, tegels, pannen en bu izen, voorts eene enkele kapel en 

eeu enkel ver t rek , ziet daar, behalve de noodige scherven 

alles wat wij  nog bezi t teu, het is we in ig, i k s tem het toe, 

doch ook d bezit we in ig meer, een Stal -

gische bouwwerken nog, en B e l g ië evenmin, al leen F r a n k r i j k 

is wat r i jker , ofschoon weder  a r m , vergeleken bij , 

welk land inderdaad, toen wij  h ier  nog nauwel i jk s wisten te 

bouwen, reeds bi jn a dr i e be langr i jk e kuns t t i j dperke n door leefd 

bad, het E t r u s k i s c h e, het e en het . 

Nï i het jaar  1000 k o mt er  echter  ook h ier  meerder  k u n s t -

leven, al thans van n u af, word t met e lke ha l ve eeuw die 

»'ij  opk l immen, het ons nagelatcue, grooter  i n aanta l, g roo-

ter  in afmet ing, kuns tvo l l er  en r i jke r  van behande l ing. 

t jaar  1000 het is een kenter ings jaar  i n ons ver leden, 

voor  dien slechts d ich t e schemer ing, bi j  du is tern i s af, nadien 

begint het te dagen, en word t het e indel i j k dag. 

e gebeurtenissen waren h ie rvan de oorzaak, — de eerste 

dezer  gebeurtenissen was dat het jaar  1000 k a l m wns voor-

tgegaan, zonder  dat de door  de geheele Ch r i s tenhe id ve r-

wachtte en gevreesde d ag des laatsten oordeels h ad plaats 

gevonden; alles herademde, alles herleefde, ook h ie r . e 

weede dezer  gebeurtenissen was, dat de N o o r m a n n en h u n 

rooftochten staakten, en z i ch i u N o r m a n d i ë , op S i c i l i ë 
e n ui E n g e l a nd g ingen vest igen, —  hande l, l andbouw, 

scheepvaart, n i j verhe id , alles begon z i ch n u weder  te ont-

*ikkele u en met deze de welvaart, eu door  deze de behoefte 

* u gebouwen. e derde dezer  gebeurtenissen was het ont-

staan en de ve rspre id iug der  k loos te rorden, vele dezer  des-

'ju s wareu a c a d e m i ën van kunst en van wetenschap, i n contact 

juet de meest in te l l igente persoonl i jkheden van h u n t i jd , en i n 

bezit van een schat van e rva r ing , a lomme vergaard, en inet 

* is t i^ e hand ten bate van a l len verspreid. 

Under  dezen d r i evoud igeu i nv l oed word t N e d e r l a nd wakker , 

? e e « plaatsje zoo k l e i n , of ' t rust t e niet v ó ór het e indel i j k 

Q eigen ke rk j e had, eu op b i jn a e lke wierde, op b i jn a 

' e terp zien we n u eer lang kerkje s bouwen. 

berkje s van hou t , als ' t niet anders k o n , kerk je s van 

tuf langs de rivieroevers en daar  waar  de tuf gemakkelijk 
kon worden aangevoerd, en kerkjes van baksteen, daar  waar 
de tuf, wegens gemis aan vervoerwegen niet te verkrijgen was. 

s van uit het begin der  elfde eeuw bezitten wij  in 
Friesland nog verschillende kleine baksteenkerkjes, 't zijn hoogst 
onoogelijke, kleine, lage, smalle gebouwtjes met nauwe half 
rond gesloten lichtopeningen, lage deurtjes en een schamel 
ameublement. s in-eenvoudig met een halfrond koor, 
van boven veelhoekig uitgekraagd, omdat men anders geen 
raad wist hoe het dak te dekken — met eene zoldering van 
ruw behakte balken, met een leem vloer  eertijds en met eene 
dakbedekking van stroo, soms zelfs van zoden of van plaggen. 

h reeds spoedig doet de verkregen ervaring zich gelden, 
de afmetingen worden ruimer  en hooger, de lichtopenin-
gen zij  worden breeder, aan het ronde koor  blijf t nu van 
buiten de veelhoekige uitkragin g achterwege en dit wordt 
weldra van binnen met half koepelgewelf overdekt. e raam-
dagkanten zij  worden nu ter  betere lichtinvallin g schuin 
gemetseld, zoodat de daartoe overhoeksch gelegde steenen eene 
diepe, scherpe insnijding vormen met het gevelvlak, en het 
eerste begrip eener  baksteen-profileering is aanwezig, — bij 
de ingangen nog slechts in halfsteens terugsprongen optredend. 

e kerkjes te  en te Oo«tenvij/wert in Groningen 
zij  vertegenwoordigen dit tijdperk . 

h nu eenmaal het koor  overwelfd was, had men 
weldra geen rust meer, voor  dat men ook de geheele kerk over-
welfd had en van nu af zien wij  ze zoeken, de bouwmeesters 
dier  dagen, en van lieverlede alle gewelfvormeu doorloopen, 
eerst het tongewelf, dat al spoedig verwisseld werd tegen 
een doorgaand spitsvormig gewelf, zooals in de kerk te 

 (westerkwartier) of wel, gelijk in het kerkj e te 
 men weet den zijdel ingschen druk van het tonge-

welf door  kwart ronde zijbeuk-gewelven op te hellen. 
h ook deze solutie bevredigde hen niet, en weldra 

gaan zij  de kerkjes verdeelen in nagenoeg vierkante vakken 
of travées en elk dezer  overdekken met een eigen koepel-
gewelf, zooals in het kerkj e te den Andel en in dat te 
Hanlumhuizen, koepelgewelven, die volgens de ('aumont hoofd-
zakelijk in Anjou en Poitou zouden voorkomen, en door 

 in zijne Archéologie Chrétienne de
gewelven genoemd worden. 

Eerst ongeleed, worden daarna al spoedig de koepelgewel-
ven, elk met 8 doorhangende ronde graten voorzien, in 
deu aanvang bij  wijze van versiering, doch weldra ter 
vereenvoudiging der  constructie, want die graten, nu ter  volle 
gewelfdikte doorgaande, verdeelen den koepel in 8 kleine 
velden, die tusschen die graten ingeslagen werden, nu eens 
in horizontaal- dan weder  in vischgraat-verband, en einde-
lijk , zooals in de kerk te Termunten worden die velden zelfs, 
gebombeerd, eu ontstaat het schub- of meloenvormig gewelf. 

e was in een tijdsverloop van een 100 jaar  de 
geheele koepelvorm doorloopen, en de weg gebaand tot het 
kruisgewelf, dat op zijn beurt eene eeuw later  weder 
eindigde in het stergewelf, zooals in de kerk te
gewijd aan St. Pieter, alwaar  dat stergewelf volgens het 
volksgeloof het vischnet van  moet voorstellen. 

Te vele zijn de namen der  kerkjes, die ik zou moeten 
noemen, wilde ik u ze alle doen kennen, de kerkjes 
met een dier  gewelftypen gedekt. t den vooruitgang in 
den gewelfbouw werd tegelijkertij d ook het uitwendige sier-
lijke r  èn eleganter  èn rijke r  van vorm behandeld, de eerst 
geheel onversierde koor-abside, zij  wordt nu met pilasters, met 
bogen, met colonnetteii en met een of meer  boogfriezen voor-
zien, zooals aan het kleine kerkj e te Oldenzij! en eindelijk 
viuden wij  aan het koor  der  oude St. k in de 
stad Groningen behalve die versiering, zelfs de open dak-
galerij , dat zoo karakteristieke en ell'ectvolle motief, door  de 
kerken der k uit e overgenomen. Ook de 
zijmuren dier  kerkjes, aanvankelijk vlak en ongeleed, zij 
worden nu van lieverlede met pilasters en boogfriezen, en 
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nissen, en eindelijk zelfs met arcaturen op colonnetteu en 
met vlechtwerken versierd. 

n hadden zich van lieverlede ook de klooster-
stichtingen tot Groningen uitgestrekt, alwaar  op het laatst 
der  12e eeuw o.a., de beroemde abdij  van Admrd werd 
gesticht, van deze was de Cistercienser  orde, waaronder  vooral 
de Bernardinen op grooten eenvoud bij  het bouweu aan-
drongen, oorzaak, dat weldra de zoo elegante ronde 
koorvorm tegen den vierkanten sluitvorm verwisseld werd. 

 nog bestaande oudste kerkj e inet rechte koorsluiting 
is dat te Huren met een uit 2 travées bestaand koor, door 
8-gratige koepelgewelven overdekt, travées door  eeu halfronden 
gordelboog, in zijn krui n slechts 5.10 . hoog boven den 
vloer, onderling gescheiden. 

e koorvorm te n nog in-eenvoudig en klein, hij 
wordt nu weldra rijker , meer geleed, breeder  en hooger, 
geprofileerd, met siernisseu en met rozetramen voorzien, met 
ornamentkapiteeleu en met spelende topgevel-arcaturen en 
nissen behandeld, om in de kerk te Termunten, in overmaat 
van versiering, zelfs constructief bedenkelijk te worden. — 

. ! k zou te veel van uw geduld vragen, als ik stap 
voor  stap de geheele ontwikkeling van de oud-Groninger 
baksteen-architectuur, vormloos als zij  begon in 't vroeg-

h en rij k geleed als zij  in 't h ein-
digde en overging in de Gothiek, u wilde schetsen. Juist in 
dien z.g.n. Overgangsstijl was zij  het rijks t aan vormeu, het 
meest gevarieerd, in de Gothiek werden haar  kerken wel 
grooter, niet kunstvoller  en met de Gothiek is ook die 
merkwaardige baksteen-architectuur  geëindigd. 

e Provincie Groningen bezit nog een 100-tal oude 
e kerkjes, waarvan er  nog een 50-tal zijn, 

die, de eeue meer, de andere minder, werkelijk kunstwaarde 
bezitten, eu onder  deze zijn er  nog een 34-tal, die nog ge-
heel of ten deele overwelfd zijn. 

t wat ons daar  nog rest, over  een tijdvak van 5 eeuweu, 
van de elfde tot in de zestiende eeuw, het spreekt duidelijker 
dan eenig Professor  het vermag, dat Nederland, dat althans 
het gewest Groningen, oudtijds eene eigen baksteen-architec-
tuur  heeft bezeten, die angstig en arm begonnen, zich van 
lieverlede wist te ontwikkelen tot een monumentaal-bonw, 
zich als monumentaal-bouw, hoezeer  bescheiden van afmeting 
blijvende, wist te haudhaven, en eindelijk met de e 
en door  de komst der e is geëindigd. 

n strij d dus met Prof. , beweer  ik , en ik hoop u 
dit zoo aanstonds door  middel van een 80-tal teekeningen 
te bewijzen, dat ons land, dat althans de provincie Groningen, 
reeds van af de elfde eeuw eene eigeu baksteen-architectuur 
heeft bezeten, eu nog heden ten dage een 50-tal kerken en 
kerkjes bezit, om die bewering te staven. 

k heb gezegd. 

J A P A N SC E  U N S T. 

(Vervolg van bh. 207.; 

A l zijn ze evenwel niet door  hemzelven gegraveerd, de 
te kenaar  leidt toch de uitvoering en schrijf t alles tot in 
de kleinste bijzonderheden voor. r  kan men de hand 
van dezen of genen kunstenaar  niet alleen door  den aard 
der  compositie kennen, maar  ook aan de wijze, waarop door 
middel van houtsnede de aaneensmelting van verschillende 
tonen is verkregen. 

e graveerkunst is eerst met het optreden der  schilders 
tot ontwikkeling gekomen ; tij  zijn het zonder  twijfe l die het 
vuur  bij  den graveur  hebben aangewakkerd, en die bij  hem 
die bewouderingswaardige habiliteit hebben ontwikkeld. Zij 
zijn dus in hun land de ware scheppers van die schoone 
tak van kunst. e geschiedenis daarvan te beschrijven is 
tegelijkertij d een belangrijk hoofdstuk verhalen der  schilder-
kunst; dat is stap voor  stap de geheele ontwikkeling volgen 
eener  vnstgevormde school, bekend ouder  den naam van 

Oukioyé (zwak vertaald door  „school voor  het geheele volk") . 
e is het, die, met terzijdestelling van verouderde begrip, 

pen, de kunst tot eene algemeene volkszaak gemankt heeft 
waardoor  de aangename toestand ontstond, dat kunst niet 
langer  een apart iets was voor  een zeker  gedeelte van het 
volk, maar  dat het algemeen toegepast werd op de dage-
lijksehe behoeften van het individu . 

Ten allen tijd e waren in Japan scholen van verschillende 
richting . n weet dat de godsdienstige schilderkunst, die 
in het iniddeu van de zevende eeuw der  christelijk e jaar-
telling, met het Boeddhisme uit China is ingevoerd, i n 

haren oorspronkelijken vorm (uit ë afkomstig) door  alle 
eeuwen heen zich heeft voortgeplant. Zij  heeft zich onge-
schonden bewaard, dank zij  de gestrengheid van den ritus. 

e profane schilderkunst daarentegen, welke China reeds 
iu nog meer  verwijderde tijden heeft geleerd, werd in Ja-
pan het uitgangspunt van verschillende afzonderlijke ver-
takkingen. Vanaf de negende eeuw had eene nationale kunst 
zich eruit ontwikkeld, die, zich wijzigende, in de elfde eeuw den 
naam droeg van Samato en vervolgens, twee eeuwen later, dien 
van Tösa. e zuivere Chineesche leerstellingen hadden intus-
schen niet minder  ingang gevonden ; tot 1350 verborgen geble-
ven, werden zij  op dien tij d weer  met kracht vooruit ge-
drongen, wat tengevolge had dat een sterk georganiseerde 
school ontstond : die der . Vanaf dat tijdper k telde 
dus de Japansehe schilderkunst drie hoofdrichtingen: e 
school van Boeddha, die van Tösa en die der . e eerste 
schitterende door  een machtige diepte van gevoel, door  den 
glans van een vurige godendienst en door eene groote zui-
verheid van stijl . e school van Tösa koos bij  voor-
keur  het leven der  hoogere standen tot onderwerp en stelde 
op uitmuntend juiste en fijne wijze de machtige feestelijke 
ridderspelen voor, de bloedige veldslagen, maar  ook stukjes 
natuur  vol dweepende, vreedzame poësie.  penseel der 
Tósa's voelde zich evenwel ook aangetrokken tot meer  popu-
lair e voorstellingen, eene ruischend woelende menschenmassa 
bij  voorbeeld, maar  ook deze weinig verheven onderwerpen 
muntten toch uit door  groote teederheid van uitvoering. 

e s en hunne volgelingen eindelijk, uitten zich 
door  een geheel vrij e wijze van werken, door eene onverge-
lijkelijk e vaardigheid in de manier  waarop zij  de lijnen, nu 
eens stout en krachtig, dan weer  teeder  en zoetineensmeltend, 
op het papier  brachten. (Wordt vervolgd.) 

P. J . E J. 

. 

— Naar wij  vernemen is (te heer . , decorateur  alhier, belast 
geworden met de beschildering van het k paviljoen in het nieuwe 
station der . . S. . te 's Gravenhage. 

— Van regeeringswege wordt een onderzoek ingesteld of uan dc Polytech-
nische school te t eeu proefstation voor  bouwmaterialen zal worden 
gesticht. Een beslissing is nog niet genomen. 

— n de Atj. Ct. klaagt S. cr  over, dat er  zoo weinig zore; wordt 
gedragen voor  overblijfselen van Atjehschc bouwkunst. Wat er  nog >-. dreig' 
onder  vcrwaarloozing cn vandalisme geheel te loor  te gaan. Tot staving; 
zijn beweren wijst hij  op een aantal graven, monumenten, brokstukken van 
oude bouwwerken van waarde uit archacologisch of kunsthistorisch oogpunt 
en op den droevigen toestand, waarin zij  zich bevinden. 

T N . 

— Te Bayreuth is overleden de architect Wolfel, de bouwmeester  vaas» 
 Wagner Theater en van de vill a Wahnfried. 

— e kathedraal te , welke beschouwd wordt als ren der  belaag-
rijkst e kerken in deze eeuw gebouwd, is g door  den Prefect in aan 
van den Staat aan den Bisschop van e overgegeven en . ' ' ' """Vj , 
de gebruikelijk e wijze plechtig gewijd. m 10,000 personen «"° " a 

de plechtigheid bij . ^ 
o bouw van dc kerk is begonnen door  architect n Vaudoyer  en v 

gezet door i en . 
e eerste steen werd iu 1852 gelegd door r  Napolen . 

— e Belgische koninklijk e pry's van 25,000 frs. zal in 1894 «orde» 
toegekend aan het beste werk over  de bouwkunde en vooral over  de 
constructies in glas en ijzer. 
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E VA N A T : 

. G. J A N S E N , G. A . , W . T C Z N . , 

. E JONG  cn P A U  J . E . 

Bijdragen te ndressecren aan den r  W . T C Z N . , 
 120 te Amsterdam, cn al wat de Administrati e van 

het Genootschap betreft, aan den len S American hotel te 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. c jaarlijksch e contributi e 
voor  het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
n kunstlievende ieden „  10.— 
» buitenleden „  7.50 

N V A N T . 

le. e 38ste algemeene, tevens 99Sste gewone vergade-
ring zal gehouden worden in het Genootschapsloknal, op 
Woensdag 20 r  a.s., des avonds half acht precies. 

Agenda : 
a. Opening van de vergadering door  den Voorzitter . 

 Verslag over  het Genootschapsjaar  1893, door  den len 
Secretaris. 

c. Verslag over  de geldmiddelen door  den Penningmeester. 
d. Verslag over  het geldelijk beheer  over  1893 door  de 

verificatie-commissie. 
e. Behandeling der  begrooting voor  1894. 

/ . Verkiezing van twee bestuursleden. Volgens rooster 
treden nf de heeren G. A. Zeeman en O W. Nijhoff . e 
heer  Zeeman stelt zich niet herkiesbaar. 

f. Verkiezing van een Voorzitter . 
h. Verkiezing van een redactielid. Volgens rooster  treedt 

»i de heer . de Jongh, die zich niet herkiesbaar stelt. 
«  Verkiezing van één der  bestuursleden (uitgezonderd de 

oorzitter) als lid tier  redactie. 
k. Verkiezing van drie lokaalcommissarissen. Aftredende 
n zijn tie heeren Paul J . de Jongh, C. . van n 

e"  J- F. W. Stom. e heer  Paul J. de Jongh stelt zich 
"'et herkiesbaar. 

1 »' ^ "'lotin g van vij f aandeelen der  rentelooze leening van 

1886 ° 0 r ^ 6 ' ^ ' ' o t e n V'J* ! ai-"deelen der  leening van 

2e. t concept der  begrooting van 1894 ligt ter  visie j 
8 het Genootschapslokaal." 

oe. Op de prijsvraag voor  een „  Schildersatelier mei'woning 
een vt-;j  terrein aan een straatweg," (uitgeschreven op 1 

"uoodiging van de j  „Arti  et Amicitia,"  als 
, eerster  vau het ) zijn 20 antwoorden injre-
™»»n „„de r de motto's : 
**t*  postzegel,

 Honos AUt Artes,  haast, JV. A. li.,
 la  Salve, Strijd geeft moed, Tweemaal 

twee,  fail  la force, Vraagteeken  Vraagteeken
Werkeloos, X. 

e teekeningen zijn in het Genootschapslokaal tentoon-
gesteld. 

4e. Als buitenleden zijn toegetreden de heeren Jac. van 
Gil s te m en Nic. r  te 's Gravenhage. 

Namens hef Bestuur, 

 1ste Secretaris, 

C. W. . 

A ET . 

997e GEWONE G VAN , 13 . 1893. 

Al s spreker  trad in deze vergadering op de heer  J . . 
O. s met het onderwerp „d e kleur  in de bouwkunst." 
Tot dit onderwerp rangschikte de heer : 1°. e 
verhouding en het verband der  onderdeelen van een gebouw-
en 2".  bestudeerd gebruik maken van de kleur  der 
materialen, de buiteu- en binnendceoratie enz. 

t doel van den spreker  was thans het tweede gedeelte 
te behandelen, maar  door  de uitgebreidheid van de stof was 
ook dit doel niet geheel bereikt, zoodat de heer s 
zich gaarne bereid verklaarde een andermaal aan te vullen, 
wat nu aan zijne bijdrage zou ontbreken. Spreker  begon 
met op te merken, dat het materiaal voor  de buiten-ordon-
nantie in ons vaderland in hoofdzaak baksteen is ; tie 
hoofdkleur  der  gevels is alzoo rood. p ginsr. hij  het 
cffekt na, dat de voegen aan den gevel verleenen, besprak 
de ingelaten en opgebrachte wijzen van voegen, het voegen 
in kleur, het toepassen van hardsteen en zandsteen, het 
het aanbrengen van banden van gekleurden steen, de lichte 
en donkere raamomlijstingen, de kleur  van het houtwerk 
van kozijnen, ramen en deuren, het ijzerwerk tegen lichten 
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en donkeren achtergrond, de vlechtwerken iu gekleurden 
steen, de tyinpnanvulliugen enz. 

Om het gesprokene tevens aanschouwelijk voor  te stellen, 
had de heer s een aantal op groote schaal uitge-
voerde teekeningen vervaardigd, die al de besproken effekten 
op zeer  juiste en duidelijk e wijze weergaven. 

Na afloop dezer  zeer  belangrijke bijdrage gaf de heer 
s als kunstbeschouwing ten beste het prachtwerk 

a peinture decorative en France du Xl e au e siècle," 
waarvan de meesterlijke kleureu-reproducties zeer  de aan-
dacht trokken. 

Nadat de Voorzitter  den spreker  en kunstgever  den dank 
der vergadering had overgebracht voor  zijne hoogst interes-
sante studie en zeer  schoone kunstbeschouwing, werd de 
vergadering, na nog eenige besprekingen over  de aanstaande 
bouwkunst-tentoonstelling, gesloten. 

P A ET " 

TE . 

Ter herdenking der  1000e Vergadering van het Genootschap 

„Architectur a et Amicitia "  te Amsterdam zal eene tentoon-

stelling gehouden worden in de hulpschool aan de Plantage 

, achter  het Panoramagebouw. 

t bestuur  van het Genootschap heeft dientengevolge 

de eer  heeren leden en verdere kunst-beoefenaars uit te 

noodigen, door  deelneming aan deze tentoonstelling, van 

hunne belangstelling te doen blijken . 

t programma is als volgt: 

Art . 1. e tentoonstelling zal bevatten : 

a. Oude bouwkunstige teekeningen ; 

6. Bouwkunstige ontwerpen van uitgevoerde en niet-

uitgevoerde werken, detailteekeningen, enz.; 

e. Photographiën naar  bouwwerken ; 

d. e schilderkunst; 

e. e beeldhouwkunst; 

f. Outwerpen cn teekeningen voor  kunstnijverheid; 

g. , als: reclame-biljetten, verluchtiugskunst, enz. 

Art . 2. e tentoonstelling zal worden geopeud op Zaterdag 
27 Januari 1804 en gesloten den l i 4 "  Februari d.a.v. 

e kunstwerken en voorwerpen moeten van af 15 tot en 
met deu 20, t c  Januari 1804 vrachtvri j  eu vergezeld van 
eene duidelijk e omschrijving, ingezonden worden aan den 
heer  J. O . di Gazar, Secretaris der  tentoonstellingscom-
missie, hulpschool, Plantage . 

Brieven en aanvragen de tentoonstelling betreffende, te 
adresseeren aan genoemden secretaris " -
scheplein te Amsterdam. 

n zijn te bekomen aan laatstgenoemd adres, 
"Woensdag en Zaterdag, des avonds van 8 tot 10 uren. 

Art . 3. e namen van de tentoonstellen of vervaardigers, 
met duidelijke opgave van adres, moeten aan de achterzijde 
der voorwerpen geplaatst worden, terwij l bij  de oude 
bouwkunstige teekeningen zoo mogelijk nog het jaartal van 
vervaardiging moet vermeld zijn. 

Art . 4. e inzenders moeten vóór of op den 13den 
Januari 1894, den aard hunner  inzending, met opgave van 
de verlangde wand- of groudoppervlakte, alsmede de waarde 
voor  assurantie aangeven ; en indien zij  geneigd zijn, het 
ingezondene te verkoopeu, den prij s opgeven, ter  vermelding 
in deu catalogus. 

Art . 5. Geene kunstwerken zullen geplaatst worden, 
zonder  schriftelijk e toestemming der  vervaardigers. 

Art . 6. Aan heeren inzenders wordt in overweging ge. 
geven, op teekeningen, niet door  hen zelf vervaardigd, de 
namen der  teekenaars te vermelden. 

Art . 7. e Jury, die over  de toelating van kunstwerken 
beslist, zal bestaan uit de n Jos. . , . 
G . JANSEN, W . T CZN., . , . , 
J . S A COSTA eu . 

Art . 8. , die volgens het oordeel der  Jury 
niet geschikt voor  de tentoonstelling worden geacht, zullen 
niet geplaatst, maar  onder  de mees»e geheimhouding aan 
de adressen teruggezonden worden. 

Art . 9. e geplaatste voorwerpen zullen niet vóór de 
sluiting afgegeven worden, alléén in bijzoudere gevallen kan 
de Commissie van deze bepaling afwijken. Tevens behoudt 
de Commissie zich het recht voor, om, bij  te groote toe-
zending van kunstwerken en voorwerpen voor  de beschikbare 
ruimte, eene keuze tot plaatsing, uit het ingezondene te doen. 

Art . 10. e kosten vau brand- en waterassurantie gedu-
rende de tentoonstelling, zijn ten laste van het Genootschap, 
Voor de inzendingen zal worden zorg gedragen, zonder 
echter  voor  toevallige schadeu of gemis verantwoordelijk 
te ziju. 

Art . 11. All e voorwerpen moeten binnen vij f dagen na 
de sluiting der  tentoonstelling worden teruggehaald. e 
lasten en kosten, die bij  verzuim hieruit voortvloeien, zijn 
voor  rekening der  inzenders. 

Art . 12. . Commissie belast zich tijdens de tentoon-
stelling met den verkoop der  ingezonden kunstwerken. Bij 
verkoop zal van den verkooprij s 10 %  t e B bate v a u ' l e ' 
Genootschap worden gekort. 

, r  1893. 

Het Bestuur van het He Commissie voor de 

Genootschap Tentoonstelling : 

„Architectura et Amicitia": . G. JANSEN. 

. G. JANSEN, J . A. V A N S . 

Voorzitter. Jos. . . 

C. W. , . J . E . 

\e Secretaris. W . T CZN. 

. J . . 

. E . 

. . 

J . S A COSTA. 

. 

J . C. . l , 
Secretaris. 

Aan 
de  van het
„Architectura et Amicitia" 

Alhier. 

Naar aanleidiug van de voordracht van den heer  C. B*. 
Peters, ) gehouden iu de Vergadering 
van 15 November  1.1., waarbij  ik het genoegen had tegen-
woordig te zijn, heb ik iu die vergadering reeds kortelij k her-
innerd, welke pogingen de j tot bevordering 
der Bouwkunst"  had in het werk gesteld om te geraken 
tot den grondslag van eene „Geschiedenis der  Vaderland-
sche Bouwkunst."  , 

n het le deel der  Bouwkundige Bijdragen, door  «e 
j  voornoemd uitgegeven en verschenen in l ^ * 8 ' 

wordt op blz. 252 melding gemaakt van het uitschrijven 
eener  prijsvraag over  den w hier  te lande, u ° " r . ,s 

j  van Nederlaudsche e te  (* 
Juni 1843), te beantwoorden biunen drie .jareu (tot » 

r  1840). e uitgeloofde prij s was een gou d e B 

„enning ter  waarde vau ƒ 150.—. e uitschrijvin g schijnt 

1 resultaat te hebben gehad, maar  strekt ten bewijs dat 
jj et besef aanwezig was van de behoefte aan een overzicht 
van een voornaam onderdeel der  Nederlandsche kunstge-
schiedenis. 

Op onderscheiden Vergaderingen der- . t. B. d. B., na 
het uitgeven van de eerste afleveringen der  „Afbeeldingen 
T a U oude bestaande Gebouwen"  (in 1853 begonnen), werd 
aangedrongen op het verzamelen van gegevens voor  het 
opstellen van een overzicht der  geschiedenis van de Neder-
landsche Bouwkunst. e werd op initiatie f van schrijver 
dezes (toen Secretaris van het Bestuur  der j 
voornoemd) eene circulair e aan de leden der j 
gezonden, in . 1859, vergezeld van een staat in kolommen 
verdeeld om te worden ingevuld met de korte omschrijving 
van de belangrijkste gebouwen of overblijfsels er  van in 
onderscheidene deelen des lands, om als het ware een inven-
taris te kunnen opmaken van hetgeen merkwaardigs voor-
handen was. 

Van de ruim 800 (achthonderd) circulaires kwamen, als 
ik mij  wel herinner, een 10-tal ingevuld terug uit de steden 
Alkmaar en Amsterdam. e leden der j  in het 
algemeen schenen er  geen belang in te stellen, of bleken 
de zaak niet te begrijpen. Zooals veelal bij  maatschappijen 
het geval is, de leden wachtten alles van het Bestuur, maar 
staken zelf geen hand uit. Gunstige uitzondering maakte 
het Genootschap „Architectur a et Amicitia "  en de Afdee-
liug //Amsterdam"  van de . t. B. d. B. die, de 
daad bij  het woord voegende, eenige belangrijke opmetingen 
zonden van huisgevels uit de 17e eeuw, die in de „A f beel-
dingeu van oude bestaande Gebouwen"  zijn opgenomen en 
uitgegeven. 

Als een vervolg van deze pogingen werd, bij  gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan der , in 1807 eene 
buitengewone prijsvraag uitgeschreven tot het bekomen van 
eenoverzicht der  ontwikkeling van de bouwkunst hier  te lande, 
waarbij  eene premie werd uitgeloofd van f 300.— (drie 
honderd gulden). t programma door  schrijver  dezes opge-
steld is opgenomeu iu deel 10 der  Bouwkundige bijdragen. 

Vermelding dient hierbij , dat de Commissie uit de -
ninklijk e Academie van Wetenschappen de samenwerking 
der . t. B. d. B. had verzocht en verkregen tot het ver-
zamelen van teekeningen, optnetingen en beschrijvingen van 
merkwaardige bouwwerken en overblijfsels er  van hier  te lande. 

fp de Tentoonstelling in 1807 gehouden in de lokalen 
<jer . Akademie van beeldende "  bij  gelegen-
heid van het 25-jarig bestaan der j  t. B. d. B. 
1 8 daarvan eene collectie te zien geweest, waarvan de om-
schrijving is opgenomen en gecatalogiseerd als bijlage van 
"et verslag (zie deel 10, Bouwk. Bijdragen). Ook deze 
buitengewone prijsvraag bleef zonder  antwoord. 

« het jaar  1874 (deel 21 der  B. Bijdr. ) gaf de voorzit-
et) de heer  J . . , een uitvoerig overzicht van de 
maatregelen achtereenvolgens door  de j  t. B. d. 

 m het werk gesteld, maar  vergat daarbij  de vermelding 
V i de uitschrijvin g der  Buitengewone Prijsvraag in 1867. 

"eheer  W. N. e (destijds ) achtte 
uitschrijven van eene prijsvraag ongeschikt, eu de ne-

&*'eve uitkomst tot dusver  verkregen, schijnt dat oordeel 
bevestigen. 8 

fflja*' 1 We'Semeende pogingen heeft het dus niet ontbroken, 
/ 1*'  , a a n r o el n i l e> e n (misschien ook) aan bevoegdheid 

kn t l e u ® n der j  tot bevordering der  Bouw-
brekV ^ e " ' c ^ *  s ' * a t dit in verband met de vroegere ge-
»erw T "Pridin g der  bouwkunstenaars en had men mogen 
P0] vt j 1 ' ' u '  dat, na de regeling van het onderwijs bij  de 
inJ  e c' l m s ( Jbe School, hierin eene gunstige wending zou 
'  gekomen. 8 6 6 

*j ; ?, v , ) ( ,fbeeld, door  den heer  Peters gegeven, waardoor 
keud worden met merkwaardige bouwgewrochten in 

gebakken steen in de- provincie Groningen, moge andere 
bevoegden aansporen om soortgelijke onderzoekingen in te 
stellen in andere gewesten van ons Vaderland, en daarvan 
de uitkomsten ten bate onzer  kunst openbaar  te maken. 

k heb gemeend deze weinige regelen te mogen wijden 
aan hetgeen vroeger  is verricht , en dat (wellicht) bij  velen 
minder  bekend of geheel vergeten is. 

, 12 . 1893. 

A . N. , 

Hon.  van A el A. 

E . 

(Vervolg van blz. 212.J 

e tijden echter  gingen vooruit en brachten veranderingen 
met zich mede. 

t artistiek gevoel en het bezit van smaak waren in 
Japan niet het eigeudom van slechts enkelen. e schilder-
kunst was misschien de eenige, die het volk nog niet als 
de zijne beschouwd had ; zij  was buiten het bereik gebleven 
door  haren te materieelen aard Terwij l de gelouterde geest 
der hoogere standen zich gaarne overgaf aan die aangename 
droomen, waarheen de kern der  meesterwerken hen voerde, 
miste de groote massa het genoegen zich in zulke beschou-
wingen te kunnen verdiepen. Van toen af kwam, in plaats 
van de vage schilderingen der , de medewerking eener 
poëtische verbeelding ; in plaats van de verfijnd e conventie 
der  Tósa's, die de populaire onderwerpen behandelde, (zooals 
de Fransche schilders der  vorige eeuw, door  herderinnetjes 
eu boerenzonen in satijn te dossen en met bloemen te 
tooien) vroeg het levendig karakter  vau het volk meer 
realistische vormen, die zijn eigen voelen en zien weergaven 
en op getrouwe wijze het leven en de beweging zijner 
eigen omgeving uitdrukten . 

Al s men echter  dacht aan de algemeen erkende schoonheid 
en tevens aan de hooge verkoopwaarde der  oudere werken, 
begreep men dat zich een dubbele moeielijkheid voordeed : 
eene kunst te geven beantwoordende aan die nieuwere eischen 
en een praktisch middel otn de voortbrengselen dier  kunst 
binnen het bereik van geheel het volk te brengen. t 
bevorderde in hooge mate de beweging om kunstwerken te 
reproduceereu door  middel van houtsnijkunst, die het toen 
reeds tot eene onbetwistbare hoogte gebracht had. 

We hebben gezien welke op dat oogenblik de omstandig-
heden waren, waarin de schilderkunst verkeerde, laten we 
nu den blik slaan op de antecedenten. der  houtsnij- en 
drukkunst . 

Om den oorsprong te vinden dezer  technische kunsten 
moet men weer  het oog naar  China richten.  afdrukken 
van letterschrift door  middel van houten pinten, schijnt bij 
de Chinezen reeds in gebruik te zijn geweest van af de 
zesde eeuw onzer  jaartellin g en er  bestaat geen enkele reden 
te veronderstellen dat hetzelfde middel te zijner  tij d niet 
aangewend is voor  de reproductie van het beeld, vooral met 
het oog op de, in die lauden, sterke verwantschap met het 
schrift . e juiste gegevens ontbreken om ons op dat punt 
volkomen iutelichten, en ook wat betreft den tij d van het 
eerste toepassen der  houtsnijkunst in Japan. e laatste 
is men zeer  waarschijnlij k verschuldigd aan de inwoners van 

, die onvermoeide zeevaarders, die eene geregelde ver-
binding tot stand brachten tusschen de twee naburige 
keizerrijken . 

Van den beroemden geleerde  den grooten 
apostel van het Boeddishme in Japan, wordt gezegd, dat 
hij  reeds in de achtste eeuw heilige figuren zijner  godsdienst 
door  middel van houtsnee heeft afgedrukt. Zeker  is het 
dat Ernest Satow, die eene uitgebreide kennis op dat gebied 
bezit, van religieuse figuren spreekt uit de elfde eeuw, en 
Willia m Andenon heeft in zijue verzameling andere gods-
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dienstige voorstellingen, waarvan hij  het vaderschap toeschrijft 
aan Nitshiren, een groot vereerd heilige uit de dertiende eeuw. 

Geen geschrift of document geeft ons inlichtin g welke in 
Japan de eerste geïllustreerde boeken waren. t oudste werk 
is de  uit twee doelen bestaande en in 1608 
uitgegeven, /onder  dat evenwel de naam van den schrijver 
is bekend geworden. t is een roman vol van liefde en 
ridderlijke  heldendaden, die volgens enkelen in de tiende 
eeuw reeds geschreven was door  den dichter  Nariliira,  en 
volgens andere overleveringen door  dc dichteres lcé, naar 
wie het boek dan ook zou genoemd zijn. e teekeningen, 
welke de uitgave van 16US illustreeren, zijn, wat stijl betreft, 
zuiver  Tösa, en de uitvoering vertoont reeds eene zekere 
handigheid. e werken op dat gebied zijn na dien 
tij d verschenen, doch de waarde van uitvoering der  gravure 
bleef stationnair. e illustraties sleepten zich voort in de 
eeuwige eentonigheid van versleten heldenzangen, aan een 
ver verwijderd verleden behooreud, en geen frissche koelte 
kwam nieuw leven aanbrengen. 

Zoo was de toestand toen in 1675 Hhhikawa
verscheen, een machtig genie, dat verborgen aandoeningen 
wist voor  te stellen in zijne werken, vol nieuw leven en 
persoonlijkheid. j  toonde den weg, waarop zoovele hoog 
begaafde kunstenaars hem volgen moesten, gesteund door 
het steeds toenemend succes bij  het publiek. 

Een nieuwe vorinenspraak was gevonden, eene uiting die 
alle wormstekige hiuderpalen van het verleden geheel zou 
verbreken. t volk was op weg de kunst te doen herleven 
volgens eigen begrip en eigen zien, de kunst in vereeniging 
gebracht met het leven. t volk ging zich vereenzelvigd 
maken met de geheele schepping en zelfs met het onge-
schapen fantastisch gebied daarbuiten; het ging alles tot 
zich trekken, alles tot zich doen nederdalen tot zelfs de 
goden uit de hemelsche gewesten en de meest vereerde 
heiligen; het ging het heelal tot zich nemen om alle 
wezens en verder  al het geschapene onderworpen te maken 
aan zijne weelderige fantaisie. 

t bad echter  niet terstond tengevolge dat de klassieke 
leerstellingen, die den roem uitmaakten der  voorvaderen, 
op eens worden uitgeworpen. Neen, maar  men beschouwde 
ze nu meer  als eene eenvoudige fractie in het sterke geheel 
der nieuwe Vunst.  eertijds zelf volgeling van 
Tósa, was de eerste die oude herinneringen mengde in zijne 
stoute scheppingen, waarin al zijne navolgers de bron ge-
vonden hebben voor  de bouwstoffen hunner  werken. 

r  rekende bet tot plicht minstens éénmaal in zijn 
leven de traditioneele verzamelingen der  z.g. 26 of 100 poëten 
te illustreeren, en sommige kunstenaars getuigden van de 
gehechtheid aan de oude meesters door  het reproduceeren 
hunner  werken door  middel van boutsnee. 

e algemeene beweging echter  was niet daarheen; zij 
was in de trouwe afschildering van alle standen van het 
volk te midden van het dagelijksch leven, vanaf het voort-
zwoegen van den onvermogende tot de poëtische, luchtige, 
ook wel wufte, ontspanningen der  hoogere standen ; het was 
de intieme voorstelling van het familieleven, der  feesten 
van alle tijden des jaars, der  uitstapjes op het water, der 
reizen op de groote wegen, der  droomen van minnenden in 
maneschijn; bet waren handboeken voor  den werkman ; geïl-
lustreerde uitgaven met een cursus van goede manieren ten 
dienste der  jonge dames; eene voorstelling der  uitgelaten 
spelen van het kinderleven ; het teedere minnen der  rijper e 
jeugd. Anderen leenden hun penseel tot het illustreeren 
van verhandelingen over  de zedeleer, zoowel als tot de schil-
dering van het meer  wufte leven, waar  deugd een artikel 
is dat zorgvuldig wordt buitengesloten. 

e voornaamste plaats echter  namen de heldenfiguren 
der geschiedenis, mythologie of sage in. Zij  werden gewoon-
lij k voorgesteld onder  een meer  afschrikwekkende dan 
natuurlijk e gedaante, met verschrikkelijk e uitdrukkinge n 

in gebaren en akelige verdraaing der  gelaatstrekken, welke 
een woeste kracht moesten uitdrukken . e wijze van 
weergeven was eeu gevolg van het overdrijven en de oog. 
misleiding bij  tooneelvoorstellingen; in waarheid zouden 
voortaan die helden uit geschiedenis en legende in 't oog 
van het volk de gedaante aannemen, waarin de tooneelspe-

s van dien tij d ze in trekken en gebaren geliefden voor 
te stellen. t tooneel was de tempel van het volk; de 
acteurs waren hun overdreven toegejuichte goden, en alle 
kunstenaars der  jonge school hebben, op enkele uitzondering 
na, bijgedragen die fabelachtige wereld, geroepen om de 
ware wereld te verlichten, door  eene nieuwe oproeping der 
verdwenen tijden af te schilderen. 

t groot gewicht gehecht aan schouwspelen en vooral 
aan de portretten van beroemde acteurs, in bun rol voor-
gesteld, is slechts in die volkskunst geëvenaard door  de 
voorliefde voor  alles wat de vrouw betreft. e schoonheid 
en gratie, die elke kunstenaar  heeft weergegeven, overeen-
komstig het ideaal dat bij  zich persoonlijk stelde, zijn ge-
vierd onder  duizende verschillende vormen, en al ontbrak 
aan de teekening van het gelaat, dikwijl s de karakter-uit -
drukking , men kan niet nalaten het natuurlijk e cn juiste 
der standen te bewonderen, en meer  nog het buitengewoon 
streven naar  harmonie in het verband der  lijnen en om-
trekken van bet lichaam. (Slot volgt.) 

P. J. E J. 

. e commissie van fabricage heeft den gemeenteraad medegedeeld 

dat zij  zich kan vercenigen met het rapport der  deskundigen die den aard 

der gebreken aan dc Stadsgehoorzaal hebben onderzocht en daarbij  de mid-

delen ter  voorziening aangaven. e Commissie wenscbt er  het volgende aan 

toe te voegen: 

lo. dat tegen dc voorgeschreven veranderingen in de constructie van de 

kap geen bezwaar  bij  de Commissie bestaat, doch dat de uitvoering op minder 

kostbare wijze zou kunnen plaats hebben ; 

2o. dat de kapspantcn overeenkomstig de teekeningen gemaakt zijn. doch 

dat aan sommige deelen het noodige ijzerwerk ontbreekt; 

3o. dat de muren niet volgernapt zyn op de zolders, is gelegen in de 

kostbaarder  betimmering van den foyer; 

. dat de muren, die niet in het gezicht komen, gemetseld ziju van 

miskleurig hardgrauw, zooals het bestek aangeeft, waar  alleen sprake is vu 

kleuri g hardgrauw voor  de buitengevels; 

5o. dat de kwaliteit der  specie moeielijk is te beoordcelen, omdat bij  slrenge 

vorst is gemetseld en dat de vraag of de gebruikte specie volgens het bestek 

is bereid geworden, thuns na 2|jaar, niet meer  te beantwoorden is; 

(So. dat verder  de meerderheid der  commissie van oordeel is, dat de hout-

zwaarte van de bcknpping cn de binten over  het algemeen wel wat te licht 

in het bestek is beschreven. 

c voorzieningen die de deskundigen noodig oordeelden zullen dus waar-

schijnlij k wel wordeu aangebracht. n is er  zooveel tij d verloopen, 

dat het seizoen, waarin dc werkzaamheden verricht moesten worden die h»°S 

noodig werden geacht reeds bijna verstreken is. c elementen hebben echter 

blijkbaa r  hun voorspelden noodlottigen invloed op het gebouw ingehouden, 

althans van ernstige ongevallen werd nog geen melding gemaakt. 

c opmerkingen vau de commissie komen ons echter  nogal onbeduidend 

voor. vooral die van punt 5 aangaande de onmogelijkheid om dc metselspecie 

na 2J jaar  te onderzoeken. Aangezien er  bij  strenge vorst is gemetseld 

moest de specie een zoodanige zijn die niettemin hard wordt; nu kan l e 

gemakkelijk verwijderd worden, dus is dc kwaliteit van bet metsclwi ï'k " 

elk geval zeer  gering. 

. 

. Op dc Algemeene Vergadering van dc j  "  ^ r " . e , 
Amieitia "  zyn alle aftredende bestuursleden herkozen. e prijsvraag van n 
Willin k van Col len-fonds door  dezelfde . uitgeschreven voor  * 
verkrygen van een ontwerp van een muurschildering voor  het tra|>P'" U 
in het maatschappelijk gebouw heeft tot resultaat gehad dat acht aut»»"™ 
zyn ingekomen. 

— r de Tweede r is f4000 toegestaan tot het doen van n»der 
onderzoek betreffende het te stichten nieuwe muieum-gebouw te ' ' ' ' ' ' 

e regeering vroeg f+000, ten einde een aanvang te maken met het  u 0 

werk van 2 millioen. 

E G N°. 51, G 23 , 1893. 

E VA N * ET ; 

. G. JANSEN, G. A. , W . T C Z N . , 
. E  en P A U  J . E . 

Bijdragen tc adresseeren aan den r  W . T C Z N . , 
 120 te Amsterdam, en al wat dc Administrati e van 

het Genootschap betreft, aan deu len S American hotel le 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. e jaarlyksche contributi e 
voor  het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
» kunstlievende leden „  10.— 
 buitenleden , 7.50 

N VA N T . 

le. Als bestuurslid (vacature G. A. Zeeman) is gekozen 
de heer  J. . O. .  aftredende lid , de heer 
C. W. Nijhoff , werd als zoodanig herkozen. 

Als vertegenwoordiger  van het bestuur  in de redactie is 
gekozen de heer  J . . O. . 

Als Voorzitter  is herkozen de heer . G. Jansen. 
Als lid van de redactie is gekozen de heer  Jos. Th. J, 

Cuypers. 
2e. Van de rentelooze bibliotheekleening van 1884 zijn 

uitgeloot de nos. 10, 11, 23, 31 en 44. Van de leening 
ran 1880 zijn uitgeloot de nos. 31, 41, 46, 61 en 67. 

3e. Op de door  het Genootschap uitgeschreven prijsvraag 
ran een ontwerp der  tijdelijk e gebouwen voor  de
onale Tentoonstelling van het Hotelwezen enz. zijn 13 
«ntwoorden iugekomen, ouder  de motto's : 

Atraclion, Cook, 16  H. B., Homo Sum,
wie,  Oost-West—ThuU-Bed,  AiUeurs, Schets, 

 Studie. 
Tot en met g 26 Pee. bevinden de ingekomen 

ontwerpen zich in het Genootschapslokaal, , 
Amsterdam. 

n inzenders van de motto's: l Cents postzegel,  en 
*w maal twee (Schildersatelier) wordt verzocht een corres-

t 'aentie-adres te willen opgeven aau het adres van 
0 U ( i«geteekende. 

in»* 61 ^ C e e r s * e Secretaris brengt ter  kennis van heeren 
enders op de Genootschapsprijsvragen 1892/93, dat hij 

.Pwiterdag 23 r  a.s., des avonds van 8—10 uren 
et Oenootschapslokaal zitting zal houden, tot het terug-
n van de op genoemde prijsvragen ingezonden ontwerpen. 

T o " z*"der s buiten Amsterdam wordt verzocht een adres 
5 e i '"ugzending op geven, 

men "  ^ r a 8 e n r n e t plaatwerk, »Ae Architect"  gelieve 
j 0 , 1 1 1 ' l e t vervolg te zenden aan den heer  Paul J . de 
—^Vijzelstraa t 40, Amsterdam. 

6e. . n die wenschen bij  te dragen tot het 
reserve-fonds voor  de te houden tentoonstelling, gelieven zich 
schriftelij k te vervoegen tot den heer  J. C. . di Gazar, 
Secretaris der  Commissie. 

Namens het Bestuur, 
He  Secretaris, 

C. W. . 

A ET . 

38E , TEVENS 998E GEWONE G VAN 

, 20  1893. 

e Voorzitter , de heer . G . Jansen, opent deze vergadering 
met eene rede, waarin hij , iu algemeene beschouwingen, het 
Genootschapsjaar  1893 herdenkt. e le Secretaris brengt 
daarop een gedetailleerd verslag over  het afgeloopen jaar 
uit , waarop de Penningmeester  verslag uitbrengt over  de 
in dat jaar  gedane uitgaven en de inkomsten van het Ge-
nootschap. Bij  de inkomsten deelt de Penningmeester  o.a. 
mede, dat de heer  A. N. Godefroy, Eerelid van het Ge-
nootschap, de welwillendheid heeft gehad het salaris voor 
geleverde platen iu het plaatwerk ,/de Architect"  aan de 
Genootschapskas te schenken. e verificatie-commissie brengt, 
bij  monde van den heer . J . , lof aan den heer 
J . A. van der  Sluijs Veer  voor  ziju uitstekend geldelijk 
beheer. e begrooting van 1894, iu ontvangsten en uitgaven 
eene som van f 5341,50 aanwijzende, wordt daarop voor-
gelezen en in alle onderdeelen goedgekeurd. 

Bij  de uitlotin g van vij f nummers der  leeningen van 
188t en 1886, waarvan de uitgelootte nummers in de mede-
deelingen zijn opgenomen, deelt de Penningmeester  mede, 
dat hiermede de bibliotheekleening van 18St geheel is 
afgelo*t. e Voorzitter  brengt daarop een woord van harte-
lijke n dank aan den heer  Van der  Sluijs Veer, aau wiens 
beleid de gunstige financicele toestand van het Genootschap 
voor  een groot deel is te (hinken. 



Bij  de verkiezing van twee bestuursleden werden uit de 
vier  gestelde candidaten, zijnde de heereii . Ellens, J . . 
O. , . de Jongh en C. W. Nijhof f (aftredend 
lid) , gekozen de heeren J. . O. s en C. W . 
Nijhoff . Als vertegenwoordiger  van het bestaur  in de 
redactie werd de heer  J . . O. s gekozen. Als 
Voorzitter  werd de heer . G. Jansen niet algemeene 
stemmen op één na herkozen, nadat de heer  Jansen had 
bedankt voor  eene herkiezing bij  acclamatie. 

Al s redactielid werd uit de gestelde candidaten, zijnde 
de heeren Jos. Th. J. Ouijpers en . Ellens gekozen de 
heer  Jos. Th. J. Cuijpers. 

e heer  W.  Cz. gaf den wensch te kennen 
als lid van de redactie af te treden. Spreker  vreesde de 
functie in 't vervolg niet te kunnen blijven waarnemen. e 
Voorzitter  verzocht den heer t voorloopig op dit 
verzoek terug te komen, daar  zijn aanblijven zeer  in het 
belang van het Genootschap wordt geacht, waarop de heer 

t hieraan voor  het oogenblik gevo'g gaf. 
e Voorzitter  bedankte daarop de aftredende functiona-

rissen, zijnde de heeren G. A. Zeeman (bestuurslid), . de 
Jongh (redactielid), Paul .1. de Jongh en C. . van , 
lokaal-commissarissen) voor  de bemoeiingen, welke zij  zich 
in hunne functie hadden getroost. 

Nadat de Eere-Voorzitter, de heer  J. .  daarop 
met eenige hartelijk e woorden het Genootschnp veel voor-
spoed op zijn verderen levensweg had toegewenscht, werd 
de vergadering, niets meer  aan de orde zijnde, door  den 
Voorzitter  gesloten. 

E E N ZAA  TOT E E N 

. 

e interessante mededeelingen welke de heer  C. . 
Peters verstrekte over  de Groninger  baksteen-kerken (zie 
Architectura van 9 . j.1.), nopen mij  tot het geven van 
eenige nadere toelichtingen omtrent het gevoelen van prof. 

e uit r  over  het ontstaan van de middeleeuwsche 
e baksteen-architectuur. 

n eene lezing in 1892 te r  gehouden, verdedigde 
e de reeds vroeger (1852) door  hem geuitte meening, dat 

deze architectuur  uit e naar d 
werd overgebracht. 

Prof. Adler  uit Berlij n gaf in 1862 zijn werk uit ge-
titeld: . Bakstein-bauten des preuss. Staates" 
waarin hij  wijst op de Nederlandsche kolonisten, welke zich 
in de 12e eeuw in d vestigden, en daarbij 
tevens de veronderstelling uitspreekt dat het deze kolonisten 
waren, welke den baksteenbouw aldaar  uit Nederland 
invoerden. 

t ik hier  doen opmerken, dat de groote technische 
volmaaktheid van de oudste e baksteen kerk 
(Jerichow 1149) een bewijs is dat de toegepaste bouwwijze 
ingevoerd werd. 

e historicus Prof. P. J . Blok te Groningen hield in 
1890 eene beschouwing over  de hypothese van Adler  en 
concludeerde op grond van door  hem onderzochte documenten 
als volgt, (zie Qroningsche Volks-almauak 1891): 

/,dat in ons Noorden eerst tegen 1200 op zijn vroegst 
de baksteenbouw bekend was, dat men dus vooreerst reeds 
de baksteenen gebouwen in ons Noorden niet mag aanvoeren 
ten bewijze van de ons bekende theorie van Adler, die 
allereerst zou moeten gelden voor  omstreeks 1150." 

e heer  Peters meent echter  te kunnen spreken van 
baksteen-kerken uit het begin van de 11e eeuw; maar  in 
de Groningsche Volksalmanak van 1891 deelt de schrijver 
ook mede, dat Bisschop Bernward van m (993— 
1(122) baksteenen kende en toepaste. 

Omtrent de twee meeningen spreekt de heer  Peters zich 
niet uit ; wel zegt ZE . (in denzelfden Almanak) dat -

bardye de vormen en detail-geefster  geweest is van onzen 
baksteenbouw." 

Tot juist begrip van een en ander, en dit is het hoofd, 
doel van mijn schrijven, acht ik het noodig duidelijk uit 
te doen komen, wat men in d onder  baksteen, 
architectuur  verstaat. 

e rekent men een bouwwerk waarvan alle stcenen 
onderdeelen, met alle architectonische moeielijkheden j a 

metsehteenen, daartoe opzettelijk gevormd, zijn opgelost; 
dus b.v. alle profillen , lijsten, kapiteelen, basementen enz. 
uit baksteeneu gemetseld zijn. 

e logische, natuurlijke, toepassing van dit bouwslelsel 
prentte op zijn voortbrengselen een eigenaardig zeer  gepro-
nonceerd cachet, dat kenschetsend is voor  hetgeen men 
onder  baksteen-architectuur verstaat, zoodat, zeer  terecht, onder 
dien naam iets heel speciaals verstaan wordt. 

Een bouwwerk, geheel in baksteen uitgevoerd, maar  waar-
van de vormen eveneens in natuurlijke n steen hadden kunnen 
gemaakt zijn, draagt dus niet het cachet van baksteen-archi-
tectuur. 

Zoo zijn b.v. S. Vital e en S. Apolinare in Classe a 
Vi e eeuw) ofschoon voornamelijk in baksteen gebouwd, toch 
geen' voorbeelden van baksteen-architectuur. 

 ospidale e te n versierd met groote 
stukken terra-cotta, met weelderig ornament, mist toch het 
kenmerk, dat deze bouwwijze eigen is, en mag dus niet 
daartoe worden gerekend; evenmin als de schitterend rijk e 
kloostergang van la Certosa di Pavia. 

Zoo is b.v. het m te Amsterdam ook niet tot 
deze categorie te rangschikken, want ofschoon millioenen 
baksteenen er  aan vermetseld zijn, nagenoeg alle details zijn 
er  iu natuurlijke n steen opgelost. 

Een muur  van baksteen, bogen, desnoods met afschui-
ningen, zelfs eenvoudige profilsteenen, zij  alleen toonen nog 
geenszins aan, dat men met een bouwwerk in baksteen-archi-
tectuur  te doen heeft. 

t mag niet uit het oog worden verloren. 
t karakter  is hier  van grooter  belang dan het materiaal. 

Zal dus Prof. Adler  de waarschijnlijkhei d van zijne mee-
ning tegenover  die van Prof. e handhaven, dan dient hij 
aan te toonen (uiet met beweringen, maar  met bewijzen): 

le. dat, behalve , vóór 1150 in Nederland 
eene baksteen-techniek aanwezig was, even volmaakt en rijk 
in vormen als b.v. in Jerichow, h enz. valt aan 
te wijzen ; 

2e. dat de vormen, aldaar  aanwezig, in Nederland hun 
voorgangers hebben. 

n hij  nu bovendien eene natuurlijk e verklarin g geven 
van de vo'komen overeenkomst, tot zelfs in de eigenaardige 
wijze van afvoegen, welke valt aan te wijzen tusschen den 

n baksteenbouw en den n van de 10e, 
11e en 12e eeuwen, dan eerst kan de theorie van e als 
twijfelachti g worden beschouwd. , 

t onderzoek naar  onze oude monumenten is dus oot 
in dit opzicht van belang. e wijze waarop de r  Pete" 
zich aan die studie wijdt is boven allen lof verheven. 

Terecht wordt thans ook ons land meer  belangstelling111 

baksteen architectuur  getoond. r  het wellicht menig leze' 
van Architecture, aangenaam kan zijn iets naders over  dezen 
tak der  bouwkunst te vernemen, ben ik desverlangil 
bereid in eene reeks geïllustreerde artikelen in dit blad ee»e 

beschrijving daarvan te geven. 
J . . A . . 

's Gravenhage, 20 . 1893. 

J A P A N E . 

(Vervolg en slot van bh. 21Q.J 
ed» >» Talrijk e uitstekend geslaagde reproducties zijn reeu 

onderscheidene werken verschenen, waarbij  vooral die, * 

j n „l e Japon artistique"  voorkomen, uitmunten; de oor-
spronkelijke teekeningen daarvan, waarvan onlangs nog hier 
ter  stede eeue belangrijke expositie gehouden is bij  van 
Q0tr]\,  zijn iu het bezit van den verzamelaar  S. Bing, te 
Parijs, die ook de redacteur  is geweest van bovengenoemd 
Japansch plaatwerk. Veel geschriften over  Japansche kunst 
zjji i echter  nog niet verschenen en opmerkelijk is het dat 
bijv. in de nieuwste, onlangs voltooide //Encyclopédie de 
1'Architecture"  van Planat wel de Chineesche kunst behan-
deld wordt, doch over  Japan niets te vinden is. 

Nu rest nog iu eenige korte trekken de geschiedenis der 
techniek iu de graveerkunst na te gaan, vanaf den dag 
waarop de kunstschilders een hulpmiddel er  van gemaakt 
hehbeu tot de ontwikkeling op kunstgebied voor  het 
algemeen. 

 wist reeds bij  zijn eerste optreden in alle 
gezichten bekwame graveurs te vormen. n geen latere 
periode ontmoet men zulke breede, krachtige, vaste lijnen, 
als zijne hand op het papier  wjst te zetten; ze hebben het 
plastische van bas-reliefs; alleen de lij n spreekt daarin, 
maar  ze zegt ook alles en is voldoende om de gewenschte 
uitdrukkin g te geven, meer  nog, dan wèl opgebrachte 
schaduwen doen kunnen. 

Al zijne afdrukken zijn in zwart uitgevoerd; alleen vinden 
we ze, iu eenige zijner  beste werken, verhoogd door  eenige 
trekken in kleur, zeer  waarschijnlij k door  hemzelf na het 
afdrukken er  op gebracht.  zoogenaamd los of vrijkomend 
figuur  zien we eerst na  in dc laatste jaren der 
zeventiende eguw. 

e verdienste van deze nieuwere uitvindin g komt toe 
aan  stichter  van de zoo beroemd geworden 
school der  Tori- i welke zich gedurende eene volle eeuw 
gewijd heeft aan de illustrati e van het theater. Toen werd 
dan ook het toepassen van kleuren bij  zwarte lijnteekeningen 
meer  algemeen, de aangebrachte rijk e kleuren, uitmuntend 
door  warmte en kracht deden de figuren sterker  uitkomen. 

e groote vlakken der  kleedingslukken werden aangegeven 
door  een laag diep-zwarte lak met insnijdingen van goud, 
waardoor  zekere gedeelten van het beeld krachtiger  waren 
en verhoogd werden. e merkwaardige procédés waren een 
eerste stap tot het afdrukken in kleuren.  voegde 
dan ook weldra bij  zijn titel van schepper  der  platen, dien 
van uitviuder  der  chromo xylographie. Gedurende de twinti g 
of dertig eerste jaren bepaalde het gebruik van kleuren zich 
tot zacht groen en teeder  rood, eene liefelijk e kleurcombi-
natie vol bekoorlijkheid . Welk een hoog denkbeeld moet 
uien niet opvatten van den smaak en het artistiek gevoel 
van een volk, dat zulke volmaking eischt in werken van 
kooge voornaamheid, in plaats van grove platen, vol brutaal 
effektbejag, die alleen het voordeel bezitten aantrekkelijk te 
sujn voor  de groote massa! 

d ziet men kleur  met kleur  verbinden en 
vanaf 1760 bereikten de technische verbeteringen het hoog-
de punt.  systeem van het aanbrengen van relieflijnen 
door  middel van het gaufreerijzer  (met zekere soort warm 
'jzer, figuren indrukken) werd geregeld toegepast. r  in 
1800 voegde men er  ook het drukken in goud en zilver 
h|J, vooral in de fijnere platen, de zoogenaamd Sourimono's, 

e uitgegeven werden voor  het nieuwjaarsfeest of bij  ge-
legenheid van sommige plechtigheden en dan alleen ten 
behoeve van eene bepaalde krin g van artiesteu, dichters, of 
kunstliefhebbers. n een woord alles wat de meest scherp-
Nuinge geest zich kon verbeelden werd in het werk gesteld 
0 |n het oog te boeien en liefde voor  de kunst op te wekken. 

t werd onafgebroken voortgezet gedurende de eerste 
Tl]fjen-twinti g jaren dezer  eeuw. Vanaf dat tijdvak (voor 

t n < | vermaard geworden door  den onsterfelijken Hokusaï 
de werkzame persoonlijkheid van den landschap-schilder 

}rothighé) scheen de voorliefde voor  verbetering en volina-
l u g in de reproductie van kunstwerken te verzwakken en 

te verflauwen. Tegenwoordig leeft de traditi e nog voort in 
dat gedeelte der  Japansche kunst, zooals in alle andere 
kunsten, maar  ze kon niet ontsnappen aan het algemeen 
lot : de vermeestering der  handels-invloeden heeft het voor-
spoedige tijdper k gesloten, waarin het eenvoudigste, kleinste 
werk, dat uit de handen van den artiest kwam, sterk sprak 
van de teedere zorgen, die aan zijne wording verbonden waren. 

P. J .  J . 

E  T E . 

n de j.1. gehouden gemeenteraadszitting werd de gehoor-
zaal-tragedie nogmaals te berde gebracht en wellicht nu voor 
de laatste maal. 

t rapport der  deskundigen met het antwoord der  com-
missie van fabricage, waarvan in ons vorig nummer werd 
melding gemaakt, kwam in behandeling en wekte een 
levendig debat. 

t liep voornamelijk over  de vraag wie de meest schul-
dige is, en aangezien de architect gedechargeerd is, moesten 
de aannemers nu slachtoffers worden van de sedert de laatste 
openbaringen grooter  geworden ontevredenheid. 

e heer  Siegenbeek van m zeide dat sedert de 
indiening van het rapport door  de Commissie van enquête 
ingebracht, zijne meening omtrent de aannemers van de 
gehoorzaal belangrijk is gewijzigd ; was destijds zijne over-
tuiging dat de aannemers misbruik hadden gemaakt van de 
slechte controle over  hen uitgeoefend, nader  is hem gebleken, 
dat zij  daarenboven hoogst slecht werk hebben geleverd. Spr. 
stelde eene motie van orde voor  van den volgenden inhoud : 

e d noodigt Burg. en Weth. uit, in 't vervolg aan 
de aannemers van de Gehoorzaal geen uitvoering op te 
dragen van openbare werken, noch ondershands, noch bij 
openbare aanbesteding." 

Spreker  verklaarde verder  berouw te hebben over  het 
door  hem indertij d uitgebracht votum, waarbij  de toenmalige 
gemeente-architect werd gedechargeerd, omdat spreker  thans 
voor  zieh de zekerheid heeft verkregen, dat de heer l 
ten eeneumale ongeschikt was voor  zijne taak. 

e heer  van n zeide tegen de motie te zullen 
stemmen, omdat de aannemers wel eenigszins te verontschul-
digen zijn door  het hoogst gebrekkig toezicht dat over  hen 
is uitgeoefend. 

e heer h meende dat de motie geen practisch 
gevolg zal kunnen hebben, omdat de aannemers, willen zij 
aan een gemeentewerk deelnemeu, wel middellij k weg zullen 
vinden om tot huu doel te geraken. 

Naar  aanleiding van deze opmerking wijzigde de heer 
van m zijne motie in dien zin, dat daaruit blijk t 
dat de bewuste aannemers noch middellijk , noch onmiddellij k 
aan de uitvoering van eenig gemeentewerk zullen mogen 
deelnemen. a werd zij  aangenomen met 19 tegen 4 
stemmen. 

t valt uiet te ontkennen dat hiermede een precedent 
is gesteld, dat, bij  algemeene navolging, ver  strekkende gevol-
gen kan hebben. Wanneer  het uitsluitingssysteem werkelijk 
treft wien het toekomt, zal het aannemerscorps langzamer-
hand gezuiverd worden van vele slechte elementen.
systeem zal echter  moeielijk vol te houden zijn wanneer  een 
gemeenteraad als jur y moet optreden. 

. 

Een vraagstuk dat bij  den bouw van schouwburgen in den 
laatsten tij d nog niet tot voldoende oplossing was gebracht: 
de hoogte van het podium voor  het orkest, is thans bij  het 
nieuwe hoftheater  te Wiesbaden zoodanig opgelost, dat men 
den vloer  van het orkest op een hydraulischen stempel gesteld 
heeft, zoodat het orkest naar  goedvinden hooger  of lager 
kan gesteld worden. Zooals men weet verlangt Wagner  voor 
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de uitvoering van zijn muziekdrama's een voor  het publiek 
onzichtbaar  orkest; deze aauleg is in het modeltheather  te 
Bayreulh gevolgd. Bij  de opvoering van Fransche en -
aansche Opera's is echter  deze situatie minder  gewenscht, 
omdat de klank van het orkest door  een diepe ligging zeer 
gewijzigd wordt en wanneer  het gebouw, zooals veelal het 
geval is. ook voor  gewone tooneeluitvoeringen moet dienen, 
kan er  in 't geheel geen sprake van zijn. e verstelbare 
orkestvloer  zal dus waarschijnlij k bij  den bouw van theaters 
wel meer toegepast worden, aangezien thans reeds de hydrau-
lische beweegkracht ook voor  de tooneel machinerie wordt 
aangewend. 

. 

— Voor rekening van het Snouci van Loosenfonds te Enkhuizen, werd 
Vrijda g aldaar  aanbesteed het verrichten van graafwerken, het dempen van 
slootcn en het ophangen van een terrein, waarop naderhand arbeiderswoningen 
zullen worden gebouwd. 

n het bestek dezer  werken zijn dc navolgende bepalingen opgenomen : 
1. t minimum loon, dat dc aannemer een volwassen arbeider  zal uitbe-
talen, is 14 cent per  uur ; 2. Voor  het vervoeren van aarde cn zand naar 
cn op het terrein zullen geen paarden of machines gebruikt mogen worden, 
doch alles zal door  werklieden moeten worden verricht ; 3. e aannemer 
zal uitsluitend bewoners van Enkhiiizen als arbeiders mogen bezigen ; 4. e 
aannemer is verplicht den opzichter, den onderbuas cn dc werklieden tegen 
ongelukken en invaliditei t tc verzekeren by dc Eerste Ned. Verzekering-

j  tegen t cn Ongelukken te 's Gravenhage. (.V. t. d. D.) 

— Te heer  W. , voorzitter  van „Pulchr i Studio"  te 's Graven-
hage, deelt by advertentie mede, dat voor  vrienden en vereerders van Jozef 

s van 27 tot 30 . a.s. in „Pulchr i Studio"  gelegenheid zal bestaan 
om door  het plaatsen van hun naamteekening van hun belangstelling in den 
70sten jaardag van den heer s te doen blijken . 

— Voor dc leden der  Vereeniging e llaghc"  met hun dames trad in 
den lover  van het Gebouw voor  en Wetenschappen als spreker  op 
jhr . mr . Victor  de Stuers. 

e heer e Stueis, die nis zijn voornemen te kennen gaf, eenvoudig tc 
willen mededeelen, wat hem by zyn wandelingen door n g zoo al was 
opgevallen, ving zijn causerie aun met het stellen der  vraag : of de e 
werkelij k ecu schoone stad mag worden genoemd, 't Antwoord hierop hangt 
geheel af van dc wijze, waarop men dc stad bekijkt . Zoekt men natuurschoon, 
dan voorzeker  is 's Gravenhage werkelij k fraai, doch voor  hem, die naar 
architectonische schoonheden zoekt, biedt de stad nl zeer  weinig aan. Op den 

n Vijverber g b.v. mogen slechts het huis van den u Gezanten 
dat van baron s van Verdnvnen merkwaardig genoemd worden; in 
het e Voorhout verdienen slechts het palcis van den Prins van Oranje, 
dat van Prins k en de e Bibliotheek, in het e Voorhout 
slechts de Schouwburg dc aandacht. En om nu eens ecu park te noemen, 
dat opzettelijk is aangelegd, op het Plein 1813 staat geen enkel fraai gebouw, 
terwij l zelfs het monument — nnar  spr. aantoonde — niet eens een kunst-
producf ia te noemen. 

Waar de beer e Stuers als zijn meening uitte, dat er  in n 
g op architectonisch gebied veel is, dal door  dc critiek kan worden afge-

broken cn dat hij  (spreker) gaarne in werkelijkheid afgebroken zou zien, daar 
wilde hij  ook van die meening rekenschap geven. t spreekwoord : „Over 
den smaak valt niet te twisten", acht spreker  slechts van toepassing op 
culinair  gebied. Over  de architectuur  valt wel degelijk te twisten en aan 
hel oordeel van hem. die' geen rekenschap van zijn goed- of afkeuring weet 
te gei ii ! echt spreker  geen waarde. 

Allereerst wees de heer  dc Stuers nu op een verkeerde voorstelling, die 
velen omtrent architectuur  — vaak pleonastisch „schoone bouwkunst" 
genoemd — koesteren. Er  zijn er, die meenen, dat een gebouw schoon is, 
wanneer  het veel versieringen heeft, terwij l weer  anderen de opinie ziju 
toegedaan, da! de architectuur  louter  in stijlsoorten gelegen is, en dat men 
sleehts —  evenals men een keukenboek raadpleegt — een stijlsoort behoeft 
nn te volgen, om een bouwwerk tut stand te brengen. Wie dit denken, 
verwarren architectuur  met decoratie, welke twee slechts dit gemeen hebben, 
da! zoowel bij  ' i een als bij  't andere logica niet uit het oog mag worden 
verloren. 

Nader uiteenzettende, aan welke eischen dc architectuur  moet voldoen, 
kwam spr. tol de conclusie, dut bij  dc bouwkunst een degelijke constructie 
en een doelmatig ontwerp op den voorgrond moeten staan. Verder  moet cr 
gelei worden niet alleen op dc keuze der  materialen, maar  ook op den aard 
daarvan, opdat de verschillende sloffen naar  haar  aard worden verwerkt en 
de vormen, welke men er  aan geeft, met dien aard overeenstemmen. s op 
dit all, - gelii. dan kan aan de versiering worden gedacht, cn hierbij  moet 
dan weder  iu 't oog worden gehouden, dal de decoratie zich bij  de constructie 
moet aansluiten, er  als 't ware 't uitvloeisel van moet zijn. Verder  moeten 
zulke deeoratien worden gekozen, welke tegen ons klimaat bestand ziju. 

Tegen deze regels wordt door  vele architecten gezondigd, doordat zij  te 
slaaft verschillendo stijlsoorten navolgen zonder  op de logica hunner bouw-
werken le lellen. u verband hiermede gaf jhr . e Stuers een kort en 
vluchtig overzicht van de geschiedenis der  architcciuiir . Vooral siond hij  stil 
bij  den flriektohen -lijl , daarbij  met teekeningen op eeu zwart bord aan-
toonende, hoe logisch de Grieken te werk gingen, e n bouwden 
minder  logisch, terwij l weder  in dc n een bouwtrant werd 
aangetroffen, die aan alle vereisehten voldeed. t non echter  niet zoo blijven. 

u 't begin der  1(1.; eeuw toch kwain dc renaissance iu zwang. t 

publick wenschte algemeen gebouwd te zien naar  Grieksche en e 
modellen en daardoor  werd dc architectuur, zeer  tot haar  nadeel, van een 
wetenschap verlaagd tot cen mode, waaraan de bouwmeesters, het gezond 
verstand verkrachtend, toegaven. n 't laatst der  vorige eeuw kwam ei weder 
reactie. e „stij l van het "  kwam cn men bouwde alles nnar  het 
model vnn Grieksche tempels. e . kerk in dc Assendelltstraat, de 
Tcckcnncademie, het Wachthuis bij  den ingang van het Bosch, het voormalige, 
station der  11. . S. . zijn allen in ditn stij l gebouwd. 

Na cr  o. n. nog op tc hebben gewezen, hoe sommige architecten sleehts 
naar  platen eu photographicn werken, trok de heer c Stuers uit hetgeen hij 
uiteen had gezet deze conclussie: wil men een gezonde nrchilectunr  zien 
herleven, dun moet men nnn de logica haar  rechten teruggeven en met het 
gezond verstand tc rade gaan. 

En thans ging spreker  cr  toe over, verschillende gebouwen in de e 
te toetsen aan hetgeen hij  omtrent de architectuur  had opgemerkt. n de 
eerste plaats wees hij  er  op, dat nog tegenwoordig sommige architecten a 
tort el a travers Gricksch willen bouwen, zooids bij  b.v. blijk t uit de portiek 
voor  het Gebouw voor  en W. Bij  den bouw van die portiek deed zich 
echter  het geval voor, dat dc bouwmeester  in plaats van groote steenen, 
die van de pilaren tot den muur  reikten, slechts kleine bakstccnen tot zijn 
beschikking had. En wat deed hij  uu P j  legde eenvoudig een ijzeren hint 
en plaatste daar  zyn baksteentjes. Vooreerst beantwoordde dit al heel weinig 
aan den Griekschen stijl , maar  bovendien is die bint zoo gelegd, dat zij n 
stede van op het kapiteel te rusten, er  midden in zit. 

t zou ons te ver  voeren, wanneer  wy den heer e Stuers op den voet 
wilden volgen bij  zijne beschouwing van e bouwwerken ; wij  zullen 
ons daarom tot een korte vermelding van hetgeen hij  verder  behandelde 
moeten bepalen. 

Allereerst werd de aandacht gewijd aan de gevels. Spr. keurde het ten 
zeerste af — cn hij  wees daarbij  op dc k — de gevels met 
portland-cement te bestrijken. Zoo'n bcklceding toch houdt in ons klimaat 
geen stand. Ook een versiering met steenen platen, die den indru k moeten 
geven of er  met blokken is gewerkt, kon spr. niet aanraden, vooral niet, 
wanneer  die platen niet naar  den eisch worden behandeld en zij  daardoor, 
zooals by het Paleis van Prins Frederik, barsten cn scheuren. 

Van de gevels werd overgegaan tot de topgevels, waarvan soms al cen 
heel zonderling gebruik wordt gemaakt. t gebouw van den n d 
bezit een topgevel, die, in stede van zooals het behoort het'dak af tc sluiten, 
louter  tot sieraad dient. Er  zit niets achter. Ook bij  den bouw van huizen 
en villa' s wordt vaak van topgevels een verkeerd gebruik gemaakt, zooals 
met voorbeelden, ontleend aan woningen op het n en in het 
Emmnpark , werd aangetoond. (Slot voltjt.) 

T N . 

— n 25sten November  1.1. overleed tc n Johann Bnuschinger, 
de stichter  cn directeur  van het proefstation voor  bouwmaterialen aldaar, een 
inrichtin g die tal van dergelijke instellingen, zoo in d nis daarbuiten, 
tot voorbeeld gediend heeft. 

o inrichtin g van het r  proefstation werd door  Bauschinger  bijna 
geheel zelf ontworpen, sommige toestellen, bijv.'d e machine van Wcrder  tot 
onderzoek van de vastheid van bouwmaterialen uit hout, steen en ijzer  be-
staande, werden door  hem verbeterd. 

e overledene was ook de ziel van de conferentie waarop de eenheid in 
het nemen van proeven besproken werd. 

Tot de interessantste proeven door  Bauschinger  genomen rekent men die 
met betrekking tot den invloed vnn herhaalde belasting van metalen op hunne 
vastheid. j  bewees, door  proeven met yzeren staven en door  onderzoekingen 
aan oude yzeren bruggen dut herhaalde afwisseling van dc belasting aan de 
structuur  van het ijzer  geen nadeel berokkent, wanneer sleehls dc verschil-
lende spanningen beneden deu elasticitcitsgrens blyven. e stelling werd 
bestreden door  Autenhcimer  cn juist maakte Bauschinger  zich gereed deze 
bezwaren te weerleggen toen dc dood hem verraste. 

Tijdens zijn welbesteed leven vielen r  vele onderscheidingen, 
zoo van binnen- als buitenlandsche wetenschappelijke lichamen ten deel en 
zijn dood wordt in d betreurd als een groot verlies voor  de techni-
sche wetenschap. 

— n den omtrek van van Salemi, op Sicilië, zijn bij  opgravingen, onder 
leiding van Prof. Solina dc overblijfselen van twee oude tempels ontdekt, 
alsmede een „doodenstad,"  met 500 grnven, waarin vele kunstvoorwerpen, 
sieraden enz., welke nu naar  het Nationaal m tc Palermo gebracht zijn. 

c eerste ontdekking van dc plek met dc belangrijke oudheden had hij' 1" 
tot een bloedige dnad geleid. t dochtertje van cen boer  vond cr  cen oud 
muntstuk. c vader  van het kind vermoedde dat daar  cen scbnt verborgen 
was cn dc hebzucht dreef hem tot. moordplegcn. j  nam zich voor  zijn 
dochtertje tc dooden om dien schat machtig te worden. Wnnt volgens een 
oude Siciliaanschc volksoverlcving was het daartoe noodig dat het bloed van 
het kind vergoten werd op de plaats waar  hel den schat ontdekte. r  do 
moeder  verijdelde het booze plan. door  het bij  dc overheid aan tc geven. Nu 
was tevens dc aandacht op die plek gevestigd en weldra begon Prof. Solicit 
er  zijne opgravingen, met den gewensehteu goeden uitslag. 

— t c heeft een zeer  kostbaar  geschenk ontvangen, dat in onzen 
tijd , nu de Japansche kunst zoo velen bclaug inboezemt, niet onvermeld m»S 
blijven. Ungues krall' i heeft het museum met een foukousa en twee scher-
men verrijkt , die uit dc 16de of 17de eeuw dagteckencn. c schennen zijn 
vnn dc hand van den schilder , die tot dc school vun Tosa heel 
behoord. Wit. 

N ENZ 

Tot bouwkundig opzichter  by de gemeentewerken tc t is bem
de heer  1'. . Sta;, sedert vier  jaar  werkzaam bij  de gemeentedrinkwater. 
leiding te Enschede. 
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! VA X A T A : 

. G. . G. A. , W. T C m ., 
. E JONG  cn  J . . 

Bijdragen tc adresseeren aan den r  W. T Cz»., 
/eliersgracht 120 tc Amsterdam, cu al wat dc Administratie , vun 

het Genootschap betreft, nan deu len  American hotel te 
Amsterdam. 

N VA N T . 

t orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zonden, aan alle leden van het Genootschap. c jaarlijksch e contributi e 
voor  bet lidmaatschap bedraagt : 

Voor gewone leden (tc. Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
,, kunstlievende leden „  10.— 
„  buitenleden „  7.50 

W E  E E N T O O N S G 

T E N N 1891. 

n eene op 11 r  1893 te Amsterdam gehouden 

rergadering heeft zich de Nederlandsche Commissie voor  de 

Wereld-Tentoonstelling te Antwerpen geconstitueerd. 

e beide eerstondergeteekenden, leden dezer  Commissie, 

hebben op zich genomen om, zoo mogelijk, eene verzameling 

tot stand te brengen van werken vau Nederlandsche archi-

tekte.n, ter  inzending op de aanstaande e Ten-

toonstelling. Zij  hebben zich gewend tot de besturen van 

de j  tot bevordering der  Bouwkunst en het 

Genootschap Architectur a et Amicitia , met verzoek elk een 

afgevaardigde te benoemen, om zich ter  bereiking van het 

doel bij  hen aan te sluiten, eu eene Commissie te vormen 

voor  eene afdeeling: Nederlandsche Bouwkunst. 

e beide mede-ondergeteekenden, Voorzitters der  boven-

genoemde vereenigingen, hebben welwillend op zich genomen 

dit streven te steunen. 

Be bedoelde verzameling heeft ten doel om een voorstel-

'' ng te geven van hetgeen hier  te lande in de laatste jaren 

°P bouwkundig gebied is tot stand gekomen. Om een dui-

delijk beeld daarvan te kunnen geven, vertrouwt de Com-

missie op eene ruime deelneming. 

e Commissie heeft zich in verbinding gesteld met de 

"Omissie voor  de "Wereld-Tentoonstelling van Schoone 

n te Antwerpen, om op gunstige voorwaarden de 

"oodigde plaatsruimte te verkrijgen, teneinde zoo mogelijk 

^ n e c°llectieve Nederlandsche inzending tot stand te brengen. 

'J stelt zich voor, ook inzendingen op het gebied van decora-

tieve schilder- en beeldhouwkunst daaronder  te rangschikken. 

s nu zou het ons aangenaam zijn, met het oog op 

de aan te vragen plaatsruimte, zoo spoedig mogelijk eene 

opgave te ontvangeu, aan het adres van den tweeden onder-

geteekende, van hen die het voornemen hebben aan deze 

Tentoonstelling deel te nemen. 

Jos. . .T. , | . m n ( l e Nederlandsche 
„  , „  T . T , ; Commissie voor de Wereld-
C. 1. J. s lt i  E i i E i t , j  T m t w m t t U i n g , e A n t w e r p e n . 

C. , Voorzitter van de  tot bevor-
dering der Bouwkunst. 

. G. JANSEN, Voorzitter van het Genootschap Architec-
tura et Amicitii. 

, 28 r  1893. 

n n°. 37 van het Bouwkundig Weekblad, 13de Jaargang 

vinden we aangeteekend, dat de onlangs overledene r 

11 abets, de zeer  ijverige en verdienstelijke archivaris van 

, uit de oude geschreven k van de abdij  te 

c heeft het besluit kunnen trekken, dat de romaan-

sche gewelven dier k van baksteen werden uitgevoerd, 

reeds iu de e Eeuw. 

t berust op een dwaliug, waartoe de e tekst 

van die kroniek hier  aanleiding heeft gegeven. Want de 

werkelijk e toestand is iu strij d met de opvatting van den 

heer . 

Volgens de c die . Cuijpers heeft gegeven 

van deze abdij  in de  de  Art Chretien luidt de 

bedoelde zin aldus : 

»i ' t u n adhuc ecclesia hec . . . . hic liugere latcres et 
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,/ce.gnere ad tegumentum ecclesiae et cujusque officiene, ne 

z/iterum forte locus pereat ignis ardore." 

dat is te zeggen : 

,/Toen deze kerk wederom (hersteld werd) . . . 

„toen werden tegels (platte dakpannen) gemaakt als bedekking 

„der kerk en van eenige bijgebouwen, opdat niet wederom 

„door de kracht van liet vuur  deze plaats vergaan zoude." 

e geheele kerk, met inbegrip der  gewelven, is uitgevoerd 

in zandsteen uit de naburige Nivelgroeven; de gewelven 

van ruwe steenstukken in den mortel gedompeld, die is 

sameugesteld uit kalk met zand en kiezel. Er  kau geen 

twijfe l bestaan, dat de oude baksteengewelven later  door 

deze zouden zijn vervangen, want en vorm en materiaal 

zouden dit verraden, en de kroniekscb ri j  veis zouden dat 

feit zeker  niet onaangeteekend hebben gelaten. 

n de Xlle-eeuw heeft men dus in g wel een 

voorbeeld van 't bakken van klei, maar  in den vorm van 

pannen. 

t gebruik van mergelsteen is niet geheel bepaald tot 

het Gothische tijdper k beperkt geweest. n meende dit 

uit de waarneming te kunnen opmaken, mnar  in de laatste 

jaren is het gebleken, dat het gewelf der e 

crvpta vau de k te t ook 

reeds mergelsteen bevat. J- . C. 

Aan de  van het Weekblad 

„Architectura et Amicitia" 

Alhier. 

Naar aanleiding van de voordracht van den Jhr . van 

Nispen tot Sevenaer  en zooveel anderen die het wel meenen 

met den werkman, verrijs t bij  mij  telkens de volgende vraag : 

Wi e zijn het die propaganda maken voor  lotsverbetering 

iu den toestand van den werkman ; zeker  niet die werklieden 

of personen die door  noeste vlij t en studie het verder  in 

hun vak hebben kunnen brengen. 

Waarom werpen dusdanige personen zich niet op als lots-

verbeteraars van den werkmansstand ? 

r  deze vraag in Uw blad te plaatsen, zal U verplichten 

Het lid van A. et A., 

. 

E E N . 

n het Handelsblad lezen wij  het volgende : 

„Zooal s men weet, heeft de e van Jiet

Utrechlsch Genootschap van  cn Wetenschappen, 

namens dat Genootschap, aan de gemeente Utrecht ten 

geschenke aangeboden een geschilderd glasraam ter  versiering 

van het trappenhuis in het nieuwe Universiteitsgebouw. 

Over  de aanneming daarvan is eenigen tij d geleden eene 

raadszitting me', gesloten deuren gehouden. t dagelijksch 

bestuur  van Utrecht was voor  die aanneming, terwij l de 

bouwcommissie, de heeren Gugel ) en Nieuwenhuis 

(Utrecht), adviseerden tot afwijzing, als passende dat raam 

niet in het gebouw, opgetrokken in renaissance-stijl en 

gebouwd in de 19e eeuw. 

Besloten is echter  tot aanvaarding van het geschenk, dat. 

vervaardigd wordt door  den heer n in de fabriek 

van de gebr. p te Jutfaas. 

t raain beeldt de stedemnagd van Utrecht af, een model 

van het Nieuwe Universiteitsgebouw aanbiedende aan de 

Academie, evenzoo door eene vrouwefiguur  voorgesteld, alles 

in renaissancestijl. n is de spreuk aangebracht 

Quis Separabit (wie zal ze scheiden ?) benevens de symbolen 

der vij f faculteiten. Ter  hoogte, door  de architecten van het 

gebouw te bepalen, komt eene horizontale afscheiding of 

band, waaronder  de wapens van rij k en gemeente." 

r  is dus een conflict tusschen de architecten van het 

Universiteitsgebouw eenerzijds en den schilder, die het ontwerp 

leverde voor  het glazen raam, anderzijds. 

e architecten weigeren, omdat het ontwerp niet past 

in een in renaissance stijl uitgevoerd gebouw, dat buitendien 

in de 19de eeuw is gebouwd, terwij l we iets verder  lezen, 

dat de geheele voorstelling eveueens in renaissance stijl is 

uitgevoerd, dus eigenlijk wel daarin zou passen. 

t decoratief karakter  kennende van de composities des 

heeren , zijn we geneigd aantenemen, dat de 

heeren Gugel en Nieuwenhuis niet voldoende overtuigd 

waren van de soort e door  den heer n 

toegepast, dat zij  in die renaissance middeneeuwsche ele-

menten hebben meenen te ontdekken en daarom geconclu-

deerd hebben tot b.g. advies. 

Echter  ook de eigenaardige soort e kennende, 

waarin het Universiteitsgebouw is opgetrokken, en daarbij 

sterk betwijfelende of dit gebouw wel 19de-eeuwsch kan 

genoemd worden, zijn we eerder  geneigd de parti j  des heeren 

n te kiezen, die met zijn e waarschijn-

lij k dichter  bij  eene wezenlijke wedergeboorte staat vnn 

kunst dan het gebouw, waarin dat gebrand glazen raam zal 

geplaatst worden. 

Vroeger  — in vervlogen eeuwen, toen men nog niet zoo 

diep in stijlstudie gezonken was, — plaatste men mooie renais-

sance dingen in gothische kerken, thans zien wc het 

omgekeerde: mooie, echt renaissance dingen, zou meu eene 

plaatsing willen weigeren in vroegeren stijl weergevende 

gebouwen ! 

We zeggen mooi, zonder  het raam in kwestie gezien te 

hebben, omdat we geloof genoeg hebben in het talent van 

deu ontwerper, om overtuigd te zijn van de wijsheid der 

raadsbeschikking die het geschenk aanvaardde, waar  de 

architecten weigerend adviseerden. 

N VOO . 

e twee laatste voordrachten en kunstbeschouwingen v o o r 

werklieden werden gehouden door  de n . G- J»" 5 e n 

en Th. Smeele. 

e eerste hield eene zeer  interessante voordracht over 

de e e en lichtte het besprokene te* 

met eene zeer  schoone collectie platen en photographic"* 

e heer  Smeele sprak over  „d e kleur  in de Bouwkunst-

hare toepassing aan vele monumentale bouwwerken", t e T e " s 

hierbi j  gelegenheid vindende deze van naderbij  te beschou*el1 

met behulp eener  collectie photographiën. 

. 

E . 
(Vervolg en slot van blz. 220.; 

e topgevels brachten als van zelf de Grieksche frontons ter  sprake. Ook 

jezc danken hun oorsprong aan dc noodzakelijkheid om aan een schuin dak 

jen voegzame afsluiting te geven. Ze worden echter  tegenwoordig maor  al te 

vaak tot louter  sieraad gebezigd, zooals bij  de e stallen. En als 

jon dc vullin g vnn zoo'n fronton maar  goed was.  ook dit laat veel te 

wenschen over, zooals blijk t uit het fronton van de e stallen, waar 

ie mantel achter  het n zoover  mogelijk is uitgerekt, om toch maar 

tot in dc hoeken te komen. 

a gewezen te hebben op de verkeerde gewoonte om de consoles aan de 

balcons op te hangen in plaats van de balcons op dc consoles te laten 

steunen, en op het bespottelijke van het maken van hooge deuren, waarvan 

slechts een gedeelte kan worden gebruikt (dc deuren van de Witt e Sociëteit), 

merkte spr. op, dat een verkeerd aangelegde bouw ook vaak last kan ver. 

oorzaken. Zoo zijn dc hooge deuren aau de , die natuurlij k een 

hooge vestibule noodig maakten, oorzaak, dat dc communicatie tusschen de 

beide vleugels van het gebouw is afgesloten. Om van den eenen vleugel iu 

den anderen te komen moet men nu van trappen gebruik maken. 

Xa de deuren kwamen de vensters aan de beurt. A l dadelijk merkte 

spreker  op, dat dc vensters van den Foyer  tc laag warcit. Om zooveel 

mogelijk licht te verschaffen, moesten ze tot aan het plafond doorloopen. 

t kou echter  niet geschieden, omdat de architect geineend heeft aan de 

buitenzijde van het gebouw eenige lijsteu ter  versiering te moeten aanbrengen. 

Nadat cr  uog op gewezen was, hoe ondoelmatig dc togen van dc ramen der 

Witt e Sociëteit zyn, welke togen hun aanzijn hieraan danken, dat de architect 

„Glicksck heeft willen bouwen", wees spr. op eenige ramen, die, geheel in 

strij d met hun aard, noch bestemd ziju om er  door  te kijken , noch om licht 

door  te laten. Zulke ramen vindt men o.a. iu den munr  van de l 

aan dr. n en aan de school op dc Schelpkade. Eu „blind e ramen", waarvan 

aan de voorzijde van den n d vier  merkwaardige exemplaren 

prijken , die vindt men bij  duizeudeu. 

e dakvensters besprekende, wees de heer e Stuers o.a, op den gevej 

der e kerk in dc Paleisatraat, waarvan de gansche versiering 

dient ter  omlijsting van . . . een zolderraam. 

j  de bespreking der  decoratie van een huis wees de heer e Stuers er 

op, hoe vaak de materieele functie der  onderdcelen wordt vergeten en men 

ze geheel als versieringen opvat. Zoo zijn er  aan het gebouw van den n 

d dakgoten, waar  ze niet behoorden tc zijn, en treft men aan vele gebouwen 

ankers aan, die volstrekt geen nut hebben, Ook keurde spr. de „zakdoekjes" 

af, die, bij  wijze van versiering, o.a. ziju gehangen aan de balustres van de 

leuning der  Boschbrug, 

Na in herinnering te hebben gebracht, hoe nutteloos het gansche voorge-

bouw van het thans verdwenen panorama aan het Uezuidenhout was, onderwierp 

. de pomp op de Groote t aan ccn critiek , wees hij  op dc ondoelmatige 

leuaing van de eveneens onpractischc trap van den n d (de leden 

ïtnt 's s hoogste rechtscollege gaan dan ook binnen by den concierge) 

*n deed hij  door  middel van een teekening uitkomen, hoe gevaarlijk de 

stijlen van de brug aan de n van t over  het Ververschingskanaal 

voor  corpulente voetgangers zouden zijn, wanneer  er  niet een gidsijzerlj e aan 

bevestigd was. 

Tot slut zijner  interessante voordracht gaf spreker  nogmaals te kennen, dat 

net voor  de architecten zaak is, zich van alles, wat zij  maken, goed rekenschap 

' c geven en hun werk te toetsen aan gezond verstand cn logica. 

d applaus loonde den geestigen en onderhoudenden causeur  voor  zijn 
tarry'ke  rede. 

— Te e heeft de heer  Joh. . Been eene beweging 

°P touw gezet, welke zich ten doel stelt den ouden Briel -

then toren behoorlijk te restaureeren. e toren is ongeveer 

^ . hoog en werd gebouwd in 1462, nadat de vorige, 

?elkc in 1417 Was gebouwd, in 1450 was omgestort. Eenige 

Jaren geleden stortte midden in den nacht met vreeselijk 

geraas ecne groote steenklomp naar  beneden. Er  is toen van 
W(ge het rij k cn de gemeente een onderzoek ingesteld naar 

e n toestand van het gebouw en eene begrooting gemaakt 

J* 8 de kosten om het te laten herstellen. e som, daartoe 

, werd op ongeveer  ƒ 30,000 geraamd. r  de 
W1sseling der  ministeries is men echter  niet veel nader 

gekomen dau de raming der  kosten, terwij l de gemeente-

financiën te kort schieten om dit historisch monument, dat 

ook voor  de scheepvaart niet van belang outbloot is, te 

laten herstellen. 

n echter  sommige gedeelten niet worden vernieuwd, 

levert de toestand van het gebouw gevaar  op, daar  men 

afbrokkelingen, zooals voor  eenige jaren eene heeft plaats 

gehad, opnieuw kan verwachten. e heer  Been tracht nu 

eene commissie samen te stellen, die een beroep zal doen, 

niet alleen op de Brielsche ingezetenen, maar  op het geheele 

Nederlaudsche volk, teneinde dezen toren behoorlijk te laten 

restaureeren en hem voor  een onverwacht instorten te vrij -

waren. 

E T O W . 

Aan de oevers van de Theems juist tegenover  de Tower 

van n — dus de City verbiudeude met den tegenover-

gestelden oever  — is een brug gebouwd, die zeker  een der 

wonderen der  nieuwere bouwkunst mag genoemd worden. 

e brug, welke bekeud is onder  den naam van //Old -

don bridge"  was de eerste steenen brug die door  het bestuur 

der  City over  de Theems werd gebouwd ; voor  dien tij d be-

stonden er  verschillende andere van hout vervaardigd, maar 

deze werden in deu regel of door  brand vernietigd, of door 

een stormvloed weggespoeld. 

 was de geestelijkheid der  City , die in 1176 het 

eerst op het denkbeeld kwam, een steenen brug over  de 

rivier  te slaau. t was de //Old n bridge" . Aan de 

kosten droegen de kouing, eenige rijk e burgers en ook de 

bevolking van de beide oevers bij . g jaren had 

men noodig om deze brug te voltooien en deze arbeid werd 

7,66 goed verricht , dat zij  na 700 jaren nog een monument 

van bouwkuust werd genoemd. n het begin van deze eeuw 

is zij  herbouwd. e noodige fondsen, om deze brug te on-

derhouden, sproten voort èn uit gronden, welke ten behoeve 

van de brug aan de City waren geschonken of vermaakt, 

cn uit de inkomsten van een kapel, midden op de brug 

gebouwd, waarin de dienst door  monniken werd verricht . 

e aldus verkregen gelden vormden den grondslag van een 

fonds, dat nog bestaat. e gronden, waarmee de brug werd 

begiftigd, verkregen bovendien na verloop van tij d een groote 

waarde eu zijn nu bekend onder  den naam van Bridge 

House e inkomsten daaruit verkregen, waren niet 

alleen voldoende om in het begin dezer  eeuw de brug te 

herbouwen, maar  ook om een nieuwe bij  Black-friar s te 

leggen, den tol op de Southwark-brug af te koopen en 

eindelijk om de nieuwe brug te bouwen, die nu juist tegen-

over  de Tower  vau n haar  voltooiing nadert. 

e noodzakelijkheid, een nieuwe gemeenschap der  beide 

oevers beneden e te maken, was reeds lang 

door  de betrokken autoriteiten erkend. Zoowel het bestuur 

der  City als de  Board of Works hadden er 

huu aandacht aau gewijd. e passage toch over -

Bridge, die slecht» 54 voet breed is, bedroeg, volgens 

waarnemingen iu Augustus 1882 gedaan, in 24 uren 

22,242 voertuigen eu 110,525 voetgangers. e stroom 

waaromtrent men wel vermeerdering maar geen vermindering 

kon verwachten, diende afgeleid te worden. 

Tal van plannen, die vooral ontworpen waren met het 
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doel de scheepvaart zoo min mogelijk te hinderen, werden 

in den loop der  jaren ingediend, totdat eindelijk een plan 

van den heer e Jones, den toen maligen City-architect, 

door  dc speciale commissie voor  den bruggenbouw werd 

aangewezen „al s zich zelf aan te bevelen, daar  daardoor 

een brug zou worden verkregen, die de vaart op de rivier 

al zeer  weinig hinder  zou aandoen." 

t plan werd echter  later  nog volgens de denkbeelden 

van deu heer  John Wolfe Barry gewijzigd, die uitgenoodigd 

werd om met deu heer  Jones samen het toezicht op en 

het beheer  van den bouw op zich te nemen. Na den 

betreurenswaardige!! dood van den City-architect, trad dc 

heer  Barry alleen op als chef-ingenieur  vau het werk. 

Ten einde de gelden, voor  den bouw benoodigd, uit 

bovengenoemd fonds te kunnen nemen, was een parleinents-

acte noodig. n 14en Augustus 1885 werd daarop de 

koninklijk e goedkeuring verkregen en den 21 Juni 18S6 

legde de Prins van Wales, namens de koningin van En-

geland den eersten steen. 

r  de bouw in vier  jaren tijd s moest gereed zijn oor-

deelde men het in 1889 noodig bij  het Parlement verlenging 

aan te vragen. e werd gegeven tot den 14den Augustus 

1893. r  men met het oog op de vele technische moei-

lijkheden, die het werk opleverde, vreesde op dien datum 

ook niet gereed te zijn, werd dit tijdsti p een jaar  verschoven. 

e wijze waarop de Tower-brug werd gebouwd, is zeer 

zeker  geheel en al ongelijk aan elke andere methode vau 

bruggenbouw welke tot nu toe gevolgd is. Bij  deze brug 

toch heeft men de zware staalwerk structuur  gecombineerd 

met metselwerk, waardoor  men in staat was, haar  met het 

oog op de daartegenover  liggende Tower, een bepaald 

architectonisch karakter  te geven, waarin de bouwheeren 

dan ook wonder  wel zijn geslaagd. Boveudien heeft men, 

als de brug geopend wordt, hoog in de lucht een weg voor 

voetgangers, terwij l op het beweegbare gedeelte, dat, wanneer 

het gesloten is, voor  rijtuige n en voetgangers dient, een 

basculesysteem is toegepast op een tot nog toe nooit uit -

gevoerde reusachtige schaal. 

e toegang tot de brug aan de Noordzijde der  rivier  is 

gelegen ongeveer  tegenover  de . Van dit punt gaat de 

weg langs de Oostzijde van de Tower  naar  den oever, zoo-

dat de brug zelf begint aan de Westzijde van de werf, 

behoorende aan de //General Steam Navigation Company.'' 

e toegang bestaat uit eene reeks gemetselde bogen met 

een spanning van 15 voet. Bij  het begin heeft zij  een helling 

van 1 op 00; zij  is ongeveer  1000 voet lang en draait 

langzaam naar  het westen, juist waar  zij  de rivier  bereikt. 

e rijweg is 35 voet breed, en aan elke zijde bevindt zich 

een voetpad ter  breedte van 12'/2 voet. (3'/ t Engelsche 

voet = 1 meter.) 

e zuidelijke toegang loopt een weinig westwaarts van 

n Stairs, en is, ook wat lengte en breedte betreft, 

gelijk aan dien aan de Noordzijde. 

Aan beide toegangswegen zijn trappen aangebracht, die 

gemeenschap geven met de oevers der  rivier . 

e breedte van de rivier  tusschen het einde van de 

zuujelijk e en de noordelijke toegangen is 880 voet en deze 

afstand is verdeeld : lo. in twee zijspanningen, die elk een 

opening hebben van 270 voet; 2o. in een middenspanning 

van 200 voet — de eigenlijke brug — te zamen 710 voet 

lang. e overige 0 voet wordt ingenomen door  de beide 

hoofden, die elk 70 voet der  lengte beslaan. 

e rijweg over  de zijspanningen is 35 voet breed, niet 

een weg aan beide zijden, voor  voetgangers, van 12 V g voet. 

Over  de middenspanning is de breedte van den weg echter 

teruggebracht tot 32 voet, met voetpaden aan beide zijden 

van 8'/o voet. 

t hoofdgedeelte van de brug wordt geheel gedragen 

door  het staalwerk van den bovenbouw, dat echter  door 

metselwerk geheel aan het oog is onttrokken. Op elk van 

de hoofden, rustende op zware granietblokken, staan toch 

vier  vétogonale van stalen platen vervaardigde kolommen, 

die, 120 voet hoog, stevig aan elkander  zijn verbonden. 

Op een hoogte van omstreeks 143 voet boven Trinity -

hoogwater, dus zoodanig dat de grootste en hoogst opgetuigde 

schepen, daaronder  kunnen doorvaren, vindt men twee 

afzonderlijke voetwegen van staal, die gedragen worden door 

stalen dwarsbalken liggende op het bovenste gedeelte van 

elk hoofd. k voetpad heeft een breedte van twaalf voet 

en ongeveer  een lengte van 230 voet. Zij  moeten dienen 

voor  de voetgangers, die verhinderd zijn over  de rivier  te 

komen, wanneer  het beweegbaar gedeelte van de brug open 

is. n de beide hoofden, die deze voetwegen dragen, zijn 

hydraulische liften geplaatst oin de voetgangers van boven 

naar  beneden, en omgekeerd, te brengen, terwij l ook trappen 

zijn aangebracht voor  hen, die van de liften geen gebruik 

willen maken. 

t totale gewicht van het beweegbare basculeerende 

gedeelte van de brug is voor  elk deel, dat 100 voet lang 

en 49 voet breed is, 1200 ton (1,219,200 ) e massa 

wordt ook door  waterkracht in beweging gebracht, waarvoor 

de hydraulische inrichtin g in een der  hoofden is opgesteld. 

e geheele lengte vau de brug met de beide toegangen 

is juist een halve Engelsche mijl , ongeveer  10 minuten 

gaans. e totale hoogte der  torens op de hoofden, die de 

basculebrug en de daarover  hangende voetpaden dragen, is 

van den grondslag 293 voet, dat is iets lager  dan de hoogte 

van den toren die op den koepel van St. Paul staat ca 

ongeveer  20 . hooger  dan de toren van de Westerkcrk. 

Voor  de constructie zijn gebruikt 235,000 kub. voeten 

(ongeveer  6600 : !) grauiet of andere steen, 20,000 ton 

cement, 70,000 kubieke yards beton (ongeveer  52,750 3) 

31,000,000 metselsteenen en 14 000 ton ijzer  en staal, die 

het reusachtig gewicht vertegenwoordigen van rui m 14,221,000 

. e kosten bedroegen &  830,005 of / 9,960,060. 

Op het oogenblik is de brug, die een schitterend bewijs 

oplevert van de wijze waarop onze buren aan gene zijd° van, 

de Noordzee over  de bezwaren weten heen te stappen-

die de verbinding van de beide oevers der  Theems met het 

oog op de scheepvaart in de weg stonden, nagenoeg gereed; 

eerstdaags zal met de hydraulische machines een proef worden 

genomen, wanneer  de beide beweegbare gedeelten, die om 

de scheepvaart niet te hinderen in verticale richtin g z'Jn 

opgetrokken, voor  het eerst zullen worden neergelaten. 

Bij  het e.v. nummer zal de omslag en hel register va* 
den afgeloopen jaargang gevoegd worden. 
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E E S T A N

E N O NS . 

Negen jaren geleden verscheen van myne hand eene 

brochure getiteld: e theorie van Prof. 0. vote

in verband met de faecaliën-questie in Nederland." k schreef 

daarin 0. a. het volgende: 

e faecaliën-questie is vooral daarom een van de moeie-

ljjkst e vraagstukken, die zich op den weg van den ingenieur 

voordoen, omdat zy zich op byna elke plaats onder  een 

anderen vorm voordoet. n kan men zeker  zijn, dat, 

waar  de afvoer  der  faecaliën niet naar  behooren is geregeld, 

elk burger  zich zelf of anderen direct of indirect benadeelt 

of overlast aandoet door  den uit zyne woning komenden afval. 

En toch verkeert liet meerendeel der  steden, zoo niet alle, 

in meerdere of mindere maat, geheel of gedeeltelijk in dat 

geval. Alleen daar, waar  de afvoer  van huis-of straatvnilnis 

in verband te brengen is met een geregeld landbouwbedrijf , 

verkeert men in een meer  volmaakten toestand, doch dit 

geval komt betrekkelijk zelden voor. Waar  de mogelijkheid 

daartoe niet bestaat, of niet dan met opoffering van al te 

poote kosten bereikt kan worden, tracht men zich gewoon-

lijk , zoo goed en zoo kwaad als het gaat, van de afval-

stoffen te ontdoen, dat is: ze voorshands uit het gezicht 

'e werken. Tengevolge dier  gewoonte zijn in den loop der 
: n in vele onset steden toestanden ontstaan, die reeds 

ontelbare malen „onhoudbaar"  zyn genoemd en toch jaar 

°P jaar  lilyven voortduren, 't zij  omdat men er  geen raad 

°P Weet, 't zij  omdat de middelen tot verbetering, die nn 

* n dan aan de hand worden gedaan, financieel boven de 

krachten der  gemeente gaan, óf wel omdat men wanhoopt 

het welslagen dier  kostbare middelen, ook al omdat 

womtrent by de mannen van het vak in den regel 

Afschil van gevoelen bestaat." 

n°P de vraag: „„Wel k is het beste stelsel van afvoer 
V a n - e n straatvnilnis"" ? is dan ook geen afdoend 

T̂Oord mogelijk. Wat. voor  de eene gemeente niet deugt 

voor  de andere verkieslijk zy°u; wat in eene kleine 

uitmuntend voldoet, kan soms in eene groote niet in 

Passing gebracht worden. Zelfs als men voor eene geheel 
n'«Uw I „  V 

bouwen stad vooraf een stelsel tot afvoer  der 

faecaliën wilde kiezen, dan zon men nog eerst te rade 

hebben te gaan met de ligging en den aard van liet terrein" 

„Eene andere vraag is:  r „ W e l k stelsel is in dat en 

dat geval onder  die eit die gegeven plaatselijke omstan-

digheden het beste""  ? Eene zoodanige vraag is iu den regel 

voor  afdoende beantwoording vatbaar, doch men wachte 

zich dat te ondernemen zonder  voorafgaand rij p beraad. 

e beantwoording staat meestal in het nauwste verband 

met andere questiën, die ieder  op zich zelf van niet minder 

belang zyn. t komt daarby niet enkel aan op technische, 

bekwaamheid en ondervinding, maar  ook vooral op nauw-, 

keurige bekendheid met het terrein en de verschillende 

plaatselijke omstandigheden." 

e in het vorig No. van dit blad afgedrukte brief van 

den heer  J . . S te Zaandam is voor  mij  eene 

welkome gelegenheid om weer eens op de faecaliën-questie 

terug te komen. t ik begin met bovenstaande aanhaling 

uit mijn eigen werk, geschiedt vooreerst 0111 het standpunt 

duidelij k te maken, dat ik tegenover  deze questie voortdu-

rend ben blijven innemen en ten tweede met het oog op het 

feit, dat in den laatsten tij d verschillende gemeentebesturen 

in ons land, onder  den indruk eener  naderende epidemie, 

eene zekere neiging beginnen te vertoonen om door  den 

'eenen of anderen krassen maatregel den knoop duur  te 

hakken. 

Wat t betreft, het feit, waarop de heer N 

doelde, heeft zich anders toegedragen dan hij  meent. Op 

aansporing van eenige geneesheeren hier  ter  stede vaardigden 

Burgemeester  en Wethouders onder  dagteekening van n Sep-

tember  j.1. een plakkaat uit, waarin een ernstig beroep wordt 

gedaan op een ieder  om de vervuiling van liet grachtwater 

zooveel doenlyk te voorkomen; ieder, wiens woning nog 

niet is voorzien van privaattonnen, uitgenoodigd wordt tot 

aansluiting aan liet tonnenstelsel en tot het dagelyks ont-

smetten met creoline van de privaten, gootsteenen en riolen. 

t plakkaat bevat verder  de volgende opmerkelijke 

bedreiging: 

leder, wie 11 liet aangaat, word t by deze 

reeds nu ajan gezegd, dat by he t verschenen van 

cholera i 11 de gemeente het geb ru ik van priva -

ten, die in v e r b i n d i n g s t a a n met gemeente-

r i o l en , zal worden verboden en dat dergeli jke. 
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p r i v a t e n a lsdan van gemeentewege onb ru i k -

baar  zu l l en worden gemaakt. 

Gelukkig bepaalde zich de cholera te t tot nog toe 

tot enkele gevallen in een schippersgezin van elders, dat 

niet. zijn vaartuig alhier  voor  den wal lag en kwam de 

e regeering nog niet voor  de keus te staan van 

hare onbeholpen bedreiging al of niet uit te voeren. 

Toen een twintigta l jaren geleden het gemeentebestuur  van 

t op grond van art. ! 80 der  gemeentewet de hand 

sloeg aan een pand, dat met zijn eenen hoek rustte op eene 

bouwvallig geworden gemeentelijke brug, tot het afbreken 

en vernieuwen waarvan besloten was, haalde het zich daar-

door  een proces op den hals, dat in bet nadeel der  ge-

meente uitviel en baar  op ruim /'  20.000 te staan kwam. 

k kan mij  nog voorstellen, dat een gemeentebestuur  iu 

een huis, waarin gevallen van besmettelijke ziekte zyn voor-

gekomen, liet recht heeft - -ofz ich dat aanmatigt — van 

de handen aan dc privaatinrichtin g te slaan, maar  dat zulk 

een bestuur  het wagen zou ditzelfde te doen in naastlig-

gende panden, waarin men van besmetting nog niets heeft 

gemerkt, dat wil er  bij  my niet in. Nu is dunkt mij  een 

allereerste vereisclite eener  wet of verordening, dat zy ten 

volle gehandhaafd moet kunnen worden. r  enkel ver-

toon van een schijn van macht zonder  meer, maakt eene 

regeering zich m. i. eenvoudig belachelijk. 

, het is bekend, dat van eene vergadering van elk 

op zich zelf wellicht zeer  verstandige lieden zeer  zouder- 1 

linge besluiten kunnen uitgaan en in het byzonder  is dit 

het geval op het gebied van f'aecaliën-at'voer en gemeente-

reiniging, waarop, zooals in den aanvang werd gezegd zoo ! 

uitermate veel komt kijken . t een gemeentebestuur  daarbij 

si t op het vooraf gevraagd advies van geneeskundigen 

maakt de zaak niet altij d beter. Velen hunner, hoezeer  op 

de hoogte van het samenstel des menschel ijken lichaams, 

hebben geen helder  begrip van dat eener  rioleering met alles 

wat daaraan vast is, nemen op dat gebied een geheel 

doctrinair  standpunt in en vervallen daardoor  in onmoge-

lijkheden als het. hierboven aangehaalde e dreigplak-

kaat. Zoo wilde inderty'd een bejaard h chirur g den 

afval uit de sectiekanier, die uit zijne handen kwam, in 

de riolen werken, terwij l in de naastbij  gelegen barak 

voor  besinettelyke zieken het tonnenstelsel zoo streng moge-

lij k moest worden toegepast: met zichtbaren afkeer  sprak 

hvj  over  cene privaatton, die ik tot dat doel voor  hem 

gereed had doen zetten. Zoo ontstond in de voormalige 

gemeente n eene verordening, waar  by waterdichte 

beerputten verplicht waren gesteld, maar  ruim gebruik 

van water  op de privaten, door  toepassing van waterclosets, 

enz. werd aanbevolen. Zoo verbiedt men te Zaandam met 

één pennestreek het gebruik van beerputten! en terecht 

vraagt de heer X „wa t nu"? 

Antwoord: de verordening gestand doen o f . . .. haar  ont-

duiken. 

k heb een afkeer  van verzet prediken tegen 's lands 

wetten, doch waar  de vroede mannen, die ze maken, zelf  1 

vergiffenis noodig hebben „omdat zy niet weten wat zy ' 

poen", daar  vergeef ik het den burger  te eerder, als hij

het ongerief en den overlast tracht te vei mijden, die znlke 

wetten hem veroorzaken. 

Wie aan een watercloset gewoon geraakt is, dien zal het 

te inoeielyker  vallen zich met een ton te behelpen. e 

staan uit den aard der  zaak lijnrecht tegen elkander 

over. Een middenweg is by strikt e toepassing der  verordening 

niet mogelijk. 

Wel had men vroeger  o. a. te Parys en te Zurich zooge. 

naamde ünettes Jiltres of tonnen inet overstorting, doch 

het behoeft wel geen betoog, dat dit nog meer  in het 

oog loopende ondingen zyn dan overstortende beerputten. 

Beide zijn uit het oogpunt van verontreiniging en besmet-

ting van het openbaar  water  tenminste even bedenkeljjk 

als de direct nitloopeiide privaten en beide hebben j n 

myn oog slechts in één geval reden van bestaan, als men 

het namelijk jammer vindt om den mest. in het water  te 

laten loopen. omdat men een deel ervan nutti g weet te 

gebruiken, doch gemakshalve liever  niet al het door  buis-

water  enz. verdunde vocht mede wil bewaren. 

Aldus redeneerende laat men natuurlij k de verontrei-

niging van bodem en openbaar  water  buiten bes chonwing, 

terwij l zoodoende toch nog vri j  wat door  oog en neus waarneem-

bare onreinheden aan het openbaar  water  worden onttrokken. 

Voorzeker  veel meer  nog is dit hel geval by consequente 

toepassing van het tonnenstelsel. r  toch blyft , zooals ik 

nog onlangs in de iJelftsche Courant heb betoogd, tegen het 

tonnenstelsel het bezwaar  bestaan, dat, de geheele hoeveel-

heid der  ermede opgezamelde stoffen nog gering is in ver-

gelyking met hetgeen in werkelijkheid in het openbaar  water 

blijf t terecht komen. k herhaal hier, dat ik niet geloof, dat 

daar  ooit veel tegen te doen zal zyn. , deskundigen 

hebben met cyfers aangetoond, dat de hoeveelheid urine, die 

de mensch voortbrengt, verre die der  zoogenaamde vaste 

stoffen overtreft en ook dat de urine zelf meer vaste stol 

bevat dan het andere Nu wordt een naar  het tonnenstelsel 

ingericht privaat reeds spoedig onbruikbaar  door  de urine 

alleen; voor  het waschwater  der  slaapkamers, waarmede 

deze gewoonlyk vermengd voorkomt, is er  zelfs geene ruimte 

in en buitendien zou dit den inhoud weldra ongeschikt 

maken voor  conipost.bereiding, dus onverkoopbaar  maken, 

en waar  moet men met dit vocht blyven, als de boerenliet 

niet koopen willen. 

Behalve de urine zullen, ook by de meest consequente toe-

passing van het tonnenstelsel, ten allen tyde daarbuiten blijven: 

a. Alles wat aan afval vun menschen en dieren (honden 

katten, varkens, enz.) onmiddellijk op de openbare straat, °P 

open erven, in stallen en mestvaalten terecht komb e n 

evenzoo wat van de schepen in het openbaar  water  geraakt-

b. Een groot deel van hetgeen door  kleine kinderen word' 

voortgebracht, en 

c. t spoelwater  waarmede de tonnen worden gereintê  

Ook zelfs dan, als alle ingezetenen der  stad doordrong11 

waren van overtuiging, goede gezindheid en plichtbesef °P 

dit punt, zou liet h nog onmogelijk zyn dat »" e' 
zotti» 

terecht komen. Een ideaal tonnenstelsel is dus eene vol-

strekte onmogelijkheid. 

Buitendien heb ik nog eene ernstige grief tegen degenen 

die aan bet roer  zittende, zulke krasse maatregelen uit-

vaardigen, als de door  den heer N ter  onzer  kennis geko-

zene: Verordeningen hebben namelijk geene terugwerkende kracht. 

\n is aan het tonnenstelsel nog eene byzondere eigenaar-

digheid verbonden, dat namelijk zy, die aan het roer  zitten, 

er  liefst de woningen hunner  medeburgers, vooral der  „  min-

gegoeden"  mede willen bevoorrechten, doch, als men met 

dat doel aan hunne eigen deur  aanklopt, er  zich niet hand 

en tand tegen verzetten. Nog onlangs liet de voorzitter 

eener  „liberale "  kies vereeniging zich daaromtrent in dien 

yin uit, dat het tonnenstelsel te impopulair  is voor  alge-

meene invoering, maar  in de woningen der  mingegoeden 

goede dieusten kan bewijzen. 

j  dunkt het ligt voor  de hand, dat als men als raads-

lid eene verordening voorstelt of oudersteunt, men zedelijk 

verplicht is te doen alsof zulk eene verordening terugwer-

kende kracht heeft. t zal my aangenaam zyn te vernemen, 

dat de vroede mannen van Zaandam in dien geest handelen. 

n zy dat, dan schiet er  voor  hunne nieuw-bouwende 

medeburgers, dunkt mij, uiets over  dan den wensch naar 

eeu water-closet op zijde te zetten en zich evenals hunne 

voorzaten met een tonnetje te behelpen. Een beetje stank 

behoort daarbij , maar  de tocht, waarvan de heer  i.it.-.i \ \N 

in zyn brief spreekt, kan vermeden worden, door  de deuren, 

luikjes en raampjes behoorlijk sluitend te maken. t het 

oog op de verspreiding van besmettelijke ziekten komt my 

de ton geenszins zoo bedenkelijk voor  als hem. s een 

ton is gemakkelijker  te ontsmetten dan een put of een riool 

en men kan zorgeu, dat elk huis altij d zyne eigen tounen 

terugkrijgt , door  ze met den naam van den bewoner  of zyn 

kis- eu wykuuminer  te voorzieu. n Friesland en Grouin-

Sjeii, waar  men vau oudsher  het tonnenstelsel vry conse-

quent toepast, heeft men, voor  zoover  ik weet, van dien kant 

er  nooit bezwaar  van ondervonden. 

\outtrekte consequentie op het punt der  faecalièn-questie 

komt my' voor  iu de practy'k niet goed mogelijk te zyu. 

n wy ons daarom wachteu voor  leerstelligheid cn ous 

rekenschap geven van hetgeen al ot uiet in de praetyk vol 

e houden eu uitvoerbaar  ls. r  daarom behoeft men nog 

t inconsequent te zyn. t noem ik het b.v. directe 

insluiting vau piivateu aan het riolenuet te verbieden, 

r beerputten met overstorting toe te laten, zooals dat 

«aar ik vernam tegenwoordig te 's Gravenhage en Auister-

geschiedt. t noem ik de uitloozing vau piï-

^aat-vuü op den boezem te verbieden, en toe te laten, dat 

s eu particulieren om het hardst de polderslooten 

êrvuilen, zooals in het waterschap van d plaats heeft. 

C0|>»equeut is het beerputten of tonnen met gebruik van 

* a,er  op de privaten te willen samenvoegen. Ook ligt er 
tet8 inconsequents iu nauwgezet te waken tegen de ver-
«ntreinii 

door  middel van het tonnenstelsel op te zamelen en 

elk geval het raeerendeel ervan, 't zy op zich zelf, 

met huis- en schrobwater  vermengd, in het openbaar 

«rink 
uging van een grooten waterboezem, als men het 

«te** 1* '  4 0 0 , 1 U i t d C d u i n e n a a n v o e r t - ü o c h waar  is de 
t e fs'ens tusschen inconsequentie en consequentie in be-

, dn? 

n den laatsten tij d wordt cr  in de dagbladen nu en dan 

aangedrongen op een rykswet op den faecaliën-afvoer. k 

heb mij  meermalen afgevraagd ot de mogelijkheid bestaat 

zulke eene wet zoo te maken, dat er  de hand aan te 

houden is? t antwoord daarop ben ik tot nog toe mij 

zelf schuldig gebleven. n myne brochure heb ik toentertijd 

eene proef geleverd van eene verordening op de inrichtin g 

der particulier e riolen en hunne aansluiting aan de openbare. 

e trachtte ik vonr  alle stelsels van faecaliën-afvoer 

passend te maken. (*) n de hoofd-zaken ben ik het nu nog 

volkomen daarmede eens. r  heel iets anders is bet 

eene wet te ontwerpen op den faecaliën-afvoer in het 

algemeen. k vrees, dat men daarbij  maar  al te spoedig 

zal komen te staan voor  de vergelijking en waardeering der 

verschillende stelsels onderling en ik zou het zeer  beden-

kelijk achten indien daaruit eene bepaalde keus werd gedaan. 

Beschouwt men den stand van zaken op dit gebied met 

dien van voor  tien jaren, dan ontwaart men, behoudens 

verschillende gedeeltelijke verbeteringen, niet veel verschil 

e verbeteringen komen hoofdzakelijk neer  op kunst matigen 

aanvoer  van watertot doorspoeling, zoo door  de privaten 

(waterclosets), als onmiddellijk door  de riolen, wellicht gepaard 

met versterking van bemaling der  grachten. Op die wys 

nadert men langzamerhand tot een gedeeltelyk, in vele op-

zichten gebrekkig spoelstelsel"  (-J-). Te 's-Gravenhage, om 

een voorbeeld te noemen, water  en stoomkracht in overvloed, 

maar  niettemin stank wegens gebrekkige verdeeling van 

den stroom en aan stelselmatige rioleering en faecaliën-afvoer: 

te t een stel spoelriolen, dat klink t als eene klok, 

maar  toch nog heraaldelyk klachten over  stank in de buurt 

van het stoomgemaal, misschien omdat men te zuinig is 

om overvloed van water  in te laten? Zoo ontbreekt er 

hier  dit en daar  dat, op vele plaatsen de consequentie. 

Ten slotte nog een enkel woord over  de e privaat-

inrichtingen, waaromtrent de heer X mij  eene ver-

luchte advertentie uit de Baugew. '/Ag. toezond. n scbynt 

daar  op dit punt wel zeer  behoudend te zyn. Jaar  in jaar 

uit althans in de voornaamste e dagbladen dezelfde 

advertentiën met dezelfde prentjes van zeer  wijde privaat-

trechters en standpijpen zonder  stankafsluitende syphons: 

aan het ondereind een yzeren vat niet overlooppypje in 

een dito emmer, een rechte morsboel, waarmede ik niemaud 

van hier  aanraad ooit te beginnen. Ook deze inrichtin g 

is in volkomen gelijken zin in mijne brochure van lss-l 

beschreven. v. i>. . 

(*) t opstel over e inrichtin g der  privaten"  in jaarir . 
l No*. 26, 27 eu 28 vau de Ambachtsman vormt eene passende 

toelichting tot die concept verordening. 
(f) Eene zinsnede uit mijne brochure van 18S4. 

! E . 

i»11 i  —« l i e / . m m . 

Naar ik vertrouw zullen myne lezers niet op verdere voort-
zetting van de in No. 21, 23 en 25 van dezen Jaarg. gevoerde 
correspondentie over  zagen gesteld zyn, doch de billijkhei d 
eischt, dat ik als nog mededeel, dat de heer Z * 
geen fabrikant van, maar  alleen koopman in zagen is. 

v. . . 
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N E N . 

E . .T. te Ams te rdam Wat is zirkoonaarde* Op welke 
wijze wordt zij verkregen ? Van waar bekomt men haar en 
welke geschriften, vooral van den laatsten tijd, kan men erover 
raadplegen ? 

n 15.  et F. S „  Encyclopiidisches -

buch der  Technischen Chemie"  vBrimswyk C. A. B 

&  SOUN 1880) vindt men umtrent dit lichaam een aantal 

bijzonderheden. k ontleen daaraan het volgende: 

Zirkoonaarde is het oxyde van het metaal zirkonittm ; 

en bevat 73.<> "/, , zuur; de formule ervan is ZrO, ; zij 

wordt ook wel zirkoonzuur genoemd wegens haar  verinogen 

om zich met bases te verbinden. Zij  komt in de natuur 

niet veelvuldig voor en dan hoofdzakelijk als silicaat (kie-

zelzure verbinding) in den zirkoon ( Z r S i 0 4 , bestaan e uit 

33 .67 % klezelzour, 6 6 . 33 ° / 0 zirkoonaarde en een weiuijr 

nzeroxyde). n zijne doorschijnende variëteiten wordt dit 

minetaai onder de benamingen van hyacinth en jargon zeer 

op prij s gesteld als edelgesteente. n vindt den zirkoon 

meest in platonische en vulcanische rotsen, doch soms ook 

in aangespoeld land, op Ceylon, in Noorwegen, in den Ural , 

te New-Yersey, in Siebenbiirgen, in Bohemen, te Sebtiitz 

in Saksen, te Erpaill y in Frankrijk , in liet Fichtelgebergte, 

in het bazalt en de bazaltlava van de , enz. 

Voor de bereiding van zirkoonaarde uit zirkoon ziju in 

bovengenoemd handboek een aantal methoden opgegeven. 

Volgens Z is deze de beste: men maakt het tot fijn 

poeder  gebrachte mineraal door  samensmelting met zure 

zwavelzure kali oplosbaar, loogt het fijn  gemaakte product 

herhaaldelijk mei kokend water  uit, waaraan een weieig 

zwavelzuur is toegevoegd, werpt het in water  onoplosbare 

restant van basische zwavelzure zirkoonaarde 3ZrO>SOa in 

smeltend natriumhydioxyde, wascht het product met koud 

water  naar  behooren uit, lost, de achterblijvende, nog met 

natriumoxyde verontreinigde zirkoonaarde in heet gecon-

centreerd zwavelzuur op, verdunt, filtreert  eu slaat met 

behulp van ammoniak zuiver  zirkoniumhydroxyd e (ZrO s 40,l 

neer, waaruit door  gloeien zirkoonaarde wordt verkregen. 

e zirkoonaarde wordt tegenwoordig in plaats van kalk 

en magnesia tot verlichting gebezigd. 

E. J . te Amsterdam. Waar kan ik eene duidelijke 
omschrijving vinden — misschien toegelicht door afbeeldingen 

o v e r j e ver warm in;/ met watergas, zooals die in sommigen 

steden, van A'oord-Amerika in gebruik is? 

t komt mij  voor, dat de vrager  liet natuurlijk e aard-

gas, dat in de petrolenmstreken van Noord-Amerika tot 

verlichtin g en verwarming wordt aangewend, met watergas 

verwart. 

t laatste is zoozeer een product van den allerjongsten 

tijd , dat ik niet geloot', dat daarover  reeds uitvoerige wer-

ken geschreven zijn. n leze  brandstof der toekomst 

in No. 20 van onzen Vlen jaargang. v. i>. . 

Uit de bus van Architectura et Amicitia. 
Wat is het verschil tusschen kalk- in zandsteen. Waaraan 

zijn beide te herkennen? 

Zandsteen is een samenstel van grovere ot'  fijnere zand-

korrel s — meestal kwarts, maar ook ander  mineraal, zooals 

hornblende, glimmer enz. — die door een of ander  bind-

middel zijn naneengehecht. Naar den aard van dit bind-

middel onderscheidt men leemzandsteen, kalkzandsteen, kie. 

zeizandsteen enz. Naarmate de zandkorrels grooter  ssyn> 

springt het karakter  van den steen op de versche brertk 

duidelijker  in het oog, doch ook zelfs bij  zeer  fijn  korrelige 

zandsteenen komt dit nog genoeg aan deu dag om ze niet 

licht met andere gesteenten te verwarren. 

n bestaat iu hoofdzaak uit koolzure kalk. j 

komt voor in korreli g kristallijne n toestand: (wit marnier); 

dicht: kleurige marmers; als kalklei : lithographische steen; 

meer of'  minder  grofkorreli g en poreus: grofkalk , calcaire 

grossier; aardachtig: mergel, krijt , enz. 

Waar eenige twijfel omtrent de soort van den steen 

mocht bestaan, in zoover  nameiyk, als misschien de dichtere 

grofkalkgesteenten met zeer  fijnkorreligen  kalk-zandsteen 

verward mochten kunnen worden — komt deze onmiddellijk 

door  oplossing in zoutzuur aan liet licht, lii j  kalk-zand-

steen a ) houdt men dan los zand over; kalksteen 

lost geheel op; leem- en kiezelzandsteetien (Bentheimer, Ober-

kirchner , Beforter, TJdelfanger, en/,.) worden er  niet door 

aangetast. 

Hoe kan men van beschilderd glas constateeren, dat <k 
kleuren er in gebrand of alleen erop gebracht zijn ? 

t schgnt mij  toe, dat de vrager  zich geene duidelijke 

voorstelling maakt van de glasschilderkunst. e daartoe 

gebezigde kleuren zyn email, d. w. z. licht smeltbare glas-

mengsels, die, na met het penseel op de glasruit te zp 

uitgestreken, in de hitte daarop worden vastgesmolten of 

zoogezegd ingebraml. Op gelijke wyze kan men ook een-

kleuri g glas fabriceeren; in het bijzonder  geschiedt dit met 

geel glas en ook wel met mat- en mousseline-glas. Zulk 

schilderwerk is, als zelf glas zynde, onaantastbaar  voor  invloe-

den, waartegen glas in het algemeen bestand is, en dus zeer 

duurzaam. 

t „alleen erop gebrachte kleuren"  wordt, als ik den 

vrager  goed begrijp, bedoeld het beschilderen van iiiatge-

slepen glasruiten niet vernis en daarmede aangelengde ver-

ven. Zulk penseelwerk kan met het eerste het beste oplosmiddel 

voor  hars en olie, zooals benzine, petroleum, alcohol, chloroform 

enz. weggeveegd worden. 

 men met een tonmolen, welke te lood staat cn «'* 
het aan kracht niet ontbreekt, het water naar boven voert*' 

Neen, men kan inet zulk een schroefvlak alleen eene kuil 

in de oppervlakte van het water  malen; er  gaat gee» 

druppel water  mede naar  boven, om de eenvoudige reden 

dat men het water  door  eigen zwaarten nooit bergop k a l 1 

laten loopen. 

t de tonmolen onder eene helling, die geëvenredijp* " 
het 

eiide 
aan den spoed (d. i. de hoogte van één omgang) vau 

schroefvlak, dan gaat het water  al bergaf stroom 

tegen den berg op. e geringer de spoed is, hoe sterker  «e 

helling kan zijn. u kan zichzelf dat door eene eenvoud'!?6 

schets duidelijk maken; als men namelijk door eene Uellende 

rechte lij n als as eene golflij n heen teekent en dan a*" 

boven (bolle) golven horizontale raakli j  ntjes trekt ; de figuur-

. . tusschen die raaklijntje s en de golfholte stellen dan 
tje» 

het water  voor, dat opgemalen wordt. r  de figuur  zoo 

t e teekenen, dat de inhoud dier  figuurtjes gelflk nul wordt, 

(l  v v,  dat er  geene raaklijntje s getrokken kunnen worden, 

ĵjg t men eene voorstelling van de grens, waarby geen 

wateropvoer  meer  plaats kan hebben. 

 en voegwerk, door bouwondernemers gedurende 
ie wintermaanden uitgevoerd (z.g. rerolutiewerk), blijkt tjdeus 
ie uitvoering beter bestand te zijn tegen vorst dan het in 
dien zelfden tijd met zorg en onder toezicht gemaakt metsel-
eu voegicerk. Hoe komt dat? 

Op dit feit ben ik reeds dertig jaren geleden door 

mjj u toenmalige chef (een ingenieur van 's s waterstaat) 

oplettend gemaakt, zonder dat my de eigenlijke reden ervan 

werd medegedeeld. Alleen werd mij  de raad gegeven de 

samenstelling der  voegspecie altij d aan den metselaar  over 

te laten, een raad die, van liet standpunt van den gever, 

goed was en als volgt kau worden gemotiveerd: 

e Nederlandsche bouwmeesters meenen over het alge-

meen vetten d. i. kalkrijke n mortel te moeten doen verwerken, 

eene nieening, die op geen enkelen goeden grond berust. 

Bovendien schrijven zij  in hunne bestekken dikwijl s voor 

„dat liet metselwerk gevoegd moet worden in gelijke specie 

als waarmede het gemetseld is." s nu te veel kalk in 

metselwerk reeds om verschillende redenen schadelijk, iu 

de voegen springt die schadelijkheid veel duidelijker  in het 

ouj, omdat liet krimpen der  specie erby komt; daardoor 

ontstaan talrijk e scheurtjes, die water  opnemen en dan doet 

de vorst weldra het overige. 

Voegspecie is te beschouwen als stopverf en moet, als zij 

goed zal zijn, werkelijk aan dezelfde eischen beantwoorden 

als atopverf voor  hout; zij  moet in de allereerste plaats 

kriinpvrj j  zyn, vervolgeiis onoplosbaar  voor  water  en bestand 

tegen de uitspoelende werking daarvan; groote vastheid is 

uiet eens een bepaald vereischte. v. u. . 

. 
Jtsbettedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

G » . 

. 1 uur . t geiueeutebc-tuur: het bouwen van kan-

n net buver. woning cu brugwachtershuisje, en liet afbreken 

e kantoren, aim den i aldaar; bestek met tee-

™J"ig it '  0.5U verkrijgbaa r ter  secreturie. 

"Ugeiiiugen. 1 uur . e architect 8. Bittere, iu bet kollieliui s 

' a"  trends: het bouwen vau een vill a aan deu g 

"i j  behooreude werken; bestekken a ' 0.75 bij  den archiiect. 

G 10 . 
t

 l o ° s ü u i i i e i i ) 3 uur . Ü e bouwkundige . van der  Vlugt 

' 'Gruveuliage: liet bouweu van eeu luinierswouir. g iu de ge-

ë n t e , voor  rekening vun deu WellOd. beer J . C. 

'sierman te 's-Gravcnhage; bestek eu teekcuing ter  inzage bij 
eJi lieer  vau Ë e u d e u b u rg te , 

^ ' eeuwgke rwo ld. e beer ï . vau Veen: hft verbouwen vau 
'oorgedeelte van bet buis bewoond dooi J . Woud ami den 

, J * " ! gem. Blankenham; bestek ter  lezing ten huize van ü . k 
'  U |deinark l en A . J . de Boer te . 

tr00ht
 l & Ó O 1 0 - 3 0 u u l - t gemeentebestuur: het dnar-

tast*? e e u e t begraafplaats met lijk - eu haarbuisje, ijzeren liek enz.; 
i — . — : i - . iu . .: J r u k t e bestek-

bij  de beeren 

ken 1 , e "  , e ,' ken in g ter  inzage op liet raadhuis eu ged 
V } e "  C 0 P ' j  der  teekcuing a 1 0.75, zoomede 

J & /-ouen, boekdrukkeis te . 

l cn w. . 
's-Gruveuhnge. 2 uur . t gemeentebestuur: bet makcu vau 

eeu gebouw voor een ontsmcitiiiirsiuriohtiii g en bijbehooreude wer-

ken, op een terrein iu de Westduiaen nabij  de aselistaal te 

Schevenioireo. 

Nieuw n (l)rentbe) 4 uur . r  de beeien r & 

Copiugn, in liet logement var. de wed. : liet leugen eener 

dmaibru g met ijzeren leggers op uos. 2!)—21, Zuiderdiep aldaar; 

bestek eu leekeniug ter  inzage in voornoemd logement. 

S lo ten (Friesland) 2 uur . t gemeentebestuur: de vernieuwing 

vnn de lange brug over het groot Scheepsvaarwater  a id .; bestek 

ter  iuzuge. ter  secretaiie. 

U 13 . 
A r n h e m . t prov. bestuur: bet onderhouden vau bet gebouw 

van liet prov. b stuur v.-m Gelderland aldaar vau den dag der 

goedkeuiiug der  aanbesteding lot cn met 31 Jecemher 1891; bestek-

ken verkrijgbaa r ü ' 0.25 op de gritll c tea provincioiiuiz e vau Ge l-

derland; aauw 9 Januari , 'sin. 8 uur . . bij  deu rijksbouwkun -

dige voor de onderwijsgebouwen tc e eu bij  deu opzichter 

vau liet gouvernementsgebouw te Arnhem. 

W i l l emsoo rd , l i uur . e directi e der  marine: de uitvoerin g 

vau werkzaamheden, behooreude tot liet onderhoud vau dok-, sluis 

eu audere waterwerken vau het maritieme etablissement a ldaar; 

bestekken ter  lezing bij  liet t van , en bij  de 

direction der  marine te Willemsoord, Amsterdam en licllcvoetsluis, 

alsmede bij  de prov. besturen eu ter  secretarien vau de gemeenten 

m cu ; bestekken a 1 1 verkr i jgbaar ; uanw. 11 

eu 12 Jan., 'sin. 10 uur . tul . bij  deu hoofdingenieur der  marin e 

te Willemsoord. 

AFLOO  VAN . 

Amste rdam, l maken van eene damsluis in deu Augstel. 

e A . Bonman te Weesp voor f 15300. 

A m s t e r d a m. . maken vnu een For t in de Zuiderzee auu het 

Pampus (3e gedeelte.) e F . Streettaud te S ü c d r c c bt vcor 

f 15613. 

. t afbreken en opruimen der  ru ïn e van de afgebrande 

perceeleu aan de Nieuwe t uldia r  vau mej. B Breuki u , eu het 

daarop bouwen vau een woon- eu winkelhui s met fabrieksgebouw eu 

bij  behooreude werken. e . vau der  Spoel te r  voor 

f 7994. 
. Bestek no. 3, 2 paviljoens voor  matigen, bestek uo. 

4, het bouwen vim een keukengebouw, bestek r.o. 5, woning voor 

den geueealieer, in 3 perc. eu ir . massa. e vo ir  perc. 1, 

. Beltman Gz. voor f 78 090. m voor  pero. 2, dezelfde voor 

f 11010. m p.-rc. 3, N. Solilijokelmaun le Apeldoorn voor 

f 12760. m voor de massa . heltmau Gzii . aid. voor t 112700. 

E i n d h o v e n. t bouwen van ecu woonhuis met bijbebooren. 

e .1. Boogaarts te Woensel voor f . 

E i s t . t bouwen van eeu bn-ieubeliuizing (woonhuis) op Weel-

dereu iu de buurtschap k ouder . u C. vua 

'fieuen te Nijmegen voor f 11000. 

's -Gruvei i l iage. Bet onderhouden vun- «n het doen van herstel-

lingen aan de gebouwen der t te , ged. 

1893. e G.' Wegerif . te Apeldooru voor f **820. 

' s -Uruve i ihage. 1. t maken vnn eeu gebouw met aaakoorig-

beden voor deu te stichten stoomwatermoleii auu bet Noorderaf-

wateringskanaal uabij . e C. de Jongh te e 

voor t 58800. 2. t oi derlioud en herstel vau de landsgebouweo 

te deu , gedurende 1893. e C. W . de Vos ec A. B. 

de Vos aldaar  voor f 32900. 

's-tJravenl iage. t bouwen vau een vill a op het letrein -

oord aldaar. e . van Oortmersseu aldaar  voor f 117 l i . 

. t maken en inliaiigeu van zes paar  ijzeren deuren 

eu bet maken van twee rioolscliuiven, toor  de iu aanbouw zijnde 

schutsluis te . e de Gutt e lloffnung , e A c t i ën 

Verci u fur u uud i betrieli te Oberhauseu  aan den 

u voor f 319000. 

. 1. t bouwen vau eeu school met onderwijzers 

woning te . e C. J . vau n te Boreulo voor 

f 11.688. 2. t bouwen van eeu school te . m 

J . Venhoven te Gt-iidriiiire u voor f 9 S 0 Ü. 3. t verbouweu vun 

een school t t /.eddnin. m U, J . k le m vuor 

f 1179. i. t verbouwen der  school te Beek. m A . Uieskes 

te Azewijn voor f 7S0. 5. de levering vau meubelen voor de school 

te . e . J . Oberiuk te Aalteu voor f 132S. 6. m 

voor de school te . e T . J . k eu it . 
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J . l te Groetten voor ' 1090. m voor  de scbool te 

Zeddttin . e J . VV. van de e te A n i b t - Ü o e t i n c h e in voor 

f 480. m voor  de school te (kek. e G. s te 

Groesseu voor  f 500, alles gegund. 

l ' l r ec l i t . t onderhouden vau- en het doen van herstellingen 

aan de gebouwen van de t te Utrecht , ged. 1893. 

e (>. J . vau Vloten voor  f SC49. 

Utrecht . t maken van gebouwen en inrichtingen , hel opbn-ii tl l 

en leggen van sporen en wissels en eenige diverse werken cm 

liet station Utrecbt . e . Wienhoven te Schiedam vooi 

f Ï 8 4 9 7. 

Zwolle. t leveren en plaatsen van een krooshek met ijzeren 

staven aan bet nieuwe stoomgemaal. e T . l te Geac-. 

no i.len voor  485. 

A D V E R T E N T I E S . 

A. , 
 T 131, , 

Venster- en Spiegelglas, 
N , 

S steeds . | 

PORTLANDGEMEMT 
„JOSSÜJX &  Co." 

voor  Nederland en n 

A. E. , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: , Nieuwehaven No. 118 
.. , A. E. ,

Simonzstraat 74. (18 

V E R F , 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zij  is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a 11 e s t e n gaarne 
verkrijgbaar . 

, 
(11) k (Z.-ll. ) 

Vuurvast e Steen-
F A B R I E K , 

Wed. N. S. A . , 

i ' i is >i i ;  i : \ » . 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Pinten, , Scheggen, Trot -
toirtcgeltt , Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogelijken tjj d 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (17) 

S T O O M C L A S S L I J P E R U 
en  voor het ornnmeiiteereii van ^^(^y 

- en 

, 
n wit en zwart . SPIEGELGLAS , 

, 

. Biiiijks t adres. 
Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt. 

TENTOONSTELLIN G 

Een , Neder lander 
van afkomst, biedt aan e 
industrieelen nldnar  te vertegen-
woordigen en hunne belangen zooveel 
mogeiyk te bevorderen. 

, op franco aanvraag, te 
bekomen bü de e van de Ambachts-
man, te  37. 

, 
Prima kwaliteit, zeer  gevoelig, 

rol 1 X 10 r  . . . f 6.-
„  0.75 X 10 r  . . . f4 .-

. J. T. , 
Schrijf- en Teekenbehoeften. 

Wagenst raat 127, n . 

Carbolineum 
*f*  „Neptun"  *p 

beste merk , dringt diep in de poriën 
en geeft een schoone notenbruin kleur, 
conserveert het hont buitengemeen, zeer 
aanbevelenswaardig. 

A. \ \ . ANDERNACH, 
Chemische F a b r i e k , 

 .nu n ) 
Agenten voor Nederland: (50) 

. . . 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

n en . 

E . (21) 

S. B R U I G O M , 
i / ; \ // / u. 

beter  tegen de b u i t e n l u c ht bestand 
als vernis of ol ieverven. 

M O L Y N & Co., 
o 11 e r d a m . 

Sp iege l- en Vensterglas, 

^ . 

Cathedraal-, , Geribd-, 
 Geruit-, Gegroefd-, Carré-. 

W , 
, ,  en -

. 
Geslepen en andere N e» 

. 

GEBOGEN S en -

- en Patrijepoortglaz*" ' 
(25) . 

, ^ 

LEONARD SLIGCHER, Honnickendam . 

. 

E S EN , 

U i t m u n t e n d fabrikaat en b i l l i j k e p r i j s . «29) 

DE GROEVEN 
VAN 

1
te Aiideriine h a/d . 

leveren sedert 1851: (8) 

la

op strengste keur  verder: 

- nf V -
N , beste en goed-

koopste N voor  Tuinen, Terras-
Tainsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

V r a a g t p r i j s 

voof Venster- en Spiegelglas 
i n i i l  soorten. 

Gebogen Glas, etc. 
b y 

It. II. WOLVEKAMP, 
. (48) 

S p e c i a l i t e i t in h a r d g l a z e n S C H O O L B O R D E N . 

N 

KONING , 
. 

 Hendrikkade 14. 

h 

en 

chemisch 

onderzoek 

van 

Portland cement. 
Tras. 

. 
\ a tu ii rl . steen. 
Bliksteen. 

a mien. 
Verf. 

Uzer(balk en siaafijzer) 

N op aanvrage verkrijgbaar . 

All e soorten van 

Z A G E N 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Specia l i te it 

slechts in de fijnste qualiteUen tot billijk e 
prijzen de Fabriek van 

J. . S & . 
te n ) 

Gevestigd in 18**. 
2WF"  Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke w'ü ü gratis en franco toe/enden 

F O L K E R S & C o . 

middel tegen het rotten van hout en touw. tegen zwamvoriiiiii g en/. 

Engelsche en Relgische A A R DE RUIZEN. 
 . T - - . ,

e aanvoe

 m u n n % m

« k : t Bevan &  Stnrge. _ _ _ , . , , , 
,, i - _ . 1 in v e r s c h i l l e n de .dess ins. 

: f &  Söhne. 

, - EN -
STEENEN. 

3 1 . G 2 9 . 

. T 
B 

 O U W  A T E  A \. E . 
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, V e r n i « « e i i , 

voor - en , 

 C A A . , 
U J O  N 13 T

en al l e aanverwante ar t ike len . 

G,  Co., 
T 132, (5) 

A. > . 

g legen bederf. 

II. L E N S I N K , 

levert p a s k l a ar  g e k y a n i s e e rd 

( rot - en z w am v r i j ) (13) 

, Schut  innen. 
, . 
. ent. enz. 

C R E O S O T E E R - en 
Kyaniseerinrichting. 

k van g tegen . 
 in 

, Bezaaid- en Beslagen . 
. S , 

Roodenbnr g 4 Co. — Mijl bij Dordrecht , 
Fabrikanten van 43) 

i 16) 

Nederlandsch e Verzinkfabriek , 
VAN DER LINDEN & Co. -

N 

L E  V t J E 

- en Zijbekleeding, 

, GEBOUWEN, 
, , , , -

N voor  tropiselie producten, E N voor  Steenovens 
en , E N speciaal ter  vervanging van riet-
matten voor  steenovens, enz. in alle afmetingen en voor  alle doeleinden, opgesteld 
in  of ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enkele dagen. , ook e . 

N en N worden opgemaakt voor  elk gevraagd 
doel. E S ter  bezichtiging. 

 op aanvraag franco en gratis. 
Jjmjr  A G E N T E N . "SPlil 

F. &. A. VAM l>ER LINDEN. -
e n e n 

/  1.75 per 2. geheel gereed afgeleverd ft.W ;. 

De Portland-Cement-Fabriek 
VA

Gouden 
S T A A T S -

. 

E 

te A m ö n e b n r g hij  tl Ü . 

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 

voor  de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der  Fabriek: 500.000 vaten per jaar. 

s in de voornaamste steden. 

. 

N 

E 

hoogste 
onderschei-

ding in den 
internatio-

nalen wed-
strijd , te 

Arnhem 1879. 
(32) 

E 
van 

Verdienste 

Weenenl873 

N 
i E 

Offenbach 
. 1879. 

A A. 

Eerste prij s 
voor  uitmun-

tend 
fabrikaat 

i 1870. 

S 
u 

T E 

MAASSLUIS. 
is er  geheel °P ingericht «m 

al l é soorten van -

N met den m e e s t e» 

s p o ed tot zeer bülijke /"V' 

zen te leveren. 

d aanbevolen 

voor  het drukke n van 

met daarbij  behoorende 

. 

A R C H I T E C T U R A . 
H . 

Advertentiën ia dit blad kosten ran 1—5 regelt 

gO cents, iedere regel meer  10 cents. Groote lettert naar 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

lajékend. 

Uitgevers i 

J , VAN T &  ZOON, 

. 

Al le . a < l v e r t e n t l » n in A opgenomen 

worden s j ra t i a geplaatst in E , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, enz. 

E N N 

T E G E N O V E . 

r  dagen verzocht mij  een bevriend handelaar  in bouw-

materialen om opgaaf van een adres eener  Engelsche bui-

tenfabriek. j  had zijne pakhuizen uitgebreid en wenschte 

dat materiaal iu het groot in te slaan of als vertegen-

woordiger  voor  Nederland van zulk eene fabriek op te tre-

den. Ongelukkig voor  hem is ons land reeds lang vergeven 

van de Engelsche buizen en ken ik geene enkele fabriek, 

aldaar, die er  niet een of meer  vertegenwoordigers ten 

onzent op na houdt. k heb den vriend daarom verwezen 

naar  een advertentiebureau voor  eene oproeping in de En-

gelsche vakbladen. r  waarom,"  heb ik hemj  gevraagd, 

„Uw pakhuis niet. gevuld met Nederlandsche buizen, die 

tegenwoordig in zoo uitmuntende qualiteit tegen concurree-

rende prijzen te kry g zijn ? k zelf heb er  geheele reeksen 

van op verschillende manieren, tegen de Engelsche beproefd 

(Vergelijk jaarg. V  Nos. 26 en 43) en waarlij k daarbij 

hebben de Nederlandsche buizen een goed figuur  gemaakt. 

Neemt men dan nog in aanmerking, dat onze buizenfabri-

kanten, tengevolge der  invoerrechten in , een 

teer  ongeiyken strij d hebben te voeren met hunne e 

concurrenten (Vergelijk jaarg. V  No. 40), dan zal men het 
mÜ niet ten kwade duiden, dat ik geene gelegenheid laat 

voorbijgaan om eene lans voor  dezen tak van vaderlandsche 

"Overheid te breken. 

Een antwoord op mijne vraag heb ik niet gekregen, 

doch weet vooraf, dat dit niet. anders luiden kan dan „ k 
T n l mijn pakhuis met dat wat het meeste gevraagd wordt" . 

En daar  heeft de man gelijk in. n redelijkheid kan men 
w immers den koopman geen verwij t van maken, dat hjj 

"tët vreemde waar tegen de binnenlandsche nijverheid con-

curreert! e fout ligt niet bg hein, maar  bij  den bouw-

meester  die zonder  afdoende reden aan het buitenlandsche 

l de voorkeur  geeft. n hoevele bestekken leest 

* e n , dat de benoodigde buizen moeten zijn Engelsche 

gaarden; vraagt men wat de maker  van het bestek 

rmede bedoelt, dau zal men tien tegen een een ontwijkend 

jawoord |krijgen; en in verreweg de meeste gevallen is de 

fmeester  tevreden als hij  er  maar  een Engelsen merk 

* "empel op aantreft. 

Nu is er, zoowel wat qualiteit als pih's betreft, tus-

schen Engelsch en Engelsch aardewerk een hemelsbreed 

verschil: de hoogste qualiteiten worden hier  slechts zelden 

verwerkt. n doorsnede staat de qualiteit der  ten onzent 

meest gebruikelijk e Engelsche aarden buizen geenszins hoo-

ger  dan de producten der  Nederlandsche fabrikanten. 

d kan ik dat door  nieuwe proeven bewijzen 

en gaarne zal ik deze in tegenwoordigheid van belangheb-

benden verrichten. v. . . 

. s  V A N E -

N E N Z . T E . 

(Vergelijk „Hardgiet teerk" in „de Ambachtsman,' jaargang

Xos. 44, 46 en 47). 

n 22 . 1.1. zijn de wereldbekende ijzerwerken van 

N aan de even beroemde wereld-firma F. P te 

Essen voor  24 millioen n (  / 14.400.000) in 

eigendom overgegaan. 

Ook in dit vakblad zal een kort woord over  boven-

genoemde fabriek zeker  wel niet ongevallig zijn. 

t sedert eeuwen in gebruik zijnde gietijzer, dat 

voor  velerlei werk in den loop der  tijden, een uiterst 

nutti g en onmisbaar  materiaal was geworden, bleek echter, 

bü de vlucht, die het machinewezen genomen had, voor 

vele coiistructie-deelen, die bijzondere vastheid of groote 

sterkte moesten bezitten, niet geschikt. Om nu dit nadeel 

uit den weg te ruimen, poogden reeds voor  5 0 jaren 

Amerikaansche ingenieurs hierin verandering te brengen. 

Tweeërlei richtin g werd ingeslagen: men poogde niet ver-

schillende ertsen, hoofdzakelijk mangaanboudenden bruin ijzer-

steen en ijzerspaat, en door  het gebruik van houtskool 

in de fabricage tot hel doel te geraken; van de a idere 

zyde smolt men verschillende rawtyzersoorten te zamen. 

t gelukte hun velerlei bezwaren te overwinnen en sedert 

dien tyd. kon de Amerikaansche industrie op zijne harde 

gietstukken ) roemen. 

e pogingen, ook in d daartoe in het werk 

gesteld, bleven in den aanvang zonder  gevolg; het scheen 

dat het e rnwijzer  zich tot dit doel niet leende. 

s was de gedachte daaraan zoo tamelijk ingesluimerd, 

toen in 1858 . , eigenaar  van eene kleine machine-
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fabriek te Buckau, haar  niet alleen weder  opvatte, maar 

ook eene onverwachte verandering daarin bracht. 

By het bezichtigen van een uit getrokken ijzeren rail s 

vervaardigd puntstuk van den -

weg werd de idee om dergelijke stukken uit zoo sterk 

gietijzer  te maken, dat zij  in de practij k stand zouden houden, 

weder  bij  hem opgewekt. Niet lettende op zijne vroegere 

mislukte pogingeu, toog hij  opnieuw aan t werk; hij  zag 

zijne onderneming eindelijk met gunstigen uitslag bekroond 

en binnen korten tij d was zijne fabriek ver  over  de grenzen 

van zijn vaderland bekend en beroemd, 

Alhoewel ook de tinna GANZ &  Co. te Ofen, onafhankelijk 

van , bij.i a gelijktijdi g harde gietstukken vervaardig-

de, komt toch eerstgenoemde de eer  toe van de grondvester 

van dien tak van nijverheid in d en de aanzienlijkste 

pionier  op het gebied van den machinebouw te zijn. 

e fabriek van N nam natuurlij k grooter  en grooter 

uitbreidin g aan. e meer  zich de roep van zgne producten 

verspreidde en de deugdelijkheid ervan aan het licht trad, 

des te grooter  werd ook de toepassing. Toen eindelijk de 

Pruissische regeering hare opmerkzaamheid op de nieuwe 

onderneming vestigde en de pogingen em het materiaal 

voor  projectielen te doen dienen een schitterend resultaat 

opleverden, toen de aanmaak van geschutlaffetten, alsook 

de pantsers ter  beveiliging van de e kusten uit-

muntend voldeden, was ook haar  wereldnaam onaantastbaar 

gegrondvest. 

Bijn a alle natiën der  beschaafde wereld schaften zich 

niet alleen spoedig geschut, munitie en pantseringen van 

N aan, maar  ook voor  werken des vredes kwamen 

van heinde en verre allerlei bestellingen in, zoodat zijne 

fabriek in 1869 reeds als eene van den eersten rang gold. 

n 1882 namen de werkplaatsen eene oppervlakte van 

88.800 2 . in, welke met spoorwegen doorploegd en van 

naamdragende straten was voorzien. 

33 , 500 stoomwerktuigen, stoomhamers, 

koepelovens en 1500 arbeiders voerden de bestellingen uit. 

Een der  grootste ruimten was voor  de pantserplaat-ver-

vaardiging bestemd, maar  ook stukken in zand ofleemvorm 

gegoten, werden gemaakt. t denkbeeld van N om ook 

zonder  gebruikmaking van coquilles, door  het bezigen van 

verschillende ijzermengsels, een gelouterd gietijzer  (gietstuk-

ken) te bekomen, werd met goed gevolg bekroond en droeg 

ertoe b(j  om den machinebouw eene hooge vlucht te geven. 

Eene beschrijving te leveren van de wijze der  vervaardiging 

zou te breedvoerig worden; wij  zullen met een overzicht 

over  de werkkrachten, het vervaardigde, enz. besluiten. 

e fabriek werkt met 65 stoom- en 100 bewerkings-

machines, 10 stoomhamers, 18 koepel-, 29 kroezenstaal-

smeltovens enz. 

Voor  de industrie leverde zij  in de laatste 10 jaren af: 

60.000 punt- en kruisstukken, 405.000 hardgegoten wielen, 

5 millioen . assen en wielen, 3*^  millioen . onder-

deel en voor  stoom- en paardentrams, 12 millioen . diverse 

hardgietwaren. 

Aan oorlogsmaterieel: 54 hardgiet-pantsertorens voor 

geschut van 12 tot 40 cli". , afzonderlijk gewicht 300.000 

tot */« millioen , 10 dito batterijen, 87 pantseringen, 

1600 laffetten, 1300 revolver- en 1100 snelvuurkanonnen em. 

e fabricage werd in 17 onderafdeelingen gesplitst: 

No. 1. n voor  de industrie. 

„  4. j  en phosphor brons. 

.. 16. s en toestellen voor  de bereiding van 

buskruit , (ook rookvrij ) en schietkatoen en eindelijk 

„  17. Oorlogsmaterieel. 

Wi j  zouden den lezer  vermoeien met eene breedvoeriger 

opsomming der  onderdeelen, en vermeldden alleen het boven, 

staande om aan te toonen hoe energie, vlij t en volharding 

evenals vroeger, het oogensehijnlijk onmogelijke kunnen doen 

geboren worden. 

 a. d.  26 . 1892. 

J . . . 

E G N E . 

e hoofdingenieur N te Breslau schreef hieromtrent 

het volgende in de Schlesische Ztg.: 

Uit nauwkeurige onderzoekingen te Zurich , Basel, b 

hausen in den Elzas, r  en in andere steden in het 

werkgesteld, voeren de hnisschoorsteenen ongeveer  honderd 

maal zooveel rook aan als de fabrieksschoorsteenen, hoewel 

deze laatste gewoonlijk de geheele schuld van dit lastige 

nevenproduct van de steenkoolvuren op hunne rekening krij -

gen. t heeft der  regeering van Chemnitz, der  bekende 

roetzwart gekleurde fabriekstad, aanleiding gegeven om 

voorschriften uit te vaardigen voor  het aanmaken en stoken 

van kamer- en keukenkachels, die in het Saksische -

chester  reeds met goed gevolg zijn bekroond. Wat daar 

goed was geldt evenzeer  voor  andere steden, die van rook 

en roet te lijden hebben. Tot algemeene stichting worden 

daarom de bedoelde n ter  bereiking van eene 

zoo zuinig mogelijke en tegelijk rook- en roetvrij e behandeling 

der kamer- en keukenvuren"  van den Chemnitzer  gemeente-

raad van den 30 October  1891 hier  medegedeeld: 

1. Vó6r het inleggen van nieuwe brandstof moeten alle 

in den kachel voorhanden overblijfsels daaruit worden ver-

wijderd . 

2. e aschbak moet eveneens schoongemaakt worden en 

ook tijdens het stoken telkens geledigd worden, zoodra hjj 

tot over  de helft met asch gevuld is. 

3. e stukken steenkool moeten ongeveer  zoo groot ah 

een hoenderei en droog zgn. 

4. Bij  het aanmaken van het vuur  moet het achterste 

deel van den rooster  (over  ongeveer twee derden) met brand-

stof worden bedekt. t voor  het aansteken der  kolen be* 

stemde hout moet met eenige stukken kool op het voorste 

gedeelte worden gelegd, goed droog en klein gehakt 

5. Na het ontvlammen van het hout moet de kacheldeN1 

worden dicht gedaan. n zorge vooral voor  het ontwikkelen 

en onderhouden van eene gestadige, levendige vlam, a a a r 

anders de gassen, die zich uit de verwarmde brandstof o»*" 

wikkelen, ongebruikt ontsnappen en rook en roet veroorzake". 

6. Zij n de kolen goed aangegaan, dan moeten de i 

stukken gelijkelij k over  den rooster  verdeeld worden. 

het stoken moet de voor  de onderhouding van het vuur  be-

noodigde lucht hoofdzakelijk alleen door  de aschdenr  en den 

rooster, d. w. z. van onderop in het vuur  gevoerd worden. 

e richtige regeling van den luchtaanvoer  is het voornaam-

,te pnnt om eene goede en zuinige verbranding te verkrijgen. 

Te veel lucht of toetreding van lncht van den verkeerden 

kant, b.v. grootendeels alleen door  de kacheldeur, koelt den 

vuurhaard te zeer  af, verhindert de goede verbranding der 

brandstof en maakt het stoken duurder. 

7. Terwij l het vuur  aan het wegbranden is, is minder 

lucht noodig; ter  voorkoming van verlies van warmte moe-

ten alsdan dus de openingen voor  den luchtaanvoer  ten 

deele gesloten worden. 

8. Van tij d tot t p moet men zich van de ontwikkeling 

van het vuur  op de hoogte stellen. Of deze goed is, ziet 

men vooreerst aan een gelijkmatig rooden gloed in de asch-

mimte. s het vuur  niet geheel in orde, dan poke men de 

brandende kolen een weinig op en ver  wijdere asch en slakken. 

Aaneen gebakken stukken brandstof make men klein en 

ipreide de brandende kolen weer  gelijkmatig over  den roos-

ter  nit. 

9. Worden de slakken niet te rechtertij d verwijderd, dan 

tasten deze licht de roosterstaven en de kachelwanden aan. 

t tijdi g verwijderen der  slakken is echter  meer  in het 

bijzonder  van nut met betrekking tot de volkomen verbran-

ding der  kolen, en dus de besparing van brandstof. 

10. Te dikwijl s en te lang achtereen openzetten der  stook-

deur  verstoort het verbrandingsproces en moet daarom ver-

meden worden. 

11. Zij n de kolen bijna verbrand en moet het vuur  langer 

aangehouden worden, dan lichte men de geheele gloeiende 

massa met den pook eenigszins in de hoogte, maakt ze los, 

verwrjdere de slakken, die erin mochten voorkomen en schuive 

ze gelijkmatig verdeeld op het achterste gedeelte van den 

rooster  (ongeveer  2 / 8 ervan), teneinde het voorste (ongeveer  ' / a l 

voor  de op te werpen kolen vri j  te maken. 

12. e nieuwe kolen moeten op dit vrij e gedeelte aan-

gebracht worden en mogen in geen geval op de gloeiende 

kolen geworpen worden. Op deze wijze worden de versche 

kolen vóórgewarmd en de gassen, die er  uit voortkomen, ge-

dwongen over  de gloeiende kolen heen te strijken en dien-

tengevolge te verbranden. Zij n de versch opgebrachte kolen 

genoegzaam ontvlamd, dan moeten zij  regelmatig over  den 

rooster  verdeeld worden. 

13. t op het vuur  werpen van vet, hars enz. en vooral 

«et ingieten van petroleum of het aanmaken van het vuur 

t hout, dat met petroleum is gedrenkt, is in geen geval 

geoorloofd. 

Worden deze voorschriften zorgvuldig opgevolgd, dan zal 

gebruiker  van den kachel aan het eind van den winter 
z*ker  brandstof hebben uitgespaard en tevens zullen züne 

buren geen last meer  hebben van roetvlokken en onaange-

n rook. 

G V A N E . 

n herhaalde bijeenkomsten van de technische ambtenaren der 
t s che staatsspoorwegen zijn algemeene voorschriften vastge-

steld voor  de levering van minerale smeerolie van den vol-

genden inhoud: 

e minerale olie voor  het snieren van spoorwagens, 

stoommachines en bewerkingmachines moet een specifiek 

gewicht hebben bij  20° niet lager  dan 0.9 en niet hooger 

dan 0.925 ; de graad van vloeibaarheid (raapolie als eenheid 

aannemende) moet bij  de volgende temperaturen binnen de 

daarachter  afgedrukte grenzen gelegen zijn: 

Temperatuur. Graad van vloeibaarheid. 

20° C. 2.5—1.5 

30 „  1.3—0.8 

40 „  0.8—0.5 

50 „  0.6—0.4 

Op 160° verhit mag de minerale olie geene brandbare 

gassen afgeven. Bij  5° C. moet zjj  nog vloeibaar  zij», d. 

w. z. bij  een gelpblijvenden druk van 5 . waterhoogte 

moet zij  in een glazen buisje van 6 m ï . binnenmiddellijn 

nog ten minste 1 . in de minuut rijzen. e olie moet 

vri j  van water  en zuren zijn, mag slechts een zwakken renk 

afgeven en moet in petroleumbenzine van 0.67 tot 0.70 

specifiek gewicht volkomen oplosbaar  zijn. e olie mag geene 

vreemde bestanddeelen bevatten en ook na langen tij d gestaan 

te hebben geen bezinksel vormen; ook mag zij  niet drogend 

zijn, d. i. na langen tij d aan de lucht blootgesteld te zijn, 

verharden of tot eene vernisachtige laag opdrogen. 

Voor  de bepaling van den graad van vloeibaarheid zal 

een geijkte viscosimeter  van  worden gebezigd en 

wel met betrekking tot raapolie, die 15 maal taaier  is dan 

gedistilleerd water  van 20° C. 

Tot bepaling van het ontbrandingspunt zal op de vol-

gende Wüze te werk worden gegaan. e olie wordt verwarmd in 

een open cylindervormig kroesje var. verglaasd porcelein, 

hoog 4 . en wy'd 4 ; het kroesje wordt tot 1 . bene-

den den rand met de te beproeven olie gevuld en op een 

zandbad verwarmd. Voor  het ontvlammen der  dampen wordt 

eene gasvlam aangewend; daartoe wordt een rechthoekig 

omgebogen buisje met vernauwde uitstroom-opening door 

middel eener  caoutchoacslang verbonden aan de gasleiding 

en het vlammetje aan de pnnt door  het verstellen dei-

kraan op eene lengte van 1 . gebracht. 

Voor  de beproeving op liet, koude punt moet de olie ten 

minste een uur  lang zonder  schudden aan den graad van 

koude zijn blootgesteld geweest, waarop het onderzoek zal 

plaats vinden. Tot dit doel wordt zij  in een open, in s. 

verdeeld glazen buisje in een bevriezende zoutoplossing van 

bepaalde temperatuur  geplaatst. e beproeving geschiedt 

zonder  het buisje uit het koude bad te nemen. 

(Techn. d. Thonind. Ztg.) 

N V A N A S B E S T. 

n kent de grap van , N E (of volgens 

andere schrijvers van  V) om tot verbazing van 

zijne gasten een asbesten servet in het vuur  te werpen en 

het daar  schoon en ongedeerd weer  uit te halen. 

Een aardigen tegenhanger  daarvan vertelt T . 

JONES in zyn boek over  asbest: 
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Een Engelsch arbeider, die zijn land verlaten had om 

in Canada fortui n te zoeken, vond dadelijk bij  zijne aankomst 

werk op eene van de groote houtwerven aan de St. -

rivier , waar  hu door  zijn ijver  en werkzaamheid, gepaard 

aan groote lichaamskracht,spoedig zeer  gewaardeerd werd. Op 

een avond, toen lii j  met zijne mede-arbeiders na volbrachte 

dagtaak hun gemeenschappelijk verblij f betrad, zagen dezen 

hem, nadat hij  zich op een stoel had laten neervallen, en 

zijne laarzen had uitgegooid, zijne kousen uittrekken, de 

deur  van den kachel open maken en ze kalm en wel in 

het brandende houtvuur  werpen. n zou niemands 

bijzondere aandacht daarop gevallen zyn en men had het 

enkel voor  eene dwaze en moedwillige verspilling kunnen 

aanzien, zoo hy niet een oogenblik daarna de kacheldeur 

weer  open gemaakt en de schijnbaar  in vlam staande kousen 

uit het vuur  gehaald, ze even uitgeschud en met gelijke 

bedaardheid als te voren weer  aangetrokken had. t was 

te erg! r  kwam de menschelyke aard tegen op! e 

verschrikte toeschouwers stonden een oogenblik versteld 

en maakten toen zoo ganw als zy konden, dat zy naar 

buiten kwamen. n scheen de staat vau zaken duidelijk 

genoeg. , zeiden zy, was geen uienschelyk wezen als z\j; 

zulke helsche handgrepen konden maar  uit één hoek komen. 

Al s die man niet de duivel zelf was, dan moest hy een 

van diens afgezanten zyn. m gingen zij  allen met 

malkaar  naar  den baas en eischten zyn onmiddellijk ontslag, 

met luider  stein verzekerende, dat zy' niet langer  met zoo'n 

monster  samen wilden eten, drinken of werken. Uit een 

ingesteld onderzoek bleek aldra, dat de man, voordat hy 

uit Engeland vertrok , een tydlang in eene asbestfabriek 

had gewerkt, waar  hy de merkwaardige eigenschappen van 

dit materiaal had leeren op pry's stellen; en, daar  hy niet 

van vernuft en vindingrijkhei d ontbloot was, bad hij  wat 

gesponnen asbestgaren weten te krijgen en zich zelf daar-

van een paar  kousen gebreid, die hij  van ty'd tot ty'd op 

de beschreven manier  schoon maakte. y was, als gezegd, 

een buitengewoon goed werkman en zy'ne werkgevers 

wenschten daarom geenszins van hem ontslagen te zyn. 

r  uitleg en uiteenzetting waren te vergeefs; niets kon 

den vreeselyken indruk wegnemen, dien zy'ne wyze van doen 

op zijne bygeloovige mede-arbeiders had teweeg gebracht; 

hij  moest en zou weg en hy' ging ook; de opschudding 

was niet te bedaren te brengen, voor  hy zijn ontslag en 

de werf verlaten had. 

. 

g ontstaat tengevolge van werkzaamheden 

met loodverbindingen (loodglit, menie, loodwit enz.), indien 

het stot daarvan ingeademd wordt, of looddeelen door  de 

hnid in het lichaam dringen; ook wel tengevolge van het 

nuttigen van spijzen en dranken, die lood bevatten, wat 

gemakkelijk het geval kan zyn, indien zure spijzen of 

dranken worden bewaard in aarden potten, voorzien van 

slecht loodglazuur. n het eerst ontstaat eene storing in de 

spijsvertering, droogheid in mond en keel, groote dorst, 

drukkin g in de maagstreek, onregelmatige stoelgang enz., 

daarna treden hevige buikpijnen op, de onderbuik is inge-

trokken, de uitwerpselen worden hard, en gely'ken op die 

van schapen, de kleur  van het gelaat is bleek. Einrielyk 

volgen uittering , verlamming, krampen en de dood, n 

niet tijdi g passende tegenmiddelen worden toegediend. 

Om zich tegen loodvergiftiging te vrijwaren , moeten zjj 

die daaraan blootgesteld zyn, namelyk ververs, werklieden 

in loodwitfabrieken enz., de stipste zindelijkheid in acht 

nemen; de haren worden flink gewasschen en gekamd om 

het daarop gevallen stof te verwijderen; de spy zen wor-

den niet eerder  aangevat, vóór de handen goed zyn gerei-

nigd ; de kleeren worden by voorkeur  van linnen in plaats 

van wollen stoffen vervaardigd: aan de laatste hecht te 

veel stof. Bovendien wordt veel vette melk gedronken, boter 

wordt met kwistige hand op het brood gesmeerd en gedu-

rende den dag worden eenige eetlepels vol olijfoli e genomen. 

Vertoonen zich echter  teekenen van vergiftiging, zoo is 

het. inroepen van de hulp van een geneesheer  ten zeerste 

aanbevolen. Vooral het zwavelzuur  dient als geneesmiddel 

te worden opgegeven. n neemt l — 1 d r a c h ma zwavel-

zuur, verdunt dit met 3 pond water  en voegt er  wat 

siroop by. Om verstopping te voorkomen wordt dagelijks 

een eetlepel vol wonderolie genomen of veel lauw water 

gedronken, waarin op 1 pond water  1 lood Engelsen/out 

is opgelost. v. . V. 

S . 

.  O. . 

Er is een Fransch spreekwoord, vooral in de fabrieken, 

zoowel als uitroep als in de practyk toegepast, veel in 

gebruik, luidende: alleen wat voor behulp, tijdelijk aange-

bracht wordt, doet lang dienst en houdt stand. 

Waar y'zer  met vernis gedekt is, lost deze vernis in 

de smeerolie op en vernietigt hare werking; smeerolie met 

vernis geeft namelyk eene soort pap, die als lij m werkt 

hecht en nooit droogt. 

Op metalen knippen aan geverniste deuren werkt gewone 

smeerolie dus slecht, maar  in room verdeelt het vernis zich 

ffjn en geeft dan geen aaneenkleven meer. Toevallig gewone 

smeerolie niet kunnende krygen, nam ik op eene boeren-

woning voor  behulp room en leerde haar  dus kennen en 

room bleek beter  dan de beste machinesmeerolie. 

T N V A N . 

Voor het waterdicht maken van voorwerpen van papier 

macbé werd tot nog toe hoofdzakelijk lijnoli e aangewend, 

waaraan goedkoopheidshalve raeermalenj hars werd toege-

voegd, die het papier  broos maakt. Naar  de Neue

u.  vermelden, is door . E. S de volgende 

methode uitgevonden en wordt deze door  de „Unite d -

rated Fibr e Company"  te Portland in e toegepast. 

n lost 60 deelen hars in 30 naphta op, voegt daaraan 

10 deelen gekookte lijnolie , benevens 30 deelen ruwe katoen, 

zaadolie toe. e olie, hoewel ook oxydeerend, 

oxydeert toch zoo moeielijk, dat men haar  met het oog 

0p de practyk voor  niet oxydeerend mag honden. t meng-

el wordt op 65 ' / 4

0 C. verhit en vervolgens de papieren 

voorwerpen erin gedompeld. Zij  worden vervolgens een tijd -

lang a a n ^ e u , ° h t blootgesteld om de naphta grootendeels 

te doen verdampen en men bakt ze dan zoo lang in eene 

temperatuur  van 121° C, tot het mengsel in de poriën 

geheel en al geoxydeerd is. Zulke voorwerpen zyn hard en 

tjaj , zonder  broosheid en bovendien nog veel goedkooper 

jan de op de onde manier  behandelde. 

S N N  V O O E 

? 

Prof. ABE  te Stuttgart heeft de metalen binnenbeklee-

ding van vatkranen scheikundig onderzocht, ten einde te 

veten te komen of die oogenschynlijk uit tin bestaande 

bekleeding ook lood bevatte. e analyse toonde in drie 

gevallen achtereenvolgens 14.96, 15.58 en 16.26"/0 lood 

aan. Ten einde na te gaan of bij  gebruik van zulke kranen 

de dranken lood in zich opnemen en daardoor  schadelijk 

worden voor  de gezondheid, werd eene kraan met wyn, 

eene andere met appelwijn en eene derde met bier  gevuld, 

waarna men ze 24 uren in kamerwarmte liet staan. t 

werd 20 maal herhaald en de afgegoten vloeistof telkens 

afzonderlijk gehonden. Tegen de verwachting iu kon in 

geene enkele vervan lood aangetoond worden. a nam 

men de binnenbekleedingen uit de kranen weg en liet eerst 

genoemde 24 uren lang in 100 8 wijn, appel wyn en 

bier  liggen, van dezelfde soorten als de te voren gebruikte. 

Ook nu was het niet mogelijk er  lood in aan te toonen, 

Wel vertoonden zich uiterst geringe sporen van metaalach-

tige verontreiniging, maar deze bestonden niet uit lood, 

maar  uit een ander  metaal, naar  alle waarschijnlijkhei d 

»« By eene derde reeks proeven werden 10 gram lood-

«paanders, alsook 10 gram bladlood met versche monsters 

vloeistof van bovengenoemde soorten in aanraking gebracht. Bij 

'et scheikundig onderzoek werden er  zeer  geringe hoeveelheden 

lood, bij  geene meer  dan 3 mG. in ontdekt, en wel by de 

vloeistoffen met loodspaanders meer  dan die bij  bladlood, 

doordien bij  het laatste een kleiner  oppervlakte aan de 

g der  vloeistoffen blootlag. Nog zy' opgemerkt, dat 
l e wjjn 5.6 "/„ , de appelwijn 8.2 % zuur, op wijnzuur 

bekend, en het bier  16 °/„ , op melkzuur  berekend, bevatte. 

n bij  de proeven met legeeringen uit tin en lood 

enoemd metaal niets in de dranken geraakt is 

* 'leze zelfs oerst na langere aanraking met zuiver, fij n 

'erdeeld lood, zwak loodhoudend werden, is door  deze 
roeven aangetoond, dat de aanwezigheid van lood in 

vaatwerk ook in hoeveelheden tot 16 a/0 toe op wijn , 

JfPelwjjn en bier  geen schadelijken invloed voor  de gezond-

uitoefent. En toch zijn zulke legeeringen in d 
 1 de wet verboden.

. 

 ABE  op de vergadering van de British Association 

van 1890: 

e vierde van het lichtgas in New-York, Brooklyn, 

Philadelphia, Jersey, St. Paul en s is carburetted 

watergas; te Chicago bestaat de geheele aanvoer  nu nit 

dit gas en Boston zal er  insgelijks uitsluitend mede worde 

verlicht. 

Een groot werk erover  ken ik ook niet. . A. J C. S 

noemde in 1885 in het Album der Natuur S O 

s Wassergas der  Brennstoff der  Zukunft" ; stellig zijn er 

nieuwere. . v. C. 

van 

Amsterdam, 4 Januari 1893. 

. r a a g en antwoord omtrent watergas in het vorige No. 
n nÜ in herinnering eene mededeeling van Sir 

Amsterdam, 11 Januari 1893. 

Naar  aanleiding van de vraag betreffende „Watergas" 

verwij s ik naar  een artikel van mij, voorkomende in het 

Bouwk. Weekblad van 27 Nov. 1886 (No. 48 bladz. 286). 

e vrager  van Architectura vindt daar  de geweitschte in-

lichtingen.  J . . 

n een volgend No. hoop ik op dit onderwerp nader 

terug te komen. v. . . 

N E N . 

Uit de bus van Architectur a et Amicitia . 

Wat is de reden, dat vele blauwe Woerdsche pannen 

spoediger doorregenen en afschüferen dan de roode pannen 

van hetzelfde fabrikaat? 

Er bestaat, voor  zoover  my bekend is, geene enkele 

reden waarom gesmoorde pannen by gely'ken graad van 

doorbakkenheid minder  van qualiteit zouden zyn dan roode. 

t door  den vrager  waargenomen verschijnsel moet in. i. 

dan ook teruggebracht worden tot slechte sorteering. 

' blauwe pannen neemt evenals bij  roode de hoogheid 

van kleur  met de qualiteit toe. Wellicht wordt dit feit bij  de 

keuring van blauwe pannen wel eens uit het oog verloren. 

 de Ambachtsman van 12  j.l. komt een artikel 

voor over het metselen tijdens vorst en beveelt de schrijver 

aan gebruik te maken van ongebluschte kalk, die tijdens liet 

metselen gebluscht wordt, waardoor de ontstane warmte den 

invloed der vorst neutraliseert. Verdient deze wijze van metselen 

aanbeveling of niet ? 

Gebruik van versch gebluschte, nog heete kalk in den mortel 

kan m. i. wel dienstig zijn om te voorkomen, dat de 

mortel onder  de hand van den metselaar  bevriest, doch ;de 

vastheid ervan in de toekomst niet begunstigen. En daar 

tegenover  staat dan nog het gevaar  van onvolkomen *blns-

sching met de gevolgen van dien: nablussching in het werk, 

loswerken en uitvallen van specie. 

Nu en dan stuit men in de literatuur  eens op berichten 

als het in de Ambachtsman van 12 i j.l . opgenomene. 

Practische waarde hebben zij  in mijn oog reeds lang niet 

meer; immers hebben wy in het Portland-cement een 

mortelmateriaal, dat meer  dan eenig ander  tegen de vorst 

bestand is en, naar  de ondervinding heeft geleerd, ook voor 

de toekomst van het metselwerk alle zekerheid geeft. Als 

het zoo hard vriest, dat metselen met droge steenen en 
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Port land-cement inor tel niet meer  mogel i jk is, dan noem ik 

het dwaasheid, dit nog met eenige andere specie te willen 

beproeven. 

. 

Aanbestedingen worden slecht» eenmaal in des» rubriek opgenomen. 

G 16 . 
, (Zeel.) t bouwen van eene schuur op de hofstede 

van den landbouwer T h . Serrareus, iu de , 
gemeente Stoppeldijk; bestek eo voorwaarden ter  inzage in het 
logement t bonte , bij  den heer F . . Braud. lo l . aid. 
Bi l j . ioz. bij  gen. heer  Brand. 

Nieawerkerk (Zeel.) i uur . e architect W . Brouwer  Johsz., 
i n het lokaal van . : het bouwen van een nieuw woonhuis, 
graanschuur en varkenshok. Bestek eo teekening a f 1 per  stel, 
bij den architect verkrijgbaar . 

G 17 . 
, 11 nur . e architect J . Schotel te , in 

het hotel t Wapen van Friesland" : het bouwen van een woon-
huis voor den heer W. k aan Zanderijlaa n te . 

N i jmegen. 2 uur . t gemeeutebeatuur: het maken van een 
overdekte loods voor de karre n der  gemeente-reiniging, op een 
tenein aan de Tweede Walstraat . Bestekken tegen betaling van 
f O. iU verkrijgbaa r ter  gemeente secretarie, alwaar de teekening 
ter  inzage ligt . l o l . verstrekt de gemeente-architect. 

i 1» . 
' s -G ravenhage, 3 uur . t gemeentebestuur: 1. bet leveren 

van verschillende materialen, gereedschappen enz., S. het leveren 
van grafzerken, ten behoeve der  algemeene begraafplaats en 3. 
het. maken van eenige grafkelders op de algemeene begraafplaats. 

Co r tgeue (Zeel.) '2 uur . ü e heer .1. de e qq. onder  beheer 
van den architect A . le Clercq te , in hel koffiehuis 
van den heer . . v. d. : den herbouw der  door  brand 
vernielde graanschuur, in steen ^roo t 750 . op de hofstede 
bewoond door den pachter A . J . d onder  Colijnsplaat; 
bestek ter  inzage in genoemd koffiehuis. Aanw. 18 Jan., nam 2 
uur . . bij  gen. architect. 

, 11 uur . t ministeri e van waterstaat, handel en 
nijverheid , aan het gebouw van het prov. bestuur: het maken en 
inhangen van zes paar  ijzeren deuren en bet maken van 12 riool -
schuiveu, voor de in aanbouw zijnde schutsluis, deel uitmakende 
van de sluis en havenwerken te Umuiden. Begr. f 489.000. 

St. P h i l i p s l a ud (Zeel.) 10 uur . t gemeentebestuur: het ver-
bouwen en vergroottn der  school in den Ann a Jacobapolder  en de 
levering der  daarbij  noodige meubelen, in 2 perceelen en in massa, 
aanw. 18 Jan., nam. 2 nur . Bestek en teekening a f 3, verkrijgb . 
ter  secretarie. Bestek met d é t a l t e e k e n i n g en ter  inzage alle werkdagen 
vnn 9—4 uur  in het gemeeutebuis. . bij  den architect . de 

g le Goes. 

G 20 . 

' s -Gravenhage, 1 uur . t ministeri e van waterstaat handelen | 
nijverheid : het verbouwen van- eu het verrichten van eenige her- i 
stellingen aan het postgebouw te Eindhoven, begr. f (1070; bestek j 
n. 1, na 2 Jan. ter  lezing aan het gebouw van het gen. ministerie,
aan het bureel van den rijksbouwmeester in bet 2de district , F lu . 1 

weeleu Burgwal 16 aldaar, aan dat van het gebouw van bet pro* 
bestuur van Noordbrabant , en tegen betaling der  kosten te bekomen 

j de Gebr. van Cleef, Spui n. 23*  aldaar, en door  hare tussclieg. 
komst in de voornaamste gemeenten des . . bij  voom, 
rijksbouwmeester en bij  den hoofdopzichter  voor  de landsgebouweo 
J . 1. O . s te Breda. 

6 21 . 
. 1.30 uur . t gemeentebestuur: de onderhouds-

werken eo leveringen ged. 1893, als: 1. a. het onderhoud n , 

en het doen van herstellingen aan gemeentegebouwen, b. bet 

onderhoud der  schoolgebouwen en onderwijzerswoningen. 

G 84 . 
Utrecht. 8 uur . e maatschappij  tot exploitatie van staatsspoorwe. 

gen aan liet centraalboreau bij  de e , bestek no. 599; 

het maken van een gebouw ten dienste der  posterijen aldaar. 

Begr. f 23.840. 

Woerden. 11 uur . e architect N . A . Swauenburg, voor  dei 
heer A . A . Wsmbierse te 's-Gravenhage, in het café Neuf: bet 
afbreken van de bestaande bouwmanswoning met veestalling eoz. 
en het ter  plaatse bouwen van eene woning en veestalling, hooiberg, 
boenbuis en bijkomende werken, op de hofstede bewoond door 
S. Scheer in den r te Bodegraven. 

G 14 . 

Wassenaar  (Z . ) 11 uur . t gemeentebestuur, bestek no. 1.-
het vernieuwen van de - en de g niet 
sluisje en het heileggen van de grondduiker , bestek no. 2 -. perc, 1. 
bet graven van een haven met toevoerkanaal, het dempen V»
de oude haven en bijkomende werken, perc. 2. het diepen vu 
de Zijlwaterin g over een lengte van p. m. 1160 , perc. 3. 
het diepen van de Zijlwaterin g over eeu lengte van p. m. 2476 li. 

AFLOO  VAN . 

Assen. t onderhouden van- en het doen vau herstellingen en 
vernieuwingen aan de rijks-hoogere burgerschool te Assen, ged. 
1893 en 1894. e G . Winte i s aldaar  voor f 1760. 

Ambt Almelo (Ov.) 1. t vergiooten van de school aan den 
Wierdenschen weg met twee lokalen. e - . s Bzn. 
te Woerden voor f 3339, 2. bet maken en leveren van de meu beien 
voor  deze lokalen. e J . Nieuwenhuis te Borne voor f 5*9. 

Breda, t maken der  houten fuudeering, met den opbouv 
voor 3 stuks bierkelders bij  de beslaande bierbrouweri j  de 3 

s aldaar. e G . v. d. Velden te Breda voor f 11,185. 
. t bouwen van een stelphuizinge op het Niruf -

Bi ldt , voor den heer . A . Wassenaar, Schrans onder  lluizum. 
e W . P. Prin s te Oude Bi ldUij l voor f 10847, gegund. 

NJjtnegen. e verbouwing der  bekende vill a aan het r 
, waarin het bote' r i te zamen met de 
e g /.al gevestigd worden. e F . Buskens 

aldaar  voor f 59,945, gegund. 

- t bouwen van een bewaarschool aan de w 

. e A . P. P. Boef aldaar  voor f 26.100. 
. Burg . en Wethouders: het voltooien der . 

e A . Volker . te Sliedrecht voor  f470,000. 
Winterswijk . t bouwen van een woonhuis met stalling

e G . J . s aldaar  voor f 4439, gegund. 

A D V E R T E N T I Ë N . 
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. \ li . , Wormerveer. 

t l  VAN T &ZoONS 

is er  geheel op ingericht om alle soorten 

van N met den mee s-

t en s p o ed tot zeer  billijk e prijzen 
te leveren. 

s 

bi 
VOO

(52) 

- & G 
Vertegenwoordiger toor ÏSedertusi: 

A. Bleeker, -

en , 
volgens b e s t a a nd of op te geve 
profiel , levert franco de Stoom-hout 
zagerij en Schaverij van 

li. W. P & Co 
te  (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courant op 
aanvraag gratis. (12) 

A. , 
T 131, , 

Venster- en Spiegelglas, 
 EN , 

S steeds , 

S p i e g e l- en V e n s t e r g l a s, 

ROTTERDAM. 

, , 
Cathedraal-, , Geribd-, 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

W , 
, ,  en -

C* . A N . 

. 

A S 
, 

bekroond op de tentoonstelt 

te Amsterdam 1883, 

N . _ 

W E R K T U I G E N I K 

pen en andere N en 

. 

GEBOGEN S en . 

lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(25) . 

. 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

izen en . 

E . (21) 

S. B R U I G O M , 

, . 

E S EN , 
u i t m u n t e n d fabrikaa t en b i l l i j k t p r i j s . (29) 

en  voor het ornaineiiteereii van ^^^0*^p " t 

-

EN 

5 

3> 

, 
- en 

^ J & S , 
<y*s^  in wit en zwart >l \  \s 

. 
Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt-

T 
 Co." 

F - N WOO  (GE
voor  Nederland en n 

A. E. , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: , Nieuwehaven No. 118 
, A . E. ,

Simomstraat 74. (18) 

JIPIILMIEBFr 
« 8  d e b n i t e n l n c h t bestand 

 of olieverven. 

MOLYN & Co., 
b o t t e r d a m . 

V u u r v a s t e S t e e n-
Wed. N. S. A .  a  t j es & Co., 

P U E N . 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Blokken, Scheggen, Trot -
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogeljjken tij d 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (17) 

Een , N e d e r l a n d er 
van afkomst, biedt aan Nederlaiidsche 
iiidutitrieelei i aldaar te vertegen-
woordigen en hunne belangen zooveel 
mogelijk te bevorderen. 

, op franco aanvraag, te 
bekomen b(j  de e van de Awbachts-

an, te  37. 

. 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Z(j  is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne 
verkrijgbaar . 

, 
(11) k
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 ; 11  11. V e n i i w a o i i , 

voor - en , 

, l i l . V <  - \ V . 

en alle aanverwante artikelen. 

G . .  & Co., 
T 132, (5) 

A >  S T E rt  > A . . 

T E ' voor /'  320.-, de .jaar 
gangen 1840-1882, , 

e gcnérnlc tie 1 archiOcture, 
welke nieuw /' 900.— gekost hebben. 

e jaargangen O z[\n in 
gebonden. t werk is ook in g e 
deel l en te koop. 

, '  Architectur e 
du V nu  rdcclc, in twee 
f l i n k e po r te feu i l l es. t nieuw 
f2Ui.— gekost, nu te koop voor / 100.—. 

e werken z\jn zoo goed als nieuw, 
Adres let. P, aan het Bureau van dit blad. 

All e soorten van 

Z A G E N 
61) 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

S p e c i a l i t e it 

slechts in de fijnste qualiteiten tot billijk e 
prijzen de Fabriek van 

, 
te n ) 

Gevestigd in 18*22. (55) 

W)^~ Vraagde geïllustreerde Prijscourant 
welke \\'ü ü gratis en franco toezenden. 

uit de Chemische Fabriek van 

J. N & , 

(in vaten van  100 eu 200 kil o 
en in blikken van 30 kilo.) 

is steeds v o o r r a d i g hij en wordt 
sedert jaren voor  de landsgebouweu, 
de genie, vele gemeenten en particulieren 
geleverd, door (24) 

. E N G , 

l leeiriiitiui h 1335, . 

 A
F i i n i  O . . U t r e c h t . 

E 'S 

is beter  dekkend, fljner,  witter  en beter 
klem-houdend dan eenig ander; 

is bekroond door den . S<hildeislio \ 
Tentoonstelling van e Schilderkunst' 
Arnhem 1881;attetten vanervnren -< h i l i l , , s 

uit alle oorden van ons land en daarbuiten, w0|.. 
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van , Gemeente. 
Arehitecten en andere Autoriteiten in hunne 
bestekken voorgeschreven; 

wordt, tot waarborg van echtheid, zuiverheid 
en goed gewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa. 

, welke allen wei tig /.jjn gedeponeerd, 
wordt steeds op de strengste keur  geleverd,des-

verlangd met certificaat van oorsprong. 
n leze de waardeerende artikels over  dit t in het ,N, V . d. " 

dd. 31 Jan. 1887; in de - en "  dd. 1 i 1887; inde 
r  dd. 1 1 en 25 Juni 1887 ; in de „Schilder "  dd. 1 i 1889; inde 

„Opmerker' '  dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in de „Ambachtsman dd.8 
Febr. 1890, en in het „lloiiwkundi g Weekblad"  dd. 5 . 1891. (27) 

 bij alle soliede n en . 

T 

E E 

C a o u t c h o uc en G u t a P e r c ha F a b r i e k 
T " 

 4 Z O O N , - , 
v e r v a a r d i g t a l l e s o o r t en , N en S 
voor  Stoom-, Water- en andere , , - , 

, , - en , , 
S en , N (in verschillende soorten) 

met naam en op maat, , om kinder- en ziekbedden rein te 
houden,  voor  deuren en ramen. 

t en f a b r i c e e r t , enz. enz. B e k r o o n d 
m e t 2 5 i l v o r , le Amsterdam 1883, en door de  ter hevor-
dering van Nijverheid 1885. fio) 

. e . dks  O 
V e e u k a d e 5 1 , 5 3 e n 5 3 ,  06, 

. 

E N 

vnn E r a n s e l i e , E n g r e l w c h e en m i i t s e l i e -

t A  en 831 E E ST A AL . 

 VAN N EN . 

S t o om - en . — S c ha -

l in alle fijne . 
G B E N E G E T J 

Eng-elsch Teakhout, t 
te leveren in b e s t ek a X 210.—, aan p l a t en a f 1 6 5 . -- P£ 

Verder alle bestaande N geregeld in de 

zijnen aanwezig en b i l l i j k te k o o p. 
(37) 

j l aa i i de lühBc l i e pri jsopga nf, zonder  verbinding van eenige N enz. (Volgens de prijscourant van J .  &  Co., 

s en Exporteurs van n te n en , J a n u a r i 1893.) g franco aan boord l of . 

 per 1000 . 

p l u l j j te r  voo rscheep»- en brug-
genbouw

d voor  masten, enz. „ B o s l . 
o „ B e s t "  . . 

* "  fd. „ B e st best"  . 
id. „ B o st best best"  . 
i j , a tripl e best 

f 0 0 r 'zeer moeielijk flenswerk 
Geribde vloerplaten. . . 
Vorkihir e ketelplaten -

moor) van af . . . 
id. id- (Andere merken) 

- en kraal ijzer  voor  schceps-
e n bruggenbouw . 

Best"  hoekijzer 

"Beat best"  id . 
li j ie r . .  . 

l T ijzer . . van af 
id. tot kn ieën en spanten ge-

bogen moer: . . . 
, gewoon . 

id. „ b e s t " 
 id. „best best"  voor  ketclw, 

Staafijzer, Welsh . 
id. Schotscli f. a. b. Glasgow 
id. Gewoon North Staffordshire 
id . Best id . . 
id. Superieur  id . 
id , South Staffordshire. d 

bars. last brands . 
id. "  . . . 
id. Yorkshire, andere merken 
Spijkerstaven . . . . 
Zweedsch staalijzer, gewalst . 

id. id . gehamerd. 
Balg.id.No. 1 f. a.b. Antwerpen 

„  Spijkerstaven id. id . 
„  Gootijzer  id . id. 
„  ijzer , van af. 
„ s No. 5 —7 

(per  100 ) . 
liandijtcr , gewoon . . . 

„  superieur 
Bulband N '20, breed 22.2 . 
Export blik . . . . 
Blik „Workin g up"  kwalitei t . 
Gegalvan. gegolfd bli k N o . Ï 4 B G 

. id. id . No. 2f> id . 
'J. plat id . No. 20 id , 
i . id. „best best", koud ge-

t cn uitgegloeid No.24BG 
fitliamerdc  staven . 

, ruw besineed 
Sieven id. id . id . vanaf 

, afgewerkt 
Scheepsachroefasscn.ruw afgedr. 
Getrokken ijzeren stoompijpen. 

n daarvoor . 
««trokken ijzeren gaspijpen 

n daarvoor . 
«galvaniseerde gaspijpen 

ii hulpstukken . 
«eren ketclpijpen (lapwclded). 
w«ik«nt pijpen 
"'goten ijzoren sokken en spie-

d en uitgeboord cn afgc-
draaid . 

. ' 
'mith s oplossing, moer: 

"«meed roosterijzei 

ÜW- of
, Per  1000 . 
*«jch 1 

'"««herri e No.

Cl, No. 3 . . 
U w « l » nd N „ . 3 i v o o r 

gietwerk . . 
No.  voor 

|.fl 
id . 

o n j ' , "J - No. 3 
jj* ' '«c l i t -houtskool 

W , |V 0 ' ," ' e « w « k. 
'ucht-houtakool 

n 
raan!,-nan 80 pCt . 

j  = 
= e» 

Gulden. 

61,23 
67,06 
72,90 
86,01 
97.67 

116,63 
69,98 

256,18 
250,75-291,57 

61,23 
67,06 
75,81 
62.68 

2 

29,16 
64.72 
72,90 
87,47 
62,68 
59,77 
67,06 
71,44 
84.56 

99,13 
215,76 
204,09 
69,98 
96 22 
99,13 
51,02 
53,94 
55,40 
49.57 

8,16 
7 1 , »4 
80,18 
78.73 
69,98 
81,64 

131,21 
148,70 
129,74 

163 28 
186,60 
198,27 
419,86 

606,47-991,34 
233,26 — 279,91 

621 
65 

80* 
60 
62} 

68A/4 

_ Ti — 
S "  e 
 «* a 

c 
c 

110,80 

45,19 

1,45 
01,14 

24,35 
29,45 
27,70 

22, 16 

21.28 
28.29 
27,41 

5 

96.22 
55,10 

145,78 

 en 
STAA  per  1000 . 

Scheeps- en brngplaten . 
n . . . 

i<l. vuurkast kwalitei t ' 
Staafstaal . 
Baal band 
Staalblik 
Zacht id . om op te werken 

- en kraalijzer . . . 
l T ijzer . . . . 

 ijzer 
Spoorstaven, zware l i . d. naas-

id . middelsoort  te haven 
id . lichte ( b. d. fabr . 

Tramrail s . . 
Gereedschapstaai, gewoon 

id . speciaal 
Veerenstaal van af . 
Gietwerk in staal, speciaal id . 

 per 1000 . 

Gewalst ij/.enlraad v. omheining, 
uitgegloeid en geolied Nrs.0-5 

ld . gegalvaniseerd id . 
Gewalst staaldraad v.omheining, 

uitgegloeid en geolied Nrs.0-6 
ld . gegalvaniseerd id . . . 
Getrokken ijzerdraad voor  om-

heining, geolied Nos. 0—8 
ld . gegalvaniseerd id . 
Getrokken staaldraad voor  omhei-

ning, uitgegl.en geol. Nos. 0 8 
ld . uitgegloeid en gegalvanis. 
Frikke i heiningdraad 2 draads. 

. id . 4 draads. 

. thickset 1 „ 

. id . 4 „ 
Telegraafdraad Nos. 0—8 

. 
Chil i staven per  1000 . 
Gietelingen B. S, id . 

id . taai (Toughcake) id 
Staven, platen en duhbelingid 
Bodems id . 

d per . 
Gesoldeerde pijpen id . 
1'ijpen zonder  naad id . . 

 per . 
Staven . . . . 

g . . . 
Soldeerwerk 

G per . 
Gewalst messing 
Blndmessing 

Bodems . . . . 
Gesoldeerde gaspijpen 
Getrokken ketclpijpen 

id . condensorpjjpen 
d . . . . 

N per  1000 . 
h in staven (in kisten 

van 203,21 ; . 
id . id . best gezuiverd 
id . gietelingen . 

Strait s ti n (pakhuis ) 
Banea, tin id . 

 p. 1000 G 

Golden. 

01,14 
72,89 
84,56 
71,44 
81.64 
78,73 
6-2,68 
64 14 
75,81 
75,81 
46.65 
61,23 
69,98 

87,47—104,97 
209,93—326,59 

583,14 
116,63 
303,28 

78,73 
104,97 

81,64 
104,97 

87,47 
113,72 

87,47 
113,72 

139,95 

151,62 

139,95 

553,98 
611,29 
606,46 
693.94 
728,92 

0,76 
0,76 
0,84 

0,58 
0,58 
0,58 

0,62 
0,68 
0,76 
0,76 
0,69 
0,73 
0,62 

1125,46 
114-2,95 
1107,97 
1067,14 
1131,29 
548,15 

. 

id . 
id . 
id . 
id . 
id . 

2c 
le 
20 

l e 
2e 

 per  1000 
Zuiver  buitenlandsch 

d 
; Bladzink No. 8 en daarboven 

 per  1000 . 
> Engelsch pig , 
Spaansch id . . 

! Bladen en staven 
Waterpijpe n 
G a s p i j p e n . . . . 

N p. 1000 G 
South Wales stoomkolen le kw 

. 
e 

. 
Newcastle 

. 
l gezift meer 

T p. vat  w. 181.44 G 
Portland . . . . 

b 
Vulcaan- of voegcemcnt. 

E STEEN per 
1000 stuks. 

Sehotsche . . 
South Walea . 

l . . . . 

N p. 100 G 
t gemalen . . 

. aan stukken 
e zuiver . 

Oranj e menie . 
t . . . . 

Zuiver  zinkwi t 
s schcepscompotitie 

Sims' id . 

N per  liter . 
Ongekookte lijnoli e 
Gekookte id . . 
Terpentij n 

e . . . . 
Colza . . . . 

e . , 
l „  . , 

Olij f n
Osscnpoot „  . 
Spermaceti „  No. 1 
Palmolie per 100 . , 

TEE  en . 
Stocaliolmer teer  per vat 
Archangel „  „ 

r „ 
Pek, Zweedsche per  100 G 

n W » s „  „  „ 
„  Engelsche „  „  „ 

, zwarte „  „  „ 
„  amber „  „  „ 

« Boe' » i , „ 
E G G 

Pakking met elastiek hart 
Tuck' s pakkin g 

. genuine 

. tripl e . 
l d . metallieke 

Asbest pakkin g (beat) 
Beldam's pakkin g . 
Asbest millboar d per 100 , 

Gnlden. 
« 1 5 , 76 
180,77 
250.7C 

112,46 
119,55 
181,21 
137,04 
134,11 

5,83 
5.54 
7,29 
6.12 
6,70 
6,41 
0,19 

3,56 
5,04 
9,48 

30.82 
32,59 
47.40 

20.41 
19.83 
18,07 
31,49 
20,41 
30,33 

128,19 
28,00 

0,20 
0,12 
0,26 
0,28 
0,27 
0,24 
0,42 
0,43 
0,39 
0,49 

29,65 

15,71 
11,26 
5,93 
4,45 

1 4 ,-
6,12 
5,83 
6,41 
8 ,1« 

1,63 
1,53 
2,93 
5,87 
3,27 
4,57 
5,22 

65.32 

N eu N per  100 . 

Bouten met vierkanten kop en moer, diam.}
r ' | . 12.7 

18.95 
17.49 
16,03 
15.16 
14.00 

7s 
15.88 
15.74 
15.16 
14.29 
13.70 
11.83 

'U 
19 

14.00 
13.41 
12.83 
12,24 
11.95 

lang beneden 50.8 m  ƒ 
„  50.8 tot 76.2 „ 
„  76.2 „  114.3 „ 
„  114.3 „  152.4 „ 
„  152.4 . en daarboven . . . . 
t zeskanten kop ƒ 1.17 per  100 . meer. 

Vierkant e moeren, getapt . . . . 
Zeskante id . id . . . . . 
Gegalvaniseerde dekbouten . . . . 

S per 100 . 
Gewone brug- of scheepskwaliteit . . . 13.41 11.53 11.95 
„ B e s t "  13.70 12.83 12.24 
„ B e st best"  14.87 14.00 13.41 
„ B o s t best'  ketelklinkbouton . . . . 15.74 14.58 14.00 

7S 

22.2 
14.00 
13.41 
11.83 
11 24 
11.95 11.95 11.95 

t zeskante moer ƒ 1.75 per 100 . meer. 
16.77 14.87 14.29 14.29 14.29 14.29 14 29 

17.10 17.80 17.20 17.10 

1 
25.4 
l4.oo 
13.41 
12.83 
12.24 

«V. 
28.6 
14.00 
13.41 
12.83 
12.24 

31.75 
14.00 
13.41 
12.83 
12.14 
11.95 

21.86 18.36 .20 
20.99 19.24 

11.95 
12.24 
13.41 

11.95 
12.24 
13.41 

11.00 14.00 
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A R C H I T E C T U R E 
H . 

Advertentie» ia dit blad kosten van 1—5 regels 

gO ceal». iedere regel meer  10 centa. Groote letters naar 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

bereken'1-

Uitgevers! 

. 

All o n in ( A opgenomen 

worden «rul is geplaatst in C , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, cna. 

J . A . V A N , . 

E . 

35 Gew. dln. Japansche gelatine Tjen-Tja u worden in 3000 

dln. water  opgelost door  koken, kokend heet door  flanel gegoten, 

met 600 . glycerine vermengd en tot op 1000 dln. 

ingekookt. 700 . daarvan vermengd met 6 methyl violet 

3 B of met 8 cosine BBN of met 8 phenolblauw 3 F of 

met 5 anilinegroen  of met 10 nigrosine, leveren behoorlijk 

afgevende stempelkussens, die men in platte blikken bakjes 

uitgiet en met tulle ) overspant. l van te sterke 

uitdroging worden zy met water  of glycerine bevochtigd. 

 Ztg.) 

N E N . 

B. S. te .  moet */ t en 5/8 duims gaten 

km in lood van 10  dikte; bestaat daarvoor nog eene 

letere methode dan doorslaan met een stalen bout? 

 gewone, houtboren is het onmogelijk; die loopen vast. 

Beter  dan een stalen bout schijnt ray toe te zijn eene 

e stalen of verstaalde py'p, die aan het ondereind scherp 

%ewerkt is. Vermoedelijk zal het by'sly'pen aan den buiten-

kant moeten geschieden; dit komt my zoo voor, met het 
00? op bet lossen van de prop uit de pyp, doch ik heb er 

Seene ondervinding van. Boren gaat niet, dat heb ik meer-

alen zelf beproefd. Wellicht weet een der  lezers er  meer 
ïai> dan ik. v. n. . 

N G E Z O N N . 
A»n den r  J. A. v. i>. . 

r  in hooge streken. 

"  vele streken van ons land, met name in Arnhem, 

 liegen en omgeving, is drinkwater  dikwijl s duur, reden 

***ro m bier  ni et alle huizen een pomp of put hebben om 

'u te voorzien en dikwijl s drie of vier  straten van ééne 

(""" P gebruik moeten maken, wat te Nijmegen zeer  sterk 
« ' t 

0 0g valt, wanneer  men daar eene wandeling door  de 
maakt. 

U e kosten van een gewonen put inet pomp op de hooge 

*  eel'en van Arnhem loopen van / 300 tot f 700, somwylen 

H: hooger, tot ƒ 1000 toe. 

18 50^"  t e A r n h e m s t a a t n n 7 > - + A - p - om tot 12 a 
^ ' + A. P. te klimmen in de maanden t en April . 

e hoogte der  straten wisselt af van 11 . - f tot 32 

en 40 . + A. P. 

Wi j  stellen ons voor  een huis te bouwen op eene hoogte 

van 30 . - f A. P. en daarvoor  een bestek te hebben met 

de bepaling, dat er  in den tuin een waterput gemaakt moet 

worden, ter  bekwame diepte, wyd binnenwerks 1 , dik 

een steen, van hardgrauw en klinkers, alles volgens den eisch 

van goed werk, en dat van de aannemingsom ƒ 200.— zal 

blijven staan totdat bewezen is, dat de put in orde is opge-

leverd, en voldoende water  geeft. 

t eerste werk van den aannemer is nu naar  eeu bekwaam 

puttenmaker  om te zien (welke er  weinig zijn) en geduld te 

hebben; want er  zijn er  nog een paar  voor, doch voor  deu 

gewonen prij s wordt dan toch eindelijk de aannemer van 

't gebouw geholpen. 

Op een goeden morgen komen er  voor  't werk een paar 

karren met twee groote wielen met gereedschap, bestaande 

in kuipen, windas, touw, reep, emmers, manden, enz.; 

een flinke man van sterk gestel, met roode wangen, een 

rug van 48 . en polsen, die eene geduchte spierkracht 

verraden, komt by U en vraagt waar  de put gemaakt moet 

worden; de inhoud der  kanen wordt leeggedragen en een 

uur later  is de pnttenmaker  aan 't werk; terwy'1 de eene 

opperman spijkers haalt, is de eerste knecht den band 

aan 't leggen. 

e band of rin g van yzer, zwaar  2 X d . ongeveer, 

bly'f t op den grond liggen en daartusschen in wordt de 

grond weggespit tot 1.20  diepte, de kuipen, het kuiphout 

of beter  de d ui gen, worden nn recht overeind, netjes passend, 

van groef en veer  of met vischbekken voorzien, zeer zorg-

vuldig in elkander gezet, en hier  en daar  eene wig of keil 

er  met kracht ingedreven, om het geheel een stevige kuip 

te doen zyn, en van binnen voorzien van eiken takken, dik 

5 i'i (! , die voor  dit doel in tweefin gespleten zyn en 

zorgvuldig aan elke duig vastgespijkerd, een boven en een 

onder, somwijlen nog een in het midden ; aan den buitenkant, 

worden nu alle gaatjes zorgvuldig dichtgegoten met zand 

zoodat de duigen of kuipen evenmin naar  buiten als binnen 

kunnen uitwijken , zoodat alles zeer  hecht en sterk in elkan-

der zit. 

e yzeren hand ligt nu 1.20 . diep en zuiver  pas, 1 

. voor  den put en 45 . voor  de steenen, dus wy'  " ' 
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een put van 1.45 . binnenwerks of liever  de put wordt 

op 1.45 . afgekuipt. 

Aangezien het zand niet meer  opgeworpen kan worden, 

stellen zy een windas boven den put en aan elke zwengel 

komt een opperman; een van beiden is een zeer  vertrouwd 

man; de reep wordt door de as gehaald en een mand van 

linnen voorzien daalt af met een puttenmaker  en een schop. 

Wanneer de mand vol is, wordt zy opgehaald en leegge-

gemaakt en zoo vervolgens. By avond of etenstyd wordt 

de put goed met planken dicht gelegd en den volgenden 

morgen beginnen ze weer  hetzelfde liedje. 

Zoo werkt men door  totdat de tweede knip noodig is alles 

wordt met zorg neergelaten, want de beste knecht is altij d 

in den put en kykt nooit naar  boven, omdat er  altyd zand 

naar  beneden valt. 

Nu wordt de tweede kuip aan den eerste vastgespij-

kerd, ongeveer 20 ; het kuiphout is lang 1.20 , dus 

elke kuip wordt 1 . diep, van eiken banden, teenen of 

takken zorgvuldig voorzien; is de tweede kuip gereed 

dan wordt er  de derde aan bevestigd, altyd zorg dragende, 

dat er  hoegenaamd geen zand door de kuipen komt, en het 

kuiphout zuiver  tegen den grond rust, wat hier  de groote 

kunst is; bovendien moet alles zuiver  te lood komen, 

want is het werk niet te lood, dan kan men nooit helder 

water  leveren, en daar is het juist om te doen, anders 

geen geld. 

t zand wordt erg vochtig en met des te meer  zorg 

moet de tweede knecht, die boven staat, opletten, want nu 

wordt het hoe langer hoe gevaarlijker, omdat nat zand veel 

meer  dringt dan droog zand, of liever  minder  vochtig zand; 

al het zand is min of meer  vochtig. 

Ongeveer 20 of 22 kuipen zyn wy diep en het water 

komt te voorschijn, de man moet uit den put, hij  kan niet 

meer  droog staan. 

e timmerlu i hebben onderwyl een ton, kuip of cylinder 

gemaakt van 1.40 . buitenwerks, die dus zonder  moeite 

kan doorzakken tot op het zand. 

e knip is gemaakt van tengels lang 1.80 of 2 ; 

dik 2.5 of 3 . en breed 7 of 8 . en zorgvuldig tegen 

een houteu rin g van tweedik 25 . op elkander  gespijkerd, 

en buiten eromheen flink  bandijzer, zoodat het één geheel 

is e binnenring is breed 22 . om de putsteenen erop 

te kunnen plaatsen; de tengels of regels zyn van onder 20 . 

hoog scherp hygeschuind als een steekbeitel, om als 't ware 

den grond af te snijden. 

t windas, voor  het laten zakken der  ton of kuip weggeno-

men, wordt geplaatst, de puttenmaker in een y'zeren emmer 

naar  onder  gelaten en dan de eerste steenen gelegd, welke 

netjes opgestapeld worden, ongeveer 1 . en dan weder 

1 . gemetseld, tot de kuip vol is ongeveer; dan legt 

men planken erop, waarop de puttenmaker  plaats neemt 

om de bfior  te hanteeren; de boor is eene houten stang, 

4 . lang, waaraan eene ijzeren stift is vastgemaakt; aan 

deze stift of spil is een half cirkelvormige ijzeren beugel 

met zwaar  linnen zak om het zand te bergen bevestigd. 

e boor  wordt in het zand gezet en met een yzer, dat 

door de ri b is getoken, door den puttenmaker  omgedraaid 

totdat de zak vol is: dan roept hij : op! zijne helpers balen 

de reep op en hij  stort den inhoud iu den emmer tot deze 

vol is, giet het vocht er  nit en roept: halen! de emmer 

met een inhoud van 40 , wordt naar  boven gehaald en 

leeggestort, altyd met de meeste zorg, omdat de eerste man 

onderin telkens gevaar  loopt, den inhoud op het hoofi te 

krygen, en toch al ia eene benauwde natte lucht zonder 

luchtwis8eling werkt. 

t zand wordt zooveel mogelyk gelyk in de rondte weg. 

geboord, om den kuip met de gestapelde steenen gelyk te 

laten zakken. Wanneer nu alles goed is en 1. . water 

wordt gepeild, is het graven gedaan, de boor  komt naar 

boven en het metselen begint met of zonder  putsteen, al 

naarmate men geld heeft of in het bestek is beschreven. 

Om de 1.50 . komen er  ijzeren of eikenhouten liggers 

in te liggen voor  stygers en om later  de ladder op te 

kunnen zetten. 

Nu is bepaald waar de pomp komt te staan, waarvoor 

in het metselwerk eiken klossen worden gelegd, om de ooren 

van de pomp eraan vast te kunnen maken. 

t metselen blytt voortgaan, zuiver  rond, en telkens 

wanneer men 1 . hoog is, worden de kuipen of het 

kuiphout weggenomen en zeer  zorgvuldig alle openingen 

met zand aangevuld en aangestampt, om later  alle verzak-

kingen te voorkomen.- n wordt veel zorg besteed en 

het is een van de geheimen van het vak. 

Wanneer de put gemetseld is tot 3 . of 2.50 . onder 

den grond, komt er  nog een put by*  of naast, om voor 

klimgat te dienen voor den pompenmaker, die later  komt 

om de pomp te stellen. 

Op den put komt een toestel oin de slinger of zwengel, 

welke 2.50 of 3 . lang is, te bevestigen, met een opname 

van 12 of 13 . 

5 . boven water  eindigt de looden buis en begint een 

koper  flensstuk voor de roodkoperen buis of pomp, welke 

8 of 9 . wyd is; de bus, het slot of hart is in dit flens-

stuk en wordt daar  voor  herstelling uitgenomen en ingezet. 

e zuiger is bevestigd aan eene houten stang, uit stok-

ken van ongeveer 5 . lengte bestaande, door  middel van 

eene yzeren haaklasch aan elkander  gehouden, zoodat men 

heeft 3 stangen en een zuigstuk. 

Wanneer het werk nu krom of scheef of uit het lood

schuiven de zuigstangen tegen de wanden van het pompstok 

aan, en men heeft troebel water; men ontvangt dan geen 

geld en kan alles veranderen tot het goed is. 

e put is zonder  moeite gemaakt, doch het komt dik-

voor, dat men een steen ontmoet, te groot om weg te neiuf" 

of kort te slaan; dan begint men op eene andere plaats*" 

gooit alles bijzonder  goed dicht om verzakkingen te voor-

komen en, telkens wanneer men 1 . gevorderd is, 111061 

. . . . «l|ei 
men den kuip eruit nemen en water  aanvoeren m» 

goed gesloten te krygen. 

e zoogenaamde onderhondstyd is om en het werk w°ri" 

niet geaccepteerd: 

1. Omdat het water  troebel is. 

2. Omdat het water  niet in voldoende hoeveelheid v<" > 

handen is voor de omgeving of de huishouding. 

 Omdat het water  vreemd smaakt. 

Xroebel water  wordt veroorzaakt doordat de slurpgaten 

te boog of te laag zyn gemaakt in de looden buis, en is 

te veranderen. 

t kan troebel zyn doordat het zand niet grof genoeg 

j 9. dan wordt er  grind nit de rivieren in gedaan, 10 . hoog. 

Eene vreemde smaak wordt veelal veroorzaakt door de 

kalk, die op den bodem is gevallen; wanneer  deze verwijderd 

j 8 en na een paar  dagen pompen wordt dat veelal Verholpen. 

Geeft de put niet voldoende water, dan boort men een 

houten of ijzeren kuip hoog 50 of 60 . en wyd 60 of 70 

cjl . in den bodem, wat meestal doel treft . 

Wanneer U bovenstaande mocht waardig keuren te plaat-

gen zal ik bij  gelegenheid bewyzen, waarom de door U 

genoemde Nymeegsche manier  niet goed is, en tevens hoe 

men op eene veel eenvoudiger  manier  drinkwater  kan bekomen. 

t de meeste hoogachting, 

 Br., 

S. . 

Arnhem, 3 Januari 1893. 

k ben — en voorzeker  vele lezers met my zijn — den 

heer  voor het bovenstaande schryven zeer  verplicht, 

doch op een paar  punten ishet my niet helder en daarom 

zou ik den schrijver  alsnog gaarne de volgende vragen ter 

beantwoording willen stellen: 

1°. Blijf t elke kuip op hare oorspronkelijke plaats in den 

grond zitten, zonder  zakken ?| 

2°. Zoo ja, dan worden de duigen van elke volgende kuip, 

uit den aard der  zaak linnen tegen die der  vorige aange-

spijkerd. Om dit te kunnen doen, moet eerst de grond 1 -

dieper  uitgegraven worden. s men nu altyd zeker, dat de 

grond onder in den put rondom te lood bly'f t staan, in 

weerwil van het tegentimmeren der  duigen voor de vol-

gende kuip? 

3°. Wat doet men als de ondergrond begint af te kalven ? 

4°. r  het tegen elkaar  timmeren der  duigen wordt 

de binnenwerksche maat der  kuipen (oorspronkelijk 1.45 ) 

vernauwd, b.v. 6 , als de dikte der  duigen 3 . is; 

1.45 — 0.06 is reeds 1.39; om de ouderkuip of ton erin 

"krijgen , zal er  buitendien wel eenige speling moeten zyn 
met het oog op kleine onzuiverheden in den cylindervorm 

der kuipen. Nu is de buitenwerksche maat van het onderste 

stuk op 1,40 . opgegeven; hoe komt dit uit? 

Wat. verstaat de heer  ouder eene opname 
v«> 12 of 13 ? 

V. . . 

u °or tu8schenkomst van den heer P. , lid van 

a et Amicitia "  te , ontvingen wy' 
h e t onderstaande schrijven: 

Geachte

t ik U het volgende mededeel geschiedt naar  aanlei-

ding van het schrijven van den heer v. n. , voorkomende 

in Uw blad van den 7 dezer  betreffende het beantwoorden 

der vraag:  en voegwerk, door bouwondernemers gedu-

rende de wintermaanden uitgevoerd {z.g. revoliitiewerk), blijkt 

tijdens de uitvoering beter bestand te zijn tegen vorst dan 

het in dienzelfden tijd met zorg en onder toezicht gemaakt met-

sel- en voegwerk. Hoe komt dat? 

t komt my voor, dat de beantwoording der  vraag zeer  op-

pervlakki g is en zou kunnen doen denken, dat de revolntiebou-

wers het by het rechte einde hebben, ei; deze het juist zyn, die 

den sleutel gevonden hebben om het uitvallen der  voegen te voor-

komen, wat de Nederlandsche bouwmeesterste vergeefs en al in 

het blinde tastende zoeken. e kunst der  revolutiebouwers 

bestaat alleen hierin, dat er  zooveel mogelyk zand door 

de kalk wordt gemengd, de voegen zeer ruw worden 

uitgekrabd en daarna ingevoegd met dito zanderige specie, 

aangemaakt met zout water  of petroleum. t gevolg is 

dat de voegen den eersten winter  blyven zitten, doch het 

verdere gevolg, dat na een paar  jaar  het metselwerk iu 

een toestand is gekomen, waar  geen verhelpen meer  aan is, 

eene wy'ze van doen, die dus niet op te volgen ot aan tt 

raden is. 

h het is ook een feit, dat na verloop van twee of 

dri e jaar  de voegen in meerdere of mindere mate uitvallen aan 

gebouwen, die soliede bewerkt worden, zelfs onder  opzicht 

en leiding onzer  Nederlandsche bouwmeesters. Wat is nu 

daar de oorzaak? 

e beantwoording dezer  vraag is niet zoo gemakkelijk 

en ik verzoek dan ook nederig eenig geduld met mij  te 

hebben, daar ik niet de man van de pen ben, doch, wat de 

practyk aangaat, my op mijn vak als metselaar met lust en 

ernst heb toegelegd en erover  mede durf te praten. 

e grond van het kwaad of verkeerde is hier  mijns 

inziens allereerst, dat het vaste gewoonte is de verhouding 

der metselspecie in 't bestek aan te geven. Er  is eeu 

machtig groot onderscheid tusschen schelpkalk en schelpkalk; 

de eene soort is in verhouding van 5 deelen schelpkalk 

met 4 deelen zand nog beter  dan sommige met een deel 

zand minder. e aannemer vraagt niet meer  naar  vette of 

magere kalk, doch alleen naar die piysaanbieding, die met 

het oog op zyn onmogelijk laag cijfer  het beste voorkomt. 

e verhouding der  specie is immers toch in het bestek aan-

gegeven, afgezien van vette of magere kalk; daarby komt 

nog, dat diegenen, welke uitsluitend het timmervak hebben 

geleerd, geschikt meenen te zyn om over  alle vakken te 

oordeelen en erover  praten, alsof het metselvak geen vak 

meer is: een hoop steenen, kalk, tras eu zand, met een paar 

metselaarsknechts, en de timmerman-aannemer is . metse-

laar, doch ter  zake. 

Nadat de muren dau eigenlyk theoretisch zyn opge-

trokken, wordt de metselspecie tot op zekere diepte uitge-

krabd en ingevoegd met specie, alweer  volgens bestek, 

bestaande uit vaste regels, zooveel zand en zooveel kalk en 

iets tot opheldering der  voegen; de opzichter  ziet het werk 

na of er  ook scheurtjes inkomen; zoo niet, dan is alles in 

orde, een mooi voegje en over  drie jaar  kan men de hoogste 
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op den grond bezien. Ook al dus niet om aan te raden. 

r  wat dan ? 

Zie hier  wat uiy by ondervinding het beste voorkwam: 

beginnen met te onderzoeken hoeveel zand de metselspecie 

moet hebben om sterk bindend te zyn en niet te scheuren 

en de specie worde met matig water  gemengd en goed door-

werkt en afgeklampt. t metselwerk worde niet uitgekrabd, 

doch de specie twee . ongeveer  teruggewerkt, voor het 

overige goed vol in de specie en de steen goed naar  buiten 

afwaterend gelegd; als de muur voor  voegen gereed is, eerst 

goed nat gemaakt, daarna met de voegspecie goed vol gezet 

en tegelijk gladgestreken en met een mes, niet met den 

voegspijker, afgesneden; de vermenging der  voegspecie is 

zeer  verschillend en hangt af van de jaargetijden. Ten slotte 

z\j  opgemerkt, dat schrijver  dezes in October  aau een steenen 

huis begon te metselen en de laatste week in 't oude jaar 

het laatste voegwerk gereed kwam, zonder  zont of petro-

leumvermenging, dat de specie mijns inziens slechter  maakt, 

maai op eeue wijze, die het beste zomerwerk overtreft en 

ik zeer  gaarne aan den heer v. . . wil laten zien. 

h ik zou te veel van Uw geduld verwachten en van 

U, geachte , te veel plaats vragen, ontvangt by 

voorbaat mijn dank voor de plaatsing. 

, 

l . dienstw. dienaar, 

A. J. E W A A . 

Overveen, 10 Jan. '93. 

Naar aanleiding van dit schrijven een paar  opmerkingen. 

Als de schrijver  kennis had genomen van alles wat ik vroeger 

omtrent hetzelfde onderwerp in de Ambachtsman heb geschre-

ven, dan zou hg my misschien minder  oppervlakkig hebben 

gevonden. 

t sommigen de dwaasheid begaan van voegspecie met 

zout water  aan te maken, waarvan uitvallen der  voegen 

vroeg of laat wel het onvermijdelij k gevolg zal zijn, doet 

niets af op het feit, dat werk, door  metselaars op eigen 

hand uitgevoerd, over het algemeen minder van uitvallen 

der  voegen heeft te lijden dan dat, waarbij  bepaalde, door 

ingenieurs of architecten opgestelde, voorschriften of besteks-

bepalingen zijn in acht genomen. 

Als ik den schrijver  goed begryp, dan voegt en metselt 

hij  met enkel schelpkalk en zand in gelyke deelen ongeveer. 

Zulk e specie zou mij  èn om te metselen èn om te voegen 

veel te vet zijn, ook zelfs al is de schelpkalk in hare soort 

nog zoo schraal. Juist het gebruik van zulke vette speciën 

is in mijn oog de grootste oorzaak van de vochtigheid onzer 

hr.izen, want zulke mortel kan nooit door en door  hard 

worden, daar zij  te dicht is om tot in haar binnenste vol-

doenden toegang te geven aan de lucht, waaruit zij  het 

koolzuur  voor  hare verharding moet ontleenen. 

n het algemeen gebruik van zulke vette specie ligt — 

het zy hier  ter  loops opgemerkt — de oorsprong van den 

voorrang, die onze metselaars aan de schelpkalk boven de 

e steenkalk toekennen. r een — zy het ook 

zeer  gering — hydraulisch vermogen, dat aan de schelpkalk 

eigen ii , doet het bedoelde nadeel zich bij  deze kalk in 

mindere mate gelden dan bij  de nog veel vettere steenkalk 

Onze metselaars — ook z(j  die zich met lust en ernst 

op hun vak hebben toegelegd en erover  mede durven 

te praten — kunnen op dit gebied nog zeer, zeer 

veel leeren. Zij  kunnen met minder  geld veel beter  werk 

maken dan zjj  gewoon zijn te doen. k voor my ben van 

oordeel, dat, by gebruik van vette (schelp- zoowel als steen-) 

kalk , mortel van enkel kalk en zand in elk geval af te 

raden is. e ervaring heeft my geleerd, dat voor  opgaand 

werk, aan binnen- zoowel als aan buitenmuren, slappe bas-

terdtrasmortel van 2 kalk, 1 tras en 3 tot 5 zand eene 

uitmuntende specie is, en zoo ook voor  raap- en pleisterwerk 

aan muren en plafonds. 

t is dus 4 tot 7 deelen poedervormige stof op ] 

kalkdeeg, zegge 4 tot 6 maal zooveel als de heer et 

W A A T opgeeft en toch is deze specie nog best 

verwerkbaar. Zoolang dit het geval is, kan er  by mij  geen 

sprake zyn van te veel zand, mits de kalk hydraulisch zjj 

of door  toevoeging van het noodige tras hydraulisch ge-

maakt worde. h wil zeggen, dat zy het vermogen 

heeft om water  te binden en in kiezelzure kalk over te 

gaan. n is men op het punt der  verharding minder af-

hankeiyk van het koolzuur der  lucht en krygt in korten tyd 

vaste en droge muren. Een weinigje „theorie "  is ook voor 

den metselaar  waarlgk geen weelde. Beter is het dat hij 

zich rekenschap geve van het hoe en waarom, dan in den 

blinde oude gewoonten te volgen. 

Aan een in de door  mg aangegeven specie gebonwd huis zon ik 

verre de voorkeur  geven boven het door  den heer . W. . bedoel-

de, dat wel altij d een zekeren graad van vochtigheid zal behouden. 

h daar  aan is men ten onzent zoo aan gewoon geraakt, dat 

men het niet eens meer  bemerkt. Alles is betrekkelijk en ons 

vochtig klimaat is er  goed voor, om voor  zyne rekening te 

krygen wat in werkelykheid de schuld is vau de verkeerde 

samenstelling der  metselspecie. 

v. . . 

. 

Naar  aanleiding der  correspondentie in het vorig No. heb 

ik opgeslagen: 

. S m der  technische -

tur "  1890 en daarin, naast eene zeer  uitgebreide tydsclirif -

ten-literatuur , opgegeven gevonden het volgende werk, waar-

mede ik binnenkort hoop kennis te maken: 

.  „das Wassergas und seine Verwendung in der 

Technik"  Berlin 90 G & ) 

n die kennismaking kan voor my wellicht eene aanlei-

ding zgn gelegen tot nadere bespreking. 

Nog werd mgne aandacht gevestigd op eene interessaute 

verhandeling over  watergas, met tal van afbeeldingen toe-

gelicht, onder den titel van „Waterga s fdr  Beleuchtung 

sonst und jetzt"  von . . N in het Journal A" ' 

Gasbeleuchtung 1890 blz. 435 en 456: zg is overgenomen 

uit het Amerikaansche Gas-Journal. 

v. n. 

. 
Aubettedmgen worden tlechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

l V . 84 . 
Breda. e architect J . . , iu het koffiehuis de ü c u r s 

,io Breda: bet bouwen vau 3 lieercuhuizeu op een terrein gelegen 
,mi den Steenweg van Breda naar  Ginnekeu, ouder  Teteringeo, 
bestek en voorwaarden vanaf heden ter  inzage iu genoemd koff iehui» . 

. > ij genoemd arebiteet. 
. 8 uur . n van het St. Pietershof, in bet gewone 

lokaal hunner  vergaderiuge.i  : de onderliouds- eu vernieuwingswer 

'ken ran het St. Pietershof, over bet tijdva k eindigende 31 . 

1893, bestek ter  inzage bij  den r van bet gesticht. 

G 26 . 
. 10 uur . e genie, op bet bureel aan de t 

aldaar: bet d ten vau voorzieningen aan de schutsluis bij  het 
stoomgemaal te Uitgeest, als verbeteringen van inundaliemiddeleu 
in de stelling van Amsterdam, begr. .'  2280. Bestek ter  lezing 
eu verkrijgbaa r  vanaf hedeu nan gen. bureel, waar  levens inlicht , 
lerkrijgbaa r  zijn , de bilj . moeten aldaar  worden ingeleverd uiterl . 
24 Jan., nam. 3 uur . 

G 26 . 
Akkrun t (Fr. ) e architect F . , len huize vau den 

beer . : het bouwen eener  boerenhuizing c n. te 
Tenool, voor den W e l E d. heer 1. S. v. d. b te , 
bestek en teekeningen a f 1.25 verkrijgbaa r bij  gen. architect. 

Amsterdam. 2 uur . Aan bet bureel vau den prov. inspecteur 
der directe belustiugen, invoerrechten eu accijnsen: het onderhouden 
eo herstellen van de rijksgebouwen voor de invoerrechten en ac-
cijnsen te Umuiden, vanaf den dag der  goedkeuring van de aanb. 
lot eu met 31 . 1895. 

V t ï r a r e i i h i i g c . 2 uur . t gemeentebestuur: bet rioleeren van 
ten gedeelte vau den n Weg 

. 11 uur . t ministeri e van biniienl . zaken, aau het 
gebouw van bet prov. bestuur: het onderhouden van en bet doen 
vau herstellingen en vernieuwingen aan de leerschool en het 
teekenlokaal, beboorende bij  de rijkskweekschool voor  onderwijzers 
te , van den dag der  goedkeuring van de aanbesteding 
tot en met 31 . 1894, begr. f 1900. 

. 11 uur . t ministeri e van biunenl. zaken, aan het 
gebouw vau het prov. bestuur: het ouderhoudeu van en bet doen j 
<an herstellingen en vernieuwingen aau de gebouwen der  rijks -
academie van beeldeode kunsten te Amsterdam, vau den dag der 

g vnn de aanbesteding tot en met 31 . 1894, begr. 

. 11 uur . t ministeri e van binnetil . zaken, aau het 
gebouw van het prov. bestuur: het onderhouden van en het doen 
'au herstellingen en vernieuwingen aan 's s kweekschool voor 
«oedvrouwec te Amsterdam, van den dag der  goedkeuring tot en 

t 31 . 1894. begr. f 2000. 
. 11 uur . t miuisteri e van binnenl. zaken, aan bet 

gebouw van het prov. bestuur: het onderhouden van en het doeu 
'ao herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen genaamd de 
. Ppenhuize te Amsterdam, van den dag der  goedkeuring van 

* aaobestediug tot en met 31 . 1894, begr. f 4400. 

"arleni . 11 uur . t ministeri e vau binnenl. zaken, aan het 
w "»u het prov. bestuur: het onderhouden van en bet doen 

'*  ü e r s ' e" 'uge n cn vernieuwingen aau de gebouwen van het 
i n te , van deu dag der  goedkeuring 
*° »« «aubes ted ing tot en met 31 . 1894, begr. f 900. 

recht, 2 uur . e maatschappij  tot exploitatie van staatsspoor' 

bet̂ 60'  i * a U ' l e t ^eulraalbuteau bij  de e , bestek no. 590: 

de '\Y  V l * n * ' e n ijseren bovenbouw van de spoorwegbrug over 
f 116 30j'  b e t 8 t i l t ' ü , l s e m P ' a c e m e n t 's , begr. 

» i ? * ° " e ' 12 uur . t prov. bestuur: het uitvoeren van vernieu-
tuss  C n ' l c r ' te l l ingen aan den straatweg langs de , 

Z* i n d e U a l k b r u  e n d e Ongelukk ige 'Wi jk , begr. f 1800. 
, , n , e *  12 uur . t prov. bestuur: het leveren en inhaugen 
bi| a a*

e_e Pa »r ijzeren deuren voor  sluis no. 4 en van een ijzeren 

van eeuige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der 
e burgerschool te Winterswijk , van den dag der  goed-

keurin g van de aanbesteding tot en mei 31 . 1894, begr. 
f 1649. 

V t . r a v c i i h i i g e . 11 uur . t ministeri e van waterstaat, handel 
en nijverheid : bet onderhoud van bet rijkspost - en telegraafgebouw 
te Terneuze", gedurende de jaren 1893, 1894 eu 1895, begr. f690. 

's-Uravet l l iage, 1 uur t ministeri e vnn waterstaat, handel 
en nijverheid : het onderhoud van bet ri jkspost-en telegraafgebouw 
J.e , van den dag der  kennisgeving vau de goedkeuring der 
aanbesteding tot en met 31 . ̂ 895, begr. f 1020. 

G 28 . 
F r a n e k e r . e W e l E d. beer E . Feikema: bet maken van eene 

nieuwe bru g te Boer, gelegen over  bet kanaal , 
bestek en teekening ter  inzage bij  de Wed. r in bet 

d aldaar, in l . bij  G . a te Schalsum. 
's-Prinsenliagc. 10 uur . t gemeentebestuur: het vernieuwen 

der g over de rivie r  de Aa of Weerijs, onder  deze gemeente. 
U t r e c h t . 2 nur . t ministeri e van binnenl. zaken, aan het 

gebouw van het prov. bestuur: het onderhouden van eu het doen 
vnn eenige vernieuwingen en lit rsteilingen aan de gebouwen der 

l te Utrecht , vnn den dng der  goedkeuring 
vau de nanbesteding tot en met 31 . 1894, begr. f 8000. 

G 80 . 
A m e r s f o o r t . 11 uur . t gemeentebestuur; bet bouwen van 

eene openbare school voor  lager  onderwijs in de Beekstraat aid. 
. 10 uur . t ministeri e van binnenl. zaken, aan het 

gebouw van het prov. bestuur: bet onderhouden van en doen van 
eeuige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der -
hoogere burgerschool le , van den dag der  goedkeuring 
van de aanbesteding tot eu met 31 . '.894, begr. f 1912. 

G 81 . 

Alkmaar , 12 uur . t gemeentebestuur: bet maken van gebouwen 
voor  stokerij , kolenloodsen, cokesplaats en verdere ouderdeelen 
op de daarvoor  gereed zijnde fundeeringen, zoomede van afsliiitmuren , 
hekkeu enz., alles op en om het terrei n der  gasfabriek. Begr. 
f 34,000. 

Sas van G e nt (Zeel.) e beer J . B. Stevens, ten zijnen kantore: 
het bouwen van een jachtopzieuerswoning. Bestekken te verkrijge n . 
aan genoemd kantoor op werkdagen tusschen 10 en 12 uur , waar 
tevens teekeningen ter  inzage liggen. 

W i n t e r s w i j k . 12 uur . e heer  J . B. k J .Wz. op Grooters, 
t aldaar: bet bouwen van een nieuw woonhuis bij  de 

beslaande boerderij , li.-.stek en teekening vanaf beden op werkd. 
ter  inzage in genoemde boerderij , nanw. op den dag der  besteding 
's morg. 10 uur . n geeft de architect . G . r te 
Winterswijk . 

paar  ijzeren deuren voor  sluis no. 4 
"oor ophaalbrug no. 9 der , begr. f 23*25. 

G 27 . 
. 12 uur . t ministeri e vau binnenl. zaken, aan het 

'au i, bet prov. bestuur: het onderhouden vnn en het doen 
'̂flie m ' ? e n en vernieuwingen aan het w te 

ttiet 3 i ' , ! n n den dag der  goedkeuring van de aanbesteding tot en 

*mi e

 m b e r

I r  u u r '  " " e t ministeri e van binnenl. zaken, aan het 
"au het prov. bestuur: het onderhouden van en het doen 

A F L O O  V A . 
A p e l d o o r n . t bouwen van een nieuwen vleugel aan de -

oingschool aldaar. e .1. W . Wassink aldaar  voor f 11,949. 
A r n h e m . t onderhouden van het gebouw voor  het prov. bestuur 

van Gelderland aldaar, van den dag der  goedkeuring der  aaobestediug 
tot en inet 31 . 1894. e . v. l aldaar  voor f919. 

. t bouwen vnn kaï toren met bover.woniug en 
brugwachtersliuisje, en het afbreken van bestaande kautoreu aan 
den i aldaar. e J . Blok te 's-Gravendeel voor f 5968, gegund. 

' s -Grnve i ihage, t maken vau eeu gebouw voor  een ontsmetlings-
inrichtin g en bijbeboorende werken, op een teriein iu de Westduinen 
te Scheveniugen. e J . v. d. Elshout te Scbeveniiigeu voor 
f 7989. 

t ) t dnarstellen eener  begraafplaats met lijk -
en haarbuisje, ijzeren hek enz. e J . van m aldaar 
voor f 1847, gegund. 

. t afbreken der  beslaande en het bouwen van 
een nieuwe voorhuizing te . e . P. Blanksma te 
Jorwerd voor f 1950, gegund. 

n t onderhouden vnn en het doen van eenige 
herstellingen en vernieuwingen nan de s hoogere burgerschool 
te , vau den dag der  goedkeuring vnn de naubesteding 
tot en met 31 . 1894. e P. Vonk te n voor 
f 1871, i lem idem van de rijk s hoogere burgerschool te . 

e . J . t te n voor f 1 4 Ï 7 . 
n ) t bouwen vnn een tuinierswoning in de 

gemeente , genaamd ltusthoeve, voor den W e l E d. heer 
J . C . Flinterma n te 's.Grnvenhage. e J . n te r 
voor f 3100, gegund. 

t (Z. ) t bouwen van eene bouwmauswoning 

en daarbij  beboorende werken. e C . v. d. Cui j  J r . aldaar 

voor f 6300, gegund. 

http://Malki-i.it
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Nlentv Buiuen ) t leggen eener  diaaibrug met ijzeren j 
leggers op nos. 20—81, Zuiderdiep aldaar. e A. Niks aid. < 
voor f 608, gerund. 

n (N. Br.) t bouwen van een woouhuis voor den 
heer  A. A. Wolters aldaar. e P. Weijts te Berlicum voor 
f 3900, gepuud. 

Utrecht. t schilderen van materieel in gebruik bij  het brand-
wezen. Gegund aan J. P. C. Grolman voor f 127. 

Sloten. e levering der  machineriën voor de ccöperaii,,.,,; 
zuivelfabriek tc Wommels. e E. J. Smit en Zu te eiïuj 
voor  f C3S6. 

Wug-euiugen. t bouwen van een villa voor den beer  C, »„„ 
Eek. Gegund aan . de Vries aldaar  voor f 8220. 

W i l l e m s o o r d . t gewoon jaarlijkscb onderhoud der  dok-, sluit, 
en audere waterwerken van bet maritieme etablissement aldaar. 

e G. . van n te Amsterdam voor f 9950. 

. 

J A P A N L A K V E R F . 
beter  tegen de b u i t e n l u c ht bestand 
als vernis of ol ieverven. 

M O L Y N &  C o . , 
14 o t t e r d a m . 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

n en . 

E . (21) 

S. B R U I G O M , 

A. , 
T 131, , 

Venster- en Spiegelglas, 
N . 

S steeds , ï 

TENTOONSTELLIN G 

Een , N e d e r l a n d er 

van afkomst, biedt aan Nederlandsche 

industrieelen a ldaar le vertegen-

woordigen en hunne belangen zooveel 

mogelijk te bevorderen. 

, op franco aanvraag, te 

bekomen bij  de e van de Ambachts-

man, te  37. 

DE L i N T & G D „  R
E N N°. 39 N . Z , 

n van - en . 
Vraag dessins enz. 

Carbolineum 
* p „Heptun"  *t * 

beste merk , dringt diep in de poriën 
en geeft een schoone notenbruin kleur, 
conserveert het hout buitengemeen, zeer 
aanbevelenswaardig. 

A . W . A N E N , 
Chemische F a b r i e k , 

ltl. 1 . am n ) 

Agenten voor Nederland: j50) 

. , . 

C R E O S O T E E R - eu 
. 

k van g tegen , 
 in 

1 
. S , 

i l6 )

T 
,JOSSON & Co." 

F V  (GEE 

voor  Nederland en n 

A. E. , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: ,  No. 118. 
„ , A . E . ,

Simonzstraat 74. 1 

F O L K E R S & Co. 
middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwai i ivor inin g enz. 

E n g e l s c h e e n B e l g i s c h e A A U E . 

e aanvoer

i n v e r s c h i l l e n de dessin6' 

Merk: '' öckerhoff  & Siihne- tyjXTJSfr^ 155Ï , T 

EN 

n T

: t Bevan &  Stnrge. 

. N - | | 
STEENEN. = 

(511 . — G 2 9 . 

EN E 

B O ü W  A T E  A 

V r a a g t p r i j s 
voor  Venster- en Spiegelglas 

i n alle soorten. 

G e b o g en G l a s, etc. 
b i j 

II. II. W O L V E K A M P , 
 O T T t  A . (48) 

Specialitei t in ha rdg laze n S C H O O L B O R D E N . 

d e g r o e v e n i V n n r v a s t e S t e e n-
/

te Ander i inc h a/d , 

leveren sedert 1851: (8) 

op strengste keur  verder: 

- of ; V 
\ >  s l ! | \ beste en goedkoop-
ste N voor  Tuinen, Terrassen, 
Tninsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

Wed. N. S. A . s & Co., 
 E \ 11. 

P r o e f s t a t i o n v o or  B o u w m a t e r i a l e n , 

h en Chemisch k van . 
Bepaling der  breekkracht, weerstand tegen doorbuiging van 

profielijzer  en staafijzer. rail s enz. 
T a r i e v e n o p a a n v r a g e v e r l c r . j g ' b a . a . r . 

S T O O
en  voor 

N 
N A A

-

SPIEGELGLA S 
. adres. 

Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt 

Fabriceeren Vuurvas t e Steenen, 
Platen, , Scheggen, T r o t -
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogelyken tyd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. '17) 

, 
Prima kwaliteit , zeer  gevoelig, 

rol 0 r  . . . f 6 .-

„  0.75 X 10 r . . . f 4.-

. J. T. , 
Schrijf- en Teekenbehoe/ten, 

V E  F. 
e F is geheel gereed 

voor het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Z(j  is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a 11 e s t e n gaarne 
verkrijgbaar . 

, 
(ii) k . 

e P o r t l a n d - C e m e n t - F a b r i e k 

te A m ö n e b u r g bij  « . 

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-verin ogen der  Fabriek: 500.000 vaten per  jaar. 

s in de voornaamste steden. 

STAATS-

. 

E 

N 

E 

hoogste 
«aiierschei-

* n * in den 
""ernatio -
" alen wed-

, t r  te 
*rr>hem 1879 

(32) 

! 
1880, 

van 
Verdienste 

Weenen.1873 

Offenbach 
. 1879. 

Eerste pr(j i 
voor  uitman-

tend 
fabrikaat 

i 1870. 

J. VAN T 
J 

T E 

M A A S S L U I S . 
is er  geheel op ingericht om 

alle soorten van -

N met den m e e s t en 

s p o ed tot zeer billijke prij-

zen te leveren. 

d .u.ibevolen 

voor het drukke n van 

met daarbij  behoorende 

. 
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 . ü l . l . r i i . V e r n i s s e n, 

roor - en , 

, , 

en alle aanverwante artikelen. 

6if.  & Co., 
T 132, (5) 

. 

TOWTELUH  NlTMlLE RujOKII  I j ^ R C H I T E C T U R Ae 

S p i e g e l- en Vens te rg las, 

, , 
Cathedraal-, , Geribd-, 

 Geruit-, Gegroefd-, Carri-, 

W , 

, ,  en -

Gt  A S. 

. 
Geslepen en andere N en 

. 

GEBOGEN S en . 

- en Patrijspoortglazer, 

(25) . 

, . 

E G van den termij n voor  aangifte van inzendingen 

ultimo Januari a. s. 
Namens de Commissie, 

W. J. N. , Voorzitter. 
A. , Secretary. 

All e soorten van 

en 

WERKTUIGE N 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

J. D. S & Só . 
te n ) 

Gevestigd in 1*22. (55) 

 Vraagde geïllustreerde t 
welke wij  U gratis en franco toezenden. 

Houtbereid in g tege n bederf . 

, 

levert pask laar  gekyan iseerd 

(rot - en zwam vri j ) (13) 
B.i-!(  \\ « . . Schilt tingelt. 

, , 
l \ , enz. enz. 

LEONARD SLIGCBER, Monnickendam . 

E S EN , 
ni i i i i i i i i i i ' i i i l fabrikaat en b l l l t l k e pr i j s . (29) 

Nederlandsch e Verzinkfabriek , 
V A N N & C o. -

N 

, 
E 

- en Zijbekleeding, 

, aEBOUWEN, 
, , , , -

N voor tropische producten, E N voor Steenovens 
en f lie vloeren, E N speciaal ter  vervanging v«n rif -

n voor  steenovens, enz. in alle afmetingen en voor  alle doeleinden, opgestelB 
in  of ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemnnW 
in enke le dagen. , ook gegolfde -

N en N worden opgemaakt voor  elk gevraag* 
doel. E S ter  bezichtiging. 

 op aanvraag franco en gratis. 

A G E N T E N . 

V. & . A . V A > E . -

e n e n 
f 1.75 per . geheel gereed afgeleverd f 2.70 per  *

H . 

A d t e r i e u t l é u iu dit blad kuiten van 1—5 regels 

(O cents, iedere regel meer  10 cents. Groote letters naar 

plaatsruimte- l plaatsing wordt slechts tweemaal 

berekcinl. 

Uitgevers i 

J. VAN T &  ZOON, 
. 

A l l o ariverteaatiëaa iu l t ! A opgenomen 

worden i r ra t i n geplaatst in U , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, enz. 

J. A . V A N , . 

E  V A N G & 

B A U E  T E . 

Geene snelpersenfabriek ter  wereld kan wijzen op eene 

zoo lange reeks van jaren van zelfstandig bestaan, op zoo 

vele tjjdperken , die de constructieve inrichtin g der  snelpers 

sedert hare eerste uitvoering door  haar  uitvinder

O tot haar  tegenwoordigen staat van volmaaktheid 

heeft doorloopen, als de snelpersenfabriek van O 

&  BAUE  te Oberzei 1. 

Oberzell, een voormalig klooster, dat in 1817 door 

O na zijn terugkeer  uit Engeland van den 

punt van bedrjj f aanbieden, in vergelijking met fabrieken, 

die meer  nabij  de hoofdpunten van het verkeer  opgericht 

z(jn, aan den anderen kant biedt die ligging groote voordee-

len aan, voornamelijk met betrekking tot de werklieden-

bevolking. 

e vermaardheid, die de machines van O &  BAUE

door  hare groote nauwkeurigheid hebben verworven, is 

hoofdzakelijk gegrond op de opleiding en de ontwikkeling 

van het werkliedenpersoneel. 

Verandering van personeel komt te Oberzell zelden voor; 

de plaatselijke verhoudingen verbinden de arbeiders aan 

de fabriek, de fabriek aan de arbeiders. 

1 
>j x^'X 

1 s 

Fig. l . Enkelvoudige cylinderdrukmachine van 1811. 

staat w 
j e jj  e i d ingekocht, ligt in eene schoone landstreek aan ; t jongere, tegenwoordige geslacht, waaruit vele voor-

j j j *  l n '  °P een uur  gaans afstands verwperd van de treffelijk e werklieden voortkomen, zijn voor  het meerendeel'de 
elÜke bisschopsstad Würzbur g met hare vele torens. | kleinzoons van die, welke sedert de jaren 1817 en ' 18, dus 

°8e Oberzell in zijne ligging eenige nadeelen op het j voor  75 jaren, onder O in de fabriek dienst̂  
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bouten, zoodanig dat de pyp niet in dit blok kan draaien. 

n plaatst nu aan elk eind der  ribben of van het klemblok 

een man; deze tracht ri b en pyp rond te draaien en te doen 

zakken, terwij l de ander  tracht de massa in de pijp tot 

modder te maken. Wanneer de eerste 2 pijpen in den grond 

zijn, komen er  2 boven op, zeer  soliede aan elkander ge-

soldeerd; de andere man gaat op eene schraag staan om 

alles weder  dun te maken, terwij l de twee anderen de py'p 

omdraaien en doen zakken. 

s de derde of vierde meter  gelgkgronds, en wil de 

pyp niet meer  zakken, dan gebruikt men den puls met 

pulsstokken en haalt het zand eruit en de pijp zakt verder; 

het wordt hoe langer hoe zwaarder  werk, doch het gaat 

toch en na twee of drie dagen heeft men de diepte van 

7 of 8 of ook wel 9 . bereikt. 

Voor ik verder ga, willen wij  eerst zien wat een puls 

is: een puls is een roodkoperen cylinder, 60 of 70 . 

lang en 5 of 7 . wyd, met stalen rin g van onderen, 

om den grond en de steentjes door te stooten, in den rin g of 

daar  vlak boven is eene klep, welke naar  boven opengaat; 

aan het boveneind is een beugel met verdikt gedeelte van 

best ijzer, waar een schroefdraad in is gemaakt: in deze 

schroefdraad koint eene schroef van 2 . dikte, welke met 

2 veeren tegen eene lat, dik 3 X 4 , geklonken wordt, 

waarbij  men zorgt dat nergens kanten zijn en alles glad en 

schuin afgewerkt is voor het haken onder  de pijp; de stukken 

zijn 2 tot 4 . lang. n schroeft de puls aan de stok, steekt 

deze in de pijp en vult de puls met zand, is hij  vol, dan 

haalt men de puls op, giet hem leeg, er  weer in en vol 

en zoo vervolgens, totdat men denkt, dat men zoo wat op 

de diepte is en geen water  meer  behoeft toe te voegen 

om alles sam of modderig te maken, wat een bewijs is, 

dat men waterhoudend zand heeft. 

t uien geluk, dan vindt men weer  rivierzand en ook 

alle kans op goed drinkwater . 

t uien op steen of grind, waar  men niet doorheen 

kan komen, dan licht men alle pijpen eruit en begint men 

1 . verder  en probeert hetzelfde. 

Wanneer de pijp de diepte heeft, zet men er  eene'dubbele 

pomp op, zooals wij  die gebruiken voor het leegpompen 

van kelders, in den geest als eene kleine brandspruit , aan 

eiken hefboom een man, en nu bedaard pompen, zeer  kalm, 

anders woelt men den grond te veel los. 

Eerst komt modder, dan water, zeer  dik, dan gewoon vuil 

water, dan troebel en na twee of drie dagen geeft de püp 

of buis helder  water. 

Wanneer nu de gewone pomp gesteld is, herhaalt men 

dat pompen nog eens, totdat men denkt dat alles goed is 

en het werk is af voor  den puttenmaker. 

Om de waterpijp wordt een gat gegraven en men met-

selt daaromheen een rond pntje, 1 . wjj d en 1.50 . diep, 

en onder den grond afdekken met eene houten lijst of hou-

ten luik naar  men wil ; wanneer de wel zand opgeeft, de 

put nog eens op te ruimen en het zand er  uit te pulzen; 

doch dan gebruikt men bij  voorkeur een put van onder 

dicht, dus geen klep, zoodat het zand boven in den puls 

moet komen; het aware zand drijf t niet, het lichte wel en 

dat moet weg, ook de grind blijf t in den pat, waar  het out 

te doen is. 

t men goed water, doch geeft de pomp telkens drijf , 

zand op, dan neemt men een emmer grind, niet t« groot 

en werpt dit in de pyp, wat al zeer  veel doel treft . 

e put is zonder  moeite gemaakt, in een volgende 

zullen wij  zien, hoe men putten kan maken tot 40 . diepte 

op deze manier. 

Voor deze soort werk zyn weer  vakmannen, evenals de 

pnttenmakers. 

t U dit ter  plaatsing waardig keuren, dan zal ik 

trachten duidelijk te maken, hoe men bijna onoverkomelijke 

bezwaren kan oplossen. 

Na beleefde groete,

Arnhem, Januari 1893. S. . 

N a s c h r i f t . 

Naar  aanleiding uwer  vragen in 't nummer van 21 dezer 

is dienende: 

No. 1. t elke kuip op hare plaats blijf t zitten en ik nog 

nooit gezien heb, dat er  een zakte. t zand is vochtig, het 

kuiphout droog en dus genegen om grooter te worden en 

dringt hoe langer hoe vaster  tegen de wanden van den put. 

No. 2. e grond blijf t staan en 't timmeren is niet zoo 

erg als U denkt, één nagel is voldoende. e duigen dragen 

zuiver  tegen den grond, dus van drillen is hier  geen sprake. 

e kunst is juist, om 't zand zoo weg te steken, dat de 

duig er  zuiver  tegen past. 

No. 3. t de grond afkalft of uitschiet heb ik nooit 

gezien, maar als de puttenmaker  denkt, dat de grond uit zal 

schieten, gebruikt hy halve kuipen om dat te voorkomen. 

No. 4. e kuip wordt van onderen 6 a 7 . in 

diameter  wy'der, om de volgende kuip en eikenhouten band 

of teen te kunnen bergen. e maten,'  welke ik heb opge-

geven, zyn zuiver, doch in de practyk maakt men 't eene 

wat grooter en 't andere wat kleiner, hetgeen afhangt van 

de bekwaamheid van den puttenmaker. 

No. 5. e opname is de afstand van den zuiger in rust 

tot zyn hoogsten stand by eene gewone opheffing van den 

zwengel en wordt zoodanig ingericht, dat men in 12 of 13 

slagen een gewonen emmer gevuld heeft. n wordt nog 

al zorg besteed, daar U wel kunt denken, dat eene kolom 

water  hoog 12 a 15 . eene heele vracht is en men eisckt, 

dat een kind van twaalf jaar  evengoed een emmer  w»t e r 

moet kunnen pompen als een gewoon dagloouer. 

, E E N W -

. 

n de houtwol bezitten wy voorzeker een voortreffelij k 

verpakkingsmateriaal. Even zoo goed, maar  voor  fijne zachte 

tafelvruchten, zooals perziken, druiven, aardbeziën, e" z' 

beter  geschikt zyn de celstofwatten. Zy zyn het voortbreng» 

eener  hoog ontwikkelde techniek en men kan haast niet ge'°° 

ven, dat uit de stammen van pynhoomen en vuehten «en« 

helder  witte stof, aoo zacht als zyde kan worden verkreg* 

e celstofwatten worden uit de, door  koken met Ü * * 

zure kalk van hars en onreinheden bevrijde houtveze 

door  e e l i e bijzondere, geoctrooieerde methode verkregen. Zy 

get er  uit als eene zyde- of spinnenweb-achtige, zeer  dunne 

jtof, "li e samengeperst eene weeke watten-achtige massa 

vormt. Ook voor de verzending van levende bloemen en 

kransen vormt het nieuwe product een zeer te waardeeren 

materiaal. e watten worden namelijk tusschen de bloemen 

en bladstengels ingebonden en vervolgens met een weinig 

water  besprenkeld. r  het verbazend vermogen tot opslur-

pen van water  der  celstofwatten — 12 tot 14 maal haar 

eigen gewicht — vormen zy een vochtig koel omhulsel, 

dat de bloemen eu kransen lang fiisch doet blyven. Ook 

voor  chirurgische doeleinden, het verbinden van verwondingen, 

enz. <s voor de celstofwatten eene goede toekomst te 

wachten. Verder  worden zy reeds veel gebruikt tot het 

inpakken van fijne glaswaren, porcelein, fleschjes met reuk-

waren, zeep enz. 

e uitvinder en maker  der  celstofwatten is de fabrikant 

J .  te Niedernhausen in den Taunus (Bezirk 

Wiesbaden); hy maakt ze in drie verschillende soorten. Voor 

bet inpakken van ooft is No. 3 (pry's per . ongeveer 

/ 0.60) het best. 

 ƒ. Obst u. Gartenb.) 

 01' T T E . 

. 

Als een goede manier  om amarilpapier  op houten schjjven 

enz., te bevestigen, beveelt het Centr.bl. f. Opt. u.

het volgende aan. n bestrykt de te bekleeden oppervlak-

te van het hout met zeep, liefst zoogenaamde harszeep, zonder 

er  hard op te drukken, legt het papier  erop en rolt het 

oppervlak, om het papier  gelyk aan te drukken, over  eene 

buis. t amarilpapier  hecht dan ter  dege vast op het 

hout en laat in de warmte niet los. 

e manier van werken heeft op die met alle andere 

plakmiddelen, zooals lym, was enz. dit voor, dat er  geen 

drogen bij  noodig is en dat men dus het instrument dade-

lijk na het opbrengen van het amarilpapier  kan gebruiken. 

N E N . 

J. B. te . Bestaat er ijzercement, geschikt 
Wo>" export naar  Waar is dat te krijgen of welke 
"  ie samenstelling ? 

k zie geene kans deze vraag te beantwoorden, althans 
"'et zooals zy daar  staat u afwachting of misschien een 

e r lezers dit kan, wensch ik op te merken, dat eenige 
'̂ lichtin g van den aard van het werk, waarvoor  dit cement 

t wordt, my niet overbodig toeschijnt. 

W. C.  te Amsterdam. Welk boekwerk zoudt 
"Waden aan iemand, die naar Oalifornië gaat, om 

echten te kweeken, en door zelfonderricht op de hoogte 
Vt<®cht ie komen met de gebruikelijkste en eenvoudigste hout-
^!' Wr'"">  ' ,e'"  ^ a a r , n e '  eventueel te bouwen schuren 
" ''odsex van pas hunnen zijn ? 

 meen (J niets beters te kunnen aanbevelen dan het 
» «ndbuch des landwirthschaftlichen Bauwesens mit Ein-

uss der  Gebaude für  landwirthschaftlichen Gewerbe von 

W  ! , Baumeister  und t an der . land-
nschaftiichen Akademie zu Proskau, g 1867, E. A. 

S Ï 1 « A N N . 

B. S. te  Naar  aanleiding Uwer vraag omtren t 

het boren van gaten in lood, deelde . . C.  mij 

mede, dat dit zeer  goed gaat met eene boor  vau massief 

rond staal, in het oppervlak waarvan twee evenwijdige spiraal-

vormige gleuven zyn uitgedraad eu die vau onder  vau eene 

schroefpunt is voorzien, geheel in den trant der  kieine 

handboortjes, die men in gereedschapdoozen aantreft. e 

bezitten in deu regel echter  slechts ééne spiraalgleuf. 

Omtrent hetzelfde onderwerp kwam by den uitgever het 

onderstaande schrijven in. v. . . 

 Heeren J. van der  & Zoon. 

Als antwoord op eene vraag in de Ambachtsman van 

21 Jan., raad ik den heer B. S. te r  aan, voor  het 

gaten boren in lood te gebruiken de zoogenaamde Centerboren 

en daarby seepsop te ho. den. 

Wil t s. v. p. dit in liet volgend nummer zetten. 

UEdd. 

W. te A. 

. 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

 \ A : 80 . 

Amsterdam. e raad vau beheer vau de stadsschouwburg-

maatschappij  : het leveren en plaatsen van waterleidingen voor 

vechtwater  ca duinwater  in deu in aanbouw zijnden stadsschouwburg 

op het e plein aldaar. 

's-Gravenhage. 11.30 uur. t ministeri e vau waterstaat, handel 

eu nijverheid : het onderhouden van en bet doen van herstellingen 

eu veruiruwiugen aau de gebouwen der  rijks-hoogere burgerschool 

te Gouda, van den dag dei goedkeuring van de aanbesteding lot 

cn met 31 . 189*. Begr. f 1550. 

. 10 uur . tiet ministeri e van waterstaat, handel eu 

nijverhei d aau het gtnouw vuu het prov. bestuur: het ondernoudeu 

vau cu het doeu van eenige vernieuwingen en herstellingen aau 

de gebouwen der  rijks-kweckschool voor  ouderwijzers te , 

vau den dag der  goedkeuring van de aanbesteding tot en met 

31 ü e j . 1894. Begr. f 1590. 

t 1 . 
Sprang (N. Br. ) i uur . n de Consistorie der  Gereformeerde 

Gemeente.' het bouwen van een kerkj e met ameublement. Bestek 

eu teekening ter  inzage bij . v. Vuren, Tramstation aldaar en 

verkrijgbaa r a f 0.50 bij  G . vau Wijle n aldaar  eu bij  A . Ueiueveld, 

Breeds n te 's , bij  wie ook teekeningen a f 1.96 

eu inl. verkrijgbaa r  zijn . 

n \ t; 2 . 

Chariots (X. '*. ) 12 uur. t gemeentebestuur: het graven van 

de uoodige beerputten met beschoeiing en liet bestraten met keien 

eu kliuker s vau het terrein om die putten, met eeuig bijkomend 

werk, alles iu de r ouder de gemeente Charlois. t 

bestek met teekeuing ligt ter  inzage ter  secretarie der  gemeente, 

iul . geelt de architect. 
's-Gravenhage. 2 uur. t gemeentebestuur: het afbreken vao 

den opstand met toebehoareo vau de gemeente- en garnizoeuszwem-

school aau het l te Scheveniugen. 

. 11 uur . t ministeri e vuu binnen1, zaken, aan het 
gebouw van tiet prov. bestuur: het ouderhoudeu vau eu het doen 

van eenige herstelliugen eu vernieuwingen aan de gebouweu van 
het paviljoen „ W e l g e l e g e n"  aldaar, vau deu dig der  goedkeuring 

tot en met 31 . 1894. Begr. f 8000. 
. 11 uur. t ministerie van binnenlandsche zaken, 

aau het gebouw van het prov. bestuur: het onderhouden van eu 
het doen vau herstellingen en vernieuwingen aan de rijks-museum-

gebouwen en het daarom gelegen plantsoeu te Amsterdam, benevens 
bet uitvoeren van bijkomende werken, ged. Je jaren 1893 en '91 
iu 3 perc. Begr. pero. 1. f 15000. perc. 8. f 15000. 
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Uithoor n ) l bestuur  van deu Noorder : 
1. bet make  van een steenen brug met vleugels en ijceren leuning 
over de t in gemelden polder, 2. bet onderhouden van 
alle kunstwerken en gebouwen den polder  betreffende, voor  den 
tij d van 3 jaren. 

G 4 . 
Ammerstol (Z. ) 10.30 uur. t gemeentebestuur: bet bouwen 

fan eene onderwijzerswol ing op houten paalfundeering. Bestek en 
teekening liggen vanaf bediu ter  gemeente-secretarie ter  inzage 
en zijn vanaf dien datum a f 1.75 verkrijgbaar ter  gemeente-
secretarie eu bij  den architect, den beer  C. Broere . te Nieuw-

, waar tevens in), te bekomen zijn. 
Ammerstol (Z. ) 12 uur. e architect J . J. r  te Ameide, 

in bet koffiehuis van den lieer  A. Natzijl : bet bouwen van een 
woonhuis met toebebooren, voor den heer P. Zanen Cz. aldaar. 
Bestek en teekening vanaf heden ter  inzage in bet koffiehuis vau 
den heer P. n Jz. te Ammerstol, aanw. 1 Febr., '» roorg. 
10.30 uur. . bij  den architect. 

G 6 . 
Audyk ) 2 uur . t gemeentebestuur: het vergrooten der 

openbare scholen no.  en 3 dier  gemeente, benevens het maken 
en leveren van bet vereischte ameublement. Uestek met teekeniug 
a f 2 verkrijgbaar ter  secretarie. . geeft de architect . Zwa-
german Pz. te Bovencarspel. 

. 3 uur. e bouwkundige A. van , in 
het Eiodbovens koffiehuis: het bouweu van eeu beerenhuis. Bestek 
en inl . bij  genoemde bouwkundige verkrijgbaar . Aanw. 'sm. 11 uur . 

G 7 . 
. 1 uur. l gemeentebestuur: de wederopbouw 

van loods V  der  handelsinricbting op Feieuoord. 

 14 . 
Br ie l le . 12.30 uur. t bestuur van het waterschap van de 

Noordsluis, in het botel van : het maken van de gebouwen 
en bijbehoorende werken voor het stoomgemaal in de Vestinggracht 
aldaar. Begr. f 30,330. 

Utrecht . 2 uur. e maatschappij  tot exploitatie van staatsspoor-
wegen, aan het centraalburean bij  de e , bestek . 595: 
bet maken vnu gebouwen en inrichtingen en daarmede in verband 
staande werken op hel station . Begr. f 235000. 

Utrecht . 2 uur . e maatschappij  tot exploitatie van staatsspoor-
wegen, aan het centraalbureau bij  de e , bestek nr. 506: 
het maken van een reservoir  gebouw met waterleiding en eenige 
diverse werken op bet station Utrecht. . f 25.840. 

A F L O O  Y A N . 
t'ortgene (Zeel.) t herbouwen der  door  brand vernielde 

graanschuur, op de hofstede bewoond door  A. N. d onder 
Colijnsplaat. e . . T. d. e aldaar  «oor f 9500. 

Uroniugen. e verbouw van de St. . e 
N. Perquin te Berkel voor f 132.136, nog niet gegund. 

's-Uraveuhage, t maken Tan eenige grafkelders op de algemeene 
begraafplaats. e J . . de Swart en Zn. aldaar  voor f 939, 

's-Uraveuhage, t verbouwen van- en het verrichten van 
eenige herstellingen aan het postgebouw met directeurswoning te 
Eindhoven. e J. Boogaarts te Woensel voor f 5374. 

Uil legom, t bouwen van een woonhuis voor  den heer  W. k 
te . e J. Goosen aldaar  voor f 8982. 

, t maken en inhangen van zes paar  ijzeren deuren 
en bet maken van 12 rioolschuiven voor de in aanbouw zijnde 
schutsluis, deel uitmakende van de uitbreidin g der  sluis, en haren-
werken te . e F. s en Zn. te Alblasserdan 
voor f 341,490 en voorwaardelijk voor f 338,490. 

. t auioveeren en weder  opbouwen van een woonhuis 
aan de Gastbuisrest en 1 aan het n . e . 
vaa Es voor f 4789. 

n (Qeld.) t bouwen van een schoolgebouw en men. 
bilair . e . s te h voor f 14,385,70. 

Nieuwerkerk (Zeel.) t bonwen van een nieuw woonhuis, 
graanschuur en varkenshok. e . o aldaar  voor  f 2198, 
gegund. 

Nijmegen. t maken vnn een overdekte standplaats voor 
vuilniskarre n op een aan de gemeente behoorend teriein aan de 
Tweede Walstraat. e J. S. Grandjean en W. . Thunnissea 
voor f 2085, gegund. 

Nederhorst den Berg', üe verbouwing van het perceel, gelegen 
aan de Voorstraat, wijk A. no. 70 aldaar en het uitvoeren »sn 
bijkomende herstellingen. e C. Th. Plaat te Weesp, voor 
f 2150, gegund. 

St. Phil ipsland (Zeel.) t verbouwen der  school in den Anns 
Jacobapolder en de levering der  daarbij  noodige meubelen. e 
voor  perc. 1.  van der  Welle c.s. te St. Anualand voor  f8421, 
voor  perc. 2. . s te Steenbergen voor f 580, 

Slceiivrijkervfold , t verbouwen van het voorgedeelte van het 
buis bewoond door  J. Woud aan den g gem. Blankenham. 

e . Visser te e voor f 1949, gegund. 

E N . 

z 

S 
-

bf 
08 
t 

, 

bekroond op de tentoonstelling 

te Amsterdam 1 8 8 3, 

N 

N 
VOO  (52) 

- & . 
Vertegenwoordiger toor Nederland: 

r A. Bleeker, . 

V u u r v a s t e S t e e n-
Wed. N . S. A . B r a n t j es & Co., 

. 

Fabriceeren Vuu rvas t e Steenen, 

P la ten, , Scheggen, T ro t -

toirtegels, Smel tk roe ie i i, etc. 

n in den kortst mogeljjken tij d 

voorwerpen van vuurvaste steen voor 

technische doeleinden naar  teekening of 

„odel . (17) 

J . 

J 
T E 

. 
is er  geheel op ingericht om 

alle soorten van -

N met den m e e s t e n 

s p o ed tot zeer billijke prij-

zen te leveren. 

d aiabevolen 

voor  het drukke n van 

met daarbij  behoorende 

TEEKENINGEN. 

Wegens verandering van affaire 

T E P een goed beklante 

een voor  u i t b r e i d i n g vatbare 

 in 
- en , 

die met klein bedrijfskapitaal een flink 

bestaan kan leveren. 

Te bevragen by . E 
, 

V E R F . 
e F is geheel «ereeA 

voor het gebruik en bezinkt of verhaf 

nooit. Zij  is gemakkelijk in het gebrniki 

duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten 

verkrijgbaar . 

, 
(11) k vZ-"* ' 

A. , 
T 131, , 

Venster- en Spiegelglas, 
N , 

S steeds voorradig, g 

Stoom J a l o u s i ën k 
V O O

n en . 

E . (21) 

S. , 

ARCHITRAVEN 
en , 

volgens b e s t a a nd of op tegeven 

profiel , levert franco de Stoom-hout-

zagerij en Schaverij van 

11. W.  & Cu. 
te  (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijscourant op 

aanvraag gratis. (12) 

JAP A N L A K V E R F , 
beter  tegen de b u i t e n l u c ht bestand 

als vernis of ol ieverven. 

N & C o ., 

 J o 11 e r d a , 111. 

IUNT&U . 
E N ff. 39 N.Z., 

n van - en . 
Vraag dessins enz. 

¥ Asphalt-

^ s p h n l t - . 
buitengewoon stevig, 

duurzaam en aanbevelingswaardig. 

\ - W . , 
" E t E  am n ) 

_ Agenten vo>r Nederland: (50) 

. , Wormerveer. 

V e e n k a d e « 5 1, 5 2 e n 5 3 , N o o r d w a l 6 6 , 

E 1ST . 
E N 

van F r a n s c h e , E n g e l s c he en e . 

A N en . 

 YAN N EN A A i . 

S t o om - en . — . 

l in alle fijne . 
G E E N E E J 

Eng-elsch Teakhout, 
te leveren in b e s t ek a f 2 1 0 . —, aan p l a t en a f 165.— . 

Verder  alle bestaande N geregeld in de -

zijnen aanwezig en b i l l i j k te k o o p. (37) 

r S F te 

's-Gravenhage is uitgegeven: 

Toegepaste Scheikunde 
VOO N 

n en , Verfstoffen, 

Smeermiddelen, Water  tot ketelvoeding 

en voor  algemeen gebruik, 

. S. , 
Hoogleeraar aid.  Scliool tc Deljl. 

T G VAN 

. . U  A s . li,- , c. v. V 

E N en V. . 

Een dl. roy. 8" . t 5 Tabellen. n lin. band. 

8 . . . f 4.25. 

Carbolineum 
uit de Chemische Fabriek van 

J. N & , 

(in vaten van  1 0 0 en 2 0 0 kilo 

en in blikken van 3 0 kilo.) 

is s teeds v o o r r a d i g bij  en wordt 

sedert j a re n voor de landsgebouwen, 

de genie, vele gemeenten en particulieren 

geleverd, door (24) 

. , 
lleerenirracht 335, . 

LEONARD SLIGCHER, Honnickendam . 

? 

Il, 
Ax 

E S EN . 
i i it in nut e nd fabrikaa t en l>i 11 ij  k c p r i j s . (29) 
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GREVE ' 5 

F i i m  Gt. . U t r e c h t . 

is heter  « l ekkend, i i jner , witter  en heter 
k lcurhoudei i d dan eenig ander; 

is bekroond door  den . Schi ldersbond; 
Tentoonstelling van e Schilderkunst, 
Arnhem 1881 ; attesten van ervaren schilders 
uit alle oorden van ons land en daarbuiten, wor-
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door  tal van , Geineente-
Architccte n en andere Autoriteite n in hunne 

_ _ _ _ _ _ | _ bestekken voorgeschreven; 

 1 11  wordt, tot waarbor g van echtheid, zuiverheid 
en (toed gewicht, nooit anders afgeleverd dan 

 U U  in vaten voorzien van /egel, t en Fm-
U U U l i  hrieksmci'k , welke allen wettig zijn gedeponeerd, 

wordt steeds op de strengste keur  geleverd, des-
verlangd met certificaat van oorsprong. 

n leze de waar-deerende artikeis over  dit t in het „&' . V . d. " 
dd. 31 Jan. 1887; in de - en "  dd. 1 i 1887; in de 

' dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de „ S c h i l d e r "  dd. 1 i 1889 ; in de 
„ O p m e r k e r "  dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890 ; in de „  Ambachtsman' dd. 8 
Febr. 1890, en in het „ B o u w k u n d i g Weekblad"  dd. 5 . 1891. (27) 

 bij alle soliede n en .  & L O O S, . . 

, V e r n i s s en 

-oor - en , 

, , 

en alle aanverwante artikelen. 

 &  Co., 
T 132, (5) 

A . 

(Zonder

S voor E , , 

, enz., van 22-24 gld. 2. 

All e soorten van 

Z A G E N 

WERKTUIGE N 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

te n ) 
Gevestigd in 1822. (55) 

W/*W Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wy U gratis en franco toezenden. 

(Dl 
T E ' 

gangen 1840 

voor  f 320.—, de jaar-
1882, <'li s Vl« , 

l icvu c g é n é r a le de ' architecture, 
welke nieuw /'  060.— gekost hebben. 

e jaargangen 1840—1866 zijn in-
gebonden. t werk is ook in ge-
deel ten te koop. 

, '  Architectur e 
du V au  s i è c l e, in twee 
f l i nk e po r te feu i l l es. t nieuw 
ƒ210 .— gekost, nu te koop voor  f 100.—. 

Beide werken zijn zoo goed als nieuw. 
Adres let. P, aan het Bureau van dit blad. 

Word t g f e v r a t t ö f t l een 

aan bovengenoemde inrichting , om onder-
wijs te geven in de prakt i j k en theo-
retische heginselen van de 

STOOMWERKTUIGKUND E 
Vóór 12 Februar i 1803 zich per-

soon 1 ü k by den ondergeteekende aan 
te melden. 

Adr . J . van Achterborg , 

11 

T 
JOSSON Sf C o . " 

F V N  (GEB 
voor  Nederland en n 

A. E. , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: ,  No. 118. 
„  A. E. ,

Simomstraat 74. (181 

 t
Spiege l- en , 

, . 
Cathedraal-, , Geribd-. 

 Geruit-, Gegroefd-, Carre-. 

W , 

, ,  en * 

Ci  . V 89. 

. 
Geslepen en andere N en 

. 

GEBOGEN S en . 

- en P a t r i j s p o o r t g ' a z e P ' 

(25) . 

, -

A R C H I T E C T U R A 
H G E D E E L T E . 

u iu dit blad kusten na 1—5 regels 

jO w n ts, iedere regel meer  10 cents. Groote letters naar 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

bgtkcod. 

Uitgevers i 

. 

All o i in A opgeuomeu 

worden i r r a t U geplaatst in B , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, enz. 

J . A . V A N , . 

E  V A N G & 

B A U E  T E . 

{Slot.) 

Al de in het vorig No. bedoelde snelpersen, hoe groote verschei-

denheid er  in de bijzonderheden der  constructie ook heerscht, 

hebben alle twee kenmerken gemeen, namelijk, dat zg van 

vlakke heen- en weergaande vormen drukken en bestemd 

zjjn voor  het inleggen van . afgesneden vellen papier. e 

beide kenmerken bepalen ook reeds de grenzen van het 

productievermogen dezer  snelpersen. t is een bekend feit 

in den werktuigbouw, dat de snelheid van heen en weer 

bewegende massa's zekere grenzen niet te boven mag gaan 

en wel ligt de grens in dit geval op ongeveer  1500 be-

wegingen per  uur. Evenzoo is de snelheid van werken van 

den inlegger  beperkt; ook hij  kan niet meer  dan hoogstens 

1500 vellen per  uur  inleggen. s vroeg was het streven 

du erop gericht, om den weg, dien de vorm aflegt, meer 

nuttig te gebruiken en het pleit wel voor  den rusteloos 

«heppenden geest van den uitvinder  der  snelpers, dat hg 

todekjk  na de voltooiing der  eerste machine eene dubbele 

ffl  eene compleetmachine ontwierp, by welke beide stelsels 

to keen en de teruggang van den vorm voor  het drnkken 

*°rden dienstbaar  gemaakt. Beide werden later  verder  uit-

flwerkt  tot de viervoudige machine, die 4800 vellen per 

aan één kant, alsook tot de voornamelijk in Frankrij k 

Wmukelyke reactie-machine, die er  3000 aan beide kanten 

'"drukt . l nu deze machines tot den huidigen dag toe 
To°r  bepaalde doeleinden in zwang zyn gebleven, dragen 

*U toch alle het karakter  van noodhulp, daar  haar  zeer 

^wikkeld e bouw in geene verhouding staat tot de ver-

* vermeerdering der  productie en de voornaamste hin-

^ > de snelle heen en weer  beweging van zware 

JjjJ* 4'», alsook de beperkte snelheid van het inleggen, ble-

^ bestaan. s Fa. O was zich wel bewust daar-

en zon toen reeds op verbetering. Als bewjjs daarvan 

^ e en zeer t ontwerp van hem bewaard gebleven 

«ene machine, die hg d about"  betitelde, omdat 

 de vorm geene heen en weergaande, maar eene aan-

lity* 0**  c i r k e lvormi8-e beweging in het platte vlak zon 

*» en daarbij  met een groot aantal drukcylinder s in 

 zon komen. Ja zelfs het gebruik van papier  zonder 

eind zweefde hem reeds voor  den geest en hg wisselde daar-

over  reeds in 1832 ijveri g van gedachten met zyn vriend 

BAUEB, zooals nog uit overgebleven brieven is gebleken. 

t dit ontwerp in portefeuille bleef, vond zg'ne oorzaak in 

de geringe eischen van den toenmaligen ty'd. e snelle op-

komst der  industrie en de nooit gedachte volmaking 

der middelen van vervoer  hebben eene algeheele omwenteling 

in het leven geroepen. Onze tyd is niet meer  met weinig 

tevreden: zg stelt veeleer  aan alle onderdeelen der  maat-

schappij  de hoogste eischen; zg verlangt ook van den boek-

drukker  een zoo grooten spoed hg de uitvoering van zyn 

werk, vooral van de couranten, als vroeger  in de verste 

verte niet mogelijk scheen; ja zelfs, terwy'1 de weinig ont-

wikkelde techniek van voorheen de geringe behoefte nog 

vooruitstreefde, staat de hoog ontwikkelde techniek van onze 

dagen dikwgls met de handen in het haar  voor  de taak 

van te moeten voldoen aan de eischen des ty'ds. Zoo was 

het dus ook hier  weer  de „behoefte", zoo dikwgls de moeder 

van groote uitvindingen, die den bouw der  snelpersen nieuwe 

wegen deed inslaan. 

t het hiervoren gezegde voor  oogen is het duidelijk 

van waar  men moest uitgaan om de voortbrengende kracht 

der snelpersen te verhoogen: men moest de heen en weer-

gaande vormen en de afgesneden vellen papier  laten varen, 

beginnen met draaiende vormen en papier  zonder  eind 

en aldus komen tot de rotatie-persen. 

e eer  van de eerste rotatiepers te hebben gebouwd en 

tot dusver  de belangrijkste schreden gedaan te hebben tot. 

hare volmaking komt den Amerikanen toe. n Amerika 

werden omstreeks 1860 de eerste rotatiepersen gebouwd, 

tegen 1870 volgde Engeland en kort na dat jaar  ook 

. r O &  BAUEB werd de eerste rotatie-

pers in 1876 voor  de  Zeitung gebouwd. r 

de rotatiepersen hoofdzakelijk voor  courantendruk bestemd 

zijn en deze meestal gevouwen worden uitgegeven, was 

van den beginne af aan de constructie der  vouwtoestellen 

een belangrijk en wel het allerlastigste gedeelte van den 

bonw. Wg zullen daarom ons een oogenblik daarmede 

bezighouden, 

Er zijn tweeërlei vouwen te onderscheiden, langsvouwen, 

die in de richtin g der  beweging van het papier, en dwars-

vouwen, die haaks daarop loopen. e langsvonw wi 
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aanvankelijk door  op- en neergaande 

vouwmessen tot stand gebracht; 

daarbij  moest het papier  in zjjn 

snellen gang door  het stooten tegen 

plaatijzeren merken een oogenblik 

opgehouden worden, om tusschen de 

een kwartslag gedraaide banden te 

kunnen geraken. d men dus, wat 

het drukken betreft, alle heen- en 

weergaande bewegingen al ter  zijde 

gesteld, bij  het vouwen kwam men 

er  weer  op terug; wel is waar  was 

daar geen bijzonder  nadeelige in-

vloed van te duchten, daar  het alleen 

om het heen- en weergaan van lichte 

messen te doen was, doch meer  dan 

10000 vellen konden in een nur 

niet gevouwen worden. 

e dwarsvouw werd eerst door 

zoogenaamde cylinder  (ook victory-) 

vouwers bezorgd; daar  deze echter 

door  gry'pers, onder  medewerking 

van exentrieken en veeren werkten, 

verving men ze spoedig door  oscil-

leerende vouwspaden, in den trant 

der  lang8Vouwmessen, die echter  ook 

niet veel meer  dan 10000 vouwen 

per uur  kouden uitvoeren. 

Was zulk eene productie reeds 

eene flinke schrede vooruit in verge-

lijkin g met de enkele snelpersen, 

spoedig echter  uitte zich het verlan-

gen naar  grooter  voortbrengingsver-

mogen en meer  nauwkeurigheid van 

de vonwtoestellen. n kwamen 

weder  de Amerikanen het eerst tege-

moet, en wel . E & Co. door 

de uitvindin g van den vouwtrechter. 

e werking daarvan is moeielijk 

duidelij k te beschrijven; de langs-

vouw ontstaat van zelf zonder  mede-

werking van eenig mechanisme eu 

zonder  plotselinge verandering van 

beweging, doordien het papier  met 

behulp van banden over  een gepolijst 

stalen oppervlak van bijzondere ge-

daante glijdt . e snelheid van het 

vouwen is bij  dezen toestel bjjn a 

onbegrensd, of liever  de grens wordt 

gevormd door  het weerstandsvermogen van de banden en van 

het papier. e vouwtrechter  werd door O &  BAUE

het eerst in d ingevoerd in 1885 en is aan hunne 

fabriek ook het uitgangspunt geworden voor  alle verdere ver-

beteringen, want de vonwspade voor  de dwarsvouw kon nu 

de snelheid van den vouwtrechter  voor  de langsvouw niet 

bijhouden en zoo móest er  ook voor  eerstbedoelde een 

sneller  werkende toestel verzonnen worden. t leidde O 

&  tot de uitvindin g van den messenvouwtron 

e toestel bestaat uit twee op eene zelfde as va»'-

vier gewigde schijven, om den omtrek waarvan twee, 

of ook meer  draaibare vouwmessen zijn aangebracht, 

asjes der  vouwmessen grijpen met rondseltjes in een 

staand, aan den zijstandaard bevestigd tandrad. t 

de geheele trommel, dan wentelen de vouwmessen voor** 

as, evenals de aarde jaarlijk s haar  kringloop 
beschrijft en daarbij  dagelijks om hare eigen 
Zoo dikwijl s nu een der  vouwmessen tegen-

om de as van den trommel en in de tweede plaats elk"" 1 

haar eigen 

om de z o n 

w wentelt. 
v<'i- de vouwrol komt te staan, dringt het vel papier  daar-

tssscbeu in en doet zoo de vouw ontstaan. n dezen toestel 
konten dns enkel draaiende bewegingen voor  en hij  heeft 
-bovendien het groote voordeel van slechts zeer  langzaam. 

w behoeven, te werken j  gebruik van vier  messen b.v. 
behoeft de vouwtrominel slechts een vierde van het aantal 
omwentelingen van den drukcylinder  te doen, want, terwij l 

4, drukcylinder  eene volle Omwenteling noodig heeft om 
een nieuw vel voor  de vouwrollen aan te voeren, heeft de 
vouwtrommel slechts eene kwart omwenteling te doen om 
bet eerstvolgende mes voor  de vouwrollen te brengen. 

Zoo waren dan nn uit druk- en vouwwerk alle heen en 
veer  gaande bewegingen verwijderd en was de mogelijkheid 
ontstaan om tot 20.000 vellen per  unr  te bedrukken en 
te vouwen. Nu deed zich echter  een nieuw bezwaar  op. e 
vellen werden namelijk met zulk eene snelheid door  de 
machine uitgeworpen, dat zij  geen tgd hadden om zich in 
geregelde stapels op te hoopen, en zoo zou men dus in het 
belang van de orde genoodzaakt zgn geweest, de snelheid 
der pers zeer  te verminderen. n voorzagen O 
ft  BAUE  nu echter  door  het aanbrengen van een pakket-
verzameltrommel. e reeds vroeger  bekende, maar  tot 
dit doel nooit aangewende toestel, stapelt dn gewouwen vel-
len in pakketten vau 5 of 10 exemplaren op en legt deze 
in tamelijk groote tusschenrnimten zachtjes op de uitlegtafel 
neer. Na elke 50 exemplaren klink t een kloksignaal. Wie 
ooit getuige is geweest van de haast en de drukte, die 
voorheen aan den rotatiedruk eigen waren, staat verbaasd 
over  de ordelijk e rust en de beknoptheid, waarmede het 
werk met de tegenwoordige machines wordt volbracht: 
één, hoogstens twee meisjes zgn voldoende en hebben zich 
in het minst niet bijzonder  te haasten om de reeds afge-
telde stapels van 50 exemplaren op de tafel voor  de ver-
zending neer  te leggen. 

r  de samenvoeging van vouwtrechter, messen-vouw-
trommel en pakketverzameltrommel hebben O &  BAUE
een geheel nieuw type van rotatie-machines geschapen, die 
i» één woord als het type der  tegenwoordige e rota-
tie-machines kan gelden, want de eene concurreerende fabriek 
na de andere heeft het overgenomen, voor  zoover  geene 
octrooien dit verhinderden. Op den grondslag van deze nieuwe 
vonwtoestellen heeft zich nu naar  gelang van de behoeften 
der courantendrukkerijen, eene zeer  groote verscheidenheid 
'au stelsels van rotatiepersen ontwikkeld. n heeft b.v.: 
lo. n voor  couranten van 4 of 8 bladzg'den, 
die onopengesneden worden uitgegeven. Zg leveren naar 
ïelang van het formaat 12000 tot 18000 exemplaren per 
"  in pakketten van 5 of 10 stuks opgestapeld. 

So. n van enkele breedte; en 
3o. id. van dubbele breedte voor  couranten van 8 bladzijden. 
e dienen voor  het drukken van opengesneden uit te geven 

^Wanten; bg eerstgenoemde liggen de beide helften der 
t achter, bg de andere naast elkander. Zg leveren 

180OO tot 16000 exemplaren per  uur. 

4o. n van dubbele breedte voor  couranten 
T a B 16 bladzgden, zg'nde eene combinatie van de onder  2o. 
* 3°- genoemde stelsels, met eene productie van 12000 tot 

WO exemplaren per  nnr. 
5 o - Tweeling-rotatie-persen. e bedrukken twee rollen 
*  naast elkaar, met gemeenschappelyken vouwtoestel 

pakkettenverzameltrommel. O &  BAUE  maken deze 
blarî *  v e r B c n i ' ' e n a e stelsel», namelijk voor  8, 16 en 24 

adzijden druk» in 10000 tot 12000 exemplaren per  uur. 
de genoemde drukpersen zijn elk op zich zelf bestemd 

voor  één zelfde courantenformaat. O &  BAUE  hebben 
echter  ook met goed gevolg geconstrneerd: 

6 o. n voor  afwisselend formaat en deze o. a. 
geleverd aan de ryksdrukkergen te Weenen en te Berlijn , 
alsmede in verschillende drukkerije n te , , 
Stockholm, Petersburg en . 

e productie van zulke machines is uit den aard der 
zaak niet zoo groot als die der  courantendrukpersen voor 
vaste formaten. t werk, dat ermede gedrukt wordt, heett 
in den regel aan hoogere eischen te voldoen dan de gewone 
conrantendrnk en de oplagen zijn ook zelden zoo groot, 
maar  zij  kunnen toch 7000 tot 8000 vellen per  nur  leve-
ren, als het formaat ten minste niet bijzonder  groot is. Er 
zijn machines van dezen aard gemaakt tot een maximaal 
formaat van 1.01 x 1.18 , tevens voor  alle kleinere 
geschikt, die op dat groote formaat nog 2000 aan beide 
zgden bedrukte vellen leveren. 

Om het contrast te doen uitkomen tusschen de eerste, 
in het vorig No. afgebeelde snelpers van 1811 en de 
tegenwoordige snelpersen geven wjj  in fig. 2 eene afbeelding 
eener  in de fabriek van O &  BAUE  gebonwde rotatie-
pers voor  afwisselende formaten. v. . . 

N E N . 

. O. te . Welke Hollandsche boekwer-

ken bestaan er over de inrichting en het gebruik van stoom-

gemalen bij polders? 

n de eerste plaats zij  U aanbevolen het standaardwerk 

van den ingenienr  A . T „Stoombemaling van boezems 

en polders"  met atlas van 25 platen, 's-Gravenhage bij 

GEBBS. VAN F 1885. 

Verder  kunnen U wellicht van dienst zgn S 

„Beginselen der  stoomwerktuigkunde", waarvan onlangs eene 

tweede uitgaaf is verschenen bg VAN N te -

sluis, benevens e Gids voor "  bg' polderge-

malen enz, in No. 18 van den loopenden jaargang van de 

Ambachtsman genoemd. 

A . A . S. te .  U een middel bekend 

om stopver/ van oude ramen te verwijderen, zonder bij het 

uithakken hout of glas te schenden, zooals vaak gebeurt? 

Stopverf is een mengsel van krjj t en lijnolie , al of niet 

met een weinig loodwit erin. e hardheid, die zg mettertij d 

verkrijgt , berust dan ook enkel op de omzetting der  olie 

door  opname van zuurstof uit de lucht. t volgt, dat 

stopverf door  aanraking met vloeistoffen, die de olie oplossen, 

hare vastheid zal verliezen. t gebruik van petroleum als 

zoodanig zal het meest voor  de hand liggen, doch er  zal 

wel eenig geduld bij  noodig zgn, eer  de petroleum genoeg 

indringt . e verflaag, waarmede de stopverf gewoonlgk 

overdekt is, houdt dit tegen. m zal het zaak zgn, 

deze eerst zooveel doenlijk weg te schrappen, wat op zich 

zelf ook alweer  een geduld-werk is, doch ten slotte geloof 

ik toch, dat er  in het werken met petroleum voordeel 

gelegen zal zgn. 

e duurzaamheid van stopverf in het weder  berust hoofd-

zakelijk op de beschermende deklaag van verf. Wordt  deze 

niet behoorlijk onderhouden en op haar  tgd vernieuwd, dan ziet 

men de stopverf op den duur  ontaarden en brokkeli g worden. 

t het oog op de moeilijkheid van het losmaken der 

stopverf bij  het vervangen van gebroken glasruiten, willen 
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sommigen stopverf aanwenden, die op den duur  week bly'ft , 

althans geene groote vastheid verkrijgt . n jaarg. V  No. 5 

van de Ambachtsman is daarvoor  een recept te vinden 

daarin bestaande, dat op 9 deelen lijnoli e één deel vet 

er  doorheen gekneed wordt, doch ik voor  mij  zon voor 

vensterruiten zulke stopverf niet verkiezen, daar  het my 

voorkomt, dat men het den liefhebbers van inbreken er  al 

te gemakkelijk door  maakt; voor  broeiramen enz. schijnt 

zy my echter  niet ondienstig toe. 

V. te W. Wat is de beste wijze om roetvlekken uit be-

pleisterde muren te verwijderen? 

e vraag is gedaan in Jaarg.  No. 46 en in Jaarg.

No. 37 van de Ambachtsman. 

e eerste keer  heb ik er  het volgende op geantwoord: 

Beproef eens te pleisteren met gips zonder eenige stuif-

kalk daarin. Om het snelle versteenen tegen te gaan, kunt 

ge het gips met lijmwater  aanmaken en er  schijnt my ook 

niets tegen te ziju om voor  de grondlaag eenige deelen 

zand en voor  de opperlaag eenige deelen marmerpoeder  door 

het gips te vermengen. 

Bepaald ondervinding van dit werk heb ik niet, maar 

in mijn bezit is een stnk van eene pleisterlaag, van een 

schoorsteenboe/.em afkomstig; de dikte daarvan is ongeveer 

15 ; de buitenste laag, dik 6 tot 8 mil. , is door  en 

door  wit gebleven, maar  tot aan die laag is alles zwart 

van het roet. r  de buitenste gipslaag schijnt dat niet 

te hebben kunnen deordtingen. Of er  tusschen de grond- en 

de opperlaag misschien een laagje van het een of ander, 

b.v. waterglas is opgestreken, heb ik niet kunnen nagaan. 

Ook dit zoudt ge kunnen beproeven. k stel er  groot belang 

in te zijner  tyd den uitslag der  proef te vernemen". 

e vrager  heeft nooit weer  wat van zich laten hooren, 

zoodat, toen een ander  hetzelfde vroeg, ik my moest bepalen 

tot verwijzing naar  my'n antwoord aan den eerste. 

t daarop, in No. 39 van denzelfden jaargang kwam 

echter  zeer  tot my'n genoegen het volgend schrjjven in van 

den heer  J . J. , opzichter  der  Genie te Woerden. 

r  my is eenigen tyd geleden in een der  kazernege-

bouwen het volgende middel toegepast en met een gunstigen 

uitslag bekroond geworden". 

„O p verschillende plaatsen, ongeveer  te zamen tot eene 

oppervlakte van 25 , zaten de binnenmuren vol met roet-

vlekken.  pleisterwerk liet ik op die plaatsen geheel 

afbikken, zoodanig dat de steenen ruw waren. Over  die 

ruwe steenen liet ik 2 lagen ossenbloed smeren, de tweede 

niet voordat de eerste geheel droog en dof was". 

„Nadat de tweede laag eveneens eveneens goed gedroogd 

was, werden de muren weer  gewoon beraapt en bepleisterd; 

de roetvlekken waren geheel verdwenen en zyn ook niet 

meer  voor  den dag gekomen; of dit middel nu ook in toe-

passing gebracht kan worden op plafonds is mü niet bekend, 

doch het ware m. i. te beproeven." 

Naar  aanleiding van dit schry'ven stelde ik de volgende 

vragen: 

Heeft hier het ossenbloed teerkelijk eenigen invloed gehad 

of zou de bepleistering met gips ook zonder dat voldoende 

zijn geweest? 

 de uitwerking van het ossenbloed op de eene of andere 
wijze te verklaren? 

Beide vragen bleven weder  onbeantwoord, doch ik heb 

er  later  een onderhoud over  gehad met . . C . . 

t is nu ook alweer  lang geleden, doch als ik ray wel herinner, 

was de slotsom ervan ongeveer  als volgt: 

Een roetende muur eischt geheel andere maatregelen dan 

een eenvoudige roetvlek. Terwyl het b.v. by vlekken in een 

wit marmeren schoorsteenmantel, ontstaan b.v. door  eenige 

druppels roetwater, enkel te doen is om eene zekere, meestai 

geringe hoeveelheid roet te verwijderen (waarvoor  in jaarg. 

 No. 51 van de Am'achtsman een eenvoudig middel 

werd aangegeven) ontmoet men in een doorroctenden munr 

gewoonlijk eens kwaal, waarvan de oorsprong van blyven. 

den aard is; zachte, poreuze steenen en voortdurende aanvoer 

van roethoudend vocht. r  moet dus de aandrang van 

dat vocht gekeerd worden, eene taak, waarin de laag bloed 

werkelij k eene gewichtige rol schijnt te spelen. t schijnt 

namelijk in aanraking met de kalk in een eigenaardigen 

halfweeken toestand te geraken eu te blyven verkeeren, 

waarin het — ongeveer  als eene laag klei op een dijk van 

zand — waterkeerend werkt. Of het feit volkomen duideljj k te 

verklaren is betwjjfel ik, maar  de hoofdzaak is in elk geval, 

dat het middel proefhoudend is bevonden. v. . . 

. 

. 

Amsterdam, 30 Januari 1893. 

n heer  J . A. VAN , 

Naar  aanleiding van de door  U tot de lezers van de 

Ambachtsman gestelde vraag over  de samenstelling van 

yzercement, hebben wy' de eer  U het navolgende mede te 

deelen: 

Zeer  waarschijnlij k is door  den vraagsteller, den heer 

J . B. te Botterdam, bedoeld nzerkit of mastik, hetwelk ook 

onder  de benaming van yzercement in den handel is en 

dient tot bevestiging van ijzerwerk, bv. by de telegrafie. 

t artikel werd meermalen met succes door  ons geëxpor-

toerd, zoowel naar ë als Zuid-Afrika , en is als volgt 

samengesteld: 

15 gewichtsdeelen zwavel, 4 gew. dln. gebrand en goe^ 

watervry gips en 1 gew. dl. doodekop. 

t het oog op gemakkelijke verzending en gebruik 

is dit artikel gewoonlijk in blokjes van 100 X 100 X ^ 

, met een verloop naar  het bovenvlak van 10 . Zil 

worden verpakt in kisten van 200 stuks. 

Steeds gaarne tot het verstrekken van meer  inlichting* 1' 

bereid. 

, 

Uwe

E &  Co. 

 31 Januari 1893. 

get doorboren van lood met eene spiraalboor  en zeepwater 

giat uitstekend. By dezen dank ik de heeren zeer, die my 

daaromtrent inlichtingen gaven. Na groete 

, 

B. S. 

Aanbestedingen worden slecht* eenmaal in dete rubriek opgenomen. 

G 7 . 
, 13 uur . t ministeri e van financiën aan het 

bareel van de prov. inspecteur  der  directe belastiugen: het 

onderbonden en herstellen van de gebouwen der  rijksbelastingen 

tc V'lissingen, vanaf den dag der  goeJkeuring vau de aanbesteding 

tot en met ultim o . 1893. 

ü i e u w e r k e r k (Zeel.) l ü uur . e architect W . Brouwer  Jz., 

in bet lokaxl van den beer . : bet doen vau een belangrijk e 

lergroutmg en verbouwing op de e ouder  Biuinisse. Teek. 

es omschrijving ter  inzage iu de herberg van de Wed. Cornelisse 

le Bruinisse. Bestek en teekening der  3 eerste perc. a f O.SO, 

bestek der  i laatste perc. a f U.35 bij  genoemde architect. 

G 8 . 

Bolsward, (Fr. ) U uur . t . . Parochiaal armb. aan het . . 
: het bouwen eener  boereuhuiziuge c. a. te Scluroe-

goutum. Bestek eo teekening ter  inzage bij  U . \ eeustra, kastelein 
bij  Scliarngoutuni te U o ë n g a, en bij  6. ; iu het f van 

d te Bolsward. Bestek af 0 5U en inl . bij  11. Boomstra te 
Scbarnegoutum. 

n (N. Br. ) 3 uur . Ten huize en ten verzoeke van den 
beer  W. Garsten: het bouwen vau een flink  koffiehuis met winkel 
en woonhuis, met bijleverin g van materialen. 

r  (Fr. ) t dijkbestuur  vau bet waterschap de Zeven 
Grietenijen en Stad Sloten, bij  den secretaris : 1. het 
afbreken vau het bestaande en het weder  opbouwen vau een 
nieuw gebouw en verschilleude herstellingen aau het hoofdgebouw 
op de Zathe ten westen de , in gebruik bij . 

. 3 uur . w de Wed. C. A . Smit, in de Bui ien-
socieleit aan bet Slal ioupleiu: het amoveereu vau 3 winkelhuizen 
uu de Tweede t aldaar, staande iu wij k 8, no. 18, 19 
en iO, en het daar  ter  plaatse weder  opbouwen van 3 winkelhuizen 
met boveuhuizen. Bestek eu teekeniugen tegeu betaling van f 3 
verkrijgbaar  aan bovengenoemde s o c i ë t e it en bij  den architect 
J. Wesseling Gz., Alex. Boersstraat 18 te Nieuwer-Amstel. 

G 9 , 
. 2 uur . t gemeentebestuur: het leggen, op-

n en herleggen van kei-, kliukert- , - en andere 
n in de gem. 's-Gravenbape, gedurende het jaar  1893, 

« 'gedurende de jaren 1893, 1894 eu 1895. 

. 2 uur . t bestuur  der e Bouwvcreeniging, in het 
*  Zomerzorg: het bouwen van 36 wouiugeu, op een terrein 

«««gen aan den k aldaar. 

/ \ i  ii vt; U , 
l iddels tum (Gr. ) 3 uur . e heer . Zi j lsUa , ten huize van 

* bulthuis: bel  J *  -

A . J .- de W . . te Overveen. Wegens plaatsgebrek 

moet Uw ingezonden stuk tot een volgend nummer 

liggen. 

.. amoveereu eener  oude en het bouwen van eene 
«orbeliuizing met middengebouw en sohuur, bestek en teekening 
' inzage ten huize van aanbesteding, waar  bestekken ziju te 

"«tomen, alsmede bij  E. de Jong aldaar, tegen betaling van f 0.76. 
>l v \ i \(, 18 . 

h e r b " U r a T e m ° e r B r ' ) *  u u r - t , , 6 ' e i n e e u armbestuur, in de 
| j | 6*"oo J' J P e r s : l l e t o o a w e n » , n een heerenhuis aldaar. 

»«t n,!^ ,,(,** 1*  ' , e '  gemeentebestuur  van l en Nispen: 
lol . o u w e n V *  e e n k a ntoortje , hot maken van een oprit uit de 

i * a r d e 8 t °ker i j  ens. ten behoeve der  gemeente-gasfabriek, 
«  2.1 *5 l e e k e ' » ng ten kantore der  fabriek, , Vrijdag s 

"«erdags van 9—13 uur, bestekken verkrijgbaa r  a f 0.50. 

G U . 

sei10oi' *  1 8 u u r " t gemeentebestuur: bet bouwen van een 
«ld„ r * . 0 0 r onvermogende, op een terrein gelegen aan de Oudegraoht 
Perc ó" 1 2 P e r 0 , en in massa. Perc 1, gebouw, begr. f83,537, 

N i e i . ' « , n > e u b e l e o'  b e g r - f 3 9 1 3>
 t u m e u f *7.350. 

A m , , e | (N- ) 1 8 u u r - "et gemeentebestuur: het 
«Uakfn ' bestraten en rioleeren van een gedeelte weg met bet 
de. ' * u duikers, een en ander  ten behoeve van de voltoooiine 

U a . 8 

Wassenaar  (Z. ) 11 uur . t gemeentebestuur, b e s t e k n o l: 

het vernieuwen van de - en de g met sluisje, 

en het herleggen van een grondduiktr ; bestek no. 3: perc 1. het 

graven van een haven met toevoerkanaal, het dempen van de oude 

haven en bijkomende werken, perc. 3 bet diepen van de Zij lwa -

terin g over  eene lengte vau p. m. 1160 , perc. 3. bet diepeu 

van de Zijlwaterin g over  eene lengte van p. m. 3476 . 

G 31 . 

Utrecht , 3 uur . e maatschappij  tot exploitatie van staatsspoor-
wegen, aan het centraalbureau bij  de e , bestek no. 598 : 
het uitbreiden van het emplacement en het maken eu wijzigeu van 
gebouwen ten behoeve der . . S. . op het station m 

. P .; begr. f 78,550, bestek ter  lezing aan genoemd bureau en 
aan het bureau van deu heer  sectie ingenieur  W . t te 

m en verkrijgt) , (dienst Weg en Werken) a f 1, waar 
tevens inl . zijn te bekomen, aanw. 7 Febr., 's inorg. 10 uur . 

Utrecht . 3 uur . e maatschappij  tot exploitatie van staatsspoor-
wegen, aau het centraalbureau bij  de e , bestek no. 574 : 
bet maken van de grond- eu kunstwerken, het uitbreiden en 
wijzigen van sporen en wissels en het verrichten van eenige 
andere werkzaamheden, ten behoeve van de uitbieidin g van bet 
station Qroniogen. Begr. f 133.670. 

Wil l \ i v i  22 . 
. 3.30 uur . e directi e der  raam] , vennootschap 

Blaauwhoedeuveem, in het Poolsch s Beursplein: liet 

bouwen van pakhuizen ter  oppervlakte van p. m. 4334 , 

bestaaude uit kelder, parterr e en 3 zolders, op den open grond 

aau de Willielminakad e te , kad. sectie P. no. 56-2. 

A F L O O  V A N . 
Amersfoort , t gemeentebestuur: het bouwen van eene openbare 

school voor  lager  onderwijs. e . Schouten aldaar  voor  39550. 

Breda. t bouwen van 3 heerenhuizeu, op een terrei n gelegen 
aan den Steenweg van Breda naar  Ginnekeu. e de F i rm a 
Wed. F . van der  Schout te T i lbur g voor  f 33,650. 

's-ttraveubage. t onderhoud van het rijkspost - en telegraaf-
gebouw te . e . J . r  te t voor  f S92. 

's-Gravenhage. t onderhoud van het rijkspost - en telegraafge-
bouw te Terneuzen. e G . J . Balkenstein te Terneuzen voor 
f 642. 

. t d.en van voorzieningen aan de schutsluis bij  het 
stoomgemaal te Uitgeest, als verbetering van inundatiemiddelen 
in dc stelliug van Amsterdam. e J. Oldeuburg te Bergen 
voor  f 2190. 

. t onderhouden van en het doen van herstellingen 
en vernieuwingen aan de leerschool eu het teekenlokaai, behoorende 
bij  de rijkskweekschool voor  onderwijzers te , van den 
dag der  goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 . 
1894. e A . a aldaar  voor  f 1635. 

. t onderhouden van en bet doen van herstellingen 
ea vernieuwingen aan de gebouwen van het rijks-landbouwproefstatio n 
te , van deu dag der  goedkeuring van de aaubesteding tot 
en met 31 . 1894. e J. Gleijsteen te n voor  f 738,50. 

. t onderhouden van en het doen van herstellingen 
en vernieuwingen aan de gebouwen, genaamd de Trippenhuiz e te 
Amsterdam, van den dag der  goedkeuring van de aanbesteding tot 
en met 31 . 1891. e J. . t te Amsterdam 
voor f 3939. 

. t onderhouden van en het doen van herstellingen 
en vernieuwingen aau de gebouwen der  rijks-academie van beeldende 
kunsten te Amsterdam, tan den dag der  goedkeuring van de aan-
besteding tot en met 31 . 1894. e J. . t 
voor  f 8190. 

. t onderhouden van en het doen van herstellingen 
en vernieuwingen aan 's s kweekschool voor  vroedvrouwen te 
Amsterdam, van den dag der  goedkeuring tot en met 31 . 
1891. e J. . t voor  f 1813. 

. e o n d e r h o u d »- en vernieuwingswerken van het St. 
Pietershof. Gegund aan Joh. s te n voor  f 837. 

Utrecht . t maken van den ijzeren bovenbouw van de spoor-
wegbrug over  de , nabij  het stationsemplacement'a ) 
bosoh e S o c i é té anouyme de Construction la m4tallurgique 
te Brussel voor  f81,139. 

Utrecht . t maken van een gebouw ten dienste der  posterijen 
aldaar. e . Bossmaun te Arnhem voor  f 31,100. 

Woerden. t bouwen van eene bouwmanswoning met veestalling, 
enz, in r  te Bodegraven. e . s te Gouda 
voor  f 6565. 
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E N N". 39 N.Z, 
n van - en . 

Vraag dessins enz. 

J A P A N L A K V E R F , 
beter  tegen de b u i t e n l u c ht bestand 
als vernis of olieverven. 

 Y X &  C o . , 

. 

1 G 
. N , 

. 

l evert p a s k l a ar  g e k y a n i s e e rd 

( r o t - en z w a m v r ï j ) ( 13) 

, Schuttingen. 

, , 
\  .11 it mm; \ . ens. enx. 

Wegens verandering van affaire 
' ' : P een goed beklante 

een voor  n i t b r e i d i n g v a t b a r e 

 i n 
- en , 

die met klein bedrijfskapitaal een flink 
bestaan kan leveren. 

Te bevragen bij . E , 

Prima kwaliteit, zeer  gevoelig, 

rol 1 X 10 r . . . f 6 .-
0.75 X 10 r . . . f 4 .„ 

. J. T, , 
Schrijf- en Teekenbehoe/teu, 

t 27, n . 

C h e m i s ch e 

, 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zö is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en at tes ten gaarne 
verkrijgbaar . 

, 
(11) k

- en 

. 

Fabriek van Houtbereidin g tegen bederf. 
 in 

, Bezaaid- en Beslagen t 
, 

'16) 

PORTLANDGEIENT 
„JOSSON Co." 

voor  Nederland en n 

A. E. , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: , Nieuwehaven No. 118. 
„ , A.'  E. ,

Simomstraat 74. (18) 

A. , 
T 131, , 

Venster- en Spiegelglas, 
 EN , 

BR0EIGLAS steeds voorradig . 
. 

V u u r v a s t e S t e e n-
, 

Wed. N. S. A . s &
. 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, , Scheggen, Trot -
toirtegels, Sineltkroeien, etc. 

n in den kortst mogelijken tp 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (17) 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

n en . 

E . (31) 

S . , 

, . 

E S EN » 

u i tmuntend t en bi11 ükc . 1 - ! , ) 

F O L K E R S & Co. 
middel tegen het rotten van hout en touw, tegen iwanivormin g enz. 

E n g e l s c h e e n B e l g i s c h e A . 

e aanvoe
, ,

en . . in 

VAN EN 

.  " J ™ ! " . - ' ° " ' 
1 l igte , plafonds, enz. EN S 

: t Bevan &  Sturge. ' 
i i , rv» i v *  B. o-u r ~ <r  w — 1 ! v e r s c h i l l e n de dessins. 

: f &  Sohne. ^ a . ^ r A m ^ ^ ' A ' m T 

, - EN -
S T E E N E N. 

. 

, T 

. 

G 2 9 . 

e P o r t l a n d - C e m e n t - F a b r i e k 

TAB 

Goude
STAATS-

. 

E 

Breslau 1869. 

hoogste 
onderschei-

ding in den 
-

n wed-
strijd , te 

*fnhem 1879. 
(32) 

te A m ö n e b u r g bij . 

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 

voor  de grootste vastheid en deugdelpheid. 

Productie-vermogen der  Fabriek: 500.000 vaten per  jaar. 

Nugazijulioiider s in de voorintiin.ste sreilen. 

Diisseldorf . 
1880. 

B 
van 

Verdienste 

Weenen 1873 

Offenbach 
. 1879. 

A A. 

Eerste prij s 
voor  uitmun-

tend 
fabrikaat 

i 1870. 

J. ÏAN

J 
Ï E 

. 

i s er  geheel op inger i cht om 

al l e soorten v an -

N met den in e e s t e n 

s p o ed tot zeer billijke prij-

zen te leveren. 

d aanbevolen 

voor het d r u k k e n v an 

met daarbi j  behoorende 

. 

E " .  | En . 

V r a a g t p r i j s 
Wh"  Venster- en Spiegelglas 

in alle soorten. 

Gebogen Glas, etc. 
t

.  P , 

. . (48) 

specialitei t In hardglazen SCHOOLBORDEN. 

E N 

J.
te Andernach a/d iti.j. . 

leveren sedert 1851: (8) 

l a A n d e r n a c h s c h e T r a s 

en , 
op strengste keur  verder: 

- of ; l \ 
N beste en goedkoop-

ste N voor  Tuinen, Terrassen, 
Tninsalons, Fonteinen, Graftomben,'enz. 

Oarbolineum 
*P „Neptun"

beste merk , dringt diep in de poriën 
en geeft een schoone notenbruin kleur, 
conserveert het hout buitengemeen, zeer 
aanbevelenswaardig. 

A . W . , 

C h e m i s c he F a b r i e k , 

 ain n ) 

Agenten voor Nederland: (50) 

. . 

http://C0RH.6IPSG0RN.ZN
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, 

,.
voor - en , 

S C A A T , , 

en alle aanverwante artikelen. 

Cr.  Co., 
T 132, (5) 

A \l S T E > A -

All e soorten van 

Z A G E N 
en 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Special i teit 
sleehts in de Jijuste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

J . . S & . 
te ) 

Gevestigd in 1822. (55) 

ft»*-  Vraagde geïllustreerde Pryscorirant 
welke wy' U gratis en franco toezenden. 

N e d e r l a n d s c he V e r z i n k f a b r i e k , 
V A N N &  C o . -

E 

- en Zjjbekleeding, 

n of n , 

, , 
, , , , -

N voor tropische producten, E N voor Steenovens 
en , E N speciaal ter  vervanging van riet-

 voor  steenovens, enz. in alle afmetingen en voor  alle doeleinden,
in  of ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enkele dagen. , ook gegolfde . 

N en N worden opgemaakt voor  elk gevraagd 
doel. E S ter  bezichtiging. 

 op aanvraag franco en gratis. 

A G E N T E N . - 5 W 

 O  W i l
F . & . A . V A N . -

e n e n 
f 1.1$ per * geheel gereed afgeleverd ƒ' 2.70 per . 

S T O O M C L A S S L I J P E R IJ 
en  voor  bet  van 

» 

SPIEGELGLAS . 
f5> 0 > ' 

, 
* !> ^ - en 

, 
in wit en zwart . 

Z A . 
Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt. 

Spiege l- en , 

, , 
Cathedraal-, , Geribd-, 

 Geruit-, Gegroefd-, Carri-, 

W , 
, ,  en -

Gt i A 8 . 

. 
Geslepen en andere N en 

. 

N S en . 

- en Pat ri jspoortglazer . 
(35) . 

, . 

N 
VOO

T 
G & , 

, 
 Hendrikkade 14. 

r S F te 
's-Gravenhage is uitgegeven: 

Toegepaste Scheikunde 
VOO  BEN 

n en , Verfstoffen, 
Smeermiddelen, Water  tot ketelvoeding 

en voor  algemeen gebruik, 

. 8. , 
Hoogleeraar aid.  School te

T E G VAN 
. . , . C A . Y 

E l l l l l en A . . 
Een dl. roy. 8°. t 5 Tabellen. n lin. band. 

S . . . f 4.25. 

Portland cement. 
Tras. 

. 
Natuurl . steen. 

. 
. 

Verf . 

Uier  (balk en siaafijzer  > 

h 

en 

chemisch 

onderzoek 

van 

CËSA ! ! 
T E P voor  f 320.-, de jaar-

gangen 1840-1882, CESA » 
e généra le de ' architecture, 

welke nieuw f 960.- gekost hebben-
e jaargangen 1840-1866 zgn in-

gebonden. t werk is ook in V 
d e e 11 e n te koop. 

, '  Architectur e 
du V au  siècle, in 
fl ink e portefeuilles. t nW* 
ƒ 2 1 0 .- gekost, na te koop voor  f 106»* 

Beide werken zgn soo goed als nieji
Adres let P, aan het Bureau van dit W** 

ARCHITECTURA 
H . 

A i l v r r t r u t i é u ia dit blad kuiten ran 1—5 regels 

gO ceiils, iedere regel meer  10 cents. Gruuto letters naar 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

Jerekctul. 

Uitgevers i 

. 

A l t . - » iu C A opgenomen 

worden trrnt i  geplaatst in , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, enz. 

J . A . V A N , . 

T E S V A N T N 

E N . 

n de . 

e oudste overblijfselen van beschildering in Europa, uit 

den eersten Christelij k eu tij d vindt men in de „kataknmben" 

of begraafplaatsen nab|j . (') Zy bestaan uit wand- en 

gewelfbeschilderingeii, aangebracht op de wy'ze van die, 

welke ons van Pumpeji bekend zyn, hoewel minder  bekwaam 

en minder  rij k uitgevoerd. Blijkbaar  is ook hier, dat de kunst 

der n met hun ry'k in verval was geraakt. Aanvanke-

lijk zp de voorstellingen, die dit-scliilderwerk bevat, nog half 

heidenscii; als eerste christelijk e kenteekenen merkt men 

zinnebeelden, opschriften en emblema's (ook zinnebeelden) op. 

p volgen allegorische (ook zinnebeeldige) voorstellin-

gen en schilderingen, die aan de gelijkenissen van het 

Evangelie of aan de Bybelsche geschiedenis zyn ontleend. 

Wvolgens vindt men afbeeldingen van Christus, a 

u de ; en eindelijk tafereelen met betrekking tot 

te kerkelijk e eeredienst. (Verg. , Gesch. d. bouwst. 

Uadz. 24G, noot. Enkele afbeeldingen in de  v.

Pk 40 fig. 2 en p  192, lig. 1—4; en in ,

i-beaux-arts, . 124—128). 

Ook aan de inwendige versieringen der  oudste christelijk e 

kerken bly'kt , dat men daarbij , in navolging van e 
e n Byzantynsche bouwwerken, de wanden en zolders of 

f welven met schilderwerk versierde. (Zie b.v. de wandvakken 
0111 den grooten boog vóór het altaar  en die van de nis 

^Wachter, in de aloude St, Pauluskerk te e (GUGE
. e"  % 347; de  v.  pl. 45, lig. 11. 

Overgebleven bewijzen van die schilderkunst, van de 
»Sze van versieren en de motieven, die zy by voorkeur 

"'digden, vindt men nog meer  en beter  bewaard in het 
0«zaïek-schi lderwerk van oude christelijk e kerken,zooals 

i e Sophia-kerk te Constantinopel, de St. Vital e te -

a, de St. s te Venetië, de kathedraal van -

***l e by Palermo, enz. (Proeven daarvan by , lig. 
4 «n 380; de  v.  pl. 44, fig. 8; Ornam. schatz, 

VOO, 3 ' '  % 1 -4, pl. 32, fig. 2—20). t vermoeden ligt 

hand, dat wezenlijk schilderwerk daaraan is vooraf-

. (')-Zie d 
««rover meer  in onze Geeciiedeaii va» de Houtteaerking i> J "««rover meer  in onze tiencku 

Aml»ichtmaH, jaarg. 1891, No. 38. 

gegaan en in menig geval daarbij  tot voorbeeld heeft 

gestrekt. 

e vergankelijkheid van muurschilderingen in het koude 

en vochtige klimaat van noordwestelijk Europa, zal wel de 

voornaamste oorzaak zyn, dat daarvan in die landen, uit 

de eerste tien eeuwen onzer  jaartellin g nagenoeg niets is 

overgebleven. r  er  zyn ons andere getuigen bewaard 

van de vaardigheid der  kunstenaars en kunsthandwerkslieden 

dier  tijden, in die wyze van versieren. 

e reeds vroeger  door  ons als geschiedschrijver  aange-

haalde bisschop S van T o u r s (540—594) maakt 

meermalen melding van schilders, die de kerken en paleizen 

van zyn ty'd met hun werk versierden. En toen hy zelfde 

kerken zijner  stad deed herstellen, liet hy haar  beschilderen 

en versieren door  inheemsche werklieden „i n al den glans 

dien zy' reeds te voren hadden gehad". t beschilderen bleef 

het gansche e tydperk (752—991) in zwang; 

zooals ook nog bly'k t uit een oud bericht aangaande den 

herbouw van de kathedraal te . t geschiedde óf 

rechtstreeks of op deu bouwsteen, óf op eene bepleistering en 

bestond voor  de hoogere gedeelten gewoonlijk uit een muur-

geel van lichte kleur, waarop heel luchtig met zwarte verf 

of met roode oker  eenige teekening was aangebracht. r 

by den grond zag men donkerder  kleuren van bruine oker 

of zwart, waarop eenige lichtgele — of groene — of wel 

witt e strepen ter  afwisseling. 

e beeldhouwwerken waren evenzoo met eene dunne laag 

munrgeel bestreken; de ornamenten daarop hadden een 

roodachtigen grond en waren, om hen sprekender  te maken, 

met lichte en donkere kanten opgehoogd. 

e manier  van beschildering schynt algemeen in gebruik 

te zyn gebleven tot den ty'd van N . Niet 

enkel in Frankrij k maar  ook in Engeland. Toen in 674 

, bisschop van York , eene kerk deed bonwen, 

werden ook hierin de muren, kapiteelen en hoogvelden 

beschilderd. En toen T F op het einde der  7e 

eeuw herhaalde reizen naar  Frankry' k en ë deed, nam 

hy naar  Engeland niet alleen schilderstukken, maar  ook 

schilders mede. 

By het begin der  9e eeuw was het beschilderen in 

Engeland zoo algemeen geworden, dat elke kerk tenminste 

de atbeelding van den heilige bezat, waaraan zy' was gewyd. 
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W . en G. , in hun werk La  murale 

etc., waaraan wy' deze mededeelingen hoofdzakelijk ontleenden, 

noemen nog eenige kerken in Engeland, met wand- en 

gewelf beschilderingen van de l i e en 12e eeuw. t be-

langrijkst e overblijfsel daarvan is in de kerk te Peterborough. 

Een tusschen-hoofds tuk over  manuscr ip t-

ve rs ie r i ng. 

Blijk t uit het bovenstaande den invloed van oud-Fransche 

kunst op die van oud-Engeland in het e tijdperk , 

omgekeerd is daarin tevens eene inwerking te zien van die 

oude kunstuiting der  Noordsche volken, welke men met 

den naam van  aanduidt, en die tot onze kennis is 

gekomen, niet alleen uit oude berichten,'welke van de Noor-

mannen en de Angel-Saksers getuigen, dat ook z(j  van ouds 

hunne huizen en schepen, wapenen en ander  gerei op hunne 

eigene wijze met ornamenten beschilderden, maar  vooral uit 

de manusc r i p ten (handschriften), die van hen overge-

bleven zijn. 

e ondste dezer  handschriften dagteekenen van de 7e 

tot de 9e eeuw. t zijn Angel-Saksische vrijheidsbrieven 

en afschriften van Evangelische boeken, toen algemeen het 

werk van kloosterbroeders, thans bewaard in voorname boe-

kerijen, zooals die van het Britsch museum te n en 

het m te Parijs. Zij  zijn niet alleen afkomstig 

van Engeland en Frankrijk , ook in d en Zwitser-

land heeft men er  gevonden. 

Ter verklarin g hiervan dient opgemerkt, dat tot de hernieuw-

de prediking èn de bevestiging van het christendom in Europa, 

sinds de 7e eeuw het meeste is bijgedragen door  Angel-

Saksische en e geestelijken. Uit onze vaderlandsche ge-

schiedenis zijn als zoodanig inzonderheid bekend de bisschoppen 

S (695) en S (f 754). -

noemde bepreekte ook een groot deel van . 

Anderen strekten hunne prediking uit tot Zwitserland en 

stichten daar  o. a. de beroemde kloosters u en St. 

Gallen. t laatste, genoemd naar  den bisschop , 

bezit nog heden eenige zeer  schoone handschriften uit vermelde 

tijden. (Eene ongekleurde afbeelding hiervan in De  van f 

pl. 194, fig. 1). 

e oorspronkelijkste e manuscripten vertoonen 

in hunne versieringen veel overeenkomst met die op over-

blijfselen van aloude steenen gedenkteekenen en metalen 

voorwerpen, mede in Brittanni ë en d gevonden. e 

ornamenten zijn meestal geometrisch en bestaan uit band-

slingeringen met diagonale en spiraalvormige lijnen, zonder-

linge, monsterachtige slang- en vogelvormige dieren, met 

tongen, staarten, vederen en strikken, tot eindelooze knoopen 

ineengevlochten. 

u de rijks t versierde manuscripten beslaan de beginlet-

ters vaak het grootste gedeelte der  eerste bladzijden en 

bevinden zich bladzijden geheel met voormelde ornamenten 

bedekt. Opmerkelijk is daarby niet alleen de zuiverheid 

van teekening, maar  ook de schoonheid en de harmonie van 

de kleuren. 

Afbeeldingen van een en ander  vindt men (in kleuren) in 

Der Ornam. schatz, p  30 en 43, hoofdzakelijk ontleend 

aan de werken van , JONES en WYAT T (2), waarin 

nog vele andere zyn te vinden. — Zie voorts OWEN JONES, 

The Grammar of Ornament, pl. 64, 65, , L'oniem. 

polychr., le Serie, afd. , ornements celtiques"en 

2e Serie, afd. , Ornam. d. mannscrits". 

e schriftversierders ten tyde van N E 

hebben in hunne manuscripten ook vele e ornamenten 

toegepast, maar  vermengd met blad- en andere motieven; 

blijkbaa r  aan de Byzantynsche kunst ontleend. Van deze 

kunst is hekend, dat zy reeds van de 4e eeuw af schriftver-

sierders had en tot in de 11e en 12e eeuw van invloed W

op de schriftversiering in West-Europa. 

(Zie daarvan ongekleurde afbeeldingen in De  v. , 

pl. 193, tig. 1 en 2, gekleurde in T voornoemd, le 

Serie, afd. „Ar t Byzantins"  en , 2e Serie, afd. 

„Celtico-Byzantin" , in OWEN JONES voornoemd, pl. 71—73.) 

r  sommige daarin voorkomende ornamenten wordt men 

weder  herinnerd aan de oude e kunst. 

Thans iets over  de miniatuur-schilderkunst . n de 

n verstond men daaronder  eerst heel wat andere 

dan nu.  (menie) was toen de naam voor  het rood, 

waarmee eerst de opschriften der  hoofdstukken, later  ook 

de beginletters van hoofd- en onderdeelen, werden geschre-

ven. e persoon, die dit deed, heette eerst miniator, later 

ook illuminator, d. i. iemand, die teekeningen kleurt ; want 

de teekenaar  was weer  een ander. r  eerst in de 

13e eeuw verstond men onder  handschriften „geïllumineerd 

met miniaturen"  meer  bijzonder  die, welke met gekleurd 

teekenwerk of inet schilderwerk waren versierd; terwij l 

versierde letters dan met den naam van initialen worden 

aangeduid. 

e oudste miniaturen vindt men in ë (uit de 4e en 

5e eeuw); de schoonste in de nalatenschappen der  Franscke 

koningen en der  hertogen van Bourgondië (uit de 14e en 

15e eeuw). (8) Ook e vorsten moedigden deze 

kunst aan. (4) 

e beroemdste schilders legden zich erop toe, of werden 

daardoor  beroemd, zooals JEAN FONCQOET, de hofschilder 

van . Van de Vlaamsche schilders VAN , 

O en v. . N is bekend, dat zy in dit schil-

derwerk uitmuntten en van . , weet men, dat bjj 

miniaturen voor r N van Oostenrijk schilderde. 

Behalve miniaturen bevatten deze en dergelijke hand-

schriften ook tal van schoone letter- en randversieringen, 

wapens en allegorische voorstellingen, (zie nogmaals in 

 v.  pl. 194, fig. 3). 

e manuscript-versierders bedienden zich meestal van eene 

(«) S &  J O N E S, The illuminated boohs of the w'** 

ages. — W Y A T T , The art of illuminating at practised in r0f> 

from the earliest timet. 

(») Van laatstgenoemden viudt men vier  mooie reproducties (
kleuren) in het werk van P A U ,  arts au

bladi-
19* 

et a l'epoque de la  tegenover  den titel en naast 

128,446 en 526.  Ongekleurde afbeeldingen in de  l> P1'* 

fig- 3.) i f 

(*) Ongekl. afb. ran e miniaturen van de e t o t 

13e eeuw, in de  v / ., pl. 193, fig. 3 en 4; pl. 194, tig-

soort schrijfleder, hetwelk reeds de Grieken gebruikten en 
j . de bereiding waarvan hunne stad Pergamus zoodanigen 

r o em verkreeg, dat naar  haar  later  alle schrijfleder  perkament 
j , genoemd. Aan de duurzaamheid van dit materiaal dankt 
men i» de eerste plaats de vele overblijfselen van -
eeuwsclie schriftversiering. 

Om het voor  beschildering geschikt te maken, werd het 
op een raam gespannen en met water, melk of iets derge-
lijk s bevochtigd. Soms werd ook wel de ietwat fluweel-
achtige bovenlaag met een mes zorgvuldig afgeschraapt. 

e teekening werd er  als van ouds met eene stift van 
zilver, tin of lood, ook wel met krij t of inkt , op aangebracht. 

Waar men een gouden grond wenschte, werd eerst 
bladgoud opgehecht; dan ving het beschilderen aan met 
gouache- (dek-) verven, die werden aangemengd met lym, 
gom of eiwit. e kleuren waren blijkbaar  van de beste 
soorten en op 't zorgvuldigst bereid en aangebracht; nog 
beden zieu de meeste er  zoo zuiver  en frisch uit, alsof 
ze eerst kortgeleden waren opgezet. 

g de schilders der n in hun vak te 
werk gingen, daarvan kan men nog vele bijzonderheden 
te weten komen uit eenige boeken, door  hen over  hun 
kunst en handwerk geschreven. (8) 

Evenals de schoonschrijfkunst leed ook de schoone schrift-
versiering zeer  ouder  de verbreiding van de boekdrukkunst. 
Wel paste ook deze versieringen toe, vooral „initialen. " 
randeu en „vignetten"  (*); maar deze werden in hout ge-
sneden en kwamen dus de t ten goede. «Zie 
hiervan verscheidene voorbeelden in OWEN JONES Gramm. 
of Ornam. pl. XC.) 

Zeer  schoone en kostbare exemplaren van schrift- en 
boekversieringen zyn behalve in eenige particulier e boeke-
rijen, in eenige openbare museums van groote steden te 
vinden. n ons land o. a. in de . bibliotheek en in 
bet m o Westhreenianum"  te 's-Gravenhage. 

(Slot volgt.) 

(5) Zie hierover . . ,  literatuur ( 's.Qia-
»enli»(fc, 1887), honWst. . 

1") Vignetten zijn druksieradeu, veelal bestaande u i l klein lo fwe ik » 
boveo het begin of onder  liet einde van een boek of eeu hoofdstuk, 
bij  welk ornament men inzonderheid wingerdblaadjes bezigde; van-
daar  hun naam. 

S O V E . 

. 
&»e bijdrage naar aanleiding van het opstel

voor ketel- en schoorsteenwerk" in „de Ambachtsman" 
van 31 December 1892. 

Een der  nieuwere schoorsteenen in den , vertoont 
0 1 bet voetstuk (dat vierkant is opgetrokken) eveneens eene 

, die aan 't werk niet schy'nt te schaden. Als oorzaak 
V a n 't ontstaan ervan meent men te mogen aannemen het te 
ĵ eg in gebruik stellen, dus heetstoken, van dien schoorsteen. 

zooverre te vroeg, omdat vermoedelijk de natuurlijk e 
"jWrogin g en verharding van het metselwerk nog niet hadden 
Plaats gehad.  in werking stellen der  fabriek vereischte 

jer  de ingebruikneming op bepaalden tijd , hoewel 't werk 
«laat werd opgeleverd. 

ü e specie was aldus voorgeschreven (*) 6 kalk, 6 zand en 
cement. t voetstuk bevindt zich binnendaks, doch 
hoover  van de vuurhaarden, dat geen vuurvaste mantel 

k i ln'ien in noodig was. e schoorsteen werd gebouwd 
j , 1 s l e chte jaargetijde. e kop werd dan ook in cement-

m «onder kalk erin gemetseld. 

S .Pract. . Constructeur" , Bd. 23, Jnr . 
(*) T 

ter  vervanging van een basterd trasmortel. 

1891, (pag. 181 —183) vond ik in een opstel over  de stabiliteit 
van schoorsteenen, 't volgende omtrent 't ontstaan van scheuren. 

. e schoorsteen van de fabriek van l te e de 
Gier, depart. e (Frankry'k ) werd gebouwd in 1868 en 
behoort by de reuzenschoorsteenen. e 105 . r  de 
hevige werking van een orkaan kreeg hy in 't midden 
zyner  hoogte, tusschen 50 en 64 , eene scheur  van 14 

. lengte, loopend door  de geheele dikte van 't muurwerk 
en wyd 50  Te gelykertyd had er  eene verbuiging 
van 't boveneinde plaats, waarby de kop 1.29 . uit het 
lood ging. r  middel van eene in horizontale richtin g 
aangebrachte zaagsnede werd de loodrechte stand weer  bereikt. 

n wist van dezen schoorsteen, dat een lieete Zuiden-
wind, nog vóór de bouw geheel voltooid was, eene zeer 
ongelijkmatige uitdroging van 't metselwerk veroorzaakt had, 
waardoor  de kop reeds scheef was gegaan. 

n en ook aan het onvermydely'ke, steeds voor-
komende zwiepen, (dat zoo kwaad is voor  het metselwerk) 
schryft men het ongeval toe. 

n 1874 werd de schade hersteld. Na dien tyd heeft hy 
geen letsel meer  bekomen. 

Specie onbekend. , 

. e schoorsteen van de Filiatur e te Croix, depart, dn 
Nord (Frankryk) , werd gebouwd in 1888. e 104 . 

e kreeg eveneens in het midden zyner  hoogte eene ver-
ticale scheur, waaraan zich eene overhelling van den kop paarde. 

y werd op gelyke wy'ze als de vorige wederom recht gezet. 

By dezen schreef men het ongeluk toe aan onvoldoende 
deugdzaamheid van den mortel of eenige andere nalatigheid 
tijdens den bouw. 

n meende namelyk, dat hy' grooten winddruk zou kunnen 
weerstaan, omdat de zekerheidscoëfficiënt vry groot was ge-
nomen en wel 2.55, terwy'1 de hoogte slechts dertienmaal 
de middellij n van den sokkel bedroeg. 

e schryver  van het opstel besluit er  uit, dat het mid-
den van den schoorsteen met groote zorgvuldigheid moet 
gemetseld worden. 

' staaft zyn beweren verder  door  de aanhaling van 
eenige schoorsteenen, die in het midden afgebroken zyn, 
onder  den invloed van hevigen stormwind. t is zooveel 
te opmerkelyker, omdat gewoonlyk aangenomen wordt, dat 
de gevaarlijke doorsnede tegen winddruk niet in het midden 
ligt , doch meer  naar  den sokkel, terwy'1 men terecht om-
gewaaide schoorsteenen, die aan den sokkel afbraken, als 
voorbeeld daarvan opgeeft. Zoo doet T o. a. 

Bovengenoemde aanhaling betreft de vyf schoorsteenen van 
de kolengroeven te Commentry, die iu 1879 alle vyf door 
een orkaan in het midden afbraken, waar  de muurdikt e 
220—250 . was. 

Zy behooren niet tot de hooge schoorsteenen, want: 
No. 1 gebouwd in 1845 is hoog 27 . \ 

„ 2 „  1847 „  „  12 „  j 
doorsnede 
vierkant. 

3 
4 
5 

1«52 „  „  28 „ 
1854 „  „  27 „  \ 
1866 , „  21 „  1 

Ook van deze wordt beweerd, dat de mortel niet met de 
vereischte zorg bereid was. e samenstelling ervan echter 
niet vermeld. 

Ten slotte volgt hier  nog een reuzenschoorsteen, waarvan 
de mortelbereiding is aangegeven. 

. e schoorsteen van de Clark Thread Work s in y 
(N.Yersey) Amerika. e hoogte bedraagt 112 . 

a . . . . , . , zand k Cement 
Specie gebruikt voor  den sokkel . . 1.5 0 1 
Specie gebruikt voor  ondereind van den 

eigenlijken schoorsteen (50 ) . . 6 2 1 
Specie gebruikt voor  boveneind van den 

eigenlijken schoorsteen 3 j j 
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e schoorsteen i n 1 8 88 gebouwd, heeft tot n og toe 

alles goed doorstaan. 

t verzamelen van zu lk e gegevens en feiten behoort 

voorzeker  niet tot den gemakke iyks ten arbeid, maar als ieder 

zij n steentje w i l aandragen — vele handen maken immers 

het we rk l ich t — kan er  spoedig, dunk t mij , mater iaal ge-

noeg voerhanden zijn, dat ons i n staat stelt, deze kwest ie 

beter te bestndeeren. 

Delft, 13 J a n u a r i '93. P. A . . 

N . 
Geachte

n het my ve rgund is, op het schri jven van den heer 

v. o. . te ru g te komen, verzoek i k U beleefd eene plaats 

voor het vo lgende: 

A l le reerst acht i k het gewenscht een schi jnbaar  misver-

stand weg te nemen; dat ook i k de theorie niet bui ten 

wensch te sluiten is nameli j k door  mij n v o r i g schr i jven 

bewezen. e lens is „ T h e o r i e als l i ch tbaak op den weg 

der P rac t i j k en omgekeerd." 

e heer v. i>. . is het met ini j  eens, dat voegwerk door 

bouwondernemers (niet metselaars) gemaakt, slechts een paar 

j a a r  bestand, dus zonder  waarde is. 

W a t mij  verwondert is de door den heer v. . . aan-

gegeven specievermenging, daar  deze zooveel verschi lt met 

de Algemeene Voorsch i f ten: di t bewijst al reeds, w a a r om 

er  zooveel metsel- en voegwerk, door  onze bouwmeesters 

gemaakt en .. theoret isch"  overgenomen, tegen de invloeden 

van den dampk r i n g niet bestand is en met het revolut ie-

w e r k de v l ag str i jkt , voor  datgene, wat naar de practn' k 

en onderv ind in g gemaakt kan worden. 

T o ch kan i k mij met de specie door den heer v. . . 

aangegeven niet vereenigen. T en eerste, omdat voor  b innen-

muren de t ra s de muren geel en salpeter ig doet worden. 

T en tweede, omdat proefondervindel i j k bewezen is. dat 

deze hoeveelheid tra s zeer  nadeel ig voor het voegwerk is. 

Bi j  metselwerk tegen den win ter  u i tgevoerd, bev ind ik mij 

goed by het gebru ik van 5 r i v ie rzand , 2 schelpkalk, 1 

Port land-cement; gevoegd door  gezeefde schelpkalk en 5 

A l k m a a r s c h zand, aangelengd met geli jk e deelen rauwe en ge-

kookt e l i jnol ie ; deze ve rmeng ing goed gestampt geeft eene 

dichte, sterke, heldere, wit t e voeg. Onde rv i nd in g leerde 

mi j , dat voegkalk, met al was het nog zoo fijn  gezeefd 

r i v i e rzand , tegen den invloed van den dampk r i n g niet bestand is, 

maar steeds verweerde. 

Nogmaals bij  voorbaat myn dank voor de p laa ts ing-

,  Dievstw. dien. 

Overveen, 25 J a n. ' 93. A . J . E W A A . 

E en paar  aanteekeningen op bovenstaand schri jven : 

t de mortelmengsels der s A . V . niet ra t ioneel 

zgn is door m ö niet enkel herhaaldel i j k i n de Ambachtsman 

betoogd, maar ook ter  kennis gebracht der  bet rokken 

autor i te i ten . W e l l i c h t zal daar by de bewerk ing van de 

nieuwe u i tgaaf op worden gelet. 

r  i k b innenkor t een u i tvoer i g opstel hoop te leveren 

over den zoogenaamden „ m u u r s a l p e t e r " , zal i k mj j  ten dien 

opzichte op d i t oogenbl ik bepalen tot de opmerk ing, dat het 

onzin is te beweren, dat t ra s de binnenmuren geel en sal-

peter ig zou m a k e n; en dat het „ p r o e f o n d e r v i n d e l i j k bewi js" 

van de nadeel igheid van maqeren trasmortel voor het voeg-

werk — al thans wanneer  goed t ra s v e r w e r k t word t — 

op eene dwa l i n g moet berusten. 

T e g en den aangegeven Por t land-cement -ka lkmor tel voor 

metselwerk heb ik , aangez ien de k a l k schelpkalk is, geen 

groot bezwaar. t s teenkalk zou hy*  veel te vet zi jn . W e l -

l ich t is hi j  d i t ook nu eenigszins, anders begryp i k waarlij k 

niet, waa rom men bij  gebru ik van Por t land-cement niet i n 

dezelfde specie, waarmede gemetseld wordt , opvoegt. 

t aangegeven mengsel van ka lk , olie en zand is eene stop. 

verf, die als zoodanig misschien niet te verwerpen is. e kalk 

vo rm t met de olie eene soort van harde zeep. V a n versteening 

i n den t ran t der  raortels is natuur l i j k geen sprake. t men 

met zu lk e mengsels voorz ich t i g moet zgn bewijst de ge , 

schiedenis van het tegeltafereel in den gevel van het waag. 

gebouw te A l k m a a r (de. Ambachtsman j a a r g . V  No. 13)( 

die een gezeten metselaarsbaas te m — ook 'een, die 

het bij ondervinding wist — op z yn geweten heeft. e 

zoogenaamde onderv ind in g — in sommige geval len een 

mengsel van onjuiste waarnemingen en gevo lg t rekk ingen — 

speelt den mensch soms ra r e par ten. 

E en knap metselaarsbaas, met  wien i k ver leden jaar  inet 

genoegen kennis maakte, verzekerde my by onderv inding te 

hebben, dat tra s in aan rak in g met wa ter  ha r d word t en 

bederft. '  had immers de harde k lu i te n ze lf gez ien! Wat 

hi j  niet bemerkt had is dat, als men die k lu i te n met den 

v inger  fijn  w r y f t , men weer  tra s heeft als te voren. k 

heb meer van dergel i jk e staalt jes beleefd en ben daardoor 
op het punt van „ i k weet het by onderv ind ing"  eenigszins 

wan t rouwend geworden. v. i>. . 

 Heer! 

n nw V a k b l a d zie i k de v raag, hoe men roetvlekken 

ui t bepleisterde muren verwi jder t . y is gebleken, dat ik 

roetv lekken weggekregen heb door  wa ter eu zeep met soda 

op te lossen en dan beslaan met fijn  gezifte ka lk , om het 
dan herhaaldel i j k ermede af te w i t t en ; i k deed het tot 

vy fmaal toe en heb er  geene v lekken meer op bespeurd. 

l deelen of i k van elk gebru ik t heb, is mij  niet 

meer  bekend. , 

Groede, 6 F e b r . 1 8 9 3. J . A . V A N E . 

. 

. 
Antwoord op no. 32. 

t komt my voor, dat yzerceinent iu plaats van ui t zwavel, 

doodekop en gebrand gips, l iever ui t 2 deelen duinzand en 1 

deel gips moet gemaakt worden. A l s yzercement is verre te 

verk iezen een mengsel van tij n vetvry i jzervi j lsel , bevochtigd 

met een wein ig ru w salpeterzuur en een derde van z yn gewicht 

k le i en evenveel duinzand. Op het oogenbl ik v ó ór het ge-

bru i k gemengd, geeft dat dan door  snel en e rg roesten een 

zeer  h a r d en op glas en porcelein evengoed als op l J z e r 

hechtend cement. U i t scheikundig onderzoek en t r e k p r o e v e» 

is geb leken: 

1"  dat zwavel i n aan rak in g met roestend yzer in het 

geheel niet scheikundig gebonden raak t , wanneer geene sterke 

v e r w a r m i n g plaats heeft. 

2° dat zwavel slecht aanhecht aan i jzerroest en aan g'Ps-

3 ° dat k le i gemengd mei, du inzand en roestend y'z e r ' 

ont leed word t en sterke aanhecht ing geeft. . * 

. 
Aanbettedingen worden slechte eenmaal in dese rubriek opffenome». 

 A A A <» . „ 
A m s t e r d a m. 12 uur . Bet gemeentebestuur: bet maken 

den bovenbouw «oor een museum op bet terrein aan oe 
Baerlestraat. , e B 

Groningen. 8 uur . Voor den heer G . Bakker , firma  B»kke 
Buijs , in het café Pr ins: het verbouwen van de behuizing " e 

ooaer  letter  » . no. 142. N. Z . Akerliof , tot winke lhu i » « 
Bestekken en teekeningen verkrijgbaa r a f 2.50 b'j  den " r < T u l i r , 

J . P. Bazen, die tevens dadelijk inl . geeft tusscbeu 11 e" 

«1st. (Ov.) 2 nur . e weled. beer  J . A . Bakhuis, in het koffiehuis 
y. : het afbreken van het bestaande en het weder 
u v a "  e e  woonhuis- Bestek en teekening ter  inzage in gen. 
lis. . bij  den bouwmeester . Wissing. 

G 14 . 

. 11 uur . Voor  rekening van mej. . van Vorden, iu 
bet koffiehuis van n aan het Groote : bet bouwen van 

„  koffiehuis met logement in de Waterstraat (uitgezonderd bet 
metselwerk); bestek en teekening vanaf heden in genoemd koffiehuis 
ter  inmge. l bij  den architect . van . 

tjeldermalsen. 11 uur . n het hotel het Wapen van Gelderland: 
het bouwen van een woon- en winkelhui s met pakhuis. Bestek en 
teekening ad f 2 per  stel verkrijgbaa r bij  den architect ü . , 
Witt e Vrouwenstraat te Utrecht en bij  den hotelhouder W . Strij -

i te (ieldermalsen. 
. e bouwkundige P. F . van , namens zijn 

 het houwen vau een bovenwoning op bet huis no. 61 
Spaarnwouderstraat. Bestek eu teekening ter  inzage bij  genoemde 
bouwkti"<%e . 

» (Ov.) 8 nur . n het koffiieliui s vau G . Ge l ink : bet 
verbouwen cn nieuw opbouwen van een woonhuis voor den heer 
J, . Zeivers, op een terrein aan de Biinkstraa t aldaar. Bestek 

e n teekening ter  inzage in genoemd koffiehuis. . geeft dc heer 
t Wichems. 

. Voor  rekening van den heer O. . Sijlstra : het 
boawen van een woonhuis op een nieuw terrein aan den Noord 
singel, bilj - inz. 13 Febr. bij  O. . Sijlstr a Bestek en teekening 
verkrijgbaar bij  de firma de Wed. J . Ü . a en Co aldaar, 
lol. bij  den architect W . C. de Groot aid..ar. 

r  Ams te l. (N. ) 12 uur . t gemeentebestuur: 1. 
het ophoogen met zand van het terrein gelegen aan den Verbin -
dineswes; ea bestemd voor de oprichtin g eener  hoogere burgerschool, 
2. het bestratings- en rioolingswerk der  Frederikstraat . 

Prinsen huge (N. Br. ) e directie der  Zuid-Nedcrlandscbe 
Tramweg maatschappij: het schilderen der  bruggen over de -
daalscke Vliet te Gastelveer en over de mark t te Breda. 

. 12 uur . e provinciale inspecteur der  directe 
belastingen, ten zijnen bureele: bet uitvoeren van eenige werken in 
bet w aan de Boompjes en Scheepmakershaven. 
3e?r. f 5245. 

Utrecht. ] ] uur . Voor rekening van den beer . P. C. Scbil-
lemans, op g buiteu Tolsteeg: het amoveeren van een 
Ws, stalling koetshuis enz., staande en gelegen op g 

 Utrecht en bet bouwen van eene fabriek . Bestek met teeke. 
«ingen en déta i ls ter  inzage op g en te verkrijge n a f 2 
bij  den archi'ect W . J . van Vogelpoel. 

W A . 15 . 

Amsterdam. 3 uur . e architect C. B. Posthumes , in 
bet perceel t 207: het amoveeren van perceel 

t no. 207 en het weder  opbouwen tot schoolgebouw 
net benedenlokalen en het verbouwen van perceel t 49. 

. 10 uur . e genie: het vernieuwen van 2 stel 
wen vau de inundatiesluis in de courtine V aldaar. 
B eBr - f 1900. 

^ Zorgvliet (Fr. ) e W e l E d. r . . G . Verwer : het bouwen 
n twee tabaksplanterijen en 1 burgerhuis, bestek ter  inzage bij 

ttuiauga te Noordwolde, aanw. . s te Zorgvliet . 

G 16 . 

k (N. Br. ) 2 uur . e heer C . van Oorschot, in het 
«rastation: het afbreken en wederom opbouwen van genoemd 

"«OStatinn .„„ f — l.l :: ...n:__ — . - i . . . .i  i _ ~ i-
ter 

'tntio n met bakkeri j  en stalling, bestek en teekening liggen 
inzage m voornoemde herberg. . bij  den heer J . p 

""«"kundig e te E rp . 

G 17 . 

o , r i T e " n a & e . 11 uur . t ministeri e van e : het uitvoeren 
, hierna omschreven werken aan den hoek'van 't J bij 
.gerilam » | S : |,et bouwen van eene woning voor den dienst der 

t B ] | et * '  het afbreken van de kunstlichttoren met wachterswor.ing f i l i n g ; 

V y r

m a ' n v a n e e n e fundeering voor een ijzeren lichttoren , 
en „j . * T C "hage, J uur . t ministeri e van waterstaat, handel 
te Jr i i i " ' : n e '  enderhond van het rijkspost-en telegraafgebouw 
der aA ' n d e» dag der  kennisgeving van de goedkeuring 

"""bestedin g tot en met 31 . 1895, begr. f 1045. 

4 n G 18 . 

«ene, *, r '. ° (Cv.) 18 uur . n het Wapen van Bingerden: het bouwen 
Wip,,, """""nswoning , bestek en teekening ter  inzage in het 
* t | U - . * a n Bingerden, aanw. 14 Febr., nam. 8 nur . . bij  den 

«ter van huize Bingerden. 

Enschede. 12 uur . Oe architect . , voor dc heeren 
J . A. en A . Schotten, iu het hotel de : het bouwen van 
een bandfabriek, machinekamer, ketelhuis, stoomschoorsteen, op. 
zichterswoning en verdere werken, op een terrein aan den -
geloscben straatweg te Enschede. 

t ) 3 uur . tiet gemeentebestuur: het leveren en 
plaatsen van 120 schoolbanken, volgens model en voorwaarden 
te verkrijge n ter  Gemeente-Secretarie. 

G ) . 

. 5 uur . e architect E . Corbeij , voor  rekening van 
. Wed. Tnissen-Busch, in het café Central : het a f ö r e k en der 

bestaande en het bouwen van twee woonhuizen in de Steeg, 
hebbeude eene gevelbreedte vau 16 , met bijieverin g van alle 
bouwmaterialen. Aanw. ten 2 uur , bestekken ad f 1.-26 verkrijgbaa r 
vanaf heden bij  voornoemde architect, b'j  wien de planneu ter 
inzage liggen eu alle inlichtingen gegeven worden. 

G 21 . 

. 1.30 uur . t gemeentebestuur: het maken van 
schoolgebouwen op het voormalig Oostkerkhof alduar, bestaande 
uit een middengebouw lang 44 eu breed 12 p twee vleugels 
ieder  lang 22 en breed 10 . en een afzonderlij k gebouw lang 
21 en breed 8 , het uitvoeren en aanleggen van de bij  beboorende 
rio'.eeriug, grondwerken, zandaanvnllingen en ophootringen. 

G 22 . 

' s -Graveuhage. 11 uur . t ministeri e van waterstaat, haudel 
en nijverheid : het bouwen van eene sluiswacblcrswouing met 
bergplaats bij  de schutsluis op de omgelegde Proostwetering achter 
deu westelijken kanaaldij k ouder de gemeente u beboorende 
tot de werker, voor Oen aauleg van een kanaal ter  verbindin g 
van Amsterdam met de , begr. f i 02u. 

G 23 . 

S c h i e d a m. 2 uur . l iet gcineeiitcbestuur: het dempen en r'oleercn 

der grachten in het Broersveld, de kerkstraat , enz. enz. cn het 

leggen van een riool iu de singel. Aanw. 18 Febr . , 'smorg.  uur . 

A F L O O  V A N . 
Amine rs to l . . gemeenteoestuur: het bouwen van eer.e onder-

wijzerswouing op paalfundeering e J . W . m te 
Schoonhoven voor f 3706, gegund. 

A m s t e r d a m. t leveren cn plaatsen van waterleidingen voor 
Vecht- ea duinwater, in den in aanbouw zijnden stadsschouwburg 
aldaar. e A . B. u aldaar  voor f 3949. 

A m s t e r d a m. t onderhouden eu herstellen van de gebouwen 
der invoerrechten en accijnsen te Umuiden. e N. .1. Zwager 
te Umuiden voor f 1363. 

A r n h e m . t onderhouden van en het doen van herstellingen 
en vernieuwingen aan het w te Arnhem. e 
B. Bolder Az aldaar  voor f 1388. 

A r n h e m . t doen van eeuige vernieuwingen en hsrstelliugen 
aan de gebouwen der e burgerschool te Winterswijk , 
tot 31 . 1894. e G. W. ter r te Winterswij k voor 
f 1304. 

Alkmaar . e uitbreidin g der  gemeeutegasfabriek. e W . 
van n te s voor f 29.190, gegund. 

Cbarlois. 1. e onderhouw vau een aan te leggen opslag voor 
faeca l iën, als putten, straten enz. e J . van Noord aldaar 
voor f 6875, gegund. 2. bovenbouw, ijzeren overkapping enz. e 

. E . Oviug J r . te m voor f 11,600, nog niet gegund. 

F r a n e k e r . t bouwen van eene nieuwe bru g te , over het 
kanaal Franeker—Berl ikutn . e . B. n te Tzum-
marum voor f 1645, gegund. 

'-sGravenhage. t ouderhouden van cn het doen van herstel-
lingen en vernieuwingen aan de gebouwen der  rijks-hoogere bur -
gerschool te Gouda, tot 31 . 1894. e J . Smit eu Z n . 
te Gouda voor f 1414. 

's-Gravenhage. t afbreken van den opstand met toebehooren 
van de gemeente- en garnizoens-zwemscbool aan het kanaal. e 
G. v. d. t Aldaar  voor f 125. 

. 1. t onderhouden van en het doen vau herstellingen 
en vernieuwingen aau n en het daarom 
gelegen plantsoen te Amsterdam, benevens het uitvoeren van 
eenige bijkomende werken, gedurende de jaren 1S93 en 1894. 

e voor  perc. 1. . Crouwel J r . te Amsterdam voor f 14590. 
Pero. 2. dezelfde voor f 14998. 2. het onderhouden van eu het 
doen van eenige herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen 
van bet paviljoen Welgeleg-n te , tot 31 . 1894. 

e A . a te m voor f 7202. 

. t onderhouden van en het doen van herstellingen 
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!894. aan de e burgerschool te , tot 31 . 
e Wed. J. g te d voor f 1487. 

. . t ondernouden van en bet doen van eenige 
vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der  rijks-kweek-
school voor  onderwijzers te , tot en met 31 . 1894. 

e J . Gregoire aldaar  voor f 1212. 
's - l ' r insenhage. t vernieuwen der g over de rivie r 

de Aa of Weerijs. e A . ,1. Verlegh te Ginneken, voor f 3399. 
. t wcderopbouwen van loods V  der  handelsinricb-

t in g op Feijenoord. e N . J. Nederhorst te Gouda «oor 
f137373, gegund. 

U i t h o o r  11 ) 1. t maken van een steenen brug. e 
G . Verwi j  voor  1355, gegund, 2. het maken van alle kunstwerken 
enz. Getrimd aan s voor f 850. 

Utrecht. t onderhonden van en het doen van eenige >,.r 
nieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der ^ 
nijschool te Utrecht , van den dag der  goedkeuring van de 
aanbesteding tot en met 31 . 1894. e . J. van n 
aldaar  voor f 7346. 

Winterswijk . t bouwen van een nieuw woonhuis bij  de 
bestaande boerderij , met bijleverin g van alle materialen. . 

. J. n aldaar  voor f6790. 

Zwolle. t uitvoeren van vernieuwingen en herstellingen i ,„ 
den straatweg langs de , tusschen de Balkbru g en de 

Ongelukkige Wijk . e P. Boks te Amersfoort voor f j

Zwolle. t leveren en inhaugen van twee paar  ijzeren deuren' 
voor  sluis no. 4 en van een ijzeren balans voor  opliaalbnj. 
no. 9 der . e W . E . Penning te n voor f 1 n.S3 

. 

\IUIII1II\VI\ 
en LIJSTEN, 

volgens b e s t a a nd of op tegeven 
p ro f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

l i . W.  & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courant op 

aanvraag gratis. (12) 

r N US N J  O F F te 
's-Gravenhage is uitgegeven: 

Toegepaste Scheikunde 
VOO N 

n en , Verfstoffen, 
Smeermiddelen, Water  tot ketelvoeding 

en voor  algemeen gebruik, 

. 8. , 
Hooylceraar aid.  School te Delft. 

T G VAN 

: . N * .
l N en V.

Een dl. roy. 8". t 5 Tabellen. n lin. band. 
S . . . /'  4.25. 

C h e m i s ch e 

. 
e F is gebeel d 

vuur  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zij is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

Staa l kaa r t en en a t tes ten gaarne 
verkrijgbaar . 

, 
(11) k Z . . 

Vuurvast e Steen-
, 

Wed. N. S. A. Brantjes & Co., 
:  N

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Blokken, Scheggen, Trot -
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogelgken tij d 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (17) 

p. D O L K & m m . 
Spiege l- en , 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, , Geribd-, 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

W , 

, ,  en -

ca- i A S. 

DEURPLATEN. 
Geslepen en andere N en 

. 

GEBOOEN S en . 

- en Patr i jspoortglazen, 

(25) . 

, . 

O E E 

Caoutchou c en Guta Percha Fabriek 
T " 

BAKKE R & ZOON, - Ridderkerk , 
v e r v a a r d i g t a l l e s o o r t en , N en N 
voor  Stoom-, Water- en andere , , - en , 

, , - en , , 
S en , N (in verschillende soorten) 

met naam en op maat, , om kinder- en ziekbedden rein te 
houden,  voor  deuren en ramen. 

t en f a b r i c e e r t , enz. enz. B e k r o o n d 
m e t Z i l v e r , te Amsterdam 1883, en door de  ter bevor-
dering van Nijverheid 1885. (38) 

U 
h . 

Opgericht 

1864. 

N 

, 
Opgericht 

1861. 

t haar  beproefd en voortreffelij k 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin-
dend, onder  garantie van de grootst* 
bindkracht , gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijk s meer  dan 450.000 
vaten. 

 - S 
voor  de Zu ide l i j k e Provinciën 

Wed, A. Terkuhle & van Sw. 
. 

Voor de Noorde l i j k e Provinciën: 

E  & ) 

N in 

Marmer en Bouwmaterialen -

. 47 

All e soorten van 

ZAGEN 
en 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

J.D. DOMINICUS & SöHNE. 
te R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( R h e i n l . ) 

Gevestigd in 1822. (55) 

 Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wij  U gratis en franco toezenden. 

OÏLINf&C0., ROTTEBDAM . 
E N . 39 N . Z . , 

n van - en . 
Vraag dessins enz. 

PORTLANDGEHENT 
 8r Co." 

voor  Nederland en n 

A. E. , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: ,  No. 118. 
„  A. E. , Fokke-

Simomstraat 74. (18) 

0 
N 

ft 

-

> 

, 

bekroond op de tentoonstelling 

te Amsterdam 1883, 

N 

V E N 
VOO  (52) 

& , 
Vertegenwoordiger -oor Nederland: 

A. Bleeker, . 

Roodenbur g 4 Go. — Mijl bij Dordrecht , 
F a b r i k a n t e n v a n (43) 

J 

. 

ĉ 5 
en  voor  het oriiauienteereii van > V 1 ' - / a P \^  , 

- ^ i - s ^ - ' 
2*^ - en 

SPIEGELGLAS. GRAFPLATEN, 
0j6J>>^ »n wit en zwart >l . \ N . 

. Billijks t adres. 

Sierli)ke  worden op aanvrage verstrekt. 

V e e n k a d e 5 1 , 5 2 e n 5 3 , > o o r d w a l 6 6 . 

3  Z E T . 

E N 
T ,  f r a n s c h e , E n g e l s c he en e . 

A N en . 
 Y A N N EN , 

fctoom - en . — . 

Handel in alle fijne  Houtsoorten , 
G E E N E E J 

Engelsch Teakhout, 
, in bestek a f 210.—, aan p la ten a . 

^  alle bestaande N d in de -
j n e« aanwezig en b i l l i j k te koop. (w\ 

Carbolineu 
uit de Chemische Fabriek van 

J. GREVEN & KREBBER, 
(in vaten van  100 en 200 kil o 

en in hlikken van 30 kilo.) 

is s teeds v o o r r a d i g bij  en wordt 
sedert jaren voor de landsgebouwen, 
de genie, vele gemeenten en particulieren 
geleverd, door (24) 

. , 

t 335. . 

*f * Asphalt-  *f * 

A s p l i n . l t - , 
buitengewoon stevig, 

duurzaam en aanbevelingswaardig. 

A . W . , 
BE  am n lO.iitschland) 

Agenten VJ,  (50) 

l i . A k. , Wormerveer. 

A. , 
T 131, , 

Venster- en Spiegelglas, 
N , 

BROEIGLAS steeds voorradig . 2 
C L A S . 

J A P A N L A K V E R F , 
beter  tegen de b u i t e n l u c h t bestand 
als vernis of olieverven. 

X &  C o . , 

e r d a m . 

Wegens verandering van affaire 
T E P een goed beklante 

een voor  u i t b r e i d i n g v a t b a r e 

 in 

Hout- en Bouwmaterialen , 
die met klein bedrijfskapitaal een flink 
bestaan kan leveren. 

Te bevragen by . E , 
WINSCH07EN. 

file:///IUIII1II/VI/
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, 

T u i i l i l m i i . V o i - i i i i - i f - i o i i , 

9

voor - en , 

, , 

en alle aanverwante artikelen. 

G.  & Co., 
T 132, (5) 

) . 

Stoom Jalousiën k 
VOO

n en . 
E . (21) 

S.

E 

e E der . VENNOOT-
P E N "  is 

voornemens op "Vi'ljclag f ï ü F e -
b r u a r i , des namiddags ten 
S . 30 ure p r e c i e s, in het „

, Beursplein,
 aan te besteden: 

t b o u w en v a n -

N t e r  o p p e r -

v l a k t e v a n + 4 3 34 % 

b e s t a a n de u i t , 

P a r t e r r e en t w e e 

Z o l d e r s , op d en o p en 

g r o n d a a n d e W i l h e l -

m i n a k a d e t e -

d a m , . S e c t ie P 

N o . 5 6 2. 

BESTE  en N liggen 
vanaf 8 Februari 1893 ter  in/.age in eene 
der  zalen van het ' 

n worden gegeven door  de 
architecten T. . S &  ZN., 
Witt e de Withstraat 34,

t Bestek eu de Teekeningen zullen 
a f 5.— per  stel te verkrijgen wezen 
in het "  en ten kan-
tore der  Naaml. Vennootschap , -

"  te n 
W.Z . No. 227. 

F i r m a €t. , U t r e c h t . 

en beter is beter  dekkend, fijner , witter 
kleurhoudend dan eenig ander; 

is bekroond door  den Nederl. Schildersboinj. 
Tentoonstelling van e Schilderkunst 
Arnhem 1881 ; attesten van ervaren schilder* 
uit alle oorden van ons land en daarbuiten, wor. 
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door  tal van , Gemeente. 
Architecten en andere Autoriteite n in hunne 
bestekken voorgeschreven; 

wordt, tot waarborg van echtheid, zuiverheid 
en goed gewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van , Etiket en Fa-
brieksmerk, welke allen wettig zgn gedeponeerd 

wordt steeds op de strengste keur  geleverd, des-
verlangd met certificaat van oorsprong. 

n leze de waardeerende artikels over  dit t in het „N . v. d. " 
dd. 31 Jan. 1887; in de - en "  dd. 1 i 1887; inde 

' dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de „Schilder "  dd. 1 i 1889; in de 
„Opmerker "  dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in de „Ambachtsman"dd. 8 
Febr. 1890, en in het „Bouwkund i g Weekblad"  dd. 5 . 1891. (27) 

 bi] alle soliede n en . 

r  verscheidene Fabrikanten zich niet ontzien de door  ons tot T

E 
LOODWIT 

robrechten naam "  voor  hun Fabricaat van roosterstaven te gebruiken, zien wy 
B tot de verklarin g eenoodzaakt, dat wy de E N van 

dit artike l zyn &  het E  in d hebben &  bemerken verdur 
het volgende: 

 bv nlle , aangaande T aan N en Y Z E
is de kwalitei t van hét resp. gi.-tyzor  &  ons T  altyd voorzien 
van byst. gedep. fabrieksmerk is N en leveren wy daarin alle denkbaro 
facons b. v. Universal-, Polvgon-, Tri»- . Spaar- vorm enz. Voor gewone gemengde n 
zyn overigens gewoonlyk * het voordeeligste E E 9 
zoo als b. v. 

Pyrostat 
of hooge dunne . Nadere offerten, Pryslysten, ATTESTE N 

uit Nederland enz. staan in  ten dienste. _ „  „ . . . „ . _ . . 
Pyrostatwerk W i e d e n b r ü ck * Wilms , , 

Vertegenwoordigd voor  Nederland & , alleen door  het Technisch 
bureau C. Wasser  & Go., Botterdam voorn. Amsterdam. 

, . 

E S EN , 
d fabrikaat en bl l l f l fe e p r f l s . ( 2 9) 

ARCHITECTURA . 
H . 

A d v e r t e u l i é m iu dit blad kosten van 1—5 regels 

gO cent*, iedere regel meer  10 cents. Groote letten naar 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

btrckcnil . 

Uitgevers t 

J. VAN  ENOT &  ZOON, 
. 

A l l e a d v e r t e u l i ën in A opgenomen 

worden srrnt i a geplaatst in B , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, enz. 

J . A . V A N , . 

T E S V A N T N 

E N . 

n de . 

Vervolg en slot van het vorig

n wij  thans terug tot de m u u r s c h i l d e r i n g en 

in Frankrij k en , ten tijd e van N 

. e ontbood schilders uit ë en Byzantium, 

die, evenals op andere kunstbedrijven, ook op dit schilder-

werk een zichtbaren invloed uitoefenden en het tot eene 

nieuwe ontwikkeling brachten, welke in de 12e eeuw hare 

grootste volkomenheid bereikte. 

e volkomenheid spreekt 1°. uit de overeenstemming van 

alle schilderwerk met zyn doel, met de plaats en de voor-

werpen, waarvoor  en waarop het is aangebracht; 2°. uit de 

eenvoudige en doelmatige wijze van uitvoering en toepassing. 

Zoo is alle muurschildering als vlak-ornament behandeld, 

en haar  effect alleen gezocht in verscheidenheid van motie-

ven en in tegenstelling van kleuren, die nu eens zacht, dan 

eras sterk sprekend, nu eens van geringe, dan eens van 

groote verscheidenheid, steeds een harmonieus en rustig 

geheel vormen. 

e Byzantijnsche schilders gebruikten voor  hunne muur-

schilderingen geen „  cartons", maar  schilderden rechtstreeks 

°P oen muur. Evenzoo deed men in west-Europa tijdens de 

e*fste , wat niet alleen blijk t uit limine 

oorschriften in bovengenoemde oude boeken, maar  ook uit 

afwezigheid van ingegroefde omtreklijnen, welke door 

ta' overbrengen van de teekening met behulp van „  cartons" 

de natte kalk van zelf ontstaan. 

Over  de eerste meest gebruikelijk e kleuren (gele, roode 
e o bruine oker) met wat groen, wit en zwart, spraken wij 

e e" s- t breidde zich weldra nit tot verschillend groen 

*  r«od (purper  en violet̂  en licht blauw. Steeds dienden 

strepen tot afscheiden en afzetten van dezen. Zelden 
 bruine 

puit 
Uer 

n in de 12e eeuw kleuren van gelijke zon-
eene tusschenliggende kleur  van mindere sterkte; b.v. 

 , e n e e "  roodbruin en een groen van gelijke kracht een 
"eldi 

froen 

e r geel of blauw, tusschen een stevig blauw en dito 

^  een helder  rose of purper.  algemeen aanzien is 

' zonder  stooting; helder  en sprekend door  de afzetsels, 

met donkerbruin voor  de diepten, met helder  geel voor  de 

ophoogsels. 

n de 13e eeuw komen het rood en blanw meer  uit en 

is het groen eene aanvulling. e gronden worden donker 

(roodbruin , krachti g blauw, niet zelden zwart); ook goud, 

maar  gewaterd, of op andere wijze verzacht of gebroken. 

Wi t komt nog voor  ter  aanduiding van lichte kanten, doch 

spaarzaam; gele oker  dient dan slechts voor  bijzaken. e 

verschillende kleuren en tonen zijn steeds gescheiden door 

donkerbruine of zwarte strepen.  algemeen aanzien is 

warm en schitterend. Tegen het einde dier  eeuw komen 

sterkere overgangen, worden de „fonds"  zeer  donker  (blauw 

en rood, met zwart afgezet.) n op draperieën 

lichte kleuren (rood, geel, groen, blauw) en minder  veel-

vuldig goud. 

n de 14e eeuw komen meer  en meer  grijze tonen (licht-

en grijsgroen, lichtrood en ook dito blauw). t gebruik van 

goud neemt af. Gronden van zwart, donker  bruin en dito 

geel houden stand. j  veelvuldige teekening in 't bruin 

Geene lichtkanten meer  met wit , maar  veel afzetsels met 

brui n en zwart. n vergelijking met het schilderwerk van 

vroeger  is het algemeen aanzien koel. Tegen het einde 

dezer  eeuw krijgen de „fonds"  verschillende kleuren, aan-

gebracht op de wyze van mozaïek of damast; de draperieën 

blijven helder, het zwart verdwijnt uit de „fonds"  en dient 

nog alleen tot versterking van de teekening. Ook de bij -

komende ornamenten zyn in heldere tonen in verbinding 

met goud. t algemeen aanzien is zacht schitterend. 

n de 15e eeuw doen de (verschillende) kleuren zich 

meer  voor  als plekken, warm en krachti g van toon. e 

modelé's komen meer  uit, door  sterker  licht op de deelen, 

die verhevenheden voorstellen. e achtergronden maken reeds 

het effect van „terugwijken "  en in de teekening openbaart 

zich een begin van ln'n-perspectief, nog geen lucht-perspectief. 

Voorts openbaart zich eene bijzondere zorg voor  het afwer-

ken van het bykomend ornament. t algemeen aanzien is 

door  een en ander  minder  rustig en harmonieus. 

s hierover  nader , in zyue Dictionn. 

de V Archit. dl. , blz. 68 en 69.) 

e schilders der  12e eeuw schilderden „a l fresco"  in 

lijm , met eiwit en olie; het laatste by gemis aan siccatief 

werd slechts op kleine stukken toegepast, zooals paneel 
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die men gemakkelijk in de zon te drogen kan zetten. Voor 

bet beschilderen van (gehouwen) steen dienden verven, 

bereid met eiwit en met huiden*  of beenderenlym.

schilderen met gom-verven schijnt in de 12e en 13e eeuw 

veelvuldig toegepast op houtwerk, zooals altaarbladen. Ook 

schünen de schilders van de 14e en 15e eeuw in Frankrij k 

een mengsel van hars en olie gebruikt te hebben als bind-

en droogmiddel t meest soliede twas toen het schilderen 

met hars opgelost in alcohol; maar  dit was kostbaar  en 

lastig en werd daarom slechts voor  fijn  werk gebezigd. 

Ofschoon reeds in de 11e eeuw melding wordt gemaakt 

van eenig schilderwerk in olieverf, schijnt dit eerst in de 

13e en 14e eeuw meer  algemeen bekend geworden te zijn 

in Frankrijk , ë en . g men hieruit afleiden 

dat de Vlaamsche schilders VAN EY  (15e eeuw) niet de 

u i t v i n d e r s van het schilderen in olieverf zijn, zooals 

menigmaal is geboekt, aan dezen blijf t niettemin de groote 

verdienste, die kunst aanmerkelijk te hebben uitgebreid en 

volmaakt. 

Om de kleuren schitterend te doen uitkomen, ook naast 

goud, ging men haar  reeds in de 13e eeuw „glaceeren", 

d. i. transparant overwerken. n de 14e eeuw waren ver-

nissen daartoe reeds vri j  algemeen gebruikelijk . n meent 

dat deze toen hoofdzakelijk werden samengesteld uit Ara-

bische gom en lijnolie . Ook wist men toen te „bruineeren" , 

door  transparante kleuren over  een grond van goud te 

brengen. e duurte van het schilderen op en naast goud, 

dat vaak tevens kostbare kleuren vorderde, leidde tegen het 

einde van laatstgenoemde eeuw tot het schilderen in grijze tonen. 

e en schoone voorbeelden van -

sche binnenbeschilderingen vindt men in de gerestaureerde 

„Sainte"  Chapelle te Parijs. (Zie afbeeldingen daarvan in 

,  AT en J La St. Chapelle de

e muurbeschildering bepaalde zich in de n 

niet alleen tot binnenmuren; ook gedeelten van buitenmuren 

werden daarmee versierd. Overblijfselen hiervan zyn gevon-

den 0. a. aan de kathedraal der  Notre e te Pary's, dag-

teekenend uit het midden van de 13e eeuw. En niet alleen 

op muurvlakken, vooral op hoogvelden boven deuropeningen, op 

kolommen, beelden en ornamenten vindt men daarvan nog 

menig voorbeeld. e bnitenversiering is algemeen in ster-

kere kleuren dan de binnenbeschildering, met veel toepassing 

van rood (vermiljoen met purperen weerschyn), groen, gele 

oker  (naar  oranje overhellend); zelden blauw; voorts wit en 

zwart, het laatste betrekkelijk veel. 

Nog werden de daken s versierd met geglansde 

kleurige leien en de topstukken van daken en gevels (hetzij 

van y'zer, van lood of met lood bekleed) sterk gekleurd of 

verguld. e buitenbeschilderingen bleven in zwang tot de 

16e eeuw, toen zij  ten deele door  tegelversieringen in 

„fayence"  en „majolica "  werden vervangen, ten deele ook 

uit de mode geraakten. 

S OVE . 

. 

(Verwijding naar boven.) 

n myn vorig opstel over  dit onderwérp (f), vermeldde 

ik het feit, dat men thans ook - iu d tot het 

beginsel van verwijdin g begint over  te hellen. 

e schoorsteen van het scheikundig m der 

Polytechnische School te t haalde ik aan als voorbeeld, 

dat men ten onzent reeds vroeger  aan dit vraagstuk 

opmerkzaamheid had geschonken. 

Een verder  onderzoek dezer  kwestie leerde mij, da t 

evenzoo in Engeland schoorsteenen gebouwd zyn, die boven 

wy'der  zyn, dan beneden. Aan bet schryven van een mijner 

vrienden, den ingenieur  GEO. J . S te Brentford, met 

wien ik hierover  correspondeerde, ontleen ik het volgende: 

e stoom-wasscherij  te n bezit reeds byna 

30 jaren een schoorsteen, die naar  't systeem van verwijding 

is aangelegd. s by eene hoogte van 65 voet (19.5 ) 

heeft hy beneden tot inwendige doorsnede een vierkant, 

waarvan de zyde 2 voet (0.60 ) is, naar  boven ver-

wijdende 2.5 tot 2'/g voet (0.75 ) By berekening volgt 

hierui t voor  de maat der  verwijdin g weer  l ° / 0 , wat 

met het vroeger  aangevoerde volkomen strookt. 

e schoorsteen dient voor  een gewonen buizenketel 

(geene vlampijpen) en werd gebouwd door  A. . , die 

daarmee voor  't eerst zyn denkbeeld van verwijden kon 

verwezenlijken en zooals nog steeds bljjk t met succes, want 

de trekkracht , de „forced draught", die bereikt werd, is 

buitengewoon. Ter  verkrijgin g van meer gegevens op dit 

punt heeft de heer S aan verschillende Engelsche vak-

bladen geschreven. e is de zaak ook in Engeland 

gaande gemaakt en zullen er  spoedig wel meer  bijzon-

beden volgen. 

Delft, 2 Febr. 1893. P. A. . 

(f ; Zi e de Ambachtsman van 16 Jul i 1892. 

N . 
W o r m e r v e e r , 7 Febr. 1893. 

Den heer J. A. van der

. 

Naar  aanleiding van 't artikel in uw geëerd blad over 

roetende schoorsteenen, kan ik U het volgende mededeelen 

omtrent 't werken met ossenbloed; hoewel 't nu een ander 

geval betreft, acht ik het toch van belang 't U mede te 

deelen, te meer  daar  ik van oudere lieden, ook in 't gebruik 

by roetende schoorsteenen, dezelfde resultaten vernam. Onge-

veer  twee jaar  geleden, moest een geteerde houten weeg 

geschilderd worden en op advies van den betrokken schilder, 

werd de weeg eerst tweemaal met ossenbloed, ik ge' 

aangemengd met zwaarspaat, ingesmeerd; tot dusverre 

de daarop aangebrachte verflaag zich uitmuntend geh 

m. i. is dit te danken aan het ossenbloed, dat een sou" 

huidje of vernis vormt. 

Wil t U van dit schrijven voor  Uw blad gebruik raakei>> 

dan neem ik hiermede genoegen. 
s hoogachtend,  Dw. Dien-, 

. * 

doof 

, iuderty'd door  den heer . C.  te -

terdam medegedeeld, om het verven van gecreosoteerd hout 

mogelijk te maken. 

t bestaat voor  de eerste laag uit 32 deelen Arabische 

gom, 7 tot 8 deelen suiker, 200 deelen zuiver  loodwit en 

gO deelen gedistilleerd water. e twee volgende lagen wor-

den meer  verdund opgestreken. Elke laag goed te laten 

drogen. t hout vooraf ruw te maken door  kruiselings 

schrappen met eene zaag. e tweede laag met puimsteen 

j U de specie te schuren by wyze van plamuur. t hout 

Boet vooral volkomen gedekt zyn; zelfs de kleinste opening 

werkt nadeelig. 

Nog trok myne aandacht het e woord weeg 

voor  wand of schutting. k wist niet, dat dit nog in gebruik 

was. n jaarg. V No. 47 van de Ambachtsman besprak de 

heer  O- , Lit.  Stud, de afleiding van bet woord 

wagenschot. Van hem vernam ik voor  het eerst, dat wagen 

of weeg hier  wand beteekent — men denke aan weegluizen 

voor  wandgedierte — dat wagenschot dus moet opgevat 

worden als wandbeschot en niets met wagen in den zin van 

rijtui g te maken heeft. 

Opmerkelijk is het dat het e woord wagen-

schot tot zelfs in den n houthandel gebruikelij k 

is, maar  dan verduitscht tot Wagenschots v. . . 

Bovenstaand schryven brengt my een middel in heri»11 

r  in hooge streken. 

n myn vorig schrijven hebben wy gezien, hoe wy'drinkwate r 

kunnen krygen, door  middel van putten of buizen, doch de 

aandachtige lezer  zal hebben opgemerkt, dat men zich dan 

met water  moet tevreden stellen, wat men daar  ter  plaatse 

vindt en, hoewel dat water  over  het algemeen genomen 

goed is, zfin er  te Arnhem toch vele wy'ken, waar  het water 

niet deugt en onmogelijk voor  't gebruik van menschen 

kan in aanmerking komen. 

e oorzaak hiervan is naar  myne meening nergens anders 

in te zoeken, dan in een omgewerkten bodem, dat wil 

zeggen: vroeger  was het hier  eene vesting en nu eene open 

stad; de grachten werden van ty'd tot ty'd dicht gemaakt 

met allerlei grond en misschien allerlei vuil , modder  enz.; 

taarby komen nog de noodige privaat- en vuilwater-

putten, die al hun onreinen inhoud tot op den waterspiegel 

laten zakken en zoodoende droppelsgewys het water  in hun 

omtrek bederven en ongeschikt maken voor  drinkwater . 

t is wel waar  en ik wil wel aannemen, dat vuil water 

door  2 . zuiver  zandj  tot goed drinkwater  wordt om-
gezet> doch als men den grond van ty'd tot tyd ziet, dan 

moet men zeggen: dat is geen zand dat zuiveren kan, wel 

*an het zuiver  water  bederven en onbruikbaar  maken. 

Om een denkbeeld te geven, hoe zanderig hier  de grond 

> moet ik mededeelen, dat ik eens gezien heb bij  het 

van een put, welke ongeveer  25 . beneden den 

aterspiegel was geboord en in een gewonen put was ge-

Plaatst, welke tot op den waterspiegel was dichtgemaakt, 

gevuld met zand), dat een man met een gewoon -

ĴPJe geregeld doorpomte en toch geen water  op 't zand 

' te staan; alles werd direct opgenomen in de groote 
massa 

water, welke de n hier  in de stad zendt, door 

zy'ne duizende kanalen en kanaaltjes. t pompen beeft zeker 

10 dagen geduurd, alleen overdag, en bracht geene verhooging 

van waterspiegel in den bestaanden put, wat een bewy's is, 

hoe snel het water  hier  vloeit, wanneer  zyn peil iets ver-

hoogd of verlaagd wordt. 

Nu kan men wel nagaan, dat van lieverlede werd om-

gezien naar  beter  water  en, daar  wy toch eenmaal aan 

duur  werk gewoon zyn geraakt, wordt niet veel tegen de 

kosten van een diepen put opgezien. 

Wij  zullen in onze gedachten nemen een pand met onder-

en bovenwoning, verhuurd ongeveer  voor  / 300.— 's jaars, 

zoowel onder  als boven, waarvan de bewoners den huisheer 

de buur  opzeggen, als zy' geen beter  water  krygen; want 

het is niet te gebruiken. 

Wy onderzoeken den put en deze is goed en dicht, 

dus het opperwater, dat in de bovenste lagen is, komt niet 

in den put en het zand erin is goed, dus wy hebben weer 

te doen met een vuilen omtrek. 

Wy' weten geen beter  middel, dan om den put tot 

op den waterspiegel met zand te vallen; midden in den 

put zetten wy eene buis van verzinkt y'zer, 14 . 

wy'd, goed gemaakt; boven op den hals van den put leggen wy' 

een krui s van 4 planken, met de buis in 't midden, zoo-

danig, dat de pyp, wanneer  zy' zakt, te lood moet zakken; 

wy beginnen nu de pyp uit te pulzen en rond te draaien, 

zoodat hy een lOtal meters gezakt is; telkens wanneer  't 

noodig is wordt een stuk van i of 2 . opgesoldeerd. 

Op 10 . vinden we eene kleibauk, welke zeer  taai 

en 1.50 . dik is; daaronder  eenegrindlaagvan 50 of 60 

. dik en zoo hard, dat men met den gewonen puls er  niets 

van kan losmaken; nu gebruikt men een lang breeky'zer 

met rin g en een eind ketting met touw en haalt dat ge-

duri g op en neer, zoodanig dat men grind en steen 

losmaakt en verbrijzel t en de gewone puls de stukken kan 

opnemen. Nu zyn wy 12 of 13 . diep en de pyp wil 

niet meer  zakken; boven om den rand daarvan hangen we 

gewone haken, aan elke haak een gewicht van 50 . 

en probeeren nog eens, maar  het gaat niet meer, aan zakken 

is geen denken. Nu maken we dunnere pypen van 12 of 

11 . wy'd en plaatsen die in de andere pyp, zoodat we 

direct ongeveer  13 . lengte noodig hebben en nu maar 

weer  van voren af aan; nu zakken we weer  — en het 

gewicht van ongeveer  200 . werkt zeer  voordeelig — 

wy werken gelukkig en zonder  stoornis voort, tot wy pyp 

No. 26 in den put hebben; nu vinden we weer  mooi helder 

zand met enkele stukjes grind erdoor, hetwelk een bewijs 

is dat er  water  kan zyn. Wy' zyn tot de ontdekking ge-

komen, dat er  veel water  met 't zand uit de puls komt 

dus vermoedelijk ook enkel water  zal te krygen zyn. 

 water  wordt in een emmer gedaan en na eene ruwe 

keuring, door  den scheikundige verricht , komt men tot de, 

ervaring, dat het water  niet deugt. 

Nu maar  verder, de pyp naar  beneden; eindelijk op 34 

. diepte vinden we even onder eene mooie klei- of leemlaag 

die alle gemeenschap met de bovenwereld kan afscheiden, 

helder  grof zand met drijfzan d en kiezelsteentjes vermengd; 

alles bewy'zen voor  goed water. 
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 Wi j  werken nn voort om 't drijfzan d weg te krijgen 

met de dichte puls en nemen water  op, dat door  den schei-

kundige kan onderzocht worden, hetwelk voorloopig wordt 

goedgekeurd. Nu ziju wn waar  wij  wezen moeten en be-

ginnen met de pijpen, welke in den put, z$jn los te branden 

en weg te nemen, tot op een 25 of 50 . hoven het zand 

in den put. 

t water  komt in de meeste gevallen even hoog als 

de gewone waterspiegel; dus met eene gewone dubbele 

pomp kan men 't water  eruit pompen; het gaat goed. het 

lichte zand komt met 't water  naar  boven, doch het water 

welt niet sterk naar  boven, hetwelk wel meer  voorkomt; 

we nemen de pomp weg, geven 't water  ter  keuring en 

krijge n de boodschap: het water  is zuiver. Wij  hebben ons 

doel bereikt, maar  dat weinigje water  is niet bemoedigend. 

 eenigste middel is nog maar  wat pulzen en wat be-

daard pompen en, na met 2 man 4 dagen gepompt te hebben, 

geeft de wel nagenoeg voldoend water  van zeer  goed gehalte. 

e eigenaar  heeft er  wel wat op tegen om het werk | 

te aanvaarden, want wanneer  er  schielijk 3 of 4 emmers j 

water  gepompt worden, zakt de waterspiegel zoodanig, dat 

men voor  zand opgeven bezorgd wordt. 

Wanneer  men in een dusdanig geval verkeert, kan men 

niet beter  doen dan een reservoir  erop plaatsen. -

voor  vijl t men de pijp ongeveer  40 . onder  water  af; 

om dit te doen, moet men sterk en aanhondend pompen, 

en plaatst dan een schroefdraad daarop van koper, flink er  aan 

gesoldeerd, waarop 't reservoir, waarna men dit er  water-

dicht opdraait; 't reservoir  groot ongeveer  60 X 60 . 

rond, van roodkoper, geett, wanneer  er  30 of 40 . water 

in staat, 5 a 7 emmers water, hetwelk voor  gewone huis-

houding voldoende is; dan is het zand opwerken gedaan, 

daar  de waterspiegel nooit meer  kan zakken dan 30 of 40 

. Bovenin is een gat, gesloten met een gewoon deksel 

boven de pijp, om als de aanvoer  minder  wordt, het zand 

er  nog eens uit te kunnen halen en den watertoevoer  nog 

wat ruimer  te maken. 

e reservoirs worden ook wel met een caoutchouc-ring 

waterdicht gemaakt, evenals pijpen voor  een warmwater-

toestel in plantenkassen; hiervoor  worden ook wel eens 

houten reservoirs gebruikt, doch deze z\jn minder  goed. 

e looden zuigbuizen worden door  het dek van 't reservoir 

gestoken en goed dicht gesoldeerd, zoodat het water  uit 

den put er  niet in kan vloeien. 

Wanneer  men water  moet leveren voor  een stal, melkerij 

of iets dergelijks, waarvoor  veel water  noodig is, dan maakt 

men eerst weer  een gewonen put en begint dan met pijpen 

van 35 of 40 ; middenin wordt de pijp geplaatst en 

tegen den wand van den put 4 regels zuiver  te lood ge-

plaatst; op den rand der  pijp wordt een rin g geplaatst 

van ijzer, waaraan haken worden gehangen, op de haken 

een tafelblad met rond gat erin, waar  de pyp even door-

komt; dit blad is zoo groot, dat het zich ruim kan bewegen 

in den put en langs de regels; deze regels zijn de geleiders 

voor  de tafel, waar  somwijlen 5 00 a 6 00 . gewicht 

opgebracht wordt om de pijpen te doen zakken. 

e puls is ook grooter  en wordt niet uit de hand bewogen, 

maar  loopt over  eene schijf, welke aan een hok met 2 of 3 

pooten is opgehangen en met een touw of reep op en neer 

gehaald wordt, om als de puls vol is met zand, deze leeg te gieten 

Wanneer  de pijp niet meer  zakken wil , komt er  eene tweede 

in, welk een paar . kleiner  is; deze zakt zonder  moeite tot op 

de diepte der  eerste en nu maar  verder, zoolang totdat men 

1 of 2 kleilagen heeft ontmoet; men vindt dan in den regel 

goed water. 

s het water  goedgekeurd, dan metselt men den pnt 

en laat de pijpen flink  hoog boven den waterspiegel uit-

steken, om verontreiniging van zakwater  te voorkomen. 

Boven deze soort van putten komt geen reservoir, omdat de 

pijpen wijd zijn en eene gewone pomp den waterspiegel niet 

zoo veel doet zakken en dus van zand opgeven bijna 

geen sprake is. 

t het gebeuren, nu, dan is uitpulsen en uitpompen 

het eenige middel. 

Zelf heb ik een dergelijken put van pijpen, welke 

reeds elf jaar  dagelijks gebruikt wordt; het slot of 

hart is op den grond geplaatst, zoowel voor  boven- als 

benedenhuis. 

t men op het hooge gedeelte van de stad, dan 

komt de pomp boven den put te staan en het hart of slot 

in den put; eene gewone keukenpomp kan men dan niet 

gebruiken. 

e hiermede aan mijne belofte te hebben voldaan, blijf 

ik met de meeste achting, U10 Dw. Dr., 

S. . 

N EN . 

A. A. S. te . Wat dunkt U beter duur-
zamer en goedkooper voor plafonds, berachelen en levieten 
of lattenweefsell  U ook een goed adres voor lattenweef-
set bekendl 

Om het verschil in prij s tusschen plafond op riet en op 
lattenweefsel uit te rekenen, moet men met halve centen gaan 
werken en dan zal de slotsom waarschijnlij k zijn, dat, zoo 
er  verschil bestaat, dit in het voordeel der  oude manier 
van werken komt. 

r  een bevriend werkbaas is mij  indertij d opgegeven 
dat één bos riet van ƒ 0 .50 uitreik t voor  16 J . p' a* 
fond; dat het arbeidsloon met inbegrip van koperdraad en 
spijkers op 6 tot 7 cents per 2 . komt te staan en dat 
1 8 . beracheling f 0 .70 kost. 

l wordt hier  te lande gefabriceerd door  J> 
N . te Buiksloot. Ge kunt niet beter  doen dan 

dezen fabrikant zelf om prijsopgaaf van zijn matriaal te 
vragen. e fabriek bestaat zeker  wel reeds aclit jaren, 
doch het is my niet bekend wat de ondervinding omtrent 
het gebruik van dit materiaal geleerd heeft. t het ster 
werk oplevert lijd t geen twijfe l en dat het doorschijnen 
van het hout — het bekende bezwaar tegen de aanraking1 

van hout en pleistermortel — zooveel mogelijk door  e
gepasten vorm der  latten is vermeden, is ook waar. V« 
aan den anderen kant groeit er  riet genoeg in ons wate * 
landje om daaraan geen gebrek te hebben en is e''  t e ^ 
een goed uitgevoerd plafond op riet nit een construe 
oogpunt ook niet veel in te brengen. t het oog d»» 
heb ik het van den aanvang af een eenigszins
werk gevonden het lattenweefsel ten onzent ingang t e 

vinden. . . v. » ' 

. 
janbestedingen worden slecht* eenmaal in dese rubriek opgenomen. 

N v A i v(. 20 . 

'«.tiraveahage. 2 uur . t bestuur  vau het . Z o ö l o g . - B o t. 
, aan het bureau Beooordenhoutschen weg: het uitbreiden 

vau het hooldgebouw in den tuin van het genootschap; bestek a 
f 10 aao het bureau. l o l . bij  deu Archit . . Wesstra J r . 

Urout e t (bij  Zwyndrecht, Z . ) Voor den beer  P. rau 
Gilst : het weder  opbouwen der  afgebrande bouwmanswoning met 
schuur; bestekken met teekening a f 1.30 verkrijgb . bij  J . . 
sjijterlinde , bouwkundige te Uselmonde. 

. 12.30 uur . e archi tects. J . W . , namens de 
de Coöperat. g , in de bovenzaal van ca fé 
jijeul" : het bouwen van acht woonhuizen op eeu terrei n aan den 
Wagenweg, kad. sectie F , n. 7225, tegenover  de u 
aid., bestek met 4 teekeningen a f 2.50 verkrijgb . ten kantore van 
deu archit. , waar  dezelve tevens ter  inzage liggen. 

m (Friesl.) 12 uur . t gemeentebest. van r 
Oldephaert en Noordwolde, ten gemeentebuize: de vernieuwing van 
de g in den weg van m naar , niet 
aanverwante werken; bestekken a f 0.75 verkrijgb . ter  gemeente-
secretarie, waar  de teekening ter  inzage ligt , inlicht , bij  den gemeente-
opzichter. 

U 21 . 
's-Uraveuhnge. 11 uur . t ministri e van : het maken 

n stellen van een ijzeren lichttoren aan den hoek van ' t J bij 
, .ie toren moet in eene Nederlandscne fabriek vervaardigd 

«orden. 

Gron ingen, 8 uur . e architect J . P. , in het C i f é van 
den heer  Prins, Groote : het afbreken van een pakhuis en 
het daar  ter  plaatse weder  opbouwen van een fabrieksgebouw met 
«enige daarmede in verband staande werken, staande achter  het 
perceel bekend onder  letter  E 114, Qelktngeslraat, ten dienste en 
voor  rekening van den Wel . r . k aid.; Bestek en 
teekening a f 1.75 verkrijgb . bij  gen. archit. , dagel. tusschen 11 
en 1 uur . 

k (Z. ) 10 uur . t gemeen'ebejt.: bet vergrooten en 
veranderen van de openbare school aid., benevens het leveren van 
nieuwe en het herstellen van oude schoolmeubelen ; bestek en teeke-
ning a f 1.50 verkrijgb . bij  de heeren S. en \ V . N . van Nooten 
tc Schoonhoven eu ter  secretarie vau l.angerak te Nieuwpoort. 

 A . 22 . 
Naaldwi j k (Z. ) 11 uur . t genieenbest.: de verbouwing van 

'het post- en telegraafkantoor, alsmede van de d i r e c t e u t s w o ü u g. 

O n \ t , . 
, 10 uur . e genie, op het birreel aan de : 

het maken van eene inundatiekade langs de Buitenlanden onder  Be-

verwijk , onder  het beheer  der  genie te , begr. f7300; 

bestek verkrijgbaa r  op het bureel der  genie. l a l . bij  den eerstaanw, 

ingenieur  cn bij  den le luitenant-ingenieur  Burgdorffe r  te Beverwijk , 

bilj . ins. 22 Febr ., nam. 3 uur . 

Geldermalsen (Geld.) 11 uur . n het hotel het Wapen van 

Gelderland: bet bouwen van 3 woon- en winkelhuizen aldaar. Bestek 

*n teekeuiujr  ter  inzage iu genoemd hotel. 

's-Uraveuhuge. 2 uur . t gemeentebestuur: bet leveren van 

gegutcu ijzeren kachels met kachelinaotels van plaatijzer . 

V J li \ i . 24 . 
Assen. 2 uur . e aannemer J . A . Vos Sr. te Almelo, ten zijne 

'kantor e op het werk: het verf-, glas- en behangwerk vau de in 

«snbouw zijnde kazernegebouwen enz. te Assen. 

s -Gra ieuhage. 1 uur . l ministeri e van waterstaat, handel 

ei nijverheid : het onderhouden van het rijks-postgebouw te 

'uorincliem , vau deu dag der  kennisgeving van de goedkeuring 

«er aiiubestediug tot en met 31 . 1895. Begr. f 1125. 

s-Uravenhage. 1 uur . t ministeri e van waterstaat, handel 

en nijverheid ; het onderhouden en herstellen van bet ri jkspost-en 

elegruat'gebouw te 's-Gravenhage, vanaf de kennisgeving der  gun-

"U  tot T)ec. 1895, begr. f 5840. 

farouingeo. 8 uur . e architect . , namens den 

eer  Win . Aldershoff, in het koffiehuis van den beer . Piel aan 

 Groote : het gedeeltelijk afbreken eener  behuizing en 

et opbouwen van een sigarenfabriek iu de Jacobijnerstraat te 

roningen, get. B. no 45, met de leverantie vau al het daartoe 

"euoodigde. 
in^d* 0 ' - ' 8"  1 1 U u r ' t bestuur  v a n h e t watersohap , 
van keizerskroon : 1. in 3 perceelen of iu massa: a. het veruieuwen 

a e bru g over  de Nieuwe Weter ing bij  het Vosje, b. bet ver-

nieuwen van de kleine bru g in de e steeg e. het vernieuwen 

van het kleiue brugj e no. 2 op het eind van den nieuwen weg 

bij  Wilsi i m eu het veruieuwen van het noodbalkenmagazijn bij  de 

schutsluis tegenover , 2. in 1 perc. bet onderhoud der 

kunstwerken van het waterschap k van 1 t 1893 

tot 29 Febr. 1899, aanw. zal later  bepaald worden. Bestek en 

voorw. a f 0.50 verkrijgbaa r  bij  den secretaris . S. Gratama aid. 

G 27 . 
. e architecten J . Stok &  Zn : het gedeeltelijk af-

en uitbreken van het ketelhuis en de machinekamer der  fabriek 

„ G a b a h "  aan de e te m en het daar  ter 

plaatse bouwen vau een branderi j  fabrieksgebouw en het maken 

vau eenige veranderingen en gemelde fabriek . 

G 28 . 
Overslag (Zeel.)  uur . t gemeentebestuur: het afbreken van 

de bestaande- en het bouwen van eene nieuwe openbare school 

met ringmuu r en onilerwijzerswoniug in het dorp Overslag, bestek 

en teekenining ter  gemeente-secretarie a f 1,25 verkrijgbaar , bilj . 

iuz. voor  nam. 12 uur . . bij  deu bonwkuudige  Wisse Jz. te 

Zaa naslag. 

G 1 . 
. 3 uur . e architect . E . . van den Arend, namens 

het bestuur  van het departement m der j  tot 

Nut van 't Algemeen, in bet geboow aan de Zijlstrnat : bet bouwen 

van een nieuw schoolgebouw te.i dieuste der  kweekschool voor 

onderwijzeressen op een terrei n gelegen nabij  de bestaande school 

aan de s aldaar. 

A F L O O  V A N . 
Amsterdam, t maken vau deu bovenbouw van een museum 

aan de Vau Baerlestrant. e C. Albert s en Z n . te Nieuwer-
Amstel voor  f 291755. 

Aiiiuiersto l (Z. ) t bouwen van eeu woonhuis met uitzondering 
der leverantie van metselsteen. e J . v. d. W a l te Sreefkerk 
voor  f 263S, gegund. 

And i j k ) 1. t bouwen van een nieuw lokaal aan de 
opeubare school uo.  aan het Buurtje . Gegund aau J . Bot voor 
f 3360, 2. het bouwen van een lokaal aan de openbare school 
no. 3 aan den Oos'erdijk . Gegund auu J . Visser  voor  f 2949, 3. 
het maken en leveren van hel vereischte ameublement, voorhoven 
genoemde lokalen. Gegund aan W . van Weel voor  f 11750. 

. t bouwen van een heerenhuis. e 
A . Sauders „ 'daa r voor  f G306. 

. t bouwen van 26 woningen, voor  de e Bouw-
vereenigiug. e J . van der p aldaar  voor  f 41649, gegund. 

. t amoveeren vau 3 winkelhuizen aan de Tweede 
t eu het daar  ter  plaatse bouwen van 2 wiukelhuizeu en 

bovenhuizen. e C. A . van den Brand te Ommen voor  f 19360. 

. t onderhouden en herstellen van de gebouwen 
der rijksbelastingen te V'lissingen, vanaf den dag der  goedkeuring 
vau de aanbesteding tot en met ultim o . 1893. e J . 

s te Vlissingen voor  f 749. 
Nieuwerkerk (Zeel.) t doen van eene belangrijk e vergrooting 

en verbouwiug op de e Zorgvliet onder  Biuinisse. e 
voor: perc. 1. . W . Boogerl te Oosterlaud voor  f 675, perc. 2. 
P. Brouwer  te Oosterlaud voor  f 1578, perc. 3. S. r  voor 
f 72, peic. 4. A . o te Oosterhout voor  f 138.50. 

Nieuwer  Amstel. 1. t ophoogen met zand van een terrei n 
bestemd voor  de oprichtin g eener  hoogere burgerschool. e 
C. J . n te Amsterdam voor  f 12810, 2. het bestratiugs-en 
riooliugswerk der  Frederikstraat . e A . de Graaf te VVaverveeo 
voor  f 2990, 2. het bestraten en rioleeren van de . e 
J . Faas te Amsterdam voor  f 7260. 

Utrecht . t maken van gebouweu en inrichtingen , enz. op hel 
station . e A . A . u te d voor 
f 192500. 

Utrecht . t maken van een reservoir  gebouw met waterleiding, 
euz. op het station Utrecht . e A . A . n voor  f 21990. 

Wassenaar  (Z. ) Bestek no. 1. het vernieuwen van dc -
boomschc- en de g met sluisje eu het veileggen van een 
grondduiker . e . van T i lbur g te n voor  f 6140, 
bestek no. 2: perc. 1. bet graven van een haven met toevoerkanaal, 
liet dempen van de oude haven en bijkomende werken. e 
G . Ster  te m voor  f 14987, perc. 2. het diepen van de 
Zij lwulering . e . C . Brons te Sliedrecht voor  f 5SG0, 
pere. 3. het verder  diepen van de Zijlwatering . e C . de 

r  te Zoeterwoude voor  f 6425, pere. 1,2 en 3, gecombineerd. 
e C . de r  voor  f 28250. 
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T E P v o o r f 3 5 . -

Architectonische Vormleer, 
E. . 3 portef. met beschr. compl. 

. / - 47.10. 
Brieven fr . letter  Z, Bureau van 

dit blad. 

J A P A N L A K V E R F , 
beter  tegen de b u i t e n l u c h t bestand 
als vernis of olieverven. 

H O L Y X & C o ., 

. 

r  verscheidene Fabrikanten zich niet ontzien de door ons tot T E 
«rebraehten naam "  voor  hun Fabricaat van roosterstaven te pcbruiken zien wy 
ons tot de verklarin g eenoodzaakt, dut wy de N van 
dit artike l zyn &  het '  Y T A T  in d hebben & bemerken verder 
het volirende: 

 by alle , aangaande T aan N en Y Z E
is de kwalitei t van het reap, gietyzer  &  ons T  altyd voorzien 
van byst. gedep. fabrieksmerk ia N en leveren wy daarin alle denkbare 
facpna b. v. Universal-, Polvjron- , Trio- , Spaar- vorm enz. Voor gewone gemengde n 
syn overigens gcwoonlyk' het voordecligstc E E S 
zoo als b. v. 

wjw 
Pyrostat * l l 

of hooge dunne . e offerten, Pryslysten, A T T E S T E N 
Uit Nederland enz. staan in  ten dienste. _ 

Pyros te twerk W i e d e n h r ü c k êt W i l m s , , 
Vertegenwoordigd voor  Nederland A , a l leen door het Technisch 
bureau Cm W a i t e r  êt Co.. B o t t e r d am voorn. Amsterdam. 

van 

n v o o , 

G & , , 

h en C h e m i s ch o n d e r z o ek van . 

g de , d tegen g 
 en , s enz. 

T a r i e v e n o p a a n v r a g e v e r k r y g b a a r . 

, . 

V 

ui tmuntend t en b i l l i j k e . (29) 

Een E vraagt 

N 
en e aanbiedingen 

onder letter  B, aan J . P. NAUTA' g 
Advertentie-Bureau te

, 

Prima kwaliteit, zeer  gevoelig, 

rol 1 X 1 0 r . . . f 
„ 0.75 X 10 r . . . f 4 . -

Schrijf- en Teekenbehoeften, 

t 27, n . 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (21) 

S. , 

X Ü P J Ë S T 
T 131, , 

Venster- en Spiegelglas, 
N , 

S steeds voorradig . 1 
. 

- en 

n . 

Fabriek van Houtbereidin g tegen bederf. 
 in 

, Bezaagd- en Beslagen t 
. S , 

T 
„ j o s s o y Co." 

voor  Nederland en n 

A. E. , 
l in Bouwmaterialen. 

Adrea: ,  No. 11 8* 
„ , A. E. , Fokke-

Simonzstraat 74. (l8> 

En . 

V r a a g t p r i j s 
voor  Venster- en Spiegelglas 

in alle soorten. 

G e b o g en G l a s, etc. 
. . , 

. (48) 

Special i te i t in h a r d g l a z e n S C H O O L B O R D E N , 

C h e m i s ch e 

. 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zij  is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne 
verkrijgbaar . 

, 
(11) k ) 

E N 
VAN 

J.
te Andernach a/d , 

leveren sedert 1851: (8) 

l a s 

en . 
op strengste keur  verder: 

- of ; -
VA G T EEN beste en goedkoop-
ste N voor  Tuinen, Terrassen, 
Tninsalons, Fonteinen. Graftomben, enz. 

F O K K E R S & Co. 
middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwamvomiiiig enz. 

E n g e l s c he e n e A A E . 
, , E 

en  v. 

VAN EN 

: t Bevan &  Sturge. 

: f &  Söhne. 

, - EN L 
S T E E N E N. 

m. . 

voo  l ig te , plafonds, enz. 

i n v e r s c h i l l e n de dessins. 

, T 
EN

 O V W  A T E  A . E V 

e k 
VAN | 

te A m ó n e b u r e ; bij  ml . i 

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 188Qi 

voor  de grootste vastheid en deugdelijkheid. — — 

Productie-vermogen der  Fabriek: 500.000 vaten per jaar. v m 

Gouden 
STAATS-

. 

Breslau 1869, 

s in de voornaamste steden. 

onderschei-
^"  in den 
toternatio-
"«len wed-

«tryd, te 

«"ihem 1879. 

(32) 

Verdienste 

N 
E 

Offenbach 
. 1879. 

A A. 

Eerste prfj i 
VOOr uitmun-

tend 
fabrikaat 

i  1870. 

B 

.VAN! DER Kl HZ JU SS 
J 

T E 

. 
is e  geheel op t om 
alle n van -

N met den m e e s t e n 
spoed tot zeer billijke prij-

zen te . 

d axabevolen 

voo  het n van 

met j e 

. 
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Spiegel- en , 

, , 
Cathedraal-, , Geribd-, 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

W , 
, ,  en -

GJ- A S . 

. 
Geslepen en andere N en 

. 

GEBOGEN S en . 

- en Patri j tpoortglazer . 
(25) . 

, S 

, 
, Vernissen, 

voor - en , 

, , 

en alle aanverwante artikelen. 

Gr-  & Co., 
T 132, (5) 

T E c > A . 

DE LINT & , R . 
E N N°. 39 N .Z . , 

n van - en . 
Vraag dessins enz. 

S T O O M G L A S S L I J P E R IJ 
en  voor  het oma nienteeren v a n ^ ^ ( ^ 

. 

s*5 
0 6 

, 

EN 

. 
Sg5 

- en 

l>*5SS>̂ in wit en 2wart ^ 

. Billijks t adres. 

Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt. 

N e d e r l a n d s c he V e r z i n k f a b n e k , 
V A X N & C o . -

N 

E 

n of n , 

, , 
, , , , -

N voor  tropische producten, E N voor Steenovens 
en , E N speciaal ter  vervanging vnn riet-

n voor  steenovens, enz. in alle afmetingen en voor  alle doeleinden, opgesteld 
in  of ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enkele dagen. , ook gegolfde . 

N en N worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. E S ter  bezichtiging. 

 op aanvraag franco en gratis. 

W*W A G E N T E Ï V . "*8 S 

F . & . A . V A X l > E * -

/' 1.75 per  >i . geheel gereed afgeleverd f 2.70 per . 

e S t e en 

, 

. 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Blokken, Scheggen, Trot -
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogeljjken tij d 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (17) 

Carbolineum 
tf * „Neptun" 

beste merk , dringt diep in de poriën 
en geeft een schoone notenbrnin kleur, 
conserveert het hout buitengemeen, zeer 
aanbevelenswaardig. 

A . W . , 
Chemische F a b r i e k , 

BEUE  am i ) 

Agenten voor  (50) 

L . & . , . 

g tegen bederf. 

t l . L E N , 
, 

t pasklaa d 
- en zwam ) (13) 

, Schuttingen. 

, . 
, enz. enz. 

All e soorten van 

N 
en 

WERKTUIGE N 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

te n ) 
Gevestigd in 1822. ) 

W Vraagde geïllustreerde Prijscourant 

welke w$j  U gratis en franco toezenden. 

ARCHITECTUR A 
H . 

A i l ve r t en t l l n iu dit blad kosten Tan 1—5 regel* 

gO cents, ieJere regel meer 10 cent*. Grooto lettert naar 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

feereVcnil. 

Uitgever* t 

. 

A l l e a d v e r t e n t i e» in A opgenomen 

worden i c r n t U gcplnatst ia E , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, enz. 

J. A. VA N , . 

N EN . 

e petroleum- en de gas-motoren volgens het octrooi 

, zooals die door  de „ Berliner u Actien-

Gesellschaft, vormals . , hier 

te lande vertegenwoordigd door  het Technisch 

Bureau  &  Co. te Amsterdam, worden 

gebouwd, komen, wat de algemeene inrichtin g 

betreft, met elkander  overeen; beide worden 

liggend ot staand, met één of met twee 

cylinders geconstrueerd. t eenige punt van 

verschil is eigenlijk, dat terwij l de gasmotor 

zjjne beweegkracht aan de gasfabriek ontleen t ; 

de petroleummotor  voorzien is van een bjjzon-

deren toestel voor de gasontwikkeling, die met 

de machine zelf één geheel uitmaakt en waar-

van de taak is de vloeibare petroleum in 

den gasvormigen staat over te brengen. e toestel 

vervangt dus de plaats, die de gasfabriek ten opzichte 

der gasmotoren inneemt. 

e goede en veilige werking van S petro-

lenm-motor  berust in werkelijkheid op de even vernuftige 

*ls practisch deugdelijk gebleken constructie van den toe-

stel voor de gasbereiding. 

Om de wijze van werken van dezen motor zoo duidelijk 

mogelijk voor te stellen, zyn in nevenstaande fig. 1 de 

verschillende onderdeelen daarvan schematisch voorgesteld, 

doch in eenigszins andere volgorde, dan in de werkelijk -

heid het geval is. 

n den ketel A wordt petroleum verdampt, of in gas-

form overgebracht. e petroleum wordt daartoe uit den 

'ergaarbak B aan den ketel toegevoerd. e vergaarbak 

*  v*n een drijver  voorzien om het peil van de petroleum 
te kunnen aflezen. e petroleum vloeit niet onmiddellijk 
a den ketel, maar  komt door een dun buisje eerst in 
ttn klein reservoir  C en loopt daaruit eveneens door een 

^ n P'jpje over in een verstuivingstoestel . Onmiddellij k 
1 & 4 8 t bet reservoirtje C bevindt zich eene inrichtin g S om 

6 hoeveelheid petroleum naar  behoefte te kunnen regelen 

Ten einde in den verdampingsketel A de gas-ontwikkeling 

! en zoo voordeelig mogelijk op het pnnt van petroleum-

verbrui k te kunnen regelen, wordt de petroleum, voordat 

zij  in den ketel komt, door  een luchtstroom verstoven. -

toe is met de krukas eene kleine luchtpomp  in verbinding 

gebracht, die dampkringslucht opzuigt en deze door eene 

Fig. 1. 

buis in de verstuivingsklep J perst, die haar op het gepaste 

oogenblik weder  door een dun buisje in den reeds ver-

melden verstuivingstoestel  voert. t behulp van een 

klein, in  aangebracht blaaswerk kan de luchtstroom 

petroleum uit het reservoirtje C opzuigen en in den orin 

van een fijnen stofregen in den verdampings- ketel A brengen. 

Wat in den verdampingsketel A voorvalt komt in hoofd-

zaak op hetzelfde neer als het bereiden van het voor het 

drjjve n van gasmotoren benoodigde lichtgas in de gasfa-

brieken, door het verhitten van steenkool in gesloten retor-

ten. e verdampingsketel vervangt hier  de retort , de petro-

leum treedt in de plaats der  steenkolen en de brandstof, 

die in de gasfabriek uit cokes bestaat, wordt hier  geleverd 

door de na elke ontploffing uit den cylinder  ontsnappende 

verbrandingsprodneten. 

Voorzeker is dit eene aardig en vernuftig bedachte manier 

om de warmte, die bjj  de ontploffing onvermijdelij k wordt 

ontwikkeld, nutti g te gebruiken, in plaats van haar  onnut 

j  in den dampkring te laten verdwn'nen. e verbrandings-

j  producten komen door de uitlaatklep P boven tusschen de 

j  ommanteling van den verdampingsketel A, geven daar een 

deel hunner  warmte af voor het in gasvorm overbrengen 

van de tot stof uiteen geblazen petroleum eu ontsnappen 

door den aan het ondereind aangebrachten tuit Q en 
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niet in de figuur  geteekende afblaaspijp in den dampkring. 

e petroleummotor  van T is evenals zyn gas-

motor  eene machine in vier  tempo's. e petroleumdamp 

treedt gedurende bet tijdper k van het zuigen door  de pijp 

 onder  uit den verdampketel en de inlaatklep 6 den 

cylinder  binnen en tegelijk ermede dampkringslucht door 

de pijp F ; zij  vermengen zich vooraf in de mengkast E 

met elkaar. By den gasmotor  treedt het steenkolengas eveneens 

hij  E de machine binnen. 

Na afloop van de zuigperiode begint de samendrukperiode; 

daarop volgt de ontbranding, waarmede de werkperiode in-

treedt, die door  de afblaasperiode wordt opgevolgd, waarby 

de verbrandingsprodncten door  de afblaasklep P, den ver-

dampketel A en de afblaaspijp Q in den dampkring ontsnappen. 

j  beide, gas- en petroleummotor  van Y is 

naast den cylinder  eene regelingsas aangebracht, die door 

overbrenging door  middel van een paar  conische raderen 

slechts de helft van het aantal omwentelingen van het 

vliegwiel of de krukas verricht ; dienovereenkomstig moeten 

ook alle vier  de tydperken in den cylinder  elkander  gedu-

rende ééne omwenteling van de regelings-as herhalen, d. i , 

in dien tij d moeten in- en uitlaatklep elk eenmaal geopend 

worden: beide kleppen ontleenen hare beweging aan een paar 

op de regelings-as voorhanden nokken, die op een stelsel van 

hefboomen werken. 

Zoodra het getal omwentelingen te zeer  toeneemt, 

moet de snelheid van den motor  verminderd worden. t 

heeft daardoor  plaats, dat naar  gelang van de behoefte eene 

of meer  |ontploffingen achterwege blyven. y wordt dan 

de inlaatopening naar  den cylinder  door  een veertoestel  af-

gesloten, zoodat de piston het ontplofbare mengsel niet naar 

zich toe kan zuigen. e wordt ook geen gas 

uit de leiding of geene petroleum uit den verdampketel ont-

leend en blyft in dien ketel een voldoende voorraad voorhanden 

voor  de volgende zuigperiode. Vervalt er  eene ontploffing, 

dan moet by den petroleummotor  ook de toevoer  van lucht 

naar  den verstuivingstoestel  door  de verstuivingsklep J 

afgesneden worden. Beide grepen worden verricht door  een 

kleinen tuimelaar-regulateur , in dien zin, dat hij  de ver-

stuivingsklep J niet opent, zooals dat voor  elke ontploffing 

wordt vereischt, maar  daarentegen de afsluitklep  afsluit. 

e regulateur , nie uit een korten eu een langen, met een 

gewicht bezwaarden hefboom bestaat, wordt door  middel 

van zijne aanzet-inrichting in beweging gebracht, eenmaal 

heen en weder, terwy'1 binnen den cylinder  de vier  tempo's 

worden uitgevoerd. 

e kortste hefboom stoot by deze beweging tegen een 

kleinen met eene veer  voorzienen hefboomtoestel T, wordt 

door  dezen uit zijne verticale en dus de langste hefboom 

uit zijne horizontale stelling gebracht. Vindt laatstgenoemde 

by deze beweging geen ty'd genoeg om zyn horizontalen 

stand te hernemen, dan stoot hy tegen eene stift aan de 

afsluitklep  en sluit deze, zoodat de verstuivingsklep J 

niet kan opengaan. 

l de warmte der  verbrandingsgassen nog in den 

verdampketel benuttigd moet worden, heeft de cylinder  toch 

afkoeling noodig; het koelwater  stroomt by de gas- zoowel 

als by de petroleummotoren, by U in de holte tusschen cvlind er 

en mantel en by V weder  uit. 

e ontbranding heeft by de petrolenm- en de gasmotoren 

van T plaats door  middel van een gloeipypje. 

Van alle on- . 
Fig. 2. 

derdeelen, die 

de petrolenm-

en gasmachi-

nesj  voor'hare 

goede wer-

king noodig 

hebben, is de 

ontbrandings-

toestel het be-

langrijkste. Bij 

de oudste gas-

motoren werd 

de ontbran-

ding door  electriciteit, d. w. z. door  eene vonk verkregen, 

in dien zin, dat in het gas binnen de laadruimte 

op het gepaste oogenblik eene vonk oversloeg tusschen twee 

metalen spitsen van een inductietoestel. p is gevolgd 

de ontbranding door eene gasvlam, die buiten den cylinder 

brandde en waarvan de hitte door  het openen van eene 

schuif of klep op het gas binnen den cylinder  werd over-

gebracht; eindelyk is men gekomen tot de ontbranding 

door  middel van gloeiende staafjes, welke methode zich verder 

ontwikkelde tot het aanwenden van gloeiende holle pijpjes, 

die van buiten door eene kleine gas- of petroleumvlam 

tot roodgloeihitte worden verhit, terwyl op het gepaste 

oogenblik het aan te steken gas met den gloeiendeu binnen-

wand ervan in aanraking wordt gebracht. 

Fig. 2 vertoont een perspektievisch aanzicht van den in 

fig. 1 schematisch voorgestelden petroleummotor; lig 3 van 

den gasmotor  volgens hetzelfde stelsel, lig 4 een petroleum-

locomobiel of verplaatsbaren-motor. 

t in gebruik stellen van zulke motoren is aan geene 

enkele beperkende bepaling van overheidswege gebonden; 

zy kunnen overal geplaatst worden, zelfs op de bovenver-

diepingen van bewoonde gebouwen. t koelwater  wordt 

aangevoerd uit een tot dat doel aangebrachten vergaarbak 

of uit eene voorhanden waterleiding; voor  het overige is 

alleen zorg te dragen voor  gepaste plaatsing van de af-

blaaspy'p. F ig. 3. 

Vóór het ingang 

zetten der  machine 

moeten al de be-

wegelijke deelen 

daarvan behoorlyk 

gereinigd en de 

smeerpotten en 

smeergaten van 

olie of vet voor- (ffÉ 

zien worden. Ver-

der  overtuige men zich bij  de petroleummotoren of de verga»*" 

bakken B en^C behoorlyk met petroleum gevuld zyn, ope"e 

de lnchtkraan b en late de kraan a dicht. 

jl , n steke dan de verwarmingslamp aan en zette ze 

onder  den verdampingketel A om petroleumdamp te ont-

wikkelen voor  de eerste ontbrandingen; steke dan de lamp 

,gn voor  het gloeipypje en verhitte dit zoodanig, dat het 

althans in het mid-

den roodgloeiend 

jg, a omstreeks 

10 minuten is ge-

noeg petroleum-

damp voorhanden; 

ujen onderzoeke 

dan of de riem 

op de looze schijf 

li t en zette den 

m otor  aan; daarby ^ 

valt erop te letten, 

dat de luchtkraan b nu dicht en a open moet blyven, op darde pis-

ton uit den verdampingsketel petroleumdamp en lucht opzuige. 

t de eerste ontploffing plaats gehad, dan opene men lang 

zaam de luchtkraan b en stelle den petroleum-reguleerkraan 

eveneens op maat. Vervolgens laat men geleidelijk koel-

water  toestroomen. 

Wi l men de machine stil zetten, dan begint men met den 

dryfriem op de losse schy'f te zetten, sluit vervolgens de 

beide kranen voor  den toevoer  van petroleum (de eene zit 

naast B, de andere is S), blnscbt de lamp uit en slnit den 

smeertoestel voor  den cylinderkolf en den aanvoer  van 

koelwater  af. 

Wi l men genoegen beleven van zijne machine, dan zorge 

men vooral voor  het schoonhouden. e verdampketel A 

moet telkens na 100 werkuren terdege gereinigd worden 

en na elke 300 werkuren neme men den cylinderkolf eruit, 

zie hem na en make hem eveneens goed schoon. 

Overigens is de constructie van deze motoren geenszins 

ingewikkeld, maar  eenvoudig en sterk; de ondervinding 

ermede opgedaan leert dan ook, dat elk gewoon arbeider 

zich met de leiding der  machine vertrouwd kan maken. 

Al meent ook de leek aan deze motoren veel omslachtigs 

te zien, den man van het vak is het duideli jk , dat de con-

structeur  van het denkbeeldig uitgegaan om den kleinen fabri -

kant en den landbouwer eene machine te leveren, vri j  v a n 

licht breekbare en sterk slijtende deelen, eene machine, die 

ket voordeel heeft van aan alle kanten licht toegankelijk 

«i waarby het gebrek van de oudere stelsels, de zeer 

samengestelde, door  deksels afgesloten onderdeelen, gelukkig 

"  vermeden. 

t de petroleum- en de gasmotoren van Y 
eei»e zeer  matige omwentelingssnelheid hebben is een punt 
T& a te groot belang om er  niet in het bijzonder  de aan-
dacht °P te vestigen.  ligt namelyk de eenige waar-

torg voor  de duurzaamheid der  machine, m. a. w. voor  de 

8firingst mogelijke slyting der  onderdeelen. 

e sneldraaiende, licht gebouwde en dienovereenkomstig 

«"oedkoope motoren, waarmede tegenwoordig de markt over-

stroomd wordt, kunnen dan ook de vergelijking met die 
T*o Y niet doorstaan. Zij  beginnen reeds na korten 

W gewerkt te hebben aan uitslijtin g onderhevig te worden; 

dan honden de herstellingen niet op eu worden eene bron 

van groot ongerief en verlies voor  de bezitters. Er  kan 

daarom niet genoeg aangeraden worden, als men een motor 

noodig heeft, er  een te nemen van degelijke en proefhoudend 

gebleken constructie; men verzuime niet een ty'd lang garantie 

te eischen. e hoogere kosten van aanschaffing, die daarvan het 

gevolg zyn, zullen ruimschoots worden opgewogen door 

de besparingen in het bedrijf , het petroleum- of gasverbruik 

en de reparatiekosten. Alleen een soliede geconstrueerde 

motor  kan den nyvere 'een ware helper  in zyn bedryf zijn. 

e groot het gebied van afzet voor  de motoren van 

 is blijk t daaruit, dat vaste machines naar  dat 

stelsel reeds afgeleverd zyn in alle grootten van ' / a tot 

20 . toe, met één en met twee cylinders en evenzoo 

alle grootten van locomobielen voor  landbouwbedrijf  e n 

scheepsmachines. n aanbouw zyn: petroleumlocomotieven, 

petroleumbrandspuit-motoren, petroleummotoren op wagens 

voor  electrische verlichting, voor  heitoestellen en bagger-

molens, v. . . 

E F S N 

. . C.

(Vergelijkde „  Viagen en antwoorden" in het No. van 4

By het gebruik van stopverf is, evenals by het gebruik 

van cement, de hardwording het hoofddoel. n menge er 

dus nooit artikelen onder, die de verharding tegenwerken. 

e eenmaal plaats gehad hebbende, is het niet raogelyk 

de stopverf weer  los te maken met petroleum. t feit is 

gemakkelijk daardoor  te verklaren, dat het oxydatie-product 

van lynolie, dat de verharding mogelyk maakt, niet in 

petroleum oplosbaar  is. e zelf, zonder  voorafgaande 

oxydatie of verharding, is daarentegen wel in petroleum 

oplosbaar, maar belet de verharding van stop- en gewone 

verf geheel. 

Oude harde stopverf rondom glasruiten kan men wel door 

bytende vochten losmaken, wanneer  de ramen maar eerst 

horizontaal gelegd worden. Op afstanden van ongeveer  2'/a . 

worden, loodrecht in het midden op de laag, gaten van 5 

. tot op de los te bjjten glasruit geboord en daarin 

dan brandspiritu s gebracht. r  bovenop wordt dan bytende 

sterke natron- of sodaloog gestort en wel zoodanig, dat ook 

wat op de ruiten komt. E<me dikke pap, poeder  van bijtende 

kalk en sodaloog, wordt daar  dan over  verspreid, dan zyn 

de randen stopverf om de oude ruiten in de ramen spoedig 

zoodanig losgebeten eu geweekt, dat alles gemakkelijk met 

een ouden beitel kan worden losgeschrapt. 

G VA N . 

Naar . C. S in Wieck's Gew. Ztg. vermeldt, wordt 

de terpentynolie tegenwoordig reeds in de lauden, waar  zy' 

voortgebracht wordt, vervalscht en wel met producten van 

de petroleumdistillatie, waarvan het soortelijk gewicht, dat 

der  terpentijnoli e nabijkomt. e onaangename gevolgen dezer 
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vervalscliing in het gebruik van dergelijke terpentijnoli e in 

lakken en verven, komen niet alleen aan den dag door  den 

reuk, maar  in zeer  hoogen graad by het drogen, aangezien 

de daarmede bereide lakken en verven niet drogen, maar 

dagen lang vochtig en kleverig blijven. Schrijver  zelf heeft 

eene geheele reeks proeven verricht met zoogenaamde plaats-

vervangers voor  terpentijnoli e — distillatie-producten van 

petroleum, met terpentijnoli e of kamferolie vermengd — en 

daarbij  bevonden, dat het verschil in tij d van droging tus-

schen zuivere terpentijnoli e en bedoelde surrogaten bij  lak 

ot verf tot vij f dagen toe kan bedragen. Welke onaange-

naamheden daaruit voort kunnen prulten, zoowel voor  den 

lak- en verffabrikan t als voor  den schilder  en verver, ligt 

voor  de hand en de vraag ryst of er  eenvoudige middelen 

bestaan om zulke vervalschingen aan te toonen. 

e Decorationsmaler beveelt daartoe het uitwrijve n der 

terpentijnoli e op de vlakke hand aan; alsdan moet men 

niets ruiken dan den zuiveren terpentynolie-geur; uitgieten 

op een vel wit papier  en laten verdampen aan de lucht, 

waarna het papier  onberispelijk wit moet zijn en er  geene 

vlek op mag achterblijven, als men met zuivere terpentijnoli e 

te doen heeft. Was zij  daarentegen met petroleum-distillaten 

vervalscht, dan blyft er  eene vette vlek achter, die echter 

na eenige dagen ook verdwijnt ; ook riekt het papier  dan 

duidelij k naar  petroleum. e bepaling van het soortelnk 

gewicht kan ook als keurmiddel dienen, doch is reeds 

moeielijker  uit te voeren: zuivere terpentijnoli e toont op den 

areometer  van  bij  de temperatuur  van 60° F. het 

soortelijk gewicht aan van 0.8643, terwij l als zy petroleum-

distillaten bevat, het soortelijk gewicht daalt tot tusschen 

0.832 en 0.847. s het soortelijk gewicht geringer  dan 

0.804 en vervluchtigt de terpentijnoli e op papier  toch 

zonder  vetvlek, dan wjjst dit op vervalscliing met benzine 

. . E te Philadelphia heeft nu door  nauwkeu-

ri g onderzoek aangetoond, dat zelfs zuivere terpentijnoli e 

vetvlekken op papier  achterlaat, als de olie een tij d lang 

gestaan geeft en door  opname van zuurstof uit de lucht 

veranderd is. Terpentijnoli e verliest door  toetreding der 

lucht of door  verdamping in volume, neemt daarentegen in 

gewicht toe, naar  gelang van den neerslag. t dit feit 

voor  oogen deed E de volgende proef: 

Een blikken cylinder  van 8 inch hoogte en middellij n 

werd met zuivere terpentijnoli e van 0.865 soortelijk gewicht 

gevuld. n liet hem staan in een vertrek, waarin eene 

temperatuur  tusschen 65 en 62° F. heersohte. Na 3 dagen 

was reeds ' / 4 inch hoogte verdampt, na eene week '/« e n 

na 5 weken 1 inch, zoodat er  toen ' / g of 121/» pCt. van 

den inhoud was verdampt; het verlies in gewicht bedroeg 

echter  niet 121/», maar  10 pCt., waaruit volgt, dat het 

soortelijk gewicht was toegenomen. e olie had ook haar 

eigenaardigen doordringenden harsgeur  verloren, eene 

geelachtige kleur  aangenomen en, hoewel de reuk niet be-

haald ranzig kon genoemd worden, had hfi er  toch veel 

van. Bepaald ranzig kan eene vluchtige olie als terpentijn-

olie niet rieken, doch de reuk kan toch geheel anders 

worden. Een druppel olie liet op wit papier  eene vetachtige 

vlek achter, die nooit geheel verdween; op droog glas uit-

gestreken, liet de olie eene kleverige, harsachtige stof 

achter. Verf, die, met versche terpentijnoli e verdund en op. 

gestreken, na 24 uren gevernist kon worden, was met deze 

oude, vette terpentijnoli e na 48 uren nog niet droog genoeg 

daartoe en het duurde eene volle week eer  zij  hard werd. 

n elk geval is deze proef belangwekkend, doch het zal 

zelden of nooit voorkomen, dat men zulke terpentijnoli e in 

den handel aantreft, daar  alle vaten, kruiken enz., waarin 

terpentijnoli e wordt bewaard, goed gesloten worden gehouden. 

Terpentijnolie, die bij  70° F. een soortelijk gewicht aantoont, 

van minder  dan 0.8643 en op papier  eene vetvlek achterlaat, 

moet daarom beschouwd worden als met petroleum te zjjn 

vervalscht. 

E E N W . 

e e scheepvaart-maatschappij  te g heeft 

onlangs proeven genomen met een door  Prof.  uit-

gevonden kustlicht, die de schitterende resultaten van de 

electrische vuurtorens nog in de schaduw stellen. e toestel 

met toebehooren is niet hooger  dan 7 voet en heeft eene 

middellij n van ongeveer  3 voet. n het inwendige ervan 

is een klein blaaswerk aangebracht, dat benzinegas ont-

wikkelt , door  het persen van lucht door  puimsteen heen, 

die met benzine is gedrenkt. t benzinegas wordt door 

fijn  magnesicmpoeder  heengeleid en daarmede verzadigd 

het stroomt vervolgens door  eene buis opwaarts, om met 

eene kleine vlam te verbranden, die, naar  de uitvinder 

beweert, de ontzaglijke lichtkracht moet bezitten vau 

40.000 kaarsen. e toestel wordt gecontroleerd door  een 

uurwerk en is door  een glazen omhulsel tegen weer  en 

wind beschermd. t verbruik aan magnesiumpoeder  is 

zeer  gering; het wisselt met de vereischte lichtkracht af 

tusschen 14.4 en 36 gram per  uur, zoodat de kosten van 

zulk een kustlicht in 10 uren f 3.50 tot f 6.— bedragen. 

e toestel heeft geene bijzondere inrichtingen noodig voor 

de verdichting van het licht, noch met het oog op mist 

en evenmin een reflector; toch kan door  het gebruik van 

lenzen de lichtsterkte nog aanmerkelijk verhoogd worden. 

Al s een bewijs van de groote waarde, die aan deze uit-

vinding wordt toegekend, mag gelden, dat het n 

Trinit y e te Folkestone een voorloopig station voor 

deze allernieuwste wijze van kustverlichting heeft opgericht. 

T . 

Volgens de Annates industrielies heeft de stad Glasgow 

van het Britsche parlement vergunning verkregen tot bet 

stichten van gebouwen, leidingen enz. voor  het leveren van 

drijfkrach t door  middel van waterdruk. 

e druk van het water  zal tot 45 atmosfeeren worden 

opgevoerd; het machinegebouw zal bevatten twee p** 1 

pompen, die ieder  2250 liter  in de minuut opbrengen, be-

nevens twee drukreservoirs en twee hoofdhuizen van & 

. doorsnede. 

e kosten der  inrichting , met inbegrip van den ëT0 

de gebouwen, de hoofdbnizen en 13 kilometers nevenbm-i 

zen, zijn op f 540.000 begroot 

S V A N

. . C. . 

r  bewy's, dat de leer  der  krachten weinig door  de 

bouwkundigen beoefend wordt, is er  niet te leveren dan door 

bet feit, dat alles, wat bewegen moet in en om de gebou-

w e U i in den regel toont liever  in rust te blijven. Vastzit-

tende ramen, knellende scheluwe deuren, onbewegelijke wind-

wijzers, zwaar  krakende pompen; ik behoef ze maar  aan te 

v{jzen om de zich schuldig gevoelende bouwmeesters te 

doen blozen. Om hun dus dat pijnlijk e geval althans eeni-

germate te lenigen, komt het mij  doelmatig voor, de oude 

roodkoperen windwijzers op onze oude monumentale torens 

liever  van gecanneleerd aluminiumbli k van ongeveer  3 . 

dikte te maken. n zouden ze ook hy zwakke winden veel 

leniger  in hunne beweging blijken dan dat met de oude 

zware het geval is. 

N N 
, 29 Januari 1893. 

. 

Waarde redactie! 

Omtrent de vraag betreffende Uzercenient in het no. van 

28 Januari j l . kan ik U misschien eenige inlichtingen geven. 

k heb hij  het opstellen van eenige 60 . hooge gegoten 

ijzeren vuurtorens in Ned. , waarvan de platen met 

flenzen en pasranden op elkaar  kwamen, duizenden . 

ijzercement verwerkt. t bestond uit 100 . ijzerdraaisel 

of boorsel, 3 / 4 . sal-ammoniak en . zwavelbloeinen 

— zie S Vademecum blz. 553. — t ijzer-

draaisel of boorsel moet zijn van gegoten ijzer, want eene 

krul van gegoten ijzer  valt meestal bij  het draaien of anders 

bjj  het behandelen met schop of hamer, uit elkaar, en bij 

smeedijzer  en staal krijg t men krullen als kurketrekker s of 

matrassenveeren, die met geene mogelijkheid zy'n stuk te 

krijgen. Ook wordt, zooals men weet, by het boren van smeed-

ijzer  olie gebruikt en by gegoten ijzer  niets of zeepwater; 

bet eerste werkt nadeelig voor  de aanhechting, het andere 

met. Voor  de behandeling kan het volgende dienen. n 

doet eene hoeveelheid ijzerspanen, sal-ammoniak (als het 

stukken zijn fijn  geslagen) en zwavel volgens bovenstaand recept 

in een houten bak, (vooral geene ijzeren of zinken emmers, 

want die roesten dadelijk mede weg), roert alles met de 

Pa,jel (eene soort van kalkhouw) droog dooreen en giet 
w dan met een gieter  niet te veel water  op, totdat alles 

"̂ e goed vochtige maar geene verzopen massa wordt; deze 
8Pecie brengt men in den naad en dryf t alles met den hamer 
e n een gewoon scheepstimmermans breeuwyzer  weg; zyn de 

"aden breed, dan neem men een rabatijzer , dat is een 
r«euwijzer  waarvan de snede breeder  is. s den volgen-

^ e dag i s de e n ook het overschot van het mengsel 

*°° hard als een spijker; men kan dns niet wachten met 
e aandrijven der  naden, of een te grooten voorraad aan-

haken. 

0 f nu een en ander  in ë in den handel te krijgen 

is weet ik niet; voor  mijn werk kwam het yzerboorsel van 

 e k en de sal-ammoniak en de zwavel uit. 

de . 

, Uw

E. J. VA N , 

gep. architect by de B.O.W. in ë 

. 

Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

G 27 . 

Amsterdam, 1.30 uur . e directi e der  boll , ijzeren spoorweg-

mna'sjbappi j  in het lokaal naast de wachtkamer 3e klasse, 

bestek no. 552 : het uitvoeren van onderhoudswerken op de spoorwegen 

, , Velsen—Umuiden en -

lem—Zandvoort, iu 4 perc.: begr.f 21070; bestek no. 554, hel uitvoer 

eu van onderhoudswerken op het baanvak Amsterdam in 2 perc. begr. 

f 35978; bestek no. 557, bet uitvoerciivan onderhoudswerken op de 

spoorwegen Amsterdam—Winterswij k en t in 7 

perc. begr. f 33450; best. no. 55S, het uitvoeren vnu onderhouds-

werken op den spoorweg Apeldooru—Almelo—Salzbergeu in 4 perc, 

begr. f 11560. 

A r n h e m . 2 uur . t bestuur  der  vereeniging tot het verschaffen 

van geschikte woningen aan de arbeidersklasse in het Café l 

aan de Steenstraat aldaar: het maken van een aanbouw achter  84 

wouiugeu gelegen aan en in de nabijheid van de Spoorwegstraat 

cn Teinsteeg, alsmede aan de Catharijuestraat , e weg 

en Paulstraat aldaar: de teekeningen liggen vanaf heden ter 

inzage in genoemd ca fé, bestekken a f 0.50 verkrijgbaa r  bij  de 

firma  G. W . v. d. Wiel en Co. . te bekomen bij  de architecten r 

eu van Wessum. 

G r o n i n g e n. 8 uur . e architect . , namens den heer 

A . W . Crebas, in hot, koffiehuis de Pool, aan de Groote : 

het afbreken van een pakhuis en het bouwen van eene koffiebran-

deri j  met pakhuiszolder, in bet e Weeshuisstraat aldaar. 

Uorlnchem. 2 uur . t gemeentebestuur: het maken van eeu filter 

in de kom van den ScheJluinschcn Vl iet , celegen bui tel dc -

selpoort aid. 

n (N. Br. ) 11.30 uur . e architect A . Verlegh te Breda, 

namens zijn principaal , iu het koffiehuis van P. Gouverneur: het 

bouwen van een woonhuis met bergplaats, op eeu perceel grond 

gelegen Westzijde van deu straatweg te ; iul . geeft genoemde 

architect. 

Schiuveld ) 2 uur . t gemeentebestuur  het vergrooten 

en veranderen der  schoollokalen en het leveren van meubels; bestek 

ter  inzage. 

o (Over.)  uur . n van den n 

, in hel logement de : de levering der  benoodigde 

bazalt enz., voor  dien weg over  1893. 

G 28 . 

Alkmaar . 8 uur . . de Wed. . , ten haren huize 

aan de Zijdam : het sloopen en weder  opbouwen van zes voorgeveltjes 

der  bcstaaude woonhuizen, aan de Oosterkolkstraat; iul . bij  den 

bouwkundige . J . de Vrie s aldaar. 

. 12 uur . u het hotel f Gel r ia : het bonwen van 

een dienstwoning nabij  de sluis te . 

G 1 . 

Amsterdam. 3 uur . e Amsterdamscue Omnibus-maatschappij  in 

het café Panorama Plantage : het bouwen van een 

stalgebouw voor  81 paarden, met remise voor  tramwagens, ziekenstal, 

smederij, wouiug en verder  bijkomende werken, op een terrij n in 

bet Willemspark , gemeente Nieuwer-Amstel. 

d (Gron.) 6 uur . Namens w . , 

i a het hotel : het bouwen van eene vill a op een open 

terrei n aan den grintweg te ; bestek en teekeningen 

ter  inzage in genoemd hotel en verkrijgbaa r  a f 0.75 en teeken. 

a f 1.25 bij  A . Schreuder  te . . bij  gen. A . Schreuder. 

G 3 . 

e bru g ) 3 uur . Bi j  den winkelier  J. T . : 

bet bouwen eener  nieuwe behuizing zonder  levering vau materialen 

aan k A , in 't Barger-Oostveen; bestek en teekening ter 

nzage bij  den besteder. 
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U 8 . 

. l ü uur . t gemeentebestuur: l . bet bauwen 
van een lokaal U de school op het dorp, 2. bet 'everen van het 
benoodii^de ameublement. 

G 4 . 

A no (gem. Gaansbergen) 1 uur . t bestuur  van bet waterschap 
de Scbauswetering, ten buize van N . XV. r . d. : het bouwen 
vun eeu acli ikintei i wind watermolen met bijleverin g van alle 
materialen, ia genoemd waterschap op een terrei n onmiddelij k aan 
de t gelegen. 

. 11 uur . e firma J . W . Wijnoldv , in het kofliebuis 
van deu heer J . V. van Poorten, aau deu Br ink : het afbreken 
van bestaande oude gebouwen en het op dat terrein bouwen van 
een ijzermagazijn met bijbehoorende werken aan de Noordeuberg-
straat. 

F l l s t (Z, 11.) 9 uur . t bestuur  van den polde' Vlis t c. a. in 
het : bet onderhoud der 3 wip-watcrmolens. Bestek ter 
lezing in genoemd rechthuis. . op 27 Febr. te Bergambacht, 
door  deu heer  A . vau der  Stiauten, opzichter  der  molens. 

G 0 . 

B o u t en (Fr. ) 11 uur . t gemeentebestuur: het uitvoeren van 
eenige veruieuwingen en herstellingswerken aan den toren. 

U 8 . 

d (Utr. ) 10 uur . t gemeentebestuur  bet vernieuwen 
van 100 strekkende meters straatweg op den . 
Bestek en voorwaarden liggen iu de gemeente-secretarie ter  lezing 
alle werkdagen van 10 tot 13 uur . 

AFLOO  YAN . 

Alkmaar . t bouwen van een school voor  minvermogende. 
e voor  perc. 1, 2 en 3, . T . Eijsvogel te t voor 

f 21457, f 3513 en f 24737. 

A m s t e r d a m. t amovccen van perceel t no. 
207 en bet weder  opbouwen tot schoolgebouw met benedenlokalen 
en het verbouwen vau perceel t 49. e P. v. d. 
Bru n aldnar  voor f 19.583. 

B o l s w a r d, t bouwen eener  stelphuusinge te Scharnegoutum. 

e i. . Feeuslr* te All ingawier  voor f 6331.31, gegund. 

B r i e l l e . t maken van een stoomgemaal in de Vestinggracht 
aldaar. e . Oostdijk te Nieuwesluis voor f 25283. 

, t bonwen vau een koffiehuis niet winkel. e 
C. A . van l te n voor 1 7079, gegund. 

U e l d e r m a l s e n. t bonwen van een woonhuis met winkel en 

pakhuis aldaar. e T h . . Janseen te t voor f 11833. 

'g- t i ravenhuge. t bouwen van eene woning voor  den dienst 
der verl ichting ; bet afbreken van de kustlichttore n met wachters-
woning en het maken van eene fundeering voor  een ijzeren lichttoren , 
aan den hoek van het J bij . e P. de Waard 
te r  voor f 9800. 

's-Uraveuhage, t onderhoud van het rijkspost - en telcgra» 
cebouw te Brielle, volgens bestek no. 5. e J . Veeoenk'" 
te Briell e voor f 910. 

'g-dlraveuhage. t uitbreiden van het hoofdgebouw in den tui 
van bet. . Z o ö l o g . - B ot Genootschap. e A . C. Paardeukoon 
te den g voor f 117200. p e r 

's-Uraveiuoer. t bouwen van een heerenbuis, voor  een arts 
e P. . den n . te n voor f Tv.)'.). 

Groningen. t verbouwen van de behuizing letter  no. 14$ 
N . Z . Akerkbo f tot wiukelbui s enz., ten dienste en voor  rekeniii » 
van den heer  P. Bakker  (firm a Bakker-Buijs ) aldaar  onder  bijleverin » 
>an bel daartoe benoodigde. e . s aldnar  voor 
f 4587, gegund. 

. t verbouwen van een huis. e W . P. » 
voor f 2435. 8 

. t bouwen van acht woonhuizen op een terrein aan 
den Wagenwee, e . van Ommeren f 39332, voor  woonhuizen 
inet balkons f 40102. 

. t bouwen van een woonhuis, bakkeri j  en stalling 
voor  den heer C. van Oorschot. Gegund aan J . Gilsing te Er p voor 
f 6010. 

. t vernieuwen van 2 stel deuren vau de 
inundatiesluis in de eourtine . e F. Viielander te 
Nieuwenboorn voor f 1990. 

, t bouwen van 2 woningen voor  den beer . Bar-
mentloo aldaar. e Vos en k te n voor  f2275, 
gegund. 

. t bonwen vnn een woonhuis voor  den WelEd. 
heer  O. . Sijlstr a aldaar. e A . Brsaksma aldaar  voor f 5586. 

 i dde ls tum. t amoveeren eener  oude en het bouwen van 
eene nieuwe voorbehuizing met middengebouw en schnur. e 
W . Scheltens te Bierum voor f 5076. 

ü l s t . t afbreken vnn het bestaande en het wederopbouwen 
van een woonhuis. e A. J . Wassink te Olst voor f 5546,80, 

> het verven, beglazen en bebangerswerk van genoemd gebouw. 
e . van Olst te Wijb e voor f 63395. 

. t uitvoeren van eenige werken in bet -
tinggebouw aan de Boompjes aldaar. e A . van den Bogert 
te m voor f 4700. 

. i bouwen van een kantoor, opri t enz., ten behoeve 
der gemeente-gasfabriek. Gegund aan J . Breininck x aid. voor  f2150, 
gegund. 

Utrecht . t bouwen eener  fabriek voor  het vervaardigen van 
faience voorwerpen, tegels enz., op d te Utrecht, voor 
rekening van den beer . Schillemans, fabrikan t aldaar. e 
G . P. J . Beccari te m voor f 23300. 

Utrecht . t uitbreiden van bet emplacement en het makenen 
wijzigen van eebouwen ten behoeve der . . S. . op t 
station . e Tb. Verhoeven te r  voor  f57400. 

Utrecht . t maken van de grond- en kunstwerken, bet 
uitbreiden en wijzigen van sporen en wissels en het verrichten 
vau eenige andere werkzaamheden, ten behoeve van de uitbreidin g 
van bel station Groningen. e J . . Joseph te Utrecht voor 
f 182970. 

. 

e S t e e n-

, 

. 

Fabricceren Vuurvaste Steenen, 
Pinten, Blokken, Scheggen, Trot -
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogeljjken tqd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (17) 

if 

, 
bekroond op de tentoonstelling 

te Amsterdam 1 8 8 3, 

N 

N 
VOO  (52) 

- & , 
Vertegenwoordiger xoor Nederland: 

A. Bleeker, . 

T 
,<JOSSON Co" 

B 

voor  Nederland en n 

A. E. , 
l in Bouwmaterialen. 

118. 

Adres: , Nieuwehaven N o . 1 

, , A. E . , J*** " 

r̂ eeiikade  52 en 53, Noordwal 66, 
E T . 

E G N ETST 
 f r a n s c h e, E n g - e l w c l ie en e . 

A N en . 

 VAN N EN . 
Stoom - en . — . 

G E E N E E J 

Eng-elsch Teakhout, 
te leveren in bestek a f 210.—, aan platen a f 165 .— per . 

Verder  alle bestaande N geregeld in de -
zijnen aanwezig en bi l l i j k te koop. (37) 

r  verscheidene Fabrikanten zich niet ontzien de door  ons tot T E 
«brachten naam "  voor  hun Fabricuut van roosterstaven te gebruiken, zien wy 
ons tot de verklarin g iremiudzaakt, dat wy de N van 
ti t artikel zyn &  het E 1' T  in d hebben & bemerken verder 
bet volgend*;: 

 by alle , aangaande T aan N en Y Z E
is de kwaliteit van het reap, gictyzer  &  ons T  altyd voorzien 
van byst. gedep. fabrieksmerk is N cn leveren wy daarin allo denkbare 
facons b. v. Universal-, Polvgon-, Trio- , Spaar- vorm enz. Voor gewone gemengde n 
zyn overigens gewoonlyk ' het voordecligste E E S 
zoo als b. v. 

Pyrostat 4 ^ J 
of hooge dunne . Nadere offerten, Pryslysten, A T T E S T E N 

alt Nederland enz. staan in  ten dienste. 
Pyrostatwerk W i e d e n b r ü ck *  Wilms, , 

Vertegenwoordigd voor  Nederland & , alleen door  het Technisch 
bureau G. Wasser &  Co., Botterdam voorn. Amsterdam. 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (21) 

S. , 

Simonzstraat 74. (18) 

uit de Chemische Fabriek van 

(in vaten van  1 00 en 2 00 kil o 
en in blikken van 30 kilo.) 

™ ' t e e ds v o o r r a d i g bij  en wordt 
^  e pt jaren voor de landsgebouwen, 

, vele gemeenten en particulieren 
^ r d , door (24) 

. , 
««rengracht 385, . 

Spiege l- en , 

Cathedraal-, , Geribd-, 
 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

W , 
, ,  en -

Gt , A S . 

Geslepen en andere N en 

. 

GEBOGEN S en . 

- en Patri jspoortglazen. 
(25) . 

, . 

E N N". 39 N.Z., 
n van - en . 

Vraag dessins ens. 

volgens b e s t a a nd of op te geven 
p ro f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

. W.  & Co. 
te  (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courant op 
aanvraag gratis. (12) 

 Asphalt- *p 

A . s p j h n . 11 - i e r . 
buitengewoon stevig, 

duurzaam en aanbevelingswaardig. 

A . W . , 
BEUE  am n ) 

Agenten VOJÏ Nederland: (50) 

L . & E . , Wormerveer. 

J A P A N L A K V E R F , 
beter  tegen de b u i t e n l u c h t bestand 
als vernis ot'  olieverven. 

N & Co., 
. 

A. , 
T 131, , 

Venster- en Spiegelglas, 
N , 

S steeds . 2 
. 

C h e m i s c h b e r e i d e 

. 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zij is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t t es ten gaarne 
verkrijgbaar . 

, 

di) k
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, 
, V e i * i i _ » « e i _ , 

9  V
voor - en , 

 C A A 1. U - V <  \ A t  S

en alle aanverwante artikelen. 

 & Co., 
T 132, (5) 

JS. >  S T E . 1> >1. 

k 

Opgericht 

1861. 

U 
. 

Opgericht 

1864. 

t haar  beproefd en voortreffelij k 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin-
dend, onder  garantie van de grootste 
bindkracht , gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijk s meer  dan 450.000 
vnten. 

 - S 
voor  de Zu ide l i j k e Provinciën: 

. 

Voor  de N o o r d e l i j k e Provinciën: 

E B E E  & , 
m s i i ; i t  i

N in 

All e soorten van 

. Z A G E N 
k 611 

t W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Special i teit 
slechts iu de Jijnste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

Gevestigd in 1822. (55) 

W Vraagde geïllustreerde Prijscourant 
welke wü U gratis en franco toezenden. 

Firm a G r . , Utrecht. 
heter 

GREVE 
18 

18 

beter  dekkend, lij m i witter
kleurhoudend dan eenig ander; 

bekroond door  den Xeileii. Schilders»»»,) 
Tentoonstelling van e Schilderkunst 
Arnhem 1881; attesten van ervaren schilder* 
uit alle oorden van ons land en daarbuiten, wor-
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door  tal van , Gemeente. 
Architecten en andere Autoriteite n in hunne 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ bestekken voorgeschreven; 

1  wordt, tot waarborg van echtheid, zuiverheid 
 | | | fi  en ! gewicht, nooit anders afgeleverd dan 

U  in vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa-
U U U  brieksnierk, welke allen wettig zijn gedeponeerd, 

wordt steeds op de strengste keur  geleverd, des-
verlangd met certificaat van oorsprong. 

n leze de waardeerende artikels over  dit t in het „N . V. d. " 
dd. 31 Jan. 1887; in de - en "  dd. 1 i 1887; inde 

r  dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de «Schilder"  dd. 1 i 1889 ; in de 
„Opmerker' '  dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1800; in de „Ambachtsman"  dd.8 
Febr. 1890, en in het „Bouwkund i g Weekblad"  dd. 5 . 1891. (27 

S T O O M G L A S S L I J P E R I J 

- NA -
- en 

en  voor  het oriiaineiiteeren van 

^ i
b ŷ̂ 0>̂ <̂ ^  in wit en zwart . 

. 
Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt. 

 ml

ARCHITECTURA 
H . 

Adver ten t ie» iu dit blad kosten van 1—5 regels 

QO cents, iedere regel meer  10 cents. Groote letters naar 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

lerekcnd. 

Uitgevers t 

. 

Al l . - a d v e r t e n t i e» in . opgenomen 

worden ffrntia  geplaatst in E , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, enz. 

J . A . V A N , . 

 *) 

a.  van het cement. 

Op het punt van de keus van liet cement valt op te 

merken, dat men voor  werk, waarbij  aandrang van water 

voorkomt, snelbindend cement bezigt. Eveneens zal men voor 

bepleistering, trekken van lijsten eu dergelijke, alsook by 

kond weder  niet te langzaam bindend cement verwerken. 

n is in alle overige gevallen het gebruik van 

langzaam bindend cement aan te raden, omdat dit de 

meeste waarborgen geeft voor  het gemak en de zekerheid 

in de verwerking en omdat dit in den kortsten tij d de 

grootste vastheid bereikt. 

Voor  het verwerken van mortel van enkel Portland-cement 

(zonder  zand) bestaat alleen bij  hooge uitzondering aanlei-

ding, zoo b.v. bij  het dichten van wellen of het stuiten van 

wateraandrang in het algemeen. Alleen in zulke gevallen, 

dus wanneer  het Portland-cement blijvend onder  water, in 

den vochtigen bodem of in afgesloten ruimten verkeert, mag 

enkel Portland-cement verwerkt worden; in nlle andere 

gevallen moet aan het cement steeds een grooter  of kleiner 

gehalte zand worden toegevoegd, opdat krimpscheuren 

worden vermeden en een weer  vasten mortel verkregen worde. 

b. Het zand. 

'̂an het grootste belang voor  alle ceinentwerk is de ge-

aardheid van het mui'  den mortel te bezigen zand. e ver-

schillende in de natuur  voorkomende zandsoorten, rivier -

l als groefzand zijn op het punt van bruikbaarheid 
v»or ceinentwerk lang niet even deugdelijk. Zuiver kwarts-
z»nd is altij d geschikt .voor  cemeutiuortel. t is echter 

geenszins een bepaald vereischte uitsluitend kwartszand te 

^igeu en b.v. zijn zandsoorten, die een aanmerkelijk ge-

uite aau kalksteen-zand bevatten, eveneens zeer  goed brnik -

^ a a r i mits de kalkkorrel s dicht en hard zijn. Zandsoorten 

, die poreuze stoffen (b.v. tuff) of deeltjes van 
bladeri. 

'ever. 

soorten 

structuur , b.v. glimmer, veldspaat, enz. bevatten, 

'' e' i minder  goeden mortel. Er  komen echter  ook zand-

voor, die in weerwil dat zij  er  zeer  goed uitzien, 

voor  ceinentwerk niet of alleen onder  zekere voor-

) Naar r  Portland-cement und seine Auweiidungcn itu 
. Vergelijk No. S3 Jaarg.  van de Ambachtsman. 

toch 

( waarden te gebruiken zyn. e belmoren die, welke 

leem- of kleiachtige bijmengsels bevatten, die vast aan de 

oppervlakte der  zandkorrels gehecht zyn. e geven steeds 

slechte resultaten en somtijds is reeds eene geringe per-

centage leem of klei voldoende om de te bereiken vastheid 

geheel en al twijfelachti g te maken. Wanneer geen ander 

zand als van dezen aard ter  beschikking is. dan moet het 

bepaald uitgewasschen worden, maar  beter  is 't het in het 

geheel niet te verwerken. Zyn daarentegen leem of klei 

enkel los door  het zand heengemengd, dan zyn zij  i . den 

regel voor  de vastheid van den mortel niet nadeelig; ja 

zij  kunnen zelfs, vooropgezet dat hun gehalte eene zekere 

grens niet overschrijdt, bijdragen tot vergrooting der  dicht-

heid en vastheid. 

Waar uitwasschen van het zand noodig is, geschiedt dit 

althans in 't groot het best machinaal. Een aanbevelens-

waardige toestel van dien aard is de zandwaschmachine van 

GBESBY-BUOB (beschreven in de Schweizerische Bauzeititng 

1886 No. 20). e bestaat in hoofdzaak uit eene aan beide 

einden open, plaatijzeren goot van omstreeks 6 . lengte, 

52 . wy'dte en 12 . diepte. Zy' rust op twee langs-

liggers en kan op haar  onderstel onder  willekenrige helling 

geplaatst worden. Over  den hellenden bodem der  goot wordt 

het zand machinaal opwaarts gevoerd, terwij l het water  aan 

het boveneind toestroomt, door  de goot afloopt en de aan 

het zand gehechte teemachtige eu andere deeltjes geheel 

verwydert, door  tegenstroouiing dus. Wordt xnïk een toestel 

door  machinekracht gedreven, dan zyn voor  de bediening 

ervan eeu man en een helper  noodig, hy' handbeweging twee 

man en een jongen. e dagely'ksche opbrengst der  machine 

is by een waterverbruik van (»70 tot  t i S t i liters per . 

14V4 tot 15 8 . zand. Voor  het uit. de hand wasschen 

van het zand rekent men 37 cents per  _ * , voor  de ma-

chinale uitwassching minder. -J-) 

Voor  de bereiding van cementmortel is verder  dat zand 

ongeschikt, dat met veel organische, met name humus- en 

turfachtig e stoffen behept is. N (Jjitigler's Journal 263, 

f) n de oorspronkelijke e tekst komt eene perspecti-
vische afbeelding der  beschreven W8>climacliiue voor. r  het 
zand, dat wij  ter  onzer  beschikking jhebbeu zelden ol'  uit uit 
wasschiu"  behoeft, beb ik het overbodig geacht die afbeeld 
hier  over  te nemen. 
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blz. 342) schrijf t de werking daarvan aan de omstandigheid 
toe, dat de humuszuren der  tur f met de kalk van het ce-
ment eene zachte kalkhumus-zeep vormen en beweert, dat 
4 tot 5 % humus of tur f voldoende zy'n om de verharding 
van het cement te beletten. 

Van merkbaren invloed op de vastheid is ook de korrel-
grootte van het zand. Grof zand geeft in den regel betere 
vastheid dan fijn.  Zeer  fijn  zand (strooizand) moet vermeden 
worden. t vereischt om een gladden mortei te krögen veel 
water; de mortel verhardt langzaam, blijf t na de verharding, 
nadat een groot deel van het water  verdampt is, poreus en 
bereikt dienovereenkomstig slechts geringe vastheid. t 
gunstigst is zand van gemengde korrelgrootte, omdat 
daarin de minste luchtruimt e voorkomt. t levert den dicht-
sten mortel en men kan er, om eene bepaalde vastheid te 
bereiken, by eene bepaalde hoeveelheid cement meer  van 
toevoegen dan van zand van zeer  gelijkmatige korrelgrootte, 
dat steeds meer  luchtmimten bevat. n sommige gevallen 
zal het daarom aanbeveling verdienen grof en fij n zand in 
gepaste verhouding dooreen te mengen om zand van de ge-
wenschte korrelgroott e te bekomen. 

Ook de aard van het oppervlak der  zandkorrels is van 
invloed op de vastheid, in zoover  als scherp zand met ruwe 
oppervlakte der  korrels betere vastheid geeft dan zand met 
voor  het meerendeel ronde korrels, waarvan het oppervlak 
glad is. 

A l het hiervoren gezegde in aanmerking nemende, is het 

duidelijk , dat het somtyds moeielijk en zelfs onmogelyk kan 

zyn op het oog te beoordeelen of het zand voor  cementwerk 

geschikt is. Zekerheid daaromtrent kan alleen eene vast. 

heidsproef geven, door  namelijk na te gaan welke vastheid 

het voorhanden zand, met één en hetzelfde cement vermengd, 

in vergelijking met normaal zand oplevert. Goed metselzand 

geeft in den regel (§) hoogere, op zyn minst echter  gelijke 

vastheid als normaalzand. , zooals gezegd is, het uiter-

lij k aanzien van het zand licht kan bedriegen, daar  verder 

door  gepaste keus van hei zand niet alleen gebrekkig werk 

kan worden voorkomen, maar  ook niet zelden aanmerkelijk 

kan worden bezuinigd, in zoover  men van beter  zand meer 

kan toevoegen, moest men vooral bij  grootere werken niet 

nalaten vergelijkende vastheidsproeven te verrichten met 

verschillende soorten van zand, ook al moesten die meer 

van verre worden aangevoerd. e verschillende proefstationŝ  

voor  bouwmaterialen bieden daartoe voldoende gelegenheid aan 

Als voorbeeld van de groote verschillen, die by metsel-

zand kunnen voorkomen, ook zelts by dicht in de buurt ge-

legen vindplaatsen, mogen hier  de resultaten der  vastheids-

proeven dienen, die bij  een groot waterbouwkundig werk 

met zes verschillende soorten van metselzand werden ge-

nomen. e getallen hebben betrekking op de trekvastheid 

van mortel van 1 cement en 3 zand na 28 dagen. 

. p. 2. 

Gegraven fijn  zand . 5.1 

d , fijn  . .11.6 

, grof . . 20.2 

d , fijn  . .11.7 

d , fijn  . 14.5 

, grof . .21.1 

Normaal zand . . .20.9 

(§) Voor ons metselzand gaat deze regel niet op. Vergelij k 

Ome bouwmaterialen blz. 322. 

c. Samenstelling van den mortel. 

Omtrent de verhouding van de hoeveelheden cement en 

zand in den mortel laten zich haast geene algemeene regels 

opstellen, daar  zij  in overeenstemming dienen te zyn met 

de voor  elk bijzonder  geval vereischte vastheid en het doel 

waartoe het werk is bestemd. Als richtsnoer  mag intusschen 

het volgende dienen: 

1 tot 2 deelen zand op 1 deel cement worden alleen daar 

aangewend, waar  het op zeer hooge vastheid na korten tyd 

aankomt en waar  men grooten weerstand tegen afslijting 

(afwerken van vloeren) (*) enz. of waterdichtheid verlangt. 

3 tot 4 deelen zand op 1 deel cement neemt men voor 

metselwerk, fundamenten, kunststeenen, betonwerk en derge-

lijk e werken. 

Waar de vastheid van 5 en meer deelen zand voldoende 

is, bezigt men het best cement-kalkmortel, waarover  hier-

onder  meer. 

d. Toebereiding en verwerking van den mortel. 

s de verhouding der  hoeveelheden cement en zand vast-

gesteld, dan heeft men in de eerste plaats erop te letten, 

dat die verhouding bij  de bereiding van den mortel ook 

werkelij k worde in acht genomen. 1 . vochtig metselzand 

weegt dooreengenomen 140 : 1 . cement weegt wel 

is waar  gemiddeld even zooveel, maar  toch komen by elk 

cement op zich zelf, tengevolge der  verschillende fijnte  van 

maling niet onaanzienlijke afwykingen voor. Neemt men 

verder  in aanmerking, dat men by het meten, al naar  gelang 

van de grootte van het ineetvat en de wy'ze, waarop dat 

gevuld wordt, voor  hetzelfde cement verschillende gewichts-

hoeveelheden voor  de maateenheid bekomt, dan is het dui-

delijk , dat het meten in sommige gevallen tot aanmerkelijke 

onnauwkeurigheden leidt. t men eens en vooral (uit-

gaande van het gewicht van 140 . voor  1 . cement): 

1 vat van 170 . netto op 122 . 

1 zak „  70 „  „  „  50 

 n , 60 „  „  „  43 , 

1 „  „  50 „  „  „  36 „ 

en voert men by de mortelbei eiding deze gewichtshoeveel-

heden in, in plaats der  gebruikelijk e daarachter  geplaatste 

maatdeelen (vaten, zakken,) dan maakt men op de eenvou-

digste wy'ze, dat maat en gewicht met elkaar  in overeen-

stemming zyn en dat dan ook de samenstelling van den 

mortel de vastheid oplevert, welke men volgens de beproe-

ving, die immers steeds met gewichtsdeden pladts heeft, heeft 

te verwachten. 

Verder  is in aanmerking te nemen, dat den hoeveelheid 

van het mortelbed geregeld dient te worden naar  den tijd 

van binding van het cement. r  de geheele gereedgemaakte 

hoeveelheid verwerkt moet zyn, eer  het binden een aanvang 

neemt, mag by snelbindend cement slechts weinig tegelijk 

worden bereid. 
werk. 

eid, 
By de mortelbereiding zelf gaat men in dien zin te 

dat het nauwkeurig afgemeten zand eenigszins uitgesp'' 

de vereischte hoeveelheid cement daarover  uitgeschud en l' 1* 

een met het ander  zoo lang droog dooreengewerkt wol '> 

tot er  geen verschil in kleur meer  valt waar  te nemen. 

ge r st daarna voegt men onder  voortdurend dooreenwerken 

het benoodigde water  langzaam daaraan toe. 

(Wordt vervolgd.) 

w en brandgevaar. 

(*) Vergelij k hieromtrent de Ambachtsman, jaarg.  No- 5 2 -

t gebouwen, waarin groote ijzer-constructies zyn 

toegepast, (en dus in de eerste plaats moderne pakhuizen) 

in geval van brand groot gevaar  loopen van geheel te 

worden vernield, dat zelfs door  de meest deskundige toe-

passing dier  constructie dat gevaar  niet geheel kan worden 

weggenomen, is den bouwkundigen zeker  lang bekend en 

ook meermalen hebben expresselyk daartoe genomen proe-

ven op kleinen schaal (in vergelijking met andere materia-

len) (*) de waarheid ervan gestaafd. Steeds leidden die proeven 

tot zeer  verrassende uitkomsten. e waarneming van eene 

proet, op grooten schaal, namelijk die by een hevigen brand, 

bied ik den lezers van r Architectura" in den hier  volgenden 

brief aan, dien ik, met toestemming van den schryver, ge-

trouw vertaald weergeef. 

J . E . VA N . 

Afschrift Bremer-Brandweer. 

Bremen, 29 Oct. 1892. 

e uw wensch deel ik U over  de constructie der 

pakhuizen in ons „Freibezirk' ' het volgende mede en knoop 

daaraan eenige wenken vast, omtrent den arbeid der  brand-

weer  by een in znlk pakhuis uitgebroken brand. 

By al onze pakhuizen is de kelder  met gewelven gedekt-

die, óf uit metselwerk, óf uit staiupbeton, tusschen -

gers zyn samengesteld. n de hooger  liggende verdiepingen 

bestaan de draagzuilen uit eikenhout en zyn zóó uit meer-

dere goed met elkaar  verbonden dunnere houten samenge-

steld, dat telkens één of tivee stuks afwisselend door  telkens 

twéé verdiepingen gaan. 

Op de eiken stylen liggen in de verschillende verdiepingen 

twee , aan de einden met speelruimte in de muren 

dragende ; zy dienen tot steun der  vloerbalken. n bestaan 

O  dennenhout en liggen met de einden in de frontmuren. 

Op de balken dragen de vloerplanken, die met. messing en 

groef zyn bewerkt, daarover  gaat een laag asbest-papier  en 

dan volgen beukenhouten delen, enveneens met messing en 

groef. 

By nieuwen bouw en by groote vernieuwingen worden alle 

Uiteren hoofdliggers als ook de onderflenzen der  gewelfdragers 
l n deu kelder  tegen brandgevaar  verzekerd, door  ze te om-

8even met gïps- of monierwerk. s by de hiervoor  beschreven 

«onstructie zeker  veel hout in het gebouw en daardoor, 

zekere omstandigheden, voor  het vuur  veel brandstof 
Vo°rhanden, zoo is toch dit blykbaar  nadeel gering tegenover 

obstructies met yzer, aangezien de standvastigheid van het 
8 e b o u w (in zyn geheel), by houtconstructie, weinig in ge-

A
 w ° rd t gebracht door  vuur, terwy'1 daarentegen, by 

jerconstructie, de muren byna altjj d doorbreken, uitbuigen 

verschuiven en dus ten val worden gebracht. 

t dit feit van grooten invloed op het handelend op. 

treden der  brandweer  moet zyn, is te begrypen en ik kan 

hiervoor  geen beter  bewy's aanvoeren, dan den brand in het 

pakhnis No. 4 van ons „Freibezirk "  op den 31 Augustus 

1892. — n den kelder  lagen wy'n en koloniale waren, 

op den beganen grond: tabak en sigaren, op vloer  2: katoen 

(in balen en monsterpakken), op vloer  3: 800 balen katoen 

en op vloer  4: 600 vaten whisky. 

e inhoud op vloer  3 brandde, de vloer  daarbovon was 

op vele plaatsen doorgebrand en de vlammen bereikten reeds 

de vaten whisky. 

Alleen omdat ik de constructie van het gebouw kende, 

omdat ik wist, dat geen gevaar  voor  instorten aanwezig 

was, kon ik het wagen een officier  met manschappen op 

ladders naar  den whiskyzolder  te zenden, om de vaten 

door  waterstralen te doen afkoelen, enkelen eruit te brengen 

en verder  de van onder  komende vlammen zooveel mogelyk 

terug te houden. t alles was eene zware taak, die vier 

uren duurde. Eerst toen het laatste vat veilig geborgen 

was, kon het gevaar  voor  sneller  uitbreidin g van den brand 

als weggenomen beschouwd worden. 

Wat kon nu by deze constuctie gebeuren? 

1°. e niet ommantelde hoofdbinten konden schuiven en 

buigen, hetwelk beide werd waargenomen. Gevaar  was echter 

by die schuiving niet aanwezig, aangezien in het ergste geval, 

op alle 6 meters, een gat in den muur zou zyn ontstaan, 

waardoor  dan de muur niet zou zijn omver  geworpen. 

2°. Eén of meer  eiken draagzuilen zonden hebben kunnen 

verbranden. t is echter  zeer  onwaarschy'nlyk, want een 

eikensty'1 van 25 x 25 . die, ongeveer  30 uren lang 

na aankomst der  brandweer  in hevig vuur  had gestaan, was 

slechts tot 10 X 12 . verkoold, dat is ongeveer  1/5 der 

oorspronkelijke zwaarte; hy' had echter  zyn stabiliteit be-

houden en had deze, in elk geval langzaam, niet plotseling 

verloren. 

3°. n een aantal balken (liggers) doorgebrand zyn, 

ook van dezen zyn er  vele overelkander  liggend, gevonden 

die oorspronkelijk zwaar  27 x 18 . verkoold waren tot 

9 x 8 en 12 X 8, dus tot 1/7 a 1/5 der  oorspronkelijke 

zwaarte. 

r  nu de daarop liggende last (de vaten) verwyderd 

werd, zoo hadden zy niets meer  te dragen. , ook aan-

genomen dat zy onder  de belasting gebroken waren, zoo 

moest — zelfs wanneer  alle balken het tegelyk gedaan 

hadden, wat nauwely'ks is aan te nemen — in het ongun-

stigste geval eene naar  binnen drukkende hefboomswerking 

op de fronttntire n uitgeoefend worden. Vermoedelyk zonden de 

muren niet uit liet lood geraakt zyn, zouden de balken 

doorgebrand en de last gevallen zyn, aangezien het grootste 

deel ervan reeds na het doorbranden der  vloerplanken naar 

beneden moest zyn gekomen. 

Was nu daarentegen ijzerconstructie aanwezig geweest, 

— gegoten zuilen of samengestelde, waarover  yzeren hoofd-

binten en dan yzeren vloerliggers met houten vloeren — 

zoo zou ik, nadat bekend was dat de katoen hevig brandde, 

dat de vloer  daarboven doorgebrand was, dat daarop whisky 

lag — onder  gééne omstandigheid, iemand op den whisky-
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vloer  gezonden hebben. t zon niet hebben kunnen u i tb l i jve n 

dat, b innen kor te n ti jd . de vaten waren gesprongen, de inhoud 

op de katoen l iep en dus den b ran d mach t ig voedde. 

t gebouw zou pr i jsgegeven moeten zyn en zon niet al leen 

tot den ke lder  zij n u i tgebrand, maar  zou ook evenals dat 

by alle, in enkel yzer-construct ie u i tgevoerde gebouwen, 

bewezen is zij n ingestort. 

W a a r o m zou di t al les p laats hebben ? 

1 °. W a n n e er  i jzeren zui len roodgloeiend z yn geworden, zoo 

hebben zij  niet al leen hun d raagk racht grootendeels (6/7) 

ver lo ren en buigen door — de andere deelen met z ich 

t rekken d — maarz i j  ook kunnen, door  bespuiten met kond water 

(wat niet te vermijden is) plotsel ing breken. Zooals het weg-

branden der  houten stij len bewijst, was de hit t e zóó, dat 

de zu i len zeker gloeiend zouden zij n geworden. 

2U . e v loerconstruct ie met yzeren l iggers, op 1 r 

onder l ingen afstand, moest op de f rontmure n zu lk eene schuiv ing 

overbrengen dat die, zonder  twijfel , zouden zij n omgeworpen. 

V o or de zi jmure n bestond door de lioofdl iggers dat gevaar 

niet, w èl konden zy by het omval len der  f rontmure n geleden 

hebben. T en slotte zou dus het werk van de brandweer, — 

niet al leen nadat het instor ten was begonnen — zich be-

paald hebben tot het behouden der  belendende gebouwen, 

doch reeds spoedig zou de b ran d zelve moeten zij n opgegeven. 

k heb u hier , door  feiten, een voorbeeld gegeven, dat 

niet al leen met myne meening over de geheele v raag, i n 

het algemeen overeenstemt, maar tevens het oordeel weergeeft 

van al le ervaren brandweer-off icieren, waarvan i k al leen 

n o e m — de kommandanten der  brandweer E i n Ber l i jn , 

G i n Bres lau, W i n n en N i n 

. 

(get.) , 

t van de Brandweer. 

(*) Belangrijk e en uitvoerige proever, ter  dezer  zake zijn in de 

jaren 18S4—1S86 genomen door  Prol' . J . U te . 

u zie daaromtrent de n aus dem . Techo. 

, t X l l en X V , De Ambachtsman Jaarg.  Nos. 

31—33 en Jaarg. V No. 14, of ook bet kort e verslag ervan in 

mij n werk. „ O n z e bouwmaterialen"  blz. 721 e. v. 
v. . . 

N E N . 

O n z i n zon het z yn aan de afzonder l i jk e bestanddeelen van liet 

mengsel e lk op z ich bepaalde a fvoerwegen ze'lf te wi l le n aan-

wijzen. e r i ch t i n g van den s t room zal ui t den aard der  zaak <leg 

zomers eene andere moeten z yn als in het koude jaargeti jde, 

wanneer er  i n het l okaal gestookt wordt . A a r d , gedaante 

en l i gg in g van het lokaal zu l len by de ordonnant ie in aan. 

m e r k i n g moeten worden genomen. 

V o or  zomervent i la t ie i n eene ke r k b.v. zou i k dunk t mjj 

de b innenlucht afvoeren door  eenige ru im e v ie rkant e houten 

koker s in de zo lder ing, opgaande tot een eind bui ten aks 

en van onder  met eene hor izontale schu if s lu i tbaar . Voor 

den aanvoer  van versche bui tenlucht zon i k een groot aantal 

niet wyde (b.v. 10 ) i jzeren pijpen w i l l e n aanbrengen, 

dwar s door  den muur op vloerhoogte en binnen met eene 

bocht 1.50 . hoog loodrecht opgaande, om aldus als liet 

| war e luchtfunteinen te k r y g en en tocht aan de voeten te 

vermyden. 

e door U genoemde vent i la toren komen m. i . alle op 

een punt overeen, nameli j k dat zy gemist kunnen worden. 

v. . . 

A . E . B . t e .  vroeg mij dezer 
dagen of, als cement veel lichter weegt dan het bepaalde 
specijieke gewicht en toch na 1 + 27 dagen boven de 16 

 p. c.tJ-. breekt, dit een bewijs kan zijn dat hel met 
ander soort goed vermengd is. Hij  dacht met
Hierop kon ik geen antwoord geven.  U dit bekend 
zijn, dan zult U mij zeer verplichten met eenig bericht 
daaromtrent. 

B y de keu r i n g van Por t land-cement is het soortelijk ge-

w i c h t van geringe waarde; vele e rkend goede merken be-

re iken het door S als min imu m gestelde cyfer  van 

3.1 niet. A l s de vastheidsproeveu goede ui tkomsten geven, 

en de proef op vormhoudendheid insgeli jks, m ag men tevre-

den z y n. v. i). . 

. 

C . A . V . t e E . b/'d .  er in den vloer van een 
lokaal door luchtbuizen gelegenheid voor de buitenlucht be-
staat om toe te treden en men brengt in het plafond recht 
opgaande luchtkokers aan, aan het buiteneinde voorzien van 
een ventilator of luchtzuiger, heeft wen dan zekerheid dat 
al de voor de gezondheid schadelijke gassen worden afgevoerd? 

 dat specifiek zwaarder dan lucht is, zal door 
de vloer-roosters ontwijken en rook, die bijna altijd lichter 
dan lucht is, zal opstijgen, doch er kunnen ook hinderlijke 
gassen zijn, die zwevende blijven. 

Welke luchtzuigers zijn bij zwakken wind op den duur de 
beste, de Archimedische ventilator, de Boyle's laatst verbeterde 
luchtpomp-ventilator, of de Wolpertsche luchtzuigers? Verdie-
nen genoemde luchtzuigers de voorkeur boven een gewonen 
ventilatïe-kap met jalousie-bordjes? 

t v raags tuk der  vent i lat ie, voo ral als het d ru k bezochte 

loka len van groote afmet ingen betreft , is zoo maar  niet 

ongezien i n enkele woorden af te handelen. Op den voorgrond 

dient i n e lk geval te staan, dat men t racht e eene gel i jk -

mat ige luchts t roomin g te doen on ts taan, waardoor  het mengsel 

v an dampkr ings lucht , u i tademingsproducten en vaste stofdeel-

tjes, waar i n de i n het te vent i leeren lokaal aanwezige personen 

verkeeren, geleidel i jk door  versche lucht word e verdrongen. 

. A . F . . W e g e ns gebrek aan plaatsruimte, 

moet uw stuk tot een vo lgend nummer b lyven l iggen. 

. 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

G 6 . 
Cuyk (N. Br. ) 4 uur . r V . van t in 't C u é van de 

kinderen Coenen- het bouwen van een woonhuis. Bestek en 

teekening aldaar  ter  inzage. . bij  deu heer  J . Werten. 

i (N. Br. ) 11 uur . t gemeentebestuur: het bouwen eener 

woning met koetshuis ter  aan te wijzen plaats, begr. f 5600. 

Bestek, voorw. en teekeningen ter  inzage op het s en » 

f 1 verkrijgbaar . 

G 7 . 
Akkru m (Fr. ) Bij . van der  Sluis: hel doen eener  belangrijke 

herstelling aan de boereiibuizinge, bewoond door  Wiebe vau de' 

j te rlemrik . Bestek ter  lezing bij  Westerhof te . 

Bergen op Zoom, 2 uur . t gemeentebestuur: 1. het ondeiboud 

der wegen in die gemeente, verdeeld in 3 perceelen; 2. het on-

derhoud van het park , boulevard, en verdere beplantingen in die 

gemeente, in 3 perceelen: 3. het bouwen van eeu schooi loka» 

met bergplaats te Nieuw- Borgvliet . Bestekken eu voorwaarden ter 

nzage ter  gemeente-secretarie. 

Bussen (N. ) 1 uur . e aehitect W . F . van der n «> 

, in het ca fé van B . Sliphorst, Br inklaan : het maken n 

een stoomkleederbleekerij  met woonhuis op het terrei u aan 

.  . 

T i lburg . 10 uur . t . . kerkbestuur  der  parochie van ocu 

. s in de sacristie der . . kerk van 't , ( m g " » 

zuidzijde): het bouwen van een dubbele vergaderzaal « et  m » g 

zijnen, ten dienste der  St. Vinccntius- en ElizabethvereenigiufCi  s "  j ( f 

voor  gepateuteerde bazen dezer  parochie, bestek en ' e e ' t e " l " ^ o 0 i 

inzage ten kantor e van den architect C. F . van , alw.inr 

bestekken te bekomen zijn. 

G 8 . 

(jorinihem , 11 uur  Voorzitter en heemraden van den polder 

, gnr.ne van Gorinchem, in de n : het jaar l . onderhond 

g jer  beide watermolens en overige polderwerken, bestek a 

f 0 50 verkrijgbaa r  bij  den boekdrukker  T . r  aldaar en bij 

den' " e e r A '  , a n *^ e r n te Overslingelan<l. 

Updcrilr i idu m (Gron). 3 uur . t bestuur  van het Waterschap 

y i n  in bet waterschiipshuis: het amoveereu van de vaste 

brug genaamd l te Onderdendam en het daarvoor in de 

„laat s maken eener  ijzeren draaibrug , bestekken it f 0.60 ver-

' r jjgb aar  ten huize van aanbesteding, waar  de teekening ter  inzage 

ligt. - verstrekt de heer . Wind , deskundige van het Water-

schap te Groningen. 

G 9 T 

Arnhem. 11.30 uur . t gemeentebestuur; het verrichten vau 

«.oige herstellingen en vernieuwingen aan verschillende gemeente, 

gebouwen en scholen, in 2 perc, begr. perc. 1. f 4720, perc 2. 

f 2920. Bestek a f 0.50 verkrijgbaa r  aan het bureau der  gemeeute-

terltei: ten geineentehuize. 

U (Fr. ) 11 uur . t gemeentebestuur  van Small ingcrl ind , 

ter  secretarie: de vernieuwing vnn de draaibru g te . 

Teekening ter  inzage bij  den kastelein van k aldaar. 

G 10 . 

ierseke (Zeel.) 3.30 uur . t bestuur  der  vereeniging voor 

Ger. . O . : het bouwen eener  nieuwe school met 4 lokalen, bestek 

en teekening ter  inzage, bij  den heer . Snijder  aldaar. 

. 1 uur . t prov. bestuur: de doorsnijding bij 

Franeker, deel uitmakende van de verbetering van de , 

begr. f 76500. 

. 11 uur . t ministeri e van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan bet gebouw van het prov. bestuur  : het lichten cn 

opbergen van de dubbele draai-voetbrug en het maken en stellen 

tan eene ijzeren rolbrn g over  het biunenhoofd der  Westsluis te. 

Terneuzco, met bet maken vnn toetreden tot de rolbrug , begr. 

f 17000. 

G 11 . 

Naaldwijk , 11 uur . t gemeentebestuur: het bouwen van een 

onderwijzerswoniug bij  de openbare school op het dorp. 

'g -ü ravo i i l i u t rc . 2 uur . t ministeri e van justitie : het uitvoeren 

tan onderhoudswerken, vernieuwingen en herstellingen en het 

maken van rioleeringcn en daarmede iu verhand staande werken 

in en bij  de strafgevangenis te , Begr. f 56050. 

G 15 . 

. 11 uur . t ministeri e van wa'er  slaat, handel 

cn nijverheid : het maken en inhangen van een paar  ij/.eren punt. 

deuren iu het d der  schutsluis te St. Andries, behooreude 

tot de werken voor  het verleggen van de uitmondin g der  rivie r 

de , begr. f 6200. 

Sloteriiyk ( N. ) t bestuur  van den Grooten : het 

maken vnn 3 grondsteigers met baggerwerk. 

Zwartsluis . 2 uur . e bouwkundige J ac Fransen, voor  rekening 

" n den heer  G . Slagter te Amsterdam: het bouwen van 2 kalk . 

Grens nieuwste systeem. . te bekomen bij  voornoemde bouwk. 

G 16 . 

Amsterdam. 10 uur . e genie, op het bureel -

Wisgn.cht no. 1): net maken van eene damsluis in de t 

™ vau iulaatsluizen voor de polders Blokland en , begr. 

' 114000, onder  het beheer  der  genie aldaar, bestek vanaf heden 
t e '  lezing en verkrijgbaa r op het bureel der  genie en inl . op 

ec- bareel, nanw. 9 , nam. 1 uur , aanv. bij  het for t aan 

ue , huw. Uithoorn ; bilj . inz. uiterl . 15 , nam. 3 uur . 

A F L O O

Alkmaar . t opbouwen der  gemeente-gasfabriek. e W . 
' n te s voor f 29190. 

"gerl o (üv.) t bouwen eener  tuinmanswoning. e G. 
dappers t e m voor f 2985, nog niet gegund. 

"schede. t bouwen van een bandfabriek enz. op een terrein 

« ? den Ueagolosehen straatweg, voor de heeren J. A. en A . 
»8°.  '  G e p u n d a a n J - - Groothengel te Borne voor  f25762. 

tie v c"hage. t bouwen van eene sluiswnchterswouing met 
JJSf  hij  de schutsluis op de omgelegde Proostwetering — 
T e r den Westelijken kanaaldijk — onder  de gemeente . 

.1. r te Vreeswijk voor f 5950. 

' s -Gravnnhage. t leveren van kachels en kachclmantels. e 

C . J . Bank te Breda voor f 1587. 

's- t t ravenhai je . t onderhoud van het rijkspost - en telegnmfge-

bouw te 's-Gravenhage. e W . Frank e aldaar  voor f 5755. 

' s -Grave i ihuge. t onderhoud van het rtjks-postgehouw te 

Gorinchem. e . J . Schaap te Gorinchem voor f 1257. 

G r o n i n g e n, t afbreken van een pakhuis en het daar  ter  plaatse 

we.1. r opbouwen van een fabrieksgebouw met eenige daarmede in 

verband staande werken, staande achter  het perceel in dc Gelkinge-

straat, ten dienste en voor  rekening van den . lieer . 

k aldaar. Gegund nan T . . Jelsema aldaar  voor f 11S76. 

. t afbreken eener  behuizing en het opbouwen van 

een winkelbebuizing met 2 bovenwoningen hoek — 

Nieuwstad Gegund aan . . s voor f 7777. 

Groo t e , t weder  opbouwen der  boiiwmanswoning met 

schuur, voor  den heer P. van <«ilst te Zwijndrecht . e voor 

bel timmerwerk , buiten verfwerk en rieldekkerswerk, B. B. van 

n te 's-f!ravendeel voor f 2090, geguud. m voor het 

, J . van n te k o Ambacht voor f , 

gegund. 

t ) t leveren van 120 Amerik . schoolbanken, voor 

de openbare gemeenteschool. Gegund aan G. Cuppen tc t 

voor f 72720. 

, t maken van eene inundatickade lungs de Buitenlanden 

onder  het beheer  der  genie tc . e W . Blunkevoort 

te Broek in Waterland voor f 7396. 

n du in (1'riesl.) e vernieuwing van de g iu den 

weg van m naar , met aanverwante werken. 

e J . . van der  Veer te Nijega voor f 1949. 

k (Z. ) t vergrooten en veranderen van de open-

bare school. Gegund aan J . Brieddc te Goudriaan voor f 2944; 

het levereu van schoolmeubelen. Gegund aan J . van Oostende 

voor f 374. 

. t maken van schoolgebouwen op het voormalig 

Oostkerkhof. e J . A . v. d. l aldaar  voor f 42859, nog 

niet gegund 

Naa ldw i j k (Z. ) e verbouwing van het. post- en telegraafkan

loor , alsmede v a n de directeurswoning te Naaldwijk . e G . 

Varekamp te »s-Oravenzande voor f . 

. t gedeeltelijk af- en uitbreken van het ketelhuis 

en de machinekamer der  fabriek „ G a b a l i "  aan dn -

kade en het daar  ter  plaatse bouwen vau een branderi j  fabrieksgebouw 

eu het maken van eenige veranderingen in gemelde fabriek . e 

. s te m voor f 15S7. 

. t voor  rekening vau . Wed. h 

aldaar  afbreken der  bestaande en het bouwen van twee woonhuizen. 

e T h . s aldaar  voor f 8773. 

, t bouwen van pakhuizen ten behoeve der  raaml . 

vennootschap Blaanwhoedenveem, op het terrein gelegen  de 

Wilhelminakad e te : 

. J . Nedeihorst . . . te Gouda . . . . voor f 339640. 

. J . v. e . . . „  Amsterdam . . . „  „  390390. 

Van der  Pluym &  Gielen. „ m „  355850. 

C . A. Janine , „  . . . „  „ 4 5 3 9 3 1. 

G . y , „  . . . . . . 35S300. 

P. J . u , ,, . . . „  „  425150. 

J . . Stelwagen . . . . » ., . . . „ , . 377000. 

G . m „  Amsterdam . . . „  „  347700. 

G . A . van Spanje . . . . „ m 349800. 

E . U . e en s „  Amsterdam . . . „  „  353900. 

J . J . a . . . . „ Bergeu op Zoom . „  „  399400. 

A . de Neef Amsterdam „  3S30O0. 

A . s , m . . . „  „  344900. 

. de Neef „  Amsterdam 37277S. 

C . Bnstiaansen . . . . „  Bergen op Zoom . „  „  399800. 

P. Vlasman , Utrecht . . . . „  „  34S740. 

J . P. Cornelissen . . . „  Amsterdam . . . „  „  389989. 

N . Perquic Berkel 3882C0. 

. van Coolwij k . . . . „  Amsterdam 389389. 

Schiedam. t dempen en rioleeren der  grachten in het Broers-

veld, de , enz. en het leggen van een riool iu den Singel. 

e . Wienhoven tc Schiedam voor f 37273. 

Zwolle. 1. t onderhoud der  kunstwerken. Gegund aan T. l 

te i voor  f1383, 2. het vernieuwen van bruggen. e 

C. J . van k voor f 1586,90, gegund. 
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A. , 
T 131, , 

Venster- en Spiegelglas, 
N , 

S steeds , f 
. 

En S En . 

t s 

voor  Venster- en Spiegelglas 
in alle soorten. 

G e b o g en G l a s, etc. 
. . , 

 O T T E  A . (48) 

Specialiteit in n . 

V E N -
K N 

S T O O M C L A S S L I J P E R IJ 
en  voor  het ori iai i iei i tccre n van 

&p&J>^ - en 

N 
' < ^ ^ ^  in wit en zwart ' 

S 
(ei; 

Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt 

J A P A N L A K V E R F , 
beter  tegen de b u i t e n l u c ht bestand 
als veruit*  of olieverven. 

N &  Co., 
(57) . 

, . 

nftmnntend fabrikaat en b i l l i i k o . (29) 

DE LINT & C 0 . , R . 
E N N°. 39 N.Z, 

n van - en . 
(59) Vraag dessins enz. 

C h e m i s c h b e r e i d e 

, 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Z(j  is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne 
verkrijgbaar . 

, 
(11) k ) 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (21) 

S. , 
A BH H

- eu 
. 

k van g tegen , 
 in 

N S , 
i l6 )

Spiege l- en , 

Cathedraal-, , Geribd-. 

 Geruit-, Gegroefd-, Carre-. 

W . 

, ,  en * 

G r , A S . 

Geslepen en andere N en 

. 

GEBOGEN S en * 

- en P a t r i j s p o o r t o ^ » » 1 1 , 

(25) . 

, -

middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwaiiivormin g enz. 

Engelsche en Belgische A E . 

 (,
, , E 

en E 

VAN E N 

: t Bevan &  Sturge. 

: f &  Söhne. 

, - EN -
S T E E N E N. 

 A . 

voor  l ig te , plafonds, enz. 

i n v e r s c h i l l e n de dessins. 

, T 
E N E 

» A T E  A . E \ . 

G 2 9 . 

V u u r v a s t e S t e e n-
, 

P . 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Blokken, Scheggen, Trot -
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogel(jken tyd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (17) 

T 
„JOSSON Co." 

voor  Nederland en n 

A. E. , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: , Nieuwehaven No. 118. 
„ , A. E. ,

Simomstraat 74. (18* 

g tegen bederf. 

. N , 
, 

levert pasklaar  gekyaniseerd 
(rot - en zwam vrij ) (13) 

, Schuttingen. 

, , 
, enz. enz. 

e Portland-Gement-Fabriek 
VA

STAATS-

. 

E 

te A m ö n e b a r g hij  ad . 

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 

voor  de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der  Fabriek: 500.000 vaten per  jaar. 

s in de voornaamste steden. 

. 

hoogste 
-

* in den 
«"ernatio . 
"«en W e 4 . 

* W , te 

van 
Verdienste 

Offenbach 

! t \ . 

Eerste prij s 
voor  uitmun-

tend 
fabrikaat 

Aaifcstolii . 
 EN WET -

S van

wenschen op g 14 t 

1893, 's middags 12 uur, ten 

B aan te besteden: 

t bouwen van een 
, enz. 

Bestek en t eeken ing ligt 

ter  i nzage en is verkrijgbaar 

a f 1.50 ter  Secretarie. 

G 7 t 1893, 

voorm. 10 nur; i n l i c h t i n g e n 

geeft de Architect . A. E 

. 
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. Vernissen, 

voor - en , 

, , 

en ,111e aanverwante artikelen. 

G,  ér Co., 
T  1 3 2 , ( 5 ) 

. 

, 
Prima kwaliteit, zeer  gevoelig, 

rol 1 X 'O r . . . f (>.-

„ 0 75 X 10 r . . . f 4.-

Schrijf'-  cn Teekenbehoeften, (56) 

All e soorten van 

Z A G E N 

WERKTUIGE N 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

te n ) 
Gevestigd in 1*22. (55) 

"  Vraagde geïllustreerde Prijscourant 
welke wy U gratis en franco toezenden. 

N 

 Hendrikkade 14. 

i Portland cement. 
Pms. 

 kalk . 
\atui i r l . . 

{Baksteen. 
onderzoek j , 

f Verf . 
' r  (balk en staafijzer) 

N op aanvrage verkrijgbaa r 

Baar verscheidene Fabrikanten zich niet ontzien de door ons tot T E 
gebrachten naam "  voor  hun Fabricaat van  «V 
ons tot de vcrklar ina cenoodzaakt, dat wy de h r N TEN van 
SSt artike l zyn &  het E  in d hebben & b e m e r k» verdar 

het T ° ^ ' ^ j Z A A  b o l l e , aangaande T aan N en YZE
is de kwalitei t van het resp. gietyzer  & ons T  altyd voorzien 
van byst gedcp. fabrieksmerk is N en leveren wy daarin alle denkbaro 
facons b v Universal-, Polvgon-, Trio- , Spaar- vorm enz. Voor gewone gemengde n 
zyii 'overigen. gewoonlyk"l.et Voordeeligste E E 8 
zoo a l . b. v. 

Pyrostat of hooire dunne . Nadere offerten, , ATTESTE S 
Uit Nederland enz. staan in X ten dienste. „ . ,. . . 

Pyros ta twerk W l e d e n b r ü c k &  W i l m s , , 
Vertegenwoordigd voor  Nederland & , a l leen door  het Technisch 
bureau C . W a s s er &  C o ., B o t t e r d am voorh. Amsterdam. 

V A N N &  C o . -

N 
, 

E 

, GEBOUWEN-, 
N , , ,

N voor  tropische producten, E N voor Steenovens 
en , E N speciaal ter  vervanging van riet-
matten voor  steenovens, enz. in alle afmetingen en voor  alle doeleinden, opgesteld 
in . of ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enkele dagen. , ook gegolfde . 

N en N worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. E S ter  bezichtiging. 

 op aanvraag franco en gratis. (°8) 

» a j r V . * ^ 8 Ï 

V. & . A . V A N . -

/ ' 1.1.» per 
geheel gereed afgeleverd f 2.30 per . 

E N 

J.
te Aiidernach a/d . 

leveren sedert 1851: (8) 

op strengste keur  verder: 

- of ? -
V At» T E EN beste en goedkoop-
ste N voor  Tuinen, Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

Oarbolineum 
*p „Neptun" 

beste merk , dringt diep in de pon*1 

en geeft een schoone notenbrnin k' e* r' 
conserveert het hout buitengemeen, » 
aanbevelenswaardig. 

A . V V . , 

Chemische Fabr iek -

. B E U E  am n ) 

Agenten voor
,50) 

, * 

ARCHITECTURA . 
H . 

A d v e r t e u t i é n iu dit blad kostcu van 1—5 regels 

00 cents, iedere regel meer 10 cent*. Grooto letter, naar 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

berekend. 

Uitgevers i 

. 

A l l<- lulvi-r t ni t it-i t in A opgenomen 

worden g-rati » geplaatst in E , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, eni. 

J . A . V A N , . 

. 

(Vervolg.) 

Ten opzichte van het water valt te vermelden, dat dit 
vrj j  van slib en zuiver  moet zyn en ook geene organische stof-
fen of zouten in oplossing mag bevatten. 

e hoeveelheid water  moet in verband met den tjj d 
van binding van het cement, van het doel en de besteraming 
van het werk en van het weder  verschillend genomen 
worden Snelbindend cement eischt dooreengenonien iets meer 
water  dan langzaam bindend. Evenzoo moet bjj droog, warm 
weder wat rijkelijke r  water  gebruikt worden, terwjj l men 
bjj werk in den natte of tijdens koel en vochtig weder  den 
mortel iets sty ver houdt. , die ingestampt moet worden 
(betonwerk in den droge), krijg t slechts zooveel water, dat 
hjj er  als vochtige aarde uitziet, zich in de hand nog juist 
tot een bal laat ineenslaan en eerst door  stampen of klopppen 
eenig water  afscheidt. e krjjg t niet meer  water 
dan noodig is, om haar  glad van het truweel te doen 
afglijden. n het algemeen kan als regel gelden, dat men 
den cement-mortel met zoo weinig mogelijk water  aanmaakt 
e» er  de vereischte smijdigheid aan verleent, door  flink 
dooreenwerken, omdat daardoor de mortel grootere dichtheid 
en vastheid verkrijgt . 

Bjj te rijkelij k gebruik van water  wordt de mortel veel 
minder  dicht en vast en treedt de verharding, vooral by 
vochtig en koud weder, later in. Toch mag men den mortel 
voor  baksteenwerk altij d iets dunner  nemen dan voor  met-
selwerk in breuksteen, daar by' het eerste, zelfs wanneer 
de steenen volgens den eisch zyn nat gemaakt, toch altyd 
"eg een deel van het water  door de steenen wordt opge-
slorpt. Van de afhankelijkheid der  vastheid van het water-
ïehalte geven de volgende cijfers een denkbeeld. 

»  1 0 "/<> -

Trek . . 
k 

l ï r e k 

12 «,/„  water. 

Trek. ' . 
k 

 Trek . 

15 °/0 water. 

Trek . . 
. 

Trek . 

202.5 10.1 13.8 107.5 7.8 10.1 55.0 

285.0 10.9 22.9 160.0 7.0 18.3 100.0 

355.0 12.4 25.8 207.5 8.0 23.0 150.0 

380.0 11.8 26.8 225.0 8.4 22.6 170.0 

5.4 

5.5 

6.5 

7.5 

e cyfers duiden de vastheid in . per 2. aan van een 

mortel van dezelfde soort cement met gewoon metselzand in de 

verhouding van 1 : 3 dooreengewerkt. t bij  deze proeven 

verwerkte cement gaf bij  de beproeving met normaalzand 

na 28 dagen de trekvastheid van 21.7 en de drukvastheid 

van 237.5 . per a. 

Op grootere werken bedient men zich somtijds met voordeel 

van mortelmachines. 

By het verwerken van den mortel valt erop te letten, 

dat alle steenen (bjj  betonwerk ook het grind of steenslag), 

die door  cementmortel verbonden moeten worden, rein van 

oppervlak zyn; zoo noodig moeten zy geschrobd worden. 

Ook mogen de steenen niet zacht of murw zyn. e baksteen 

moet goed doorbakken en weervast zyn en mag uit zich 

zelf niet merkbaar  uitslaan. 

All e poreuze, opslurpende steeneu, zooals baksteen, zand-

teen, enz. moeten naar  behooren met water  verzadigd zyn. 

 best doet men door de steenen eenigen tij d in het 

water te leggen. 

t het voorkomen, dat de mortel tydens het verwerken 

begint te binden en dus verstjjft , dan werpe men het 

materiaal eenvoudig weg en trachte niet hem door  nieuwe 

toevoeging van water  weder  verwerkbaar te maken, daar 

zulke mortel nooit de volle hardheid van naar  den eisch 

behandelde bereikt. 

Eveneens moet er  voor  gezorgd worden, dat vóór den 

aanleg van elk mortelbed, de baan, bak, of molen, wam j 

of waarin dat plaats heeft, ontdaan worde van alle verstijfde 

overblijfsels van de vorige, daar  deze de vastheid van den 

mortel benadeelen. 

e. Uitlevering der metselspecie. 

r  naar  den eisch toebereidde mortel een „vo l en zat" 

deeg vormt, waaruit de holten verdwenen, m. a. w. met 

water  opgevuld zyn, nemen al de grondstoffen in den mortel 

de kleinst mogelyke ruimt e in; zyn volume is afhankelijk 

van de verwerkte gewichtshoeveelheden en bovendien van 

de dichtheid (liet soortelijk gewicht.) der  materialen. 

Om nu voor de uitlevering in maat algemeen geldige 

getallen vast te stellen, kan men alleen dan tot juiste 

resultaten geraken, als men voor  de maateenheid een bepaald 

gewicht aanneemt. Want bjj  het afmeten der  grondstoffen 

krijg t men, al naar  gelang van de fijnt e van het mate; 

mm 
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van de grootte van het maatvat, en van de wyze, waarop 

dit gevuld wordt, gewichtshoeveelheden, die onderling vry 

wat verschillen. 1 üj  het zand is ook de graad van vochtig-

heid van invloed. g zand klink t bij  het afineten vri j 

wat meer  in dan vochtig en weegt dienovereenkomstig 

meer. m is bij  onderstaande berekeningen aangenomen, 

dat 1 . cement 140 . en 1 . vochtig zand van 

gemengde korrelgroott e ook 140 . weegt. By gebruik 

van kwartszand met de aangegeven hoeveelheden water  leveren 

dan de verschillende mortelmengsels de volgende hoeveel-

heden uit. 

Verhouding in . Voor  1 * mortel benoodigd: 

Cement. Zand. Water. 
-

heid 
mortel. 

Cement 
. 

Zand 
. 

Water. 
. 

1 1 0.53 1.50 933 667 353 

1 2 0.75 2.25 622 888 333 

1 3 0.98 3.00 467 1000 327 

1 4 1.25 3.80 368 1053 329 

f.  als watermortel. 

r  Portland-cement-inortel in weinige dagen eene vast-

heid verkrijgt , die andere hydraulische bindmiddelen eerst 

na weken of zelfs maanden bereiken, komt hem reeds om 

die reden onder  alle watermortels de eerste rang toe. -

derdaad zal men ook by alle belangrijke werken, waarby 

het op spoedige, sterke en zekere verharding vaii den mortel 

aankomt, zyne toevlucht steeds tot het Portland-cement 

nemen, daar  dit het spoedigst tegen de inwerking van het 

water  bestand is. Werken, waartoe by voorkeur  Portland-

cement verwerkt wordt, zyn b.v.: fundamenten voor  bruggen, 

kaaimuren, sluizen, tunnels en stuwen, dichting van wellen 

en keering van het grondwater, drooglegging van kelders, 

betonwerk onder  water  en bovenal ook talrijke , grootsche 

zee- en havenwerken. Voor  metselwerk in zeewater  is het 

Portland-cement niet te vervangen, daar  geen ander  materiaal 

in zoo korten ty'd een mortel levert van zulk eene dicht-

heid en zulk een weerstandsvermogen. r  mag niet 

onvermeld blyven, dat wel is waar  by enkele zee-

werken ook het gebruik van Portland-cement minder  goede 

gevolgen heeft opgeleverd n te Aberdeen, 

.Noordzeekanaal in Nederland); doch daarby kan worden 

aangetoond, dat in deze en dergeiyke gevallen ondoelmatige, 

d. w. z. poreuze mengsels aangewend of andere fouten ge-

maakt zyn, zoodat de ontstane schaden niet aau het Port-

land-cement als zoodanig, maar  aan de uitvoering der 

bedoelde werken te wyten zyn. n houde wel in het oog, 

dat het by zeewerken in de allereerste plaats aankomt op 

een zooveel mogelyk dicht, aaneengesloten oppervlak, daar 

alleen dan op den duur  een voldoend weerstandsvermogen 

tegen de sterke werktuigelijk e wryvin g der  golven en tegen 

de scheikundige werking van het zeewater  voorhanden is. 

Overal, waar  men den grondregel van hoogst mogelyk be-

reikbar e dichtheid van den mortel in de practij k heeft i n 

acht genomen, daar  zyn ook by zeewerken in Portland-

cement de beste gevolgen behaald. 

g.  cement als luchtmortel. 

Wordt mortel van enkel cement, zonder  zand, aan de 

lncht blootgesteld, dan vermindert hy in volume. t er 

geleidelijke, gelijkmatige, uitdroging plaats, zooals in geslo-

ten vertrekken, dan blijf t het cement volkomen gaaf. Treedt 

daarentegen het krimpen plotseling in, zooals dit u die 

open lucht by wind en zonneschijn, vooral na voorafgaamlen 

regen, niet zelden geschiedt, dan ontstaan er  scheuren in 

het cement e oppervlakte krimp t sneller  dan het inwen-

dige; er  komt een toestand van spanning, die door  het ont-

staan van scheuren opgeheven wordt). r  bet scheuren 

te eer  voorkomt, hoe sneller  en veelvuldiger  de natte en 

de drogen toestand elkaar  afwisselen, daar  zich bovendien 

scheuren vertoonen in oude stukken cement, als deze in de 

open lucht worden gelegd, nadat, zy in de kamer jaren 

achtereen gaaf zyn gebleven, is het scheuren als een zuiver 

werktuigelij k verschijnsel te beschouwen. r  herhaald 

uitzetten en krimpen worden de in den aanvang kleine 

scheuren vermeerderd en vergroot en komt er  dan, nadat 

zy water  opgezogen hebben, de vorst nog by, dan springt 

het cement mettertij d aan stukken. 

Uit dit oogpunt beschouwd is dus enkel cement niet 

weervast, hoewel elk stuk op zich zelf steenhard is. Even-

min zyn dit alle andere hydraulische bindmiddelen ; of 

veeleer  zyn zy het nog in verreweg geringere male dan 

het Portland-cement.  door toevoeging van zand aan 

het  bereiken wij de wêervastheid van den 

mortel, maar  dan ook volkomen, daar  door  het zand het 

krimpen gelijkmatiger  wordt en op zich zelf ook reeds tot 

kleinere afmetingen is herleid. s 1 deel zand op 1 

deel cement is voldoende om een volkomen weenasten 

mortel te verkrygen. 

t het oog op het vorenstaande is het gieten uit enkel 

cement van ornamenten of vorinstnkken enz. voor  werk in 

de open lucht in geen geval geoorloofd. Evenzeer  af te 

keuren is het opvoegen van baksteen-metselwerk mei enkel 

cement. Voor  al deze en dergeiyke soorten vau werk, die voortdu-

rend aan de wisselingen van het weder  bloot staan, moet het 

cement altijd naar  gelang van de bestemming van deu mortel 

met eene grootere of' kleinere hoeveelheid zand vermeng* 

worden. Ook by het aangieten en volvoegen vermenge nien 

het cement met zooveel zand als het werk maar  eenigs-Uu 

toelaat. By richtige, zaakkundige verwerking overtreft het 

Portland-cement voor  opgaand werk in de lucht elk ander 

bindmiddel, daar  geen andere mortel in zulk een korten 

tyd eene zoo groote vastheid bereikt en, zooals hiervoren 

werd vermeld, zoo vormhoudend is als mortel uit Porti»80" 

cement. n bezigt daarom by werken, die spoedig grooten 

druk moeten kunnen verduren, altyd Portland-cement. 

Nadat de kennis der  eigenschappen van het Porti»8*" 

cement en tevens die van de richtige verwerking daarvan 

moer  algemeen verspreid en de prys van het cem 

minderd is, heeft het gebrnik van het cement voor  opi 

werk eene vroeger  ongekende vlucht genomen en zien 

ent ver-

eraan» 

wü 

„i i bouwwerken in cement ontstaan, waarbij  men vroeger 

aan geen gebruik van cement dacht, en die zich voortreffe-

lij k honden. Wi j  hebben hier  meer  bepaald het oog op het 

gebruik van cement-beton voor  vormstukken, tegels, groote 

reservoirs, gewelven, vloeren, zolderingen enz. p zal 

later  meer  uitvoerig worden teruggekomen. r  ook nog 

eene andere toepassing heeft in de laatste jaren tot eene 

meer algemeene toename in het cementverbruik geleid, 

namelijk het verwerken tot: 

h. Cement-kalk-mortél. 

Er komen tal van gevallen voor, waarin wel is waar 

snelle verharding van den mortel wenschelyk, maar  de groote 

vastheid, die mortels van 1 deel cement met 1 tot 4 deelen 

zand bereiken, geen vereischte is. Ook komt de prij s van 

zulke mortels niet zelden te hoog met betrekking tot de 

soort van werk. e vastheid, die mortels met 5 en meer 

deelen zand op 1 deel cement bereiken, zou op zich 

zelf wel ten volle voldoende zyn, maar  de mortel is 

dan te schraal, hjj  hecht te weinig aan den steen en laat 

zich niet naar  behooren verwerken. u al zulke gevallen 

is een toeslag van vette kalk of goed geblnschte' hydrau-

lische kalk een welkom middel om in de bedoelde bezwaren 

te voorzien en goedkoope, voor  allerlei soort van werk 

geschikte mortels te bereiden. r  de toevoeging van kalk 

wordt het eigenlyk eerst mogelyk om goed Portland-cement 

ten volle nutti g te gebruiken eu ermede ook op het punt 

der kosten te wedijveren tegen andere bindmiddelen, zoodat 

men het Portland-cement ook met voordeel voor  onderge-

schikte doeleinden kan benuttigen. 

Van gewicht is het voor  de bereiding der  cement-kalk-

mortels, dat steeds de gepaste hoeveelheid kalk worde bijge-

mengd. e magere cementmortels worden namelijk, zooals 

het eerst door  de stelselmatige proeven van B. F 

is aangetoond (Protokoll des Verein r  cementfabri-

kanten 1879 blz. 144), aanvangende met geringe kalktoe-

slagen, ten opzichte van vastheid, aanhechting, enz. steeds 

beter  naarmate het kalkgehalte grooter  wordt tot aan eene 

zekere grens, die samenvalt met de grootste dichtheid van 

den mortel. By verdere stijging van den kalktoeslag neemt 

de dichtheid van den mortel en tegelijk de vastheid van 

het mengsel weder  af.  is dus wezenlijk een punt van 

»g den kalktoeslag niet te groot te nemen, eene fout 

vroeger  meermalen is begaan en aanleiding heeft gege-

ven tot de meening, dat cementmortel door  toevoeging van 

tolk  in deugdelijkheid vermindert. r  de proeven van 

, F e. a, is echter  ontwijfelbaar  bewezen, 

*  door  toevoeging van eene gepaste hoeveelheid kalk de 

frakvastheid der magere cementmortels van 40 tot 100 % 

de aanhechting nog in sterkere mate vergroot wordt. e 

volgende mengsels zyn in de practij k proefhoudend gebleken: 

cement, 5 dln. zand, dl. kaikdeeg of hydr. kalk. (*) 

n * ' 1 » n ti n * 
"  8 1'/ 

_ 1 0 i.  2 „  » - „  „ 

»»n g bevat altij d meer  dan de helft water. 1 , daar-
w ~ '* 0 . beva' doorecngenouieu CU . droog knlkhydrint , 
, s gewicht ongeveer  overeenkomt met dat w i n 1 - tol poe-

üebluschte hydraulische kalk. 

die 

1 dl, 

1 

1 

1 

e bereiding van cement-kalk-mortel geschiedt het best 

op de volgende wyze: n roert het afgemeten kaikdeeg 

in den kalktro g met de benoodigde hoeveelheid water  tot 

kalkmelk aan; op een honten vloer  spreidt men de afgeme-

ten hoeveelheid zand uit, schudt de noodige hoeveelheid 

cement daarover  nit en mengt beide droog goed door  elkaar; 

dan voegt men er  de kalkmelk bij  en bouwt het mengsel 

zoo lang dooreen, tot een gelijkmatige mortel is verkregen. 

Verwerkt men, in plaats van kaikdeeg, tot poeder  gebluschte 

hydraulische kalk , dan worden cement, kalk en zand eerst 

droog door  elkaar  gewerkt, tot een gelijkmatig mengsel is 

verkregen en wordt vervolgens de benoodigde hoeveelheid 

water  erby gedaan. Er  moet voor  worden gezorgd, dat de 

hydraulische kalk goed gebluscht en gezift of gemalen moet 

zyn, opdat er  geene ongebluschte korrels in den mortel 

geraken, die later  blusschen en daarby uitzetten, waardoor 

de mortel, terwy'1 hy bezig is te verharden, weer  los gewerkt 

wordt en zyn samenhang verliest. 

t gebruik van hydraulische kalk is voornamelijk aan 

te bevelen by betonwerk met veel zand, omdat in de daarby 

gebruikelijke, betrekkelijk droge specie kaikdeeg moeielyk 

gelijkmati g is te verdeelen. 

e uitlevering van mortels van de boven aangegeven 

samenstelling vindt men in het volgende lijstje , waarin het 

gewicht van cement, kaikdeeg en zand op 140 . per 

. is aangenomen. 

Samenstelling in . ij  Voor  1 . mortel benoodigd. 

Ce-
ment. 

Zand. -
deeg. 

Water. 
Uitle-

vering. 

Ce-
ment. 

. 

Zand. 
. 

. 

. 
Water. 

. 

1 5 0.5 1.30 4.90 286 1020 102 265 

1 6 1.0 1.35 6.00 233 1000 167 225 

1 7 1.0 1.60 6.80 206 1029 - 147 235 

1 8 1.5 1.60 7.80 182 1040 195 205 

1 10 2.0 1.70 9.45 148 1055 212 180 

e vooi-deelen der cement-kalk-mortels bestaan inde eerste 

plaats in de spoedige verharding. Zy bereiken, evenals de 

cementmortels zonder  kalk, reeds in weinige dagen eene 

vastheid, om welke te verkrygen andere bindmiddelen weken 

en maanden noodig hebben, eu nemen op den duur  naar 

verhouding sterk in vastheid toe. Overigens bezitten zelfs 

mengsels uit gelyke gewichtsdeelen cement en droogge-

bluschte vette kalk (overeenkomende met 1 maatdeel cement 

op 2 kaikdeeg) sterk hydraulische eigenschappen, zoodat de 

cement-kalk-mortels reeds na weinige uren tegen de inwer-

king van het water  besland zyn, terwyl b. v. trasmortels 

eerst na 2 dagen en mortels uit goede hydraulische kalk 

eerst na verscheiden dagen die inwerking weerstaan. Einde-

lij k zijn de cement-kalk-mortels ook zeer voortreffelijke lucht-

mortels, die niet alleen buitengewoon hooge vastheid bereiken, 

maar  ook uitmunten door  vormlioudendheid, dus weervast 

zijn en tengevolge hunner  groote dichtheid en snelle ver-

harding evenals de zuivere cementmortels, de uitvoering 

van metselwerk nog toelaten, als er  vrees bestaat voor  vorst. 
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Omtrent de vastheid van verschillende cement-kalk-mortels 

vindt men in het „Protokol l des Vereins r  Cement-

Fabrikanten' '  1887 blz. 63—65 cijfers; hier  zij  alleen 

medegedeeld, dat mortel uit 1 gew.-deel Portland-cement. 

J gew.-deel hydraulische kalk en 6 gew.-deelen zand bij 

verharding in de open lucht na 2 jaren eene trekvastheid 

aantoonde van 43.8 . per . en gelijke mortel, die 

tijdens vorst in de lucht kwam, na 1 jaar  34.8 . 

[Slot volgt.) 

. 

Beginselen der  stoomwerktuigkunde, door  A. , 

t le klasse. Tweede herziene en vermeer-

derde druk. , . G. VAN . 

Wi j kunnen ons thans bijna niet voorstellen, dat weinig 

meer  dan een eeuw geleden de hoofdrol in de werktuigkunde 

vervuld werd, niet door  stoom en ijzer, maar  door  wind 

en hout. 

En velen denken er  niet aan, dat men destijds om er-

varen werktuigkundigen te krijgen zich even vaak wendde 

tot de e molenmakers, als men in deze eeuw 

raadpleegt met een Engelsch machinefabrikant. 

e tijdelijk e „depressie"  in welvaart voor  ons vaderland, 

door  den grooten omkeer  op het gebied der  werktuigkunde 

veroorzaakt, is nog niet geheel voorbij , maar  het ergste is 

toch geleden en betere dagen zijn in het vooruitzicht, zoo-

dra wij  ons geheel willen inrichten naar  de eisehen van 

den nieuwen tijd . 

e eisehen zijn: dat de werktuigkunde een plaats inneme 

in het onderwijs op ambachtsscholen, even ruim als de 

bouwkunde en dat in alle opzichten er  naar  gestreefd worde 

in ons vaderland een school van werktuigkundigen te maken, 

die inet stoom- en ijzer  even gemakkelijk weten om te gaan 

als onze vroegere beroemde molenmakers met wind en hout. 

Op dit, gebied is nog veel te doen. n kan alle eer 

geven, die toekomt aan hetgeen de s voor  kun-

sten en wetenschappen gedaan heeft om het onderwijs in 

kunst en kunstnijverheid in ons vaderland te bevorderen; 

maar  men erkenne tevens, dat sedert het optreden van den 

heer E S weinig of niets gedaan is tot ver-

heffing en uitbreidin g van het onderwijs in werktuigkunde. 

Toch is de werktuigkunde de groote drijfkrach t van deze 

eeuw en is het aan haar, in de eerste plaats te danken, 

dat een geheele nieuwe wereldontwikkeling is ontstaan. 

Als er  iets geschikt is om te bewijzen, dat de s 

voor  kunsten en wetenschappen bij  voorkeur  verkeert met 

de eeuwen, die voorby zyn en niet in den geest leeft van 

de toekomst, die voor  ons ligt, dan is het de vergelijking 

van hetgeen op zijne voorstellen is besteed voor  het weder 

herstellen van oude gebouwen, met hetgeen hij  tydens zijne 

openbare werkzaamheid heeft verricht voor  de bevordering 

van het onderwijs ln de groote kunst van dezen tyd, de 

werktuigkund e van stoom en ijzer. 

n achterstand in te halen aal waarschijnlij k wel niet 

voor  hem zyn weggelegd en eerst mogelyk worden, wanneer 

het oog geopend wordt voor  de schade, die door  deze een-

zijdige richtin g aan ons vaderland sedert jaren bezorgd is. 

r  ieder, die medewerkt om te voorzien in de groote 

leemte op het gebied der  werktuigkunde, verdient har-

telijken dank voor  zulken arbeid en die dank wordt hier 

gebracht aan den schrijver  van het boek, welks titel hier 

boven vermeld is. 

e woorden „Tweede en veel vermeerderde druk"  wijzen 

aan, dat het werk veel gevraagd is geweest en de schrijver 

heeft niet nagelaten om door  talryk e toevoegingen zyn arbeid 

te doen aansluiten aan hetgeen sedert 1884 is verschenen. 

Wat dit boek bijzondere waarde verleent is, dat de schrjj. 

ver  op grond van persoonlijke ervaring kon spreken, want 

over  werktuigen te schryven, als men er  persoonlijk niet 

mede omgegaan heeft, is uit den aard der  zaak werk van de twee-

de hand. Wanneer  men deze „Stoomwerktuigkunde"  opslaat, 

op verschillende plaatsen, ontmoet men telkens de bewijzen 

dat de schryver  met zyn onderwerp door  dageljjkschen om-

gang vertrouwd is en daardoor  doet hjj  zyn lezer  ook 

vertrouwen stellen in hetgeen hij  mededeelt. 

Zeker, naast dit hoek is s voor  andere, byv. het voortref-

felijk e werk van SEATON, vertaald door  J . A. , dat bjj 

een vorige gelegenheid door  schryver  dezes is aangekondigd. 

t werk van SEATON is echter  meer  bepaald een hand-

leiding voor  den ingenieur, die een machine moet ontwerpen 

en is daardoor  voor  een meer  beperkten krin g van lezers 

bestemd. e arbeid van den heer S is bestemd 

voor  een anderen kring , namelyk de , dat 

zyn zy, die later  de machines moeten gebruiken en ver-

zorgen. m zal de krin g van lezers en gebruikers van 

het laatste werk allicht uitgebreider  zyn, want ook voor 

hen, die niet by de e als machinist zullen optreden 

is dit werk in groote mate bruikbaar . Er  is dan ook alle 

reden om het aan te bevelen, hoewel het ook zonder  dat ssijn 

weg wel zal vinden, daar  het in alle opzichten een goede 

gids mag genoemd worden. 

Zij n er  dan geen aanmerkingen op te maken? Zeker  ook dit 

werk is niet volmaakt, maar  by een volgende uitgave, die 

mettertij d wel noodig zal worden, zal het gemakkely'k nog te ver-

beteren zijn. e ftguren zyn namelyk niet zoo goed als de tekst en 

dit ligt niet aan den heer  VAN B , die ze ge-

teekend heeft, als wel aan de minder  gelukkige houtsneden 

waardoor  zy*  zijn teruggegeven. Goede figureu voor 

handboeken over  werktuigkunde te verkrijgen is zeer  lastig, 

want de houtsnijder  zoude zelf werktuigkundige moeten 

zyn om het karakter  van de figuur  goed weer  te geven 

en voor  zoover  schryver  dezes weet zal men zulk een 

kunstenaar  hisr  te lande niet gemakkelijk vinden. Toch 

ware bij  een volgende uitgaaf hierop te letten, omdat met 

betrekkelij k geringe moeite en kosten het geheele werk 

veel fraaier  aanzien zoude hebben en ook zonder  twyït '1 N <* 

meer  nut zoude kunnen doen. 

e figuren van bladz. 509 en 511 wijzen aan boe » 

allen zouden moeten bewerkt worden. n komen enke 

lijnen en omtrekken voor; schaduwen tot aanwijzing v a B 

ronding zijn geheel weggelaten en toch is alles volmaak* 

duidelij k en de aanblik bevredigend. Op de kleine schaal, 

waarin een handboek zoo als dit de figuren geven moet, 

jet voorts zaak de teekeningen zoogenaamd schematisch 

jntericht'-n , waarvoor  ik kortheidshalve mag verwijzen naar 

Ter9cliill< nde figuren in het handboek over  „Stoombemaling, 

van polders en boezems". (*) r  de daar  gevolgde wyze 

«,n behandeling vermjjd t men het arceeren van doorsneden 

iets wat by kleine figuren dikwijl s minder  gelukkig uitvalt . 

h dit alles geldt alleen de uitvoering. Wanneer  men 

weet, dat het departement van oorlog geldelyken steun ver-

leent voor  de uitgaaf van de handboeken, die aan de 

Akadcmie te Breda gebruikt worden, dan is er  geen twyfel 

aan dat, ook op het budget van e wel een kleine 

post zal te verkrijgen zyn tot ondersteuning en volmaking 

van de uitgave der  vereischte handboeken der  School voor 

. Want in ons kleine land, met den betrekkelijk 

zeer  kleinen krin g van lezers, is het uitgeven van tech-

nische handboeken in den regel geen loonende arbeid voor 

den uitgever. 

En daarom tot slot een woord van dank aan schryver

en uitgever  voor  den wel besteden arbeid en kosten en de 

beste wenschen voor  een goed debiet. 

 26 Februari 1893. A. , | 

) Bijv op plaat V eu , X ,  cn . 

van 1 gips, '/ , kalk, 1 zand en voor  het wit afpleisteren 

3 gips op 4 kalk. 

Voor  den mortel voor  den ondergrond werd knlkmorte l 

van 1 kalk, 2 zand in het groot toebereid; van de bri j 

werd op eene plank een ringvormi g dammetje gemaakt, 

daarbinnen gips met water  dooreen geroerd en vervolgens 

alles met het het truweel door  elkaar  gewerkt. 

Zulk een plafond kan niet scheuren. v. n. . 

. 

N . 

Aan den Heer J . A . VAN S te  ft. 

Omtrent het antwoord op de vraag betreffende pla-

fondwerk, in Uw No. van 18 Februari jl. , wensch ik eene 

opmerking te maken, in hoofdzaak wat betreft de laatste 

zinsnede: 

Op geverfde houten plafonds, aangebracht in keukens of 

slaapvertrekken, waarboven eene zinken afdekking (plat) is, zet 

zich bjj  koud weder steeds warmere lucht in den vorm van wa-

sem af, hetwelk een aanhoudend druppelen veroorzaakt. Om dit 

te voorkomen worden in dergelijke vertrekken gestucadoorde 

plafonds gemaakt. t ligt in de rede, dat dergely'ke plafonds 

*«1 van vocht hebben te ljjden, doordien de specie het 
v°cht opslurpt. 

t is mij  namelyk gebleken, dat plafond op rietmat, aange-

bracht in lokalen, waar  veel uitwaseming van vocht plaats 

heeft, zooals b.v. in paardenstallen, na verloop van enkele 

jaren bij  groote gedeelten losliet en nagenoeg geheel 

"a» beneden viel, doordien het riet en in hoofdzaak ook het 
k°perdraad vergaan was. Bij  plafonds, aangebracht op 
lW8l«wst..tartvormige latten en waarvan de specie bovendien 

met eenig koehaar was vermengd, komt dit niet voor. 

, Uw. dv. dienaar, 

P. A. , 

Architect 

k kan hier  nog bijvoegen, dat bij  plafond op latten of 
e 8 l l c t «aak is den mortel zooveel doenlijk sneldrogend 

^ bimpvri j  te maken, d. w. z. het kalkgehalte zooveel 

^"j k te beperken. Voor  een onderhanden werk hier 
 , t e d e l»eb ik opgegeven en met goed succes zien ver-

n , voor  het volgooien en onder  de ri j  brengen, mortel 

Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

U 13 . 

Eoschede. 12 uur . e architect . , in het hotel de 
GraafT : het houwen vau vier  hoerenhuizen op ecu terrei n aau den 
Parkweg te ; bestek met 2 teekeniupeo a f 2.50 ten 
kantor e van den architect eu ter  inzage in genoemd hotel, aanw. 
's morg. il ) ure, iul . bij  den architect. 

G 14 . 
Amsterdam. 3 uur . e Amsterdamsche k , 

in het ca fé de e , Vijgendam : liet maken vau dc e 
ouderbeide fundeeringwerken niet outgraviug eu/.. tot uitbreidiu g 
vau het fabrieksgebouw aan de Vogelwijkslandeu tegenover  A m -
sterdam. 

. (Z.-tl. ) 12 uur . t bestuur  der  Verecniging tot 
stichting en instandhouding van een school inet den Bijbel , bij  den 
heer  J . de : liet bouwen eener  school eu het veranderen van 
een woonhuis voor  ondcrwijzerswoning, bestek en teekening ter 
inzage bij  den heer  J . de , inl . bij  den bouwk. As. deu Boer 
te . 

Voorbur g (Z. ) 12 uur . t gcmcenteOest. : bet bonnen van 
een wachthuis enz. 

G lt t . 
's-Uraveuhuge. 2 uur . liet bestuur  der  Vereeniging tot Chr is , 

lelijk e verzorgiug van n eu Zenuwlijder s gevestigd te 
Utrecht , iu bet h koffiehuis: het bouwen van 2 
paviljoens, van een woonhui-, vau een lijkenhui s en van een smederij 
met bijbeboorende werken op het laudgoed Bloeincndual onder 

. 

' s - t i ravcn l iagc , 2 uur . t g e m e e n t e b e s » .; bet doeu van ver-
bouwingen aan de Academie van beeldende ki i 'Sleu , aan het bureel 
van de openbare reinigin g aan de Varkenmark t eu aau de gebouwen 
aan de . 

's-Graveuhnge. 8 uur . t bestuur  der  c o ö p e r a t i e ve Bouwver-
eeniging , in de bovenzaal van bet Zuid-l lol landsche 
koffiehuis: bet bouwen vau negen woonhuizen voor  die vereeuiging 
op het terrei n d aldaar. 

. 10 uur . e genie, op bet bureel aan de -
vest: het verbeteren van overwegen op de rijk s militair e gronden 
iu deu , onder  bet beheer  der  genie aldaar, 
begr. f 3250, bestek ter  lezing aau genoemd bureel en aldaar  ver* 
kri jgbaar , inl . aau gen. bureel en bij  den l e luitenant-ingenieur 
de e te , bi l l . iuz. uiterlij k 15 , vóór 3 nam 

. 10 uur . e genie, op het bureel aan de ' 
vest: bet maken vao eene loods bij  het for t Umuiden, tot berging 
vau gedeponeerde goederen, onder  beheer  der  genie aldaar, begr. 
f 5600, bestek ter  lezing aan genoemd bureel en aid. verkiijgbaar , 
inl . aan genoemd bureel, b i l ï . iuz. uiterlij k 15 , vóór 3 nam. 

. 12 uur . f en heemraden van , in 
den : het driejari g onderhoud van de gebouwen, behoorende 
aan d in de gemeente , bestek en voorwaarden 
ad f 0.10 verkrijgbaa r bij  de boekhandelaars Vermande Zonen te 

, en ter  lezing te Enkhuizen in bet e s 
en in genoemd logement, aanw. door  deu opzichter  van d 
P. Bakker , op 14 t 11 'sm. 

. 11 uur. e genie, ten bureele: bet maken van een 
vredesprivaat bij  de kazerne Promcrs aldaar, onder  het beheer der 
genie aldaar, begr. f 2600, bestekken verkrijgbaa r bij  den opzichter 
van fo r t i f i ca t ië n te Naardeu, bij  wien het tevens ter  lezing ligt , 
bill . biz. uiterlij k 15 , vóór 3 nam., inl . aan genoemd bureel. 

Pnruerend. 6 uur. e architect . P. van den Aardweg, namens 
zijn principaal, ten zijnen kantore : het gedeeltelijk verbouwen van 
het aebterperceel van wij k E no. 24 aldaar, bestek tegen betaling 
vau f 1 te bekomeu bij  deu archit., alwaar  de teekening ter  inzage ligt . 

n (N. Br.) t . . : het verbouwen van 
den toren. 
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\ ; 17 . 
FUnaart (N .B r . ) 12 uur . e bouwk. W . . Segboer, ten her-

berge van . de Wed. P. Puo t: het vergrooten en vernieuwen 
r graanschuur  en verdere werken op de hofstede Stadszicht, gem. 

Willemstad 

' s -Uravenhage. 10 uur . e Genie ten bureele iu de Frederiks-
kazerue aldaar: het bouwen van twee woningen voor  gehuwde 
militairen , het maken van eeu ijzeren gebouwtje r  oplegging van 
nat schietkatoen enz. aan den k van , begr. f 7600, 
bestekken ter  lezing ten « e n. bureele en voorw. tc verkrijge n bij 
den opzichter  vau for t i f i ca t iën , ; inlicht , verkrijgbaa r 
bij den eerstaanwezeud-iugenieur te 's e en bij  den tijde! , 
opzichter  der  genie te k van , bi l l . inz. ten bureele der 
genie voorroemd, uiterlij k 16 , 3 nam. 

's -Uraven l iage. 1 uur . . ministeri e van waterstaat, handel 
en nijverheid : het bouwpn van een post- en telegraafkautoor  met 
directeurswoning te Tholen, begr. ' 18.70(1, bestek ter  lezing aau 
genoemd ministerie, aan het bureel van den rijksbouwmeester iu 
bet 2e district , Fluweelen Burgwal no. J 6, aau dut van het pro-
vinciaal bestuur  vun ZeeUnd eu vi-rkrijgbaa r  bij  de firma  Gebr. 
van Cleef, Spui 28a te 's Gravenhage, de detailleekeniugeu voor 
de uitvoerin g liggen ter  inzage aan het bureel van den rijksbouwro . 
bovengen, en op de bovenzaal van het logemeut Zeeland aan de e 
te Tholen, inlicht , verkrijgh . bij  den rijksbouwm . voornoemd en 
bij deu hoofdopzichter  voor de laudsgebouwen J . J . G . s te 
Breda. 

. 10.30 uur . t ministeri e vau waterstaat, 
handel en nijverheid , aan het gebouw van bet prov. bestuur: het 
bouwen van eene woniug voor  het perceel bij  de Zui d Wil lems-
vaart in Noordbrabnut . Begr. f 2850. 

. 1.30 uur . t gemeeutebest.: het vergrooten van 
en het doen van verbeteringen aan de gemeente-bewaarschool no. 4, 
bestekken te bekomen bij  den directeur  der  gemeentewerken, bil l , 
inz. ter  secretarie op den dag der  aanbestediug, 12 uum. 

, 1 uur . t gemeentebest. : het maken van den 
onderbouw der  te vernieuwen Scheluwebrug, met aansluitende 
kaai- en vleugclmuren. 

 21 . 

A l k m a a r . 12 uur . t («emeen tebes t .: het bouwen eener  ambachts-

school aau de t aldaar. Begr. f 12073. 

. 1 uur . t gemeentebest.: a. het maken, leveren 
cn stellen van den bovenbouw der te vernieuwen Scheluwebrug. 
b. het maken leveren en stellen van vier  stel hydraulische machines 
tot beweging der  Scheluwebrug. 

 22 . 
B r e d a. 12 uur . e rentmeester  der  domeinen in het rentambt 

Oosterhout, ten zijnen kantore t  r.o. 495: bel bouwen 

van eene sluis en twee piasbermen in Jen Oostpolder  onder  Ooster-

hout, bestek en dri e teekeningen ad ( l . — verkrijgbaa r  bij  den 

t 1893. 

rentmeester  voorn., aanw. 17 t ' s in . 10 uur te begium-n bi' 
de Oranjesluis. . bij  den reutm. voorn, en den opziener  der 
domeinen A . Nugteren te Werkendam. 

A F L O O  V A N . 
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Alkmaar . i slaopen en weder  opbouwen van zes voorgeveltjes 

der bcstaaude woonhuizen, aan de Oosterkolkstraat. e C 
Grootegoed aldaar  vonr f 777, gegund. 

Amsterdam, bet uitvoeren van onderhoudswerken op den spoorweg 
Apeldooru—Almelo—Salzbergen, in 4 perc. n voor: perc.  j 
eu 3, F . W . van Geurden te Apeldoorn reap, voor  t 2149, f 1049 ea 

f 2499, perc. 4, B. t te Borne voor f 4150. , A, 
s le Apeldoorn voor f .300. 

Amsterdam, t uitvoeren van onderhoudswerken op de spoor-
wegen , , Velseu—Umuideuen 

, in 3 perc. n voor: perc. 3, . /.ceman 
te r  voor f 6142, voor  perc. 2 en 3, V . P h. Brnu u te Be-
verwij k resp. voor f 6860 en f 6150. 

Amsterdam. t bouwen van een stalgebouw met remise, 
ziekenstal, smederij, enz. iu het Willemspark , voor  de Amster. 
dauiscue Oiniiibus-maaischappij. e . . s te Osch 
voor f 73.890. 

Arnhem. t maken van een aanbouw achter S4 woningen, 
gelegen aan eu in de nabijheid van de Spoorstraat eu Timisteeg, 
alsmede aan de Cathnrijneslraat , e weg en Paulstraat 
aldaar. e W . J . G . Gi ibuau voor f 15.519. 

. l bouwen eener  dienstwoning aan de Oude l 
te » g ) e . . Bereudsen te g 

l voor f 2113, gegund. 
(«t'ldcriiialsuu . t bouwen van 3 woon- eo winkelhuizen aldaar, 

e . van u te Asoli voor f 6374, gegund. 
licldrop . t bouweu van eene fabriek etc. e . van 

Gaal aldaar  voor f 18.153, gegund. 
Gorincliem. t maken van een filter  in de kom van den 

Scbelluiuscben Vliet . e J . g te ü i e s s e n d am voor  f9719. 
Groningen. t bouwen van eene koffiebranderi j  met pakhuis-

zolder, ia bet e Weeshuisstraatje voor  den heer  A . W . Crebus. 
e A . Pot aldaar  voor f 3597, gegund. 

. l bouwen van een schoolgebouw teo dienste der 
kweekschool voor  onderwijzeressen bij  de bestaande school aan de 

. e P. Juug aldaar  voor f 18.250. 
i (N. Br. ) t bouwen vun een woonhuis met bergplaats. 

e J . vau Oers te Oudeubosch voor f
ü o o g e z a u d. t bouwen van een vill a voor w . Boon. 

. e .1. Zeldenrust te Warffu m voor f 17760. 
Overslag. t afbrekeu van de bestaande en het bouwen van 

eene nieuwe openbare school met ringmuu r  en onilerwijzerswooing. 
e . vau de Calseijde te Wachtebcke voor f 6000. 

volgens b e s t a a nd of op te geven 
p ro f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

. W.  & Co. 
te  (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijscourant op 

aanvraag gratis. (12) 

T 
„JOSSON

F - V N WOO  (GE
voor  Nederland en n 

A. E. , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: , Nieutcehaven No. 118. 
„ , A . E. ,

Simonzstraat 74. ( 1 8 1 

A. , 
T 131, , 

Venster- en Spiegelglas. 
S steeds . 1 

' 

volgens b e s t a a nd of op te geven 
p ro f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

. W.  & Co. 
te  (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijscourant op 

aanvraag gratis. (12) 

T 
„JOSSON

F - V N WOO  (GE
voor  Nederland en n 

A. E. , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: , Nieutcehaven No. 118. 
„ , A . E. ,

Simonzstraat 74. ( 1 8 1 Stoom J a l o u s i ën F a l r f 
VOO

E . 

JAPAIMLAKVERF . 
beter  tegen de b u i t e n l u c ht bestand 
als vernis of olieverven. 

(57) . 

T 
„JOSSON

F - V N WOO  (GE
voor  Nederland en n 

A. E. , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: , Nieutcehaven No. 118. 
„ , A . E. ,

Simonzstraat 74. ( 1 8 1 Stoom J a l o u s i ën F a l r f 
VOO

E . 

JAPAIMLAKVERF . 
beter  tegen de b u i t e n l u c ht bestand 
als vernis of olieverven. 

(57) . 

DE LINT & , R . 
E N N". 39 N.Z, 

n van - en . 
(59) Vraag dessins enz. 

Stoom J a l o u s i ën F a l r f 
VOO

E . 

9 
S 

9 

i 

, 
bekroond op de tentoonstelling 

te Amsterdam 1883, 

N 

VOO  (52) 

- & , 
Vertegenwoordiger xoor Nederland: 

A . Bleeker, . 

Carbolineu 
uit de Chemische Fabriek van 

(in vaten van  100 en 200 kil o 
en in blikken van 30 kilo.) 

is steeds v o o r r a d i g b(j  en wordt 
sedert jaren voor de landsgebouwen, 
de genie, vele gemeenten en particulieren 
geleverd, door (24) 

t 335, . 

 Asphalt-

Asphnlt-X>a,kpapiei». 
buitengewoon stevig, 

duurzaam en aanbevelingswaardig. 

. am n d ) 
Agenten von Aederland: (50) 

. , Womierveer. 

All e soorten van 

Z A G E N 
6

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Special i teit 
8 echts in de fijnste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

-
,e n ) 

Gevestigd in 18** . (55) 

»elk *  r a & *  d e »e ïl l " 8 t reerd e Prijscourant 
6 w ü U gratis en franco toezenden 

Veenkade £51, 153 en £53, >oordwal 66, 
F . 

E V 

van Frarisclie, Engelssclie en e . 
A N en . 

 V A N N EN . 

G E E . \ E E J 

Bng-elsch Teakhout, 
te leveren in bestek a f 210.—, aan platen a f 165.— per . 

Verder  alle bestaande N geregeld in de -
zijnen aanwezig en bi l l i j k te koop. (37) 

g * Co. — l bij , 
 n, 

E E 

Caoutchouc en Guta a k 
T " 

" & Z O O N , - , 
v e r v a a r d i g t a l l e s o o r t en , N en N 
voor  Stoom-, Water- en andere , , - en , 

, , - en , , 
S en , N (in verschillende soorten) 

met naam en op maat, , om kinder- en ziekbedden rein te 
houden,  voor  deuren en ramen. 

t eu f a b r i c e e r t , enz. enz, B e k r o o n d 
m e t i É i l v o i * , te Amsterdam 1883, en door de  ter bevor-
dering "an Nijverheid 1885. (38) 

Qualiteit O p i p r t e i i volle concurrcorond tegen let 
C h e m i s c h b e r e i d e 

. 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zij ia gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne 
verkrijgbaar . 

, 
(11) k (Z.-ll. ) 

e Steen-
, 

P  >l E  E \ U. 

Fabriceeren Vuur vaste Steenen, 
Platen, , Scheggen, Trot -
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogelyken tyd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening 0 , 
model. (17) 
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, 
, Vernissen, 

9

voor - en , 

81  CA A T . . V , 

O .V U B O  1 >T E J >1 

en alle aanverwante artikelen. 

 # Co., 
T 132, (5) 

. 

Portland-Cement-Falirlek 

Opgericht 

1861. 

N 

WE S E N AU 
. 

Opgericht 

1864. 
t haar  beproefd en voortreffelij k 

fabrikaat snel, middel of langzaam bin 
dend, onder  garantie van de grootste 
bindkracht , gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijk s meer  dan 450.000 
vaten. 

 - S 
voor  de Z u i d e 1 ij  k e Provinciën: 

Wed. A. e & van , 
. 

Voor de Noorde l i j k e Provinciën: 

E B E E  & , 
, (60) 

N in 

Spiege l- en , 

Cathedraal-, , Geribd-, 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

W , 

, ,  en -

Gt  A S . 

Geslepen en andere N en 

. 

GEBOGEN S en . 

- en P a t r ij  s p oor  ty lazer. 

(25) . 

, . 

E 'S 

Firm a Gr. O  E V E , Utrecht. 
is heter  dekkend, fijner , witter  en l»et«r 

kleurhuudend dan eenig ander; 
is bekroond door den Nederl. Schildershoiid 

Tentoonstelling van e Schilderkunst 
Arnhem 1881; attesten van ervaren schilders 
uit alle oorden van ons land en daarbuiten, wor-
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van , Gemeente. 
Architecten en andere Autoriteite n in hunne 
bestekken voorgeschreven; 

wordt, tot waarborg van echtheid, luivcrheid 
en goed gewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van , Etiket en Fa. 
brieksmerk, welke allen wettig zijn gedeponeerd 

wordt steeds op de strengste keur  geleverd, des-
verlangd met certificaat van oorsprong. 

n leze de waardeerende artikels over  dit t in het „N . v. d. " 
dd. 31 Jan. 1887; in de - en "  dd. 1 i 1887; inde 

' dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de „Schilder "  dd. 1 i 1889 ; in de 
„Opmerker "  dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in de „Ambachtsman' dd. 8 
Febr. 1890, en in het „Bouwkund i g Weekblad"  dd. 5 . 1891. (27) 

 bij  en

S T O O M G L A S S L I J P E R U 
en  voor  het oriianieiiteeren van 

. 

SPIEGELGLAS . 
<6" <(& 

\P^J>^  NAA
^&£S^^ - en 

n wit en zwart . 

E Billijks t adres. 

Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt 

ui tmuntend  b i l l i j k e . (29> 

L van het technisch gedeelte van " van g 11 t 1893. 

c prijsopgaaf, zonder  verbinding van eenige N enz. (Volgens de prijscourant van J.  &  Co., 

j ngeni(.,ir s en Exporteurs van n te n en , t 1893.) g franco aan boord l of ^ 

tl 
id . id. id. 
id. 
id. 

ffEJj  per  10OO . 

Plaa«Ül e r voorseheeps- cn brug-
genbouw .

A voor  masten, enz. „ B e st . 
n „ B e s t "  . . 

ld. „ B e st best"  . 
id. „ B e st best best"  . 
id. „ E x t r a tripl e best 

T 0 0 r  zeermoeielijk flenswerk 
Geribde vloerplaten . 
ïorkihir e ketelplaten . 

moor) van af . 
id. 'd . (Andere merken 

- en kraalijzer  voor  seheeps 
en bruggenbouw 

gent"  hoekijzer 
"Best best"  id . 
 yzer . 

l T Ü*er  v « n af 
id. tot kn ieën en spanten ge' 

bogen nicer: 
a gelijzer, gewoon 

id, „ b e s t " 
id. „best best"  voor  ketelw 

Stssfijzer, Welsh 
id. Schotsch f. a. b. Glasgow 

Gewoon Nort h Staffordshire 
Best id . 
Superieur id . 
South Staffordshire. d 

liars. t brands 
' 

Yorkshire , andere merken 
Spijkerstaven . 
Zweedseh staatijzer, gewalst 

id. id . gehamerd 
Belg. id. No. 1 f. a. b. Antwerpen 

„  Spijkerstaven id. id 
„  Gootijzcr  id . id 
„  yzer, van af. 
„ s No. 5 

(per 100 ) 
Bandijzer, gewoon . 

„  superieur 
Baalbaml N 20, breed 22.2 m
Export blik 
Blik „Workin g up"  kwalitei t 
Gegalvan. gegolfd bbkNo.24BG 

id. id. id . No. 2S id 
d. plat id . No. 20 id 
»  id. „best best", koud ge 
kakt en uitgegloeid No.24BG 

Gehamerde staven . 
, ruw besmeed 

Steven id. id . i d . vanaf 
, afgewerkt 

ScheepsBchroefaasen.ruwafgedr 
Getrokken ijzeren stoompijpen 

» daarvoor . 
«trokken ijzeren gaspijpen 

n daarvoor . 
Gegalvaniseerde gaspijpen 
,. n hulpstukken 
'«eren ketelpypen (lapwelded) 
wd'iant pijpen 
"«goten ijzeren sokken en spie 

«mdcii uitgeboord en afge 
«raaid 

* . bestreken met . Angus 
smiths oplossing, moer: 

«eimeed roosterijzei 

UW. of
a l>er  1000 . 
J h 1 
««Uherrie No. 1 
P. No. a . . 
C l e ï e ' » " d No. 8, voor 

id. 

CbeC ( ! ü

. i n n . . . . . .. XT~ 

gietwerk 
No. 4, voor 

''  'lematietNo. 1 W 

a 

-3 

e 
id . 

N o - 'i 'bt-houtskoo l 
No. 3 | 

ïout 

Soudè '  |V ° ' . " ' e ,werk .
V , ' "« ' '«-houtskoo l 

*
ï « r „ " a v i ' n « n blokken 

 ""ngaa n 80 pCt . 

es 

Golden. 

.58,31 
64,14 
72,90 
86,01 
97.67 

116,63 
69,98 

256,18 
850,75 — 291,57 

59,77 
65,60 
75,81 
62.68 
64,14 

29,16 
64.14 
09.98 
81,64 
62,68 
59,77 
67,06 
71,44 
84,56 

99,13 
215,76 
204,09 
69,98 
96 22 
99,13 
55,40 
58,»
58,31 
52,48 

8,16 
71,«4 
78,73 
78 73 
69,98 
81,64 

126,83 
144,32 
125.38 

151,62 
186,60 
198,2 7 
419,86 

606,47—991,34 
233,26-279,91 

65 

60 
60 
62t 
68A/4 

J2 0 

5 5 .5. 

ft,  " 
104,97 

39,36 

1
61,23 

26,54 
29,45 
17,41 

21.28 

19,97 
27,41 
26,83 

99,13 

93.30 
55,40 

146 ,78 

i . d. naas-
te haven 
b. d. fabr . 

 en 
STAA  per  1000 . 

Seheeps- en brngplaten . 
n 

id . vuurkast kwalitei t 
Staafstaal 
Baaiband . . . . 
Staalblik . . . . 
Zacht id . om op te werken 

- en kraalijzer . 
l T ijzer . 

 ijzer 
Spoorstaven, zware 

id . middelsoort 
id . lichte 

Tramrail s . . . . 
Gerecdscbapstaal, gewoon 

id . speciaal 
Veercnstaal van af . . . 
Gietwerk in staal, speciaal id . 

t \ \ l ) per  1000 . 
Gewalst d v. omheining, 

uitgegloeid en geolied Nrs. 0-5 
ld . gegalvaniseerd id . . 
Gewalst staaldraad v.omheining, 

uitgegloeid en geolied Nrs.0-6 
ld . gegalvaniseerd id . 
Getrokken ijzerdraad voor om-

heining, geolied Nos. O—8 
ld . gegalvaniseerd id . 
Getrokken staaldraad voor  omhei-

ning, uitgcgl.en geol. Nos. 0-8 
l d . uitgegloeid en gegalvanis. 
Prikke l heiningdraad 2 draads. 

. id . 4 draads. 

. thickset 1 „ 

. id . 4 „ 
Telegraafdraad Nos. 0—8 

. 
Chil i staven per  1000 . . 
Gietelingen B. S, id . 

id . taai (Toughcake) 
Staven, platen en dubbeling id . 
Bodems id . . . . 

d per . 
Gesoldeerde pijpen id . 
Pijpen zonder  naad id . . . 

 per . 
Staven 

g . . . . 
Soldeerwerk . . . . 

G per . 
Gewalst messing .
Bladmessing . . . . 
Bodems . . . . . 
Gesoldeerde gaspijpen 
Getrokken kotelpijpen 

id . condensorpijpen 
d . 

N per  1O00 . 
Engelsch in staven (in kisten 

van 203,21 , . . 
id . id . best gezuiverd. 
id . gietelingen . 

Strait s ti n ("pakhui s ) 
Banca ti n i d . 

 p. 1000 ' 

id . 

Gulden. 

59,77 
69,98 
81.64 
69,98 
80,18 
78,73 
93.30 
61 23 
72,90 
75,81 
46.65 
58.31 
64,14 

87,47—104,97 
209,93—326,59 

583,14 
116,63 
303,28 

 per  1000 . 
Zuiver  buitenlandsch 

d 
Bladzink No. 8 en daarboven 

 per  1000 . 
Engelsch pig . 
Spaansch id . . 
Bladen cn staven 
Waterpijpe n 
Gaspijpen. 

N p. 1000 G 
South Wales stoomkolen le kw 

l d . id . 2e 
e id . l e 

ld . id . 2e 
Newcastle id . l e 

l d . id . 2e 

78,73 
104,97 

81,64 
104,97 

87,47 
113,72 

87,47 
113,72 

139,95 

151,62 

139,95 

530,66 
583,14 
588,97 
664,78 
699,77 

0,73 
0,76 
0,79 

0,55 
0,55 
0,55 

0,62 
0,68 
0,76 
0,76 
0,69 
0,73 
0,62 

1119,63 
1131,29 
1107.97 
1072.98 
1131,29 
536,49 

l gezift meer: 

T p. vat v. 181.44 G 
Portland . . . . 

h 
Vulcaan- of voegcement. 

E STEEN per 
1000 stuks. 

Schotsche . . . 
South Wales . 

l . . . . 
N p. 100 G 

t gemalen . . 
. aan stukken 
e zuiver . 

Oranj e menie . 
t . . . . 

j  i d » , * o Zuiver  zinkwi t 

s scheepscompocitie 
Sims' i d . 

N per  liter . 
Ongekookte lijnoli e 
Gekookte id . 
Terpentij n 

e . . . . 
Colza . . . . 

e . . 
i ., 

Oly f „  . . 
Ossenpoot „  . . 
Spermaceti „  No. 1 
Palmolie per . . 

TEE  en . 
Stocaholmer teer  per  vat 
Archangel „  „ 

r „ 
Pek, Zweedsche per  100 G 

n Was „  „ 
„  Engelsche „  „  „ 

, zwarte „  ,, „ 
„  amber „  „  „ 
» l „  „  „ 

E G G 
Pakking met elastiek hart 
Tuck' s pakkin g 

. genuine . . 
1.1. tripl e . . . 
l d . metallieke 

Asbest pakkin g (best) 
Beldam's pakkin g . 
Asbest millboar d per 100 . 

N en N per 100 . 

7. 7s 7« '/
12.7 8 19 
18.95 15.74 1 1.00 
17.49 
16,03 
15.16 
14.00 

15.16 
14.29 
13.70 
12.S3 

13.41 
12.83 
 2,24 

1 1.95 

Bouten met vierkanten kop en moer, diam. | l n j h " 
. 

lang beneden .8 . . . . 
„  50.8 tot 76.2 „  . . . 
„  76 2 „  114.3 „ 
„  114.3 ,. 152.4 „ 
„  152.4 . en daarboven . . . . 
t zeskanten kop ƒ 1.17 per 100 . meer. 

Vierkant e moeren, getapt . . . . 
Zeskante id . id . . . . . 
Gegalvaniseerde dekbouten . . . 

S per 100 . 
Gewone brug- of schccpskwaliteit . . . 13.41 12.53 11.95 
„ B e s t "  13  12.83 12.24 
„ B e st best"  14.87 14.00 13.41 
„ B e s t best'  kctclklinkboutcn . . . . 15.74 14.58 14.00 

22.2 
14 00 
13.4
12.83 
12 24 
11.95 

t zeskante moer ƒ 1.75 per  100 . meer. 
16.77 14.87 14.19 14.29 14.29 14.29 14 29 
21.86 18.36 17.20 17.20 17.20 17.20 17.20 
20.99 19.24 

 ! « /
25.4 28.6 
 1.00 14.00 

13.41 13.41 
12.83 12.83 
12.24 12.24 
11.95 11.95 

31 75 
14.00 

13.41 

1 2. S3 
12.24 

1 1.95 

11.95 
12.24 
13.41 
1 1.00 

11.95 
12.24 
13.41 
14.00 
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i. Waterdichte mortels. 

Bij  de bereiding van waterdichte cementmortels valt op 

te merken, dat de waterdichtheid te grooter is, naarmate 

het mengsel vetter  en de mortellaag dikker  is en hoe langer 

de mortel verhardt, daar  de structuur  van den mortel door 

het verloop der  verharding hoe langer  hoe dichter  wordt 

en de poriën zich meer  en meer  sluiten. Een mortel zal 

dns te meer  water  doorlaten, hoe dunner  men de mortellaag 

neemt en hoe grooter  men het zandgehalte neemt, en boven-

dien ook nog hoe grover  het zand is. 

Volgens de proeven van E . P (Protokoll des 

Vereins r  C'ement-Fabrikanten, 1882 blz. 43 en 44) 

zijn de volgende mortelmengsels, in eene 15 . dikke laag 

aangebracht, spoedig na de verwerking waterdicht. 

1 deel cement, 1 deel zand 

i » „  8 
1 » , 3 

1 » 4 
1 . 5 
t hangt in hoofdzaak van de vereischte vastheid af, 

'elk dezer  mengsels men dient te gebruiken. 

Wordt van den mortel geene dadelijke waterdichtheid 

erlangd, dan kan men b\j  de opgegeven mengsels gerust 
een deel zand meer  of wel ' / 2 deel kalk minder  bijmengen. 
ua»r, zooals hiervoren werd gezegd, de dichtheid van den 

ertlaiid-eemeutmortel door  het verloop der  verharding onder 
u e inwerking vau het water  weldra volkomen wordt. 

 Cementbepleistering, verven en beschilderen. 

Wanneer  muurvlakken met Portland-cement bepleisterd 

"""ete n worden, valt er  bijzonder  op te letten, dat de op-

Wrtakt e ervan vooraf zorgvuldig gereinigd van stof, vuil 
enz f 

 «gewasachen en herhaaldelijk nat gemaakt worde. 
°egen met ouden mortel moeten behoorlijk uitgekrabd wor-

den n 

'  u l '  vuile muurvlakken houdt geene cementbepleistering, 

^  °P oppervlakken, die te sterk water  inzuigen, entstaan 

'/ Ï  deel kaikdeeg. 

1 . 

2 . 

scheuren; ook verkrijg t de pleisterspecie, als er  te veel 
a* n onttrokken wordt, niet hare volle hardheid en 

e i d - \ erder  zgn baksteenen, die niet tegen vorst bestand 

r 

zijn, ot aanleiding geven tot het uitweêren van zouten, voor 

bepleistering met cement ongeschikt. Poreus metselwerk 

(uit zandsteen of baksteen) moet van onder  tegen het op-

stijgen van vocht uit den bodem, door  eene isoleerende laag 

beschermd zijn; anders kan de cementbepleistering licht door 

de werking der  vorst losraken. 

e oppervlakte van wandbepleistering, die aan het weder 

bloot staat, moet niet in te vetten mortel worden uitgevoerd, 

omdat daarbij  de neiging tot het ontstaan van krimpscheuren 

te groot is. e meer  zand er  zonder  nadeel voor  de ver-

eischte vastheid kan genomen worden, hoe meer  bestand het 

pleisterwerk tegen den invloed van het weder  zal blijken te zijn. 

n zoeke derhalve zoo mogelijk de vereischte smijdigheid van 

den mortel te bereiken door  gepast fijn zand, of bij  gebruik 

van veel zand door  toevoeging van een weinig kalk. Zooveel 

doenlijk moet de bepleistering over  hare geheele dikte, in 

hetzelfde mortelmengsel uitgevoerd worden, om het ontstaan van 

scheuren door  ongelijk krimpen van lagen van verschillenden 

graad van vetheid te voorkomen. Om aan grootere opper-

vlakten de verlangde gladheid te verleenen is het afstrijken 

met vilten schijven aan te bevelen. g achtereen glad 

maken met het truweel of het stalen strijkblo k is te ver-

mijden, daar  zulk pleisterwerk zelden gelijkmatig uitvalt , 

eene te dichte oppervlakte verkrijgt , tegenover  de inwerking 

der vorst gevoeliger  is dan ruw pleisterwerk eu aanleiding 

geeft tot het ontstaan van haarscheurtjes. 

lii j  aandrang van water  is geen duurzaam pleisterwerk 

uit te voeren; in zulke gevallen moet voor  .afleiding van 

het water  zorg gedragen worden. 

Buitenpleisterwerk aau gebouwen moest men, zoo eenigs-

zins mogelijk, niet anders dan in het voorjaar  of den herfst 

tijdens koel, vochtig weder  uitvoeren, daar  het by warm 

zomerweder  uiterst moeielijk is het pleisterwerk voor  te 

snelle uitdroging te behoeden. s men niettemin in de nood-

zakelijkheid om cementpleisterwerk in deu zomer uit te 

voeren, dan moet men althans de zonnestralen ervan af 

houden en de bepleistering na het binden van het cement 

dikwijl s nat maken. 

Cementpleisterwerk dat met olieverf geverfd moet worden, 

moet vooraf hard en droog geworden zijn. Op versch pleis-

terwerk in cement houdt geene olieverf, daar  de olie door 

het kalkhydraat en de alkaliën van het cement, die bij 
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versche cementbepleistering dikwijl s in drnppels op het 

oppervlak waar  te nemen zijn , verzeept en daardoor  de 

verf ontbonden wordt. Na langer  verblij f in de buitenlucht 

worden de alkaliën door  den regen uitgeloogd en onschade-

lij k gemaakt, terwij l men binnenshuis daarin voorziet door 

herhaald afwasschen van de pleisterlaag. Zeer  doelmatig 

is het, cementpleisterwerk, dat bestemd is om met olieverf 

geverfd te worden, nadat het eenigen tij d gestaan heeft, 

herhaaldelijk met verdund zwavelzuur  (op 100 deelen water 

1 deel geconcentreerd zwavelzuur  uit den handel) af te 

kwasten. Na droging houdt dan de olieverf erop. Ook het 

bestrijken met koolzure ammoniak (2 deelen op 100 water) 

bewijst, naar  gezegd wordt, goede diensten. 

Volgens S (Chemikerzeitung 1889 No. 43 blz. 696) 

is het, om de werking der  alkaliën van het cement on-

schadelijk te maken, raadzaam, nadat de cementbepleistering 

meermalen inet water  is afgespoteu, na 8 dagen de muur-

vlakken tweemaal met lynolievetzuur  te drenken. s dat 

na eenige dagen hard geworden, dan zal lijnolieverf , naar 

gezegd wordt., erop houden. 

t zekerste blijf t in elk geval dat men de cementbe-

pleistering een jaar  lang (zomer en winter) laat staan al-

vorens het met olieverf te bestrijken. 

r  ook verfwerk in olieverf is in de buitenlucht niet 

altij d van langen duur. m verdient de „methode om 

cement voor  stereochromatische (') beschildering geschikt te 

maken"  de aandacht, waar  men weervast verf- en schilder-

werk op cement verlangt. e methode, die in d 

en in andere Staten geoctrooieerd werd (s) en ook bij 

grootere uitvoeringen proefhoudend is gebleken, is beschreven 

in de  Bauzeitung, 1886 No. 88; het daar 

medegedeelde komt in hoofdzaak op het volgende neer: 

e methode berust op het denkbeeld om het cement-

oppervlak van bepleistering, vlakke platen, plastische orna-

menten en beeldwerken van allerlei soort zooveel mogelijk 

poreus te maken, zoodat de verf in de poriën kan indrin -

gen en wel door  eene stof, die voor  de stereochromatische 

beschildering de silicaatvorming ondersteunt. Tot dat doel 

wordt de cementbepleistering voor  gevels in dier  voege 

uitgevoerd, dat men de opperlaag ter  dikte van 2 tot 3 

. uit zoogenaamd polychroom-cement (*), dat voor  het 

verwerken gereed vermengd tegen matigen prij s in den 

handel wordt gebracht, tegelijk uitvoert met de onderlaag 

die nit gewonen cementmortel bestaat. Nadat dit pleister-

werk, hetwelk men het best met een viltblok glad afwerkt, 

ongeveer  4 weken heeft gestaan en in dien tij d zooveel 

mogelijk vochtig en tegen de directe zonnestralen beschut 

gehouden is, opdat door  gelijkmatige verharding het ont-

staan van haarscheuren vermeden wordt, wascht men het met 

kiezelfluorwaterstofzuur  (4) af, bestrijk t het met eene op-

(') Vau slercot, vast en chroma, verf. 

(*) . . P. No. 20(170 klasse 80. Tbon und -
tri e . G. VON n en . . Verfahren urn 
Cement für  stereochromatische Bemalung tauglicb zn machen. Patent 
vom n h vom 18 Apri l 1884 ab. 

(*) t bestaat nit een mengsel van Portland-cement en ge-

malen puimsteen. 

lossing van waterglas, verft het op de gewone wijze m e t 

deugdelijke verf (*) en fixeert deze ten slotte met fixeer-

waterglas. Bij  het opstrijken der  verf moet het oppervlak 

vooraf vochtig gemaakt worden.  lixeeren geschiedt 

eerst óoor bespuiten met behulp der  bekende toestellen en 

vervolgens door  ovetstrijken, tot de gewenschte vastheid 

der klenren is bereikt. 

Plastisch ornament wordt in dier  voege vervaardigd 

dat men op het binnenvlak van den vorm eene 2 tot 3 

. dikke laag polychroom-cement uitspreidt en hem ver-

volgens met cementmortel in vochtigen toestand aanstampt. 

e tot dusver  opgedane ondervinding heeft voor  dezen 

verfgrond en verfmethode de volgende voordeelen aangetoond: 

1°. e verfgrond is na het afwasschen naar  behooren 

zuiver. 

2°. n komen slechts uiterst zelden voor  en 

zullen door  verdere volmaking der  techniek geheel en al 

te vermijden zijn. (Figuren worden b. v. uit afzonderlijke 

stukken in elkaar  gezet.) 

3°. Uitweersels zyn na afwassching met het zuur  op 

een volgens de geoctrooieerde methode uitgevoerden verfgrond, 

nooit aangetroffen. 

r  grootere en kleinere friezen, ornamenten enz. reeds 

sedert verscheiden jaren proefhoudend bevonden zyn tegen-

over  al de invloeden van het weder, kau omtrent de duur-

zaamheid der  verven haast geen twy'fel meer  bestaan en 

mag men aannemen, dat de duurzaamheid ervan door  de 

poreusheid en de eigenschappen van den verfgrond tegenover 

water  verzekerd is. 

Aan het slot der  Afdeeling van het boek, waarvan het 

bovenstaande eene vertaling is, wordt verwezen naar  vroegere 

bladzyden in zake de verhouding van het cement tegenover 

groote warmte en konde en de behandeling van cementwerk 

by warm en by bijzonder  kond weder. Op de bedoelde 

bladzyden wordt wat het eerste betreft, het volgende gezegd: 

Voor eene goede verharding vau het cement is het van 

belang, het in de eerste dagen na de verwerking tegen snd 

uitdrogen te behoeden. Wordt  het voor  de verharding ervan 

benoodigde water  reeds van den aanvang af eraan ontrrokken, 

dan kan het nooit zyne volle hardheid bereiken. 

Zonneschijn en wind zyn er  daarom zoo eenigszins moge-

lyk van af te houden en bovendien is herhaald natmaken 

een vereischte. e zorgvuldiger  aan het voclitigliouden 

van den cementmortel in den aanvang de hand wordt ge-

houden, des te gunstiger  is het voor  de te bereiken hardheid 

e warmte-graden, die in een warm en zelfs in een heet 

klimaat voorkomen, zyn voor  de verharding van het, cement 

niet nadeelig, als er  maar  voor  gezorgd wordt dat het voor 

de verharding benoodigde water  er  niet ontijdi g aan ont-

trokken, dat dus de mortel in de eerste dagen der  verhar-

ding voldoende nat gehouden worde. Ook de kookhitte van 

het water  is voor  den verharden cementmortel nog n ' e t 

schadelijk en de verharding van het cement gaat in nee' 

C) n den laatsten tij d doet men dit ook met zoutsuur. 
) Waterglasverf, geene olieverf natuurlijk . 

v. . . 

water  sneller  in haar  werk dan in kond. By temperaturen 

boven 100° begint de vastheid daarentegen aanmerkelijk 

t e verminderen, doch blijf t daarna standvastig. (Protokoll 

j es Vereins r  Cement-Fabrikanten 1881, blz. 50); 

toch verdraagt goed Portland-cement alty'd nog eene warmte 

van 200 tot 300°. Van daar  af neemt de vastheid snel af 

,„  by donkere roodgloeihitte wordt de mortel murw. Ge-

velven uit cement-beton, die met verbrandingsgassen in 

aanraking komen, zoo ook fabrieksschoorsteenen, die geheel 

en al in cement-beton worden uitgevoerd, bewyzen, dat de 

mortel tamelijk hooge temperaturen verdraagt, zonder  daar-

onder  te lyden. 

Tegenover  de inwerking der  vorst is Portland-cement van 

alle hydraulische bindmiddelen het minst gevoelig. s het 

cement eenmaal gebonden, dan doet zelfs sterke vorst geen 

nadeel meer. Valt de vorst tydens het binden in, dan is zij 

voornamelijk dan nadeelig, als de mortel veel water  bevat 

(dus te nat was), zoodat het bevriezende water  den mortel 

uiteen drijft . t minder  rijkelij k waterverbruik zyn metsel-

en betonwerk reeds by strenge koude met zeer  goed gevolg 

uitgevoerd. n moet echter  in het oog houden, dat, even-

als de koude alle chemische processen vertraagt, ook het 

binden en verharden van het cement bij  koude langzaam 

iu hun werk gaan. Cementwerk by vriezend weder  uitge-

voerd, vertoont daardoor  in den aanvang geringere vast-

heid ; het bereikt echter  toch zyne normale hardheid. 

Tot toelichting daarvan mag de volgende reeks proeven 

gelden, ontleend aan het „Protokol l des Vereins r 

Cement Fabrikanten"  1888 blz. 40. e getallen hebben 

betrekking op ingeslagen cementproeven, die dadelijk na 

aanmaak by — 60 . in de open lucht kwamen. s nachts 

daalde de temperatuur  tot — 9" . Zy duiden de vastheid 

aan in . 2. 

Samenstelling van 

den mortel. 
1 week. 1 maand. 

3 maan-

den. 

6 maan-

den. 

1 cement 2 zand 21 6 27.0 26.3 5 6.4 

1 . 8 „ 9.1 16.8 21.8 46.4 

Proeven, daarentegen, die in kamerwarmte onder  water 

verhard worden, toonden de volgende vastheid: 

1 week 1 maand 
1 cement, 1 zand 28.3 31.7 

1 3 „  19.3 24.0 

r  cyfers omtrent den invloed der  vorst op de vast-
heid van het cement vindt men medegedeeld in het „  Protokoll 
des Vereins r  Cement-Fabrikanten"  1887 blz. 41, 

65, in de n der  königl. technisclien 
ersuchs-Anstalten zu Berlin"  1889 blz. 43 e. v. alsmede 

m de Deutsche Bauzeitung 1888 no. 34. 
n heeft voor  cement-metselwerk, dat by vriezend weder 

"eet uitgevoerd worden, een toeslag van keukenzout in den 
mortel aanbevolen en toegepast. Zulk een toevoegsel is 

niet alleen overbodig, maar  zelfs nadeelig, daar 
onaangenamen uitslag aanleiding geeft en voch-

Wanneer  men genoodzaakt is by 
, t renge koude te werken, verdient het de voorkeur  water 

zand warm te maken en weinig water  te gebruiken. 

42 
Ve 

echter 
het tot 
t l g e '«men oplevert. 

en 

ten einde het binden van den mortel te bespoedigen. Zorgt 
men er  dus voor, dat geen vry water  worde afgezonderd, 
m. a. w., dat het door  droge steenen worde opgeslurpt, dan 
heeft men zelfs van sterke vorst zoo goed als niets te 
vreezen en kan men het gebruik vau keukenzout geheel 
ontberen. e wordt nu niet bedoeld, dat het goed is 
cementwerk by vriezend weder  uit te voeren; men hehoeft 
echter  ook niet overdreven bezorgd te zyn. 

t pleisterwerk in cement moet men echter  by vorst 
niet beginnen, en in geen geval zulk werk sterk schuren 
of glad maken, daar  de ondervinding heeft geleerd dat zulk 
pleisterwerk van de vorst te lyden heeft. 

n gevallen, waarin het werken bij  vorst niet te vermyden 
is. zal het raadzaam zijn snel bindend cement te gebruiken. 

. 

e redactie van het weekblad Architectura ontving in 
de vorige week het volgend schryven van den heer
VAN WYUC  te Brussel en zond het aan mij  om er  naar 
goedvinden mede te handelen. k meende eerst met de opname 
ervan te wachten totdat mijne voordracht over l 
bouwen", die tot dit schryven aanleiding gaf, in druk zou 
zyn verschenen. Nu andere technische bladen hetzelfde stuk 
— althans den zakelyken inhoud ervan — reeds hebben 
afgedrukt, komt het my beter  voor  mijne aanteekeningen 
daarop reeds nu het licht te doen zien. k laat daartoe 
het schryven zelf in zyn geheel volgen: 

„Volgens het Bouwkundig Weekblad de Opmerker, dd. 18 
Febrnari 11., besprak de heer  J . A . VAN , leeraar 
aan de Polytechnische school te , in de vergadering 
van Architectur a et Amiciti a van 15 Februari 11., „d e goede 
eigenschappen van hardsteen om dicht by den grond aan 
te brengen, van zandsteen voor  banden en blokken, terwy'1 
de kalksteeneu als Savonniere, y enz, als ondoelmatig 
door  ZEd. werden beschouwd." 

„  Alvorens den heer  VAN S bewijzen aan te halen, 
dat de n doelmatiger  is dan zandsteen, wil ik 
ZEd. opmerken, dat de y een kalkzandsteen is, waar-
door  hy zich van kalksteen, als hardsteen, en van zandsteen 
onderscheidt." 

t de heer  VAN B S wel ooit eenige onder-
vinding van den n opgedaan ? e vraag stel 
ik my, wij l zyne uitspraak dienaangaande geheel onjuist is 
en ZEd. er  een oordeel over  velt, als ware hy' het Orakel 
van " 

e ondervinding is de beste leer  en my hierop basee-
reude, noodig ik ZEd. uit te gaan zien: 

lo. n n gebezigd voor  blokken, vlakke, 
geprofileerde en uitspringende banden aan gebouwen, onge-
veer  twinti g jaren oud, waarvan er  eenige vermeld zyn in 
mijn algemeen verspreiden prospectus." 

2o. e vlakke zandsteenbanden in de muren van het 
, Stadhouderskade No. 87 te Amsterdam, 

gebouwd in 1869 en den zandsteen, gebruikt voor  ongeveer 
20 jaren aan de . k te Aken." 

„ZEd . zal dan bevinden, dat de , inplaats van 
verweerd, harder  geworden is, dat de vlakke zandsteen-
banden van het e verweeren en dat de ver-
weerde zandsteen aan de . k te Aken door -
steen vervangen wordt." 

,.Verder  noodig ik ZEd. uit te gaan zien: den regenbak 
van 1.80 X 0-80 X 0.60, met randen van 0.12 , 
iu het n te , uit n gehouwen en 
die sedert negen jaren weerstand biedt aan de strengste 
koude, die aldaar  dikwyls 25 centigraden bereikt." 

e kunstwerken, gebouwd uit , sedert onheu-
gelijke tijden op de rivier  de Saulx." 
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n , gebru ik t voor  b ruggen en slu izen, onder 

direct i e van den heer s T , r  van 

den waterstaat te Channiont ." 

u , gebru ik t aan het kanaal van de e 

naar de S a ó ne - j - 3 0 00 8 ., waar hy voor tduren d aan 

afwisselende temperatuur is blootgesteld." 

n prospectus geeft attesten aan van den regenbak 

en (ie waterwerken. )" 

e volgende afschri f ten van attesten en br ieven zul len ver-

der de u i tspraak van den heer  V A N B S weer leggen:" 

(Vo lgen v ier  b r i even: van de archi tecten . S 

te A n t w e r p en en S S te A los t, die ve rk l a re n 

den n ja re n l a ng met goed gevo lg te hebben 

doen v e r w e l k e n; van Prof . . , die t rachten w i l 

hem te Weet ien in te voeren en van . , B a u-

gewerkmeis ter te k bi j , die om monsters en 

getu igschr i f ten vraagt .) 

Uhoewel de. nat ional i te i t in 't gebru ik van mater ia len 

dikwy' l s eene groote ro l speelt, dwepen s met den 

n (Fransen mater iaal ), waarvoor  bewijzen genoemd 

en wat nog meer bewezen word t door de + 2 00 . 

n gebez igd aan de nieuwe Gewerbeschule te n 

i n West fa len. e steen werd i n r u w e b lokken naar  A k e n 

verzonden, a ldaar  bewerkt en verder  g e r e ë x p e d i e e rd naar 

n in West fa len. 

N u v r a ag i k welk oordeel weegt het zwaarst, dat van 

. Bouwmeesters, mannen van prak t i j k en onderv ind ing, 

of wel dat van den heer  V A N B , die nog nooit 

een dennen heipaal heeft gezien? 

 A N  V A N . 

Brussel, den 2 t 1 8 9 3. 

O m later  niet in herha l ingen te verva l len zal i k my hier 

bepalen tot enkele aanteekeningen op bovenstaand s c l n y v e n; 

i n hoever di t be t rekk in g heeft op mijn e voordracht , z al 

later  van ze lf b l yken. 

e heer VAN  is b l i j kbaa r wat haast ig geweest; 

anders zou hy', a lvorens zyn schri jven aan de openbaarheid 

pri j s te geven, zeker  gezorgd hebben beter  beslagen ten 

ys te komen. 

 steen is zandsteen, w a a r v an de kor re l s door een 

ka l kach t i g b indmiddel zyn aaneengehecht, zooals zy' by' leera-

zandsteen door een leeniaehtig, by'  k iezelzandsteen door een 

k ieze lach t ig b indmiddel zij n verbonden. V a u het eerste is de 

zandsteen van e een voorbeeld, van het tweede 

di e v an Ben the im, van het derde die van Bol lendorf enz. 

By' al le zi j n de kor re l s voornamel i j k van kwartszand af-

komst ig, doch er  kunnen onk verschi l lende andere minera len 

i n voorkomen. 

W a n n e er men een stukj e n in ve rdund 

zoutzuur  werpt , word t het b indmiddel daardoor  opgelost en 

men houdt een geraamte van zu iver  fijn  kwa r t szand over, 

dat by de minste a a n r a k i n g ui teenvalt. 

e n daarentegen is een kalksteen. '  bestaat 

u i t by'na zu ivere koo lzur e ka lk . '  lost i n ve rdund zout-

zuur  geheel en al op; er  b ly f t n iets v an over  dan een we in ig 

t roebel v lokk ig e stof. 

e proef k an e lk gemakkely 'k u i tvoeren. 

e n behoort tot de grofkalkgesteenten [Cal-
qua ires grossiers, Grobkalk), waa rvan tal van v a r i ë t e i t en 

voorkomen, de eene wat meer, de andere w at minder  poreus, 

doch geen van al le i n de verste ver t e den Belg ischen ha rd -

steen in d ichtheid, ha rdhe id en vasthe id nabi jkomende. 

T e oordeelen naar  hetgeen my' omtrent de vasthe id der 

grobkalkgesteenten is bekend geworden, wisselt deze af 

tusschen 50 en 4 00 . per 2 . ; die van den hardsteen 

l i g t tusschen 7 50 en 1 3 50 . per . 

t zu l k e verschi l lende cijfer s voor  oogen, d ient men er 
z ich voor  te wachten om verge l i j k ingen te maken tusschen 

ka lks teen en zandsteen i n het a lgemeen; maar  bovendien 

i s onder de zandsteenen het versch il i n soort en qualiteit 

n iet minder  groot. E e ne en dezelfde soort, j a eene en de/.elfde 

steengroef k an u i tmuntend en zeer  slecht mater iaal bevatten. 

m zou het zoo wensche lyk zyn, indien onze buuw. 
meesters z ich i n de steengroeven ze lf persoonl i jk bekend 

konden maken met den aard en de l i g g i n g der  gesteenten. 

t de meesten daartoe niet i n de gelegenheid zyn, is hun 

waar l i j k niet euvel te duiden, maar van een koopman in 

steen m ag men dunk t mij  eischen, dat hij  eene grondige 

kennis bezit te van het mater iaa l, waar i n hy handel drijft , 

 a l thans oppe rv l akk i g bekend zy met dat zy'ner  mcd,.din. 

gers. e het i n di t opzicht met den heer v.  ge-

steld is, moge e lk lezer  voor  z ich ze lf u i tmaken. 

Voorbeelden van ve rweerden zandsteen zou i k zelf ook 

kunnen aanwyzen, doch deze bewi jzen niets tegen het mate-

r i a a l i n het a lgemeen. n is tegen de grofkalk -

gesteenten het algemeene bezwaar op te Werpen, dat het 

mineraa l , waaru i t zy zij n opgebouwd, oplosbaar is i n kool. 

zuur - en ani inoniakhondend water, een bezwaar dat, met 

het oog op hunne poreusheid, n iet op te heffen is door een 

g lad en d icht opperv lak, zooals bij  den hardsteen, welke 

laatste behalve door  zijn e groote (l ichtheid ook nog door 

de vet t ighe id van de bi tumineuze stoffen, waarmede hij  is 

doordrongen, we in ig va tbaarhe id bezit 0111 wa ter in zich 

op te nemen. 

t het oog op ons vocht ig en wisse lva l l ig k l imaa t zon 

i k te minder  du rven ver t rouwen op de weervastheid der 

gvofkalkgesteenten. n den afdru k mijner  voordracht zal 

men een paar  voorbeelden aantreffen, die my i n mijn e meening 

daaromtrent hebben vers terk t . 

t ve rband tusschen den n en het slot 

van des heeren v. S br ie t zal voor den Jezer  zeker 

moeiely'k te ontdekken zyn. k wensch er  niet vele woorden 

aan te versp i l len. A l l een een v e r z o e k: t de heer VAN 

 in de gelegenheid zyn my van een of ander  werk 

een paar  werkel i j k dennen (geen vuren of grenen) paal-einden, 

l iefst ongeveer 1 . lang, aan het adres der  Polytechnische 

school te t te doen toekomen, dan zal hy' my daarmede 

zeer  verp l ichten en heb ik er  gaarne de v racht voor  over. 

J . A . V A N . 

. 

Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

G 20 . 

A m b t Vo l lcn l iov e (Ov.) 11 uur . Aan liet huis de Noorde: 

het maken van een nieuw toevocrkunaal voor het stoomgemaal 

van den Barsbekerbinnenpolder. 

Arnhem. 2 uur . i)e directeur  der  gemecutegasfabriek, ten kantors 

der labriek : liet maken vau fuudeeringec voor  nieuwe vuren 

in de voorstokerij  van de gemeente-gasfabriek. Begr. f 8766. 

E m m en ) 11 uur . t bestuur  der  op te richten coöperat ieve 

stoom-zuivelfabrick met molen te Noordbarge, ia hel hotel Groo' lm" ' 

het houweu en leveren vau een fabrieksgebouw, met schoorsteen, 

fundeeringen en verder  daarmede iu verband staande werken, l l , i n 

het Oranjekanaal te Noordbarge. Bilj . inz. uiterl . 19 , bij 

den voorz. van bet bestuur te Westenesch. , 

Emmeu. 5 uur . r  den WclEde lGcb. r  J. Oosting. ' , e l 

hotel Wielens: het bouwen van een beerenhuis met levering a e 

benoodige materialen, verfwerk enz. op eeu vri j  terrein uldaa

aanw. 'smorg. 9 uur . 

G o r i i i c l i c m . 8 uur . t gemeentebestuur: het verbouwen cn 

mcubileeren van een lokaal der  school voor  lager  onderwi j » " P 

Gedempte . Bestek en teekening verkrijgbaa r » 1 U l 

tea rnndhuizc. . bij  den gemeente-architect. 

l ) vi. 21 . 
Paventer. 11 uur . e kapitein eerstaanwijzend ingenieur 

iet genie, h e t hotel de : het iuriebten van de ls ie ver. 

dieping v a n ' l e t arseuaal te r tot magazijn van gedepo-

neerde0 kleeding eu het bouwen vnu eene loods tot berging van 

genie-materieel, o n ï er het beheer  der  genie te Zutphen. Begr. f 2400. 

"Enschede. 12 uur . e W e l E d. heer  f. Ter e Ezn., in het 

toffieli" ^  vnn den heer A . Wevers: het verbouwen van een woon. 

buis™» de e straat met verdere bijbehoorende werken, 

gauw. 's morg. 9 uur . 

Oroningcn. 12 uur . t prov. bestuur: het maken van ecu 

paar  rescue binnenebdeuren in de buiteusluis en een paar  boven-

deuren iu sluis 2 van het Ecmskanaal. 

. 2 uur e genie te Nijmegen, op het bureau der 

genie op den : liet verbeteren van de schietbanen 

l e , onder  liet beheer der  genie te Nijmegen. 

Botterdam. 1 uur . t gemeentebestuur: het maken vuu deu 

onderbouw der  le vernieuwen Scheluweburg, roet aansluitende 

taai- eu vleugelmureu. 

Sieuwer  Amstel (N. ) 12 uur . liet gemeentebestuur: bet be. 

straten van een rijwe g over eeu gedeelte der  Nieuwe Weteringkade. 

. worden gegeven door  liet hoofd van publieke werken. 

Si l ïc i ld e ) 2 uur . t . . Parochiaal r  vau 

den 11. , in liet hotel k aldaar: liet afbreken der 

beslaande eu bet bouwen eener  nieuwe toren aan de kerk dier 

parochie met bijbehoorende werken. 

Wedde (Grou.) 11 uur . t gemeentebestuur: het verven der 

schoolmeuheleii iu de openbare lagere scholen te Wedde eu Blijliam , 

«oor*, ter  le/.ing op hel gemeentesecretarie. 

G 22 . 

Amsterdam. 11 uur . e lieer J . , in het American , 

e Plein: hel bouwen van eeu winkelhuis met magazijnen, 

op liet terrein van de te amoveereu perceelen Nieuwenilij k 47 en 

49, hoek . 

Bergen up / o o m. u uur . e geuie, in het koffiehuis de , 

op de Groote : hei maken van een sleenen wachthuis op 

het terrein k iu de l'ot aldaar, begr. f 900, onder  beheer 

Jer geuie aldaar, mij . iuz. 21 , nam. 3 uur , O  liet bureel 

der genie, 1'otterstraat. . op genoemd bureel. 

's-ljravcnhuge. 11 uur . t ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid: de verbetering van eenige uitwegen op deu weste-

lijken dij k van het kanaal, tusschen Nigteveoht en den Zeylweg 

(gem. , behoorendc tot de werken voor den aanleg van 

een kanaal ter  verbindin g van Amsterdam met de , begr. 

f 8000. 

VUruvc i ihage. 1) uur . t ministeri e vnn waterstaat, handel 

ea nijverheid: het bouwen van eene sluiswachterswoiiiiig met 

bergplaats bij  de schutsluis op de omgelegde Froostweteriiig achter 

den westelijken kanaaldij k onder de gemeente , behoorendc 

t de werken voor den aanleg van een kanaal ter  verbindin g van 

Amsterdam met de . Begr. f 5020. 

U 28 . 

e ts lu is. 10 uur . e genie, op liet bureel: het bouwen 

' au eene waterplaats bij  de kazerne deu e te Brielle, ouder 

Weer der  genie te . Begr. f 10Ó0, bestek iu het 

koffiehuis van . J . van licence te Briell e en in die van . J . van 

en Berg cu G r u s c h é - d en l iarto g te s en voorwaarden 

'etkrijghaa r  bij  dc fortificatie-opzichter s te Briell e en te , 

'"  inz. uiterlij k 22 , nm. 3 ure, in l . aau gen. bureel. 

G 24 . 

'a-tiraveiihage. 1 . uur . t ministeri e van waterstaat, handel 
nijverheid : den bouw van een post- en telegraafgebouw met 

™jCte„r s«-o„iu g te . Begr. f 73900. 

? * e l ° (Ov.) 2 uur . e architect J . v. d. Goot, iu het 

t e || " " s '" O J . W . van Wezel aau den Enschedescbeu straatweg 

een '  V a ö w e ? e * * e Q ' i e e r ^ "  ï - ' i d e m a n : het bouwen van 
dubbel heerenhuis aan den Euschedesclicn straatweg te , 

"'»  smorg. 12 uur . 

G 25 . 
op ^ l d " o r n ' 10 uur . e genie in het hotel r  (Schimmel) 

n̂ 'jnb a j . . " r ' ! e ? ' t t aldaar: het doen van voorzieningen aan den 

tain i ' binnen de batteri j  nabij  de Spees, onder  beheer der 

4s»i
 s ï "  f a 3 B ( l 1 B" nw- ' tmare-

»»«ns | m "  10 uur . e genie op het bureel -

dak " * c , l t "o . 1): l . het vernieuwen van het gegolfd plaatijzeren 

f 5 f ,
0 v * > "  <*e stallen van de cavaleriekazerne aldaar, begr. 

het inrichte n van een zolder in de kazerne Oranje . 

7750, 

?«is»u 
Beg'-"f 8 Q 0

A m , t e r < ' " n '  ' ° '  bergplaats voor  wapens en ledergoed. 

r  Arendskerk» (Zeel.) 2 uur . e heer W . J . van , 

op de holste ie bewoond door J . en . de Jonge; het doen van 

eenige vernieuwingen van de aldaar  aanwezige gebouwen. 

G 27 . 

A m s t e r d a m. 1.30 uur . e di rectie der . n Spoorweg-

maatschappij, in het centraal personenstation, bestek no. 553: het 

uitvoeren van onderhoudswerken op dc spoorwegen Uitgeest— 

Ams'erdani , Zaandam—Enkhuizen, k en . 

den—Stavorej, in 4 perc., begr. f 37,250. k no. 555: het 

uitvoeren van onderhoudswerken op de spoorwegen Amsterdam— 

, Schiedam , iu  perc, begr. . Bestek 

uo. 551»: net uitvoeren v«n onderhoudswerken op de spoorwegen 

Eist— , t en N i j -

, in 5 pcrcielen. Begr. f 23.350. 

Amers foo r t . 11 nut. t gemeentebestuur: het bouwen van een 

school met gymnastieklokaal, met eene kamer voor het hoofd rler 

school, nan ile t aldaar 

A r n h e m . U uur. t bestuur van het St. Eliz.beth's-Gasthuis, 

in het koffiehuis van den ht-er u aan dc : het 

bouwen van eeu gedeelte v«n het Gasthuis, op een terrei n gelegen 

aan den Utreclltsohen straatweg. 

C o r u j u m (Fr. ) e architect F. Biouwer, ten zijnen huize: het 

afbreken van de oude bocrenhiiizinge o/d Oostrum, in gebruik bij 

11. Vlasman en het bouwen van eene nieuwe stelphuizinge opeen 

vri j  terrein aldaar. Aanw. 21 , nam.  uur . 

G 2S . 

e (Zeel.) 2 uur. e heer W . J . van , op de hofstede, 

bewoond door .1. J . dc Bruin e (vooiheen A . Zuidweg): het doen 

van eenige vernieuwing aan de. daar  aanwezige schuur. Aanw. 21 

, nam. 2 uur, bestek ter  inzage tusschen 81 e:i 28 . 

G 29 . 

' s -Gravenhage. 11 uur . t ministeri e van waterstaat, handel 

eu uijverheid : hel bouwen vau een dubbele dienstwoning bij  den 

stooniwatermolcii aau liet Noorderkanaal nabij s veer, behoo-

rende tot de wc.keh voor de verlegging van de uitmondin g der 

rivie r de , begr. '  S510. 

W o r n i c r (N. ) 11 nur . . gemeentebestuur: het verbouwen 

der ouderwijzerswonirg, benevens het bijbouwen van 2 nieuwe 

lokalen, gangen en privaten ; het leveren vau het meublement etc. 

G 30 . 

G o n d i i . 12 uur. t . . s tuur van deu . Joseph in 

het lokaal der . . : 1. liet bouwen van een 

hulppastorie tot later  te bestemmen . . Weeshuis; 8. bet bouwen 

van eeue pastorie. 

G 7 . 

. 10.30 uur . t ministeri e van waterstaat, 

handel eu nijverheid aan het. gebouw vau liet prov. bestuur: het 

maken van eene wisselplaats op de Zuid-Wil lemsvaart , prov. N. -Brab. 

Begr. f 3500. 

A F L O O  V A N . 

A r n h e m . t verrichten van en ige herstellingen cn vernieu-

wingen aan verschillende gemeentegebouwen en scholen, in 2 perc. 

n voor: perc. 1. G . J . u aldaar  voor f 5 ; perc. 

2. J . de r aldaar  voor f 3240. 

A u e. t bouwen van een wind-walcrmolcn, ten behoeve van 

het waterschap de Schanswetering. e . vnu d te 

Amb t g voor de begrootiugssom f 2700, gegund. 

A k k r u r a (Fr. ) t doen van cen vertimmerin g aan eene boeren-

huizinge te . e A . Schroot te Beetstcrzwaug voor f 1278. 

u op Zoom. 1. t ondeihoud der  wegen iu die gemeente, 
in 3 perceelen. Gegund perc. 1, aau A . de m voor f150; perc. 

8. aan C . Timmermans voor f 94; perc. 3. nnn . Schuurbiers 

voor f 60. 2. t onderhoud van het park , boulevard, en verdere 

beplantingen in die gemeente, in 3 perceelen. Gegund perc. l . a an 

P. A . C . o voor f 224; perc. 2. aan 11. van Oorschot voor 

f 85; perc. 3. aan P. J . Franken Czn. voor f 09. 3. t bouwen 

van eeu schoollokaal te Nieuw-Borgvliet. Gegund aan C . Verheul 

voor f 1484, allen aldaar. 

n (N. ) t maken van een stoomwasch-inrichting met 

woonhuis te Bussum. e . . F . r te n voor 

f 16,300. 

Cuyk (N. Br. ) t bouwen van een woonhuizing, met bijbouw 

met reserveering der  steenen. Niet gegund aan J . Geurts en . 

Bulkens te Gassel voor f 3412. 
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. t bouwen vnn een ijzermagazijn, voor  de firma  J . 

W . Wijnald y aldaar. Gegund aan B. v. d. Wor p voor  f13.162. 

u (Fr. ) e vernieuwing van de draaibru g te . 

Gegund aan . s en . Sterk te Oostenneer  voor  f2057. 

tiorinchem. t jaarl . onderhond der  twee watermolens en overige 

polderwerkeu, voor  den polder  den Baune van Gorinchcai. (iegund 

nan A . S. t aldaar  voor  f 124. 

n (Fr. ) e restauratie van den gemeeute-toren. e 

voor  perc. 1. en 2., A . . d te Utrecht voor  f9276 en f 624. 

l e r s e ke (Zeel.) t bouwen eener  nieuwe school met 4 lokalen. 

Gegund aan W . Goeman aldaar  voor  f 4553. 

. e verbetering van de t bij  Franeker. 

e A . de Groot Czn. te m voor  f 02,695. 

i (N. Br. ) t bouwen eener  woniug met koetsbuis. Gegumi 

aan G. vau r  te Oss voor  f 5555. 

. t lichten en opbergen van de dubbele draai-

voetbrug en het maken en stellen van eene ijzeren lolbrn g U l ( r 

het binneuhoofd der  Westsluis te Ternruzen, met bet maken van 

toetreden tot de rolbrug . e de firma  Wolbers en s t e 

Amersfoort voor  f 13,792. 

O u d e r d e u d um (Gron). t amoveeren van de vaste bru g g > 

l te Onderdendam en het daarvoor  in de plaats tr.alcen 

eener  ijzeren draaibrug . e Ch. vun der  Veen te j 

voor  f 5787, niet gegund. 

Sc l i i nve ld ) t vergrooten en veranderen der  schoollo-

kalen. e . s te Puth-Schinuen voor  f 3920. 

T i l b u r g . t bouwen van eeu dubbele vergaderzaal met mag*, 

zijoen, ten dienste der  St. Vincenlius- en Elizabethvereoiiigin^ 

n voor: perc. 1. en 3., . s aldaar  voor  f 333J 

en f 5555 ; perc. 2. C. A . s aldaar  voor  f 2300. 

V l . st (Z. ) t onderhoud der  3 wipwatcrmolens voor  Gjaar. 

e W . T - van der  Wal te Bergambacht voor  f 3894, gegund, 

. 

^ middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwamvoriiiin g enz. 

Engelsche en e N 

VAN E N 

voor  l ig te , plafonds, enz. 
: t Bevan &  Sturge. 

: f &  Sühne. 

, - EN -
S T E E N E N. 

i8i ) . 

, , E 

en

i n v e r s c h i l l e n de dessins. 

, T 
N E 

. 

G 2 9 . 

e Portland-Cement-Fabriek 
VA N 

t e A m ü n e b n r g h i j  a tl . 

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 
- yoor  de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

. productie-vermogen der  Fabriek: 500.000 vaten per jaar. van 

u 1669. 
lUnjrazijiiliiiiiiler s in de vnoriiutiiiist e sleden. 

hoogste 
onderschei-

ding in den 
internatio-

nalen wed-
strijd , te 

Arnhem 1879. 
(32) 

Verdienste 

Offenbach 

A A. 
Eerste prjj s 

voor  uitmnn-
tend 

fabrikaat 

J 
T E 

. 
is er  geheel op ingericht om 

alle soorten van -

N met den me es ten 

spoed tot zeer billijk*' ]>rlJ' 

zen te leveren. 

d aanbevolen 

voor  het drukken van 

met daarbij  behoorende 

N 
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Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (21) 

S. , 

- en 
. 

k van H o u t b e r e i d i n g tegen . 
 in 

if, 
'16) 

N S , 

N e d e r l a n d s c he V e r z i n k f a b r i e k , 
VAN N &  Co. -

N 

E 

n o f n , 

, QEBOUWBN" , 
, , , , -

N voor tropische producten, E N voor Steenovens 
en , E N speciaal ter  vervanging van riet-
matten voor  steenovens, enz. in alle afmetingen en voor  alle doeleinden, opgesteld 
in ) of ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enkele dagen. , ook gegolfde . 
f f N en N worden opgemaakt voor  elk gevraagd 

doel. E S ter  bezichtiging. 
m9»f  op aanvraag franco en gratis. (58) 

W*W A G E N T E N . 

F. & . A. VA N . -

/'  1.75 per  >1 . | geheel gereed afgeleverd ƒ 2 . 70 per . 

E 
. 

, Stoomketel-en 
. 

F 
met G lang 50 . 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

- EN . 

n en lichte Smeëwerken. 
* « c e r t i f i c a a t van s 

e n B u r e a u V e r i t a s . 

N 
V O O

G , 
 Hendrikkade 14. 

Portland cement. 
Tras. 

. 
Natuurl . steen. 
Baksteen. 

. 
Verf . 

. balk en staafijzer) 

g tegen bederf. 

. N , 
, 

levert pasklaar  gekyaniseerd 
(rot - en zwam vrij ) (13) 

, Schuttingen. 

, , 
, enz. enz. 

DE LINT & , R . 
E N N°. 39 N .Z ., 

n van - en . 
(59) Vraag dessins enz. 

h 

en 

chemisch 

onderzoek 

van 

C h e m i s c h b e r e i d e 

, 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zy is gemakkelijk in het. gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne 
verkrjjgbaar . 

 A , 
(11) k . 

En ! En . 

V r a a g t p r i j s 
voor  Venster- en Spiegelglas 

in alle soorten. 

G e b o g en G l a s, etc. 
b i j 

. tl . , 
 O T T E  Al . (48) 

S p e c i a l i t e i t in h a r d g l a z e n S C H O O L B O R D E N , 

A. , 
T 131, , 

Venster- en Spiegelglas, 
N , 

S steeds , 2 
C  A S . 
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VERFWAREN , 
, Vernissen, 

voor - en , 

S 1 C A A ï \ , 

en .alle aanverwante artikelen. 

G,  & Co., 
T 132, (5) 

t 1 > A. . 

„JOSSON Sf Co." 
Y N

voor  Nederland en n 

A. E. , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: , Xieuwehaven No. 118. 
„ . A . E. ,

Simomstraat 74. (181 

DE GROEVEN 
VAÏ f 

J.
te Andernach a/d , 

leveren sedert 1851: (8) 

la Andernachsch e Tras 
en Trassteen , 

op strengste keur  verder: 

 - of ; -
N beste en goedkoop-

ste N voor  Tuinen, Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz 

J A P A N L A K V E R F , 
bet er  tegen de b u i t e n l u c ht bestand 
als vernis of olieverven. 

AIOLY N & Co., 
(57) . 

S T O O M C L A S S L I J P E R I J ^ ^ ^ 
en  voor  het ori inmenteereii  x & n ^ s ^ ^O  ̂ NA -

V E > S T E

SPIEGELELA S 
- en 

in wit en zwart . 

.  adres. 

Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt. 

u i t m u n t e n d fabrikaat en b i l l i j k e pr i j s . (29) 

ARCHITECTURA . F A B R I E K , 

. 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen 
Platen, , Scheggen, Trot -
toirtegels, Sineltkroeien, etc. 

n in den kortst niogelijken tjj d 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (17) 

, 
Prima kwaliteit , zeer  gevoelig, 

rol 1 X 10 r . . . f 6.-

„  0.75 X 10 r . . . f4 .-

Schrijf- en Teekenbehoeften, (56) 

t 2?, n . 

Sp iege l- en , 

Cathedraal-, , Geribd-, 
 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

W , 
, ,  en -

Gr A S. 

Geslepen en andere N en 

. 

G E B O G E N S en . 

- en Patrijspoortglazen. 
(25) . 

, ^ 

AÏÏ ë soorten van 

Z A G E N 
eu 

WERKTUIGE N 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijk * 

prijzen de Fabriek van 

, 
te n ) 

Gevestigd in 1822. <55) 

T Vraagde geïllustreerde P r Ö 8 0 0 ^ ' 
welke wij  U gratis en franco toeze 

H . 

A i l v e r t e n t l é m iu dit blad kusten ran 1—5 regels 

(0 ceiils- iedere regel meer  10 ceuts. Orooto letten naar 

plaatsruimte- l plaatsing wordt slechts tweemaal 

bereVcuJ. 

Uitgevers s 

. 

A l l >  in A opgenomen 

worden g r a t i n geplaatst in E , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, enz. 

J . A . V A N , . 

 BOUWEN. 

Over  dit onderwerp werd door  my te Amsterdam in de verga-

dering van het genootschap „Architectur a &  Amicitia "  van 15 

Februari jl . eene voordracht gehouden, waarvan ik op vereerend 

verzoek den inhoud hier  weergeef. r  het niet ter  zake 

afdoet of dit in geheel dezelfde bewoordingen geschiedt, zal 

ik iu dit opstel tegelijk mijne antwoorden op de na af-

loop der  voordracht tot my gerichte vragen inlasschen, 

alsook nog een paar  punten behandelen, die ik mondeling 

vergat aan te roeren. 

n kan in de onderdeelen van meening verschillen over 

hetgeen by het bouwen rationeel of niet is, doch allen 

zullen zich zeker  kunnen vereenigen met de twee volgende 

grondregels: 

1°. j  eiken bouw moet het streven zyn met de minste 

kosten de grootste sterkte en duurzaamheid te bereiken. 

ü°. t bestek moet naar de letter  uit te voeren zy'n. 

Betredende punt 1 zy opgemerkt, dat de schoonheid van 

iet werk hier  buiten beschouwing blyft . By rationeelen 

tonw in bedoelden zin zullen de meeste fondsen beschik-

baar blijven om het gebouw iu- en uitwendig zoo sierlij k 

mogelyk uit te dossen. 

n men zich dus by de beide bovenstaande stellingen 

neerleggen, eene andere vraag is of men zich in den regel 

daarnaar  gedraagt.  toetsen van sommige besteks-

topalingen zal menigmaal het tegendeel doen zien en zoo 

°°k de oplettende beschouwing van onderdeelen van uitge-
T o « de bouwwerken. 

Nemen wy het eerste het beste bestek ter  hand eu be-

nnen wij  met dit op te slaan op het artikel

lezen wy'  daar  „T o leveren en in te heien zoo en 

Zoveel dennen of masten heipalen", enz. 
Wie 

: 
onzer  heeft ooit een dennen heipaal gezien ? k niet. 

" e n ;'len — van de den, zilverden, (Tanne, Silbertaune, 

*  — komen hier  zelden of nooit in den 
tondel. e 

'"gevoerd, zyn voor  verreweg het meerendeel — 
»orden 

ik 

kaarsrechte heipalen, die uit d 

Ook 

«en 

1 0 , 1 haast durven zeggen zonder  uitzondering 

naam is niet volkomen juist ; beter is vachten, 

"aaru, die wel in den houthandel voorkomt, maar  dan 
z««r onbepaalde beteekenis. Vraagt men aan hout-

koopers „wa t is eigenlijk vuehtenhout", dan zal de een zeggen 

eene soort tusschen dennen en vuren in; een ander  meent 

dat het tusschen vuren en grenen in staat. n werkelijk -

heid is vuehten echter  niets anders dan het e 

 de  den, Abies exselsa) nu is de boom, 

die het hout bevat, dat wy vuren noemen. 

e mast- of pijnboom  syluestris) levert, het gre-

nenhout. u het h heet deze boom  of

 woordt Föhre vindt men ook in het Engelsch en de 

Noorscue talen terug als Fir  en Fyr  (spreekt uit fuur) . 

Gran is in 't Noorsch en Zweedsch de naam van het 

dennen en vuren en wel heet 't eerste Sölfgran enSilfver-

gran (Zilverden). n ouden tij d moeten de e zee-

lieden de namen grenen en vuren verwisseld hebben. -

heid zou het zyn deze fout nn te willen herstellen. t 

zou geene andere uitwerkin g hebben dan schromelijke ver-

warring . s dergelijks heeft in werkelijkheid met de 

e namen plaats gehad. e Zweedsche plantenkenner 

S (1707— 1778) gaf aan den pijnboom (grenen) 

den naam van  sylveslris, aan de vucht (vuren) dieu 

van  abies en aan de den (dennen), dien van

picea, wat pik of hars-den beteekent. e e natuur-

onderzoeker  (1741- 1786) vond de laatste benaming 

beter op het harsrykere vuren van toepassing en draaide 

de namen om. Vandaar dat men in de oudere leerboeken 

(zooals  V A N 'S S „  Burgerlijk e en militair e 

bouwkunde") voor  elke der  beide hoornen twee e 

namen vindt opgegeven, met die der  naamgevers erbi j . 

n is een eind gemaakt door  den Zwitserscben geleerde 

E (1778—1841), die de boonien herdoopte met de 

hiervoren het eerst opgegeven e namen. e van Pinus1 

sylvestris, boschpijnboom, voor  den pijnboom behield hij . e 

naam Abies exselsa (vuren) beteekent „hooge den", die van 

Abies pectinata voor  het dennen duidt op de kamvormige plaat-

sing der  naalden aan de twijgen,'waaidoor de zilverden 

zich onderscheidt. 

n den houthandel heeft de verwisseling der  namen 

grenen en vuren meermalen tot vergissingen geleid. T e g e n-

woordig worden in de correspondentie met het Noorden ter 

voorkoming daarvan gewoonlijk de Engelsche namen „re d 

wood"  en „  white wood"  gebezigd. n schijnt zelden 

of nooit vandaar te worden aangevoerd. 
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n meent vry algemeen, dat dennen- en vurenhout 

moeielijk van elkaar  te onderscheiden zijn. t is nietioo; 

zelfs aan de kleinste stukjes is het onderscheid duidelijk 

te zien. Wel schijnt de mogelijkheid niet te zn'n uitgesloten, 

dat dennen en vuchten, in een bosch door  elkaar  groeiende, 

met elkaar  bastaarden te kunnen vormen, doch dit zijn in 

elk geval botanische zeldzaamheden, welke hier  buiten verdere 

beschouwing kunnen blijven. 

Ons bestek verder  doorbladerende, geldt bjj  het bezaag-

de dennen fnndeeringhout en verder  overal, waar  voor  balk-

en kaphout de naam dennen wordt gebruikt, eveneens, dat 

daarvoor  nagenoeg zonder  uitzondering vuren wordt geleverd. 

s het fundeeringhont voortdurend onder  water  blijve, 

zoodat dit alle toetreding van lucht afsluit, is er  op het 

punt van duurzaamheid geen onderscheid aan te nemen 

tusschen de verschillende hier  te lande gebruikelijk e naald-

houtsoorten en kunnen deze alle geacht worden voldoende 

duurzaamheid te bezitten. 

Waar men met sterke ophooging van terrein en laag 

grondwater  te doen heeft, is het rationeel, ter  besparing 

van metselwerk, de fundeering hooger  aan te leggen en 

het hout, dat daartoe wordt gebezigd, te creosoteeren. n 

eischt voor  naaldhout gewoonlijk doordringing met 150 tot 

200 liter  creosootolie per 3 . e eisch is in zoover  niet 

met de werkelijkheid in overeenstemming, dat, als licht en 

zwaar  hout met elkaar  in den ketel gaan, bij  gelijke diepte 

van indringin g het lichtere met veel meer  creosootolie wordt 

bedeeld dan het zwaardere. Alleen als gemiddeld cijfer 

voor  vuchten paal- of balkhout en planken dooreen, is aan 

den eisch van 200 liter  creosootolie per . te voldoen. 

r  zou het eigenlijk zjjn de diepte van doordrin-

ging voor  te schrijven of wel de druk in atmosfeeren, welke 

gedurende een bepaald tijdper k in den persketel moet onder-

houden worden. r  bijzonderheden omtrent de eischen, 

die in dit opzicht gesteld kunnen worden, zouden tot te 

groote uitvoerigheid leiden. Alleen zg nog gewezen op de 

sterke vatbaarheid voor  doordringing met creosootolie van 

grenen spint en op de bijzondere voordeelen, die de gedeel-

telijk e creosooteering van palen volgens de methode van 

E aanbiedt, als zy voor  verreweg het grootste 

gedeelte hunner  lengte onder  water  komen. By deze wjjze 

van werken dringt namelijk de onder  druk verkeerende 

creosootolie de in den paal aanwezige vochten en lucht 

voor  zich uit en neemt de plaats daarvan in, terwij l bg 

de gewone creosoteering het welslagen der  bereiding voor 

een goed deel afhankelijk is van den staat van droogte 

van het hout en den graad der  luchtverdunning, die in 

den ketel wordt bereikt. t bezwaar, dat door  sommige 

tegen S methode wordt ingebracht, dat de 

hoeveelheid opgenomen olie daarbij  niet in cijfers is te 

brengen, weegt bij  nij j  niet zwaar, mits sterkte en tgd van 

druk behoorlijk worden gecontroleerd. 

Een belangrijk punt, waarmede in de bestekken nood-

zakelijk rekening dient te worden gehouden, is de invloed 

van ophooging van terrein op de vertakking der fundeering-

palen en wel in dien zin, dat de bepaling erin opgenomen 

worde, dat aan geen opgaand metselwerk mag begonnen 

worden, alvorens de ophooging van het terrein 

voltooid is. Waar de aard van het werk dit toelaat, nioet 

de ophooging en aanplemping aan het inheien der  p a|e n 

voorafgaan. Een sprekend voorbeeld van de noodzakelijkheid 

van dit laatste levert een geval nit mjjne eigen' practjj k 

de aanlegplaats voor  de groote vaart aan den 's Graven, 

deelschen djj k te t namelijk, waarbij , door  het 

inklinke n van aangeplempt zand, vier  tot een juk ver-

eenigde palen elk op zich zelf den grond in werden gezogen, 

de een b.v. 15 , de ander  8 . diep, zoodat rozeboutcn door 

den hoofdbalk heen werden getrokken en krammen uitge-

rukt . n gingen de diepte in, zonder  dat de palen 

de sterke beweging ervan konden volgen, zoodat de regels, 

waartegen de planken gespijkerd waren, aan splinters werden 

gewrongen. Verder  kunnen nog als voorbeelden van over-

eenkomstigen aard genoemd worden de verzakking van het 

nieuwe stationsgebouw te Schiedam en die van de over-

kapping op het station te Amsterdam, waarin de inklinkin g 

van den opgehoogden grond vermoedelijk een zeer  belangrijk 

aandeel heeft gehad. 

 voor de fundamenten. e fundamenten, ver 

zadigen zich, ingesloten als zg zyn door  grondwater  of 

vochtige aarde, met water; tegen het optrekken daarvan-

in de muren dient gewaakt te worden. Een feit is, dat 

harde goed doorbakken steen het minste water  opneemt. t 

het oog daarop was men een vyf-en-twintigtal jaren geleden 

in Twenthe zeer  gesteld op klinker s in het fondament; 

een trasraam als zoodanig scheen daar  toentertijd minder 

bekend te zgn. Eene scherpe tegenstelling daarmede vormde 

de vroegere; misschien ook nu en dan nog gebruikelijke 

manier  van werken in den , t enz. r  maakte 

men de fundamenten van bleek rood van de Waal in 

kalkmortel , maar  daarop een trasraam van harde klinkers 

in sterken trasmortel. Zulk gemeen bleek rood, als toen 

geregeld in den handel was, ontmoet men tegenwoordig 

zelden of nooit meer; het verweerde in den bodem, totdat 

het als klei met de spade afgestoken kon worden, zooals 

b.v. bleek, toen een mijner  kennissen, die een leiboom wild» 

planten, daartoe oniniddelgk langs zijn gevelmuur  een gut groef: 

maar  de steen bleef op zijne plaats in den bodem den last, 

die erop rustte, dragen. t draagvermogen van baksteen 

is dan ook in het algemeen, zelfs bij  de geringere soorten, 

meer  dan voldoende voor  de diensten, die er  iu liet werk 

van gevergd worden. Van Uselbovensteen b.v., eene soort 

die in den regel niet voor  werk, dat er  eenigszins op aan-

komt, wordt aangewend, zou men een schoorsteen kunnen 

bouwen van 550 . hoogte, zonder  dat er  vrees behoefd» 

te bestaan voor  verbrijzelin g in de onderlagen door  eigen 

zwaarte. 

g dunkt voor  fundamenten is het aangewezen materia11' 

boerengrauwe Waalsteen of gelijksoortige steen, Belgis* 

b.v., in slappen basterdtrasmortel. l van vette kalk> 

vooral , maar  liefst ook van schelpkalk, zou ik vo°r 

goed afgeschaft willen zien, niet enkel voor  fhndaineot"1' 

maar  ook voor  alle andere soorten van metselwerk. 
ia ' 

Om hiervan naar  behooren rekenschap te geven, » 

noodig eenige oogenblikken stil te staan bg de beschouw'11* 

25 t 1 8 9 ». . 

va» 
het beginsel der  versteening van luchtkalk tegenover 

,t van waterkalk, iets wat ook voor  den verderen opbouw 

van nut is. 

k of vette kalk versteent door  opname van 

koolzuur  uit de lucht door  het kalkhydraat , nadat dit eerst 

door  het water  van den mortel is opgelost, en vorming 

van koolzure kalk.  water  dient daarbij  enkel als ver-

voermiddel; telkens wanneer  er  koolzure kalk is gevormd, 

komt er  water  vri j  om opnieuw kalkhydraat op te lossen; 

dit neemt weder  koolzuur  op, enz. 

Zal de mortel tot in het hart hart versteenen, dan dient 

poreus te zgn, zoodat de lucht tot in zgn binnenste 

toegang heeft; anders vormt zich alleen op het oppervlak 

een dun laagje koolzure kalk, dat de lucht nog afsluit ook; 

daarachter  big ft de massa vocht en week en droogt op 

den langen duur  uit, zonder  dat er  versteening plaats heeft. 

Vette kalk, nat gebluscht, blgft in den kui l niet enkel jaren, 

maar zelfs eeuwen goed. Bg het afbreken van een kasteel 

in d vond men een minstens 300 jaren ouden 

kalkkuil . e bovenlaag was 5 . diep met koolzuur  ver-

zadigd, maar  de kalk daaronder  nog zoo goed als versch 

en volkomen bruikbaar . n 500 jaren oud metselwerk heb-

ben de scheikundigen nog onversteende kalk aangetroffen. 

Om poreus genoeg te zgn om eenigszins spoedig te kun-

nen versteenen, moeten in kalkmortel van vette kalk zeker 

3 of 4 deelen zand op 1 deel kalk aanwezig zgn en toch 

wordt zulke mortel in geen jaren zoo door  en door  hard 

en vast als een, die eenige, al is het ook nog zoo geringe 

hydraulicitei t bezit. 

Bjj  de versteening van hydraulische mortels namelijk is 

geen koolzuur  volstrekt noodig, hoewel bg verblgf in de 

lacht de medewerking van het koolzuur  niet alleen niet 

uitgesloten is, maar  zeer  tot de verharding medewerkt. 

Zoowel met het oog hierop als op het krimpen van den 

mortel, is scherp grof zand nutti g en dit geldt voor  alle 

- ook voor  pleistermortels. e versteening der  hydraulische 

mortels berust in hoofdzaak op de verbindingen, die tusschen 

de bestanddeelen van den mortel zelf worden gevormd, 

onder  medewerking van het water, dat ook zelf aan die 

verbindingen deel neemt. Verblgf in water  is daarbij  geens-

zins een volstrekt vereischte; het water, dat den mortel of 

net metselwerk omringt, is alleen in zoover  van gunstigen 

invloed, dat het verdamping van water  uit den mortel belet. 

Voor gewoon fnndamentwerk is een slappe basterdtras-

mortel van 2 kalk, 1 tras en 3 tot 5 zand (naar  gelang 
van de vetheid der  kalk) aan te bevelen; bg gebruik van 

Portland-cement kan hg' vervangen worden door  1 cement, 
2 vette kalk en 10 tot 12 zand. e laatste mortej 
Wo'dt al sedert jaren door  den architect J .  te 

botterdam voorgeschreven. Voor  fundamenten in waterige 

bodems versterke men de mortels respectievelijk tot 1 kalk, 
1 tras, 2 zand en 1 cement, 1 kalk, 6 tot 8 zand. 

[Slot volgt.) 

. 

Bet meest gebruikelijk e en goedkoopste y'zerlak wordt 

bereid door  asphalt in een ketel te smelten en er  onder  ge-

stadig omroeren zooveel gezuiverde petroleum by te doen, 

tot eene eruit genomen proef, na kond geworden te zgn, de 

verlangde taaiheid vertoont. 

Om schroeven en moeren en dergelijk klein goed te over-

trekken, maakt men ze warm, en doet ze in eene zeef van 

de soort, die voor  het indompelen in bjjtsels wordt gebruikt. 

e dompelt men ze in het asphaltlak, schudt ze 

daarna goed dooreen om het overstollige lak te verwijderen, 

werpt ze op een in een raam gespannen draadnet en droogt 

ze daarop in een moffel, die op tamelgk hooge temperatuur 

is verhit. 

t bekleeden met lak geschiedt ook dikwijl s in dien zin, 

dat men een draaibaren ijzeren trommel voor  twee derden 

met de kleine voorwerpen opvult en, na er  de noodige 

hoeveelheid lak overheen gegoten en den trommel dicht ge-

sloten te hebben, deze eenige honderden malen langzaam 

laat ronddraaien.  drogen geschiedt daarna als voren. Bg 

de laatstbeschreven manier  gaat er  minder  lak verloren; 

hoeveel men ervan op moet gieten, leert de ondervinding 

spoedig, lüj  beide manieren moet het lak dunner  vloeibaar 

zgn dan wanneer  het met den kwast wordt opgestreken. 

Een recept voor  een bijzonder  rekbaar  lak is het volgende: 

n een kolf lost men 100 deelen stukgestooten asphalt in 

150 deelen benzol onder  zachte verwarming op. p 

laat men bezinken, giet af en voegt er  6 deelen harde 

elemi- en 4 deelen copaïva-balsem bg, die te voren in een 

weinig benzol zgn opgelost; dan wordt het mengsel, voor 

zoover  noodig, nog met benzol verdund. Nog buigzamer 

wordt het lak door  toevoeging van eenige percenten in 

benzol opgelost caoutchouc, maar  het verliest daardoor iets 

aan glans. 

Een ander  goed lak wordt op de volgende wjjze verkre-

gen: 30 dln. e copal, 5 dln. Amerikaansche 

vuehtenhars, 5 dln. natuurlij k asphalt, 5 dln. teerasphalt, 

i dl. was en 1 dl. Venetiaansch terpentijn worden gesmol-

ten en door  omroeren innig met elkaar  vermengd. Of dit 

zoo is, ziet men daaraan dat het mengsel in een aaneen-

gesloten dikken straal van de spatel afloopt. Terwij l het 

nog warm is, doet men er  dan nog bg 2 dln. harsolie, 5 

gekookte lijnolie , 5 terpentijnoli e en eindelyk zooveel benzol 

(gewoonlijk 5 tot 7 dln) als noodig is om het lak goed 

uitstrjjkbaa r  te maken. 

 TEGENOVE
. 

n 1858 werd te Frankfor t aan de n een gedenktee-

ken opgericht voor , als uitvinder  der  boekdruk-

kunst. e hoofdgroep daarvan bestaat uit drie figuren in 

dubbel levensgrootte in koper, langs galvanoplastisehen weg 

neergeslagen, waaromheen acht zinnebeeldige figuren in ge-

goten zink. Eerstgenoemd materiaal heeft zich prachtig ge-

houden en langzamerhand gelijkmatig overdekt met een 

schoon en natuurlij k oxyde, „edel roest", zooals het bericht 

in het Centralblatl der Bauverwaltung luidt . 

n zyn de zinken beelden na een bestaan van 

nauwelijks 34 jaren reeds dermate ingevreten en gescheurd, 
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dat vernieuwing noodig scheen. t de gunstige ervaring, 

met de hoofdgroep opgedaan, heeft men niet geaarzeld om 

ook de beschadigde figuren te vervangen door  galvanoplas-

tisch neergeslagen koper en dit werk op te dragen aan de 

Galvanobronsfabriek te , eene flliaal  van de Wiirt -

tembergsche k te Geislingen. 

s dus de voorrang der  galyanoplastische techniek boven 

de zinkgieterjj  bewezen, aan den anderen kant is het nauwe-

lijk s twijfelachtig, dat hare producten gelijkstaan met ge-

goten koper, terwij l zy in goedkoopheid van prjj s boven dit 

laatste uitmunten. 

N N VOO . 

n den laatsten tij d worden door  Silezische glasfabrieken 

glazen buizen geleverd, besterad om de tot dusver  gebruikte 

ijzeren of steenen leidingbuizen te vervangen. n fabri -

ceert daar  glazen buizen van circa 0.50 . middellyn bij 

eene lengte van 1 tot 3 . 

S OVE . 
. 

(Verwijding naar boven). 

e qnestie der  verwijde schoorsteenen schijnt toch in Enge-

land al van ouderen datum te zijn dan ik aanvankelijk meende. 

s in het nummer van 7 Aug. 1861 van het bekende 

Engelsche tijdschrif t Chemical News verscheen reeds een 

opstel over den besten vorm van schoorsteenen, geschreven 

door  onzen landgenoot . . C. . 

n dit opstel werd een pleidooi geleverd ten gunste der 

verwijdin g naar  boven, en wel op grond van genomen proeven 

met gasvlammen, waarboven (als schoorsteenen) conische 

buizen werden geplaatst. j  was gebleken, dat de 

sterkste zuiging dan viel waar te nemen, als de buizen 

met de wjjdste opening naar  boven werden opgesteld. 

 Journal nam nog in 't zelfde jaar 

(1861) de beschouwingen van den heer  over. 

Tevens plaatste dit tijdschrif t tegelijkertij d van de hand 

van . G een artikeltje , waarin deze aantoonde 

uit de formule voor  de snelheid in den schoorsteen, in verband 

met die voor do doorsnede (welke afhankelijk van die 

snelheid is), dat daar, waar de snelheid 't grootst is, de 

doorsnede 't kleinst moet zyn en dit is . . . . aan den 

voet. Als voorbeeld van voordeelig werkende schoorsteenen, 

toen reeds naar dat begrip gebouwd, noemt hh"  die van de 

puddelovens der  ijzersmelterijen te w . 

e lengte-doorsnede van zulk een schoorsteen was bjj  't 

artikel gevoegd. 

e teekening gaf te zien vier  verdiepingen, die ieder  voor 

zich een cylinder  vormen en zóó op elkaar  geplaatst zyn, 

dat de wijdste de bovenste is. 

Ook de buitenomtrek was cylindrisch, niet conisch. 

Bjj  eene hoogte van . was de middellij n heneden 

0.53 . en aan de top 0.71 . 
e verwijdin g bedroeg alzoo  16 % . 

 2 t 1893. P. A. . 

N . 

. 

Apeldoorn, t 1893 

 Heer J . A . V A N B S te

Tot aanvulling van Uw oordeel over den . >i moge 

dienen, dat de nieuwe kerk to Apeldoorn nu al voor een ieder, die 

zien wil , 't bewijs levert, dat die steen — er  moest hier  naar ik meen 

lialf-hard e gebruikt worden — veel water  opzuigt niet alken, maar 

ook doorlaat, zoodat onder  alle voorspringende lijsten het metselwerk 

over  eenige, vier  tot zes lagen, met water  verzadigd is en bij  dc contre-

forten van den toren, waarvan de sprongen met n zijn af. 

gedekt, de voegen in de zijvlakken nu al uitvallen. 

Vooral kor t na eene regenbui is 't zeer  goed te zien, hoever 't water 

wel in 't metselwerk ingezogen wordt . Bepaald zorgbarend vertoont de 

fout zich onder de met n gedekte driehoekige overgangs. 

vlakken van 't vierkant tot 't achtkant aan de eindportalen; daar ter 

plaatse schijnt de muur (misschien doordat hij  daar  dunner is dan aan 

het eigenlijke kerkgebouw) bijn a tot aan 't plin t ingewaterd te zijn. 

Op plaatsen waar  bijn a geene zon komt, Noordoostzijde, is de . 

steen al tamelijk groen. X. 

Amsterdam, t 1893. 

 Heer J. A. V A N S te

Naar aanleiding van het schrijven van den heer  V A N , in 

het vorige No., deel ik U mede, dat twee onzer  voornaamste steen-

houwers ten dezent, die reeds veel in y hebben gewerkt, mij  dc 

verzekering hebben gegeven, dat in (én cn hetzelfde blok van y 

van middelbare afmeting, soms drie verschillende graden van vastheid 

voorkomen. e kan men nu op een dergelijk materiaal eenige stabili-

teit8-berekening maken ? 

t succes, dat de heer VAN \ V ; hier  aanvankelijk heeft verkregen, 

komt stellig alleen op rekening van zijne overbluffende reclame. Er be-

staat waarlij k geene reden voor  onze bouwmeesters om met een voor 

di t land betrekkelij k nieuw materiaal te experimenteeren, terwij l men 

hier  sedert eeuwen weet, wat goed en geschikt is voor ons klimaat en 

van de categorie waar y toe behoort, niet veel goeds kan berichten. 

U. 

N EN . 

A. A. te .  ge mij een goed

adres opgeven voor de plaatijzeren dakpannen, in No. 31 van 

Jaarg. V van de Ambachtsman, beschreven? 

Er zjjn my drie e adressen bekend: 

„Actiengesellschaft für  Verzinkerei und Eisen-Constiticiion, 

vormals J A C O B "  te . 

N te d . 

„Siegener Verzinkerei Actien-Gesellschaft"  te Geiswetd 

s Siegen in Westphalen.) 

Bü dit e drietal mag ik zeker de Nederlandsen* 

firma  V A N N &  Co. te t wel noemen. 
V . . . 

N. J . . S. te Schoonoord. Bestaat er eene alge-

meene wettelijke bepaling, waarbij verboden is, dat poorten, 

hekken of deuren in scheidingmuren of kort op een pubW1 

ken weg staande perceelen opendraaien over de mtbitrigt 

erven of publieke wegen ? 

Voor zoover  betreft scheidingmuren tusschen aangrenzen»' 

eigendommen, is volgens art. 692 van het burgerlij k * e t 

boek het zonder  toestemming van den betrokken bnuraian 

maken van openingen in zulk een muur op ricbzelf r 

verboden. s de muur geen gemeene muur, dan moge» d**" 8 

onder  zeer  beperkende bepalingen, vervat in art. 693 en 694 van 

hetzelfde wetboek, openingen hoog boven den grond aange-

bracht worden, doch openstaande ramen of deuren in geen 

geval. 

t hebben van over den openbaren weg openslaande 

deuren is in den regel in de gemeente-verordeningen ver-

boden, doch kan door het gemeentebestuur  worden toege-

staan tegen betaling van eene geringe jaarljjksch e retri -

butie, v. . . 

. 

Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

G 27 . 

Amsterdam. 12 uur . t gemeentebestuur: het veranderen van 

de vaste houten bru g over de m inertrekvaar t nabij  Sluier, 

dijk , iu eene houten ophaalbrug. 

Brniulsse (Zeel) c gemeentebouwmeester  P. Brouwer J« ., iu 

de herberg vau de wed. Cornelisse: het bouwen van tea nieuw 

woonhuis aldaar, bestek en teek. ter  inzage in genoemde herberg. 

E ibergeu ) 5 uur . e architect T . Broekhuizen te Neede, 

namens deu We lEd. heer  Q. E . [{. ter  Braak, iu het logemeut 

van . Wormeester: bet bouwen van eeu woonhuis, aanw. op 

den dag der  aanbesteding, nam. 3 uur . 

. e architecten g eu van deu Ban, in het café 
Brinkman : het verbouwen van het perceel uo. 36 aan de e 
beerstraat aldaar. 

G 28 . 

Breda. 11 uur . e genie, in het koffiehuis de Beurs van Breda: 

liet houwen van eene cantine, eeu reinigslokaal en een muur langs 

het terrein op het Nonneuveld te Breda, onder het beheer  der  geuie 

aldaar. Begr. f 4400. 

's-ttraveuhage. 11 uur . t ministeri e vnn marine: het maken 

en stellen van een ijzereu kustlichtoren aan den k van . 

Oroi i ingen , 12 uur . t prov. bestuur: het maken van eene 

beschoeiing met viertrappen ter  vervangiug van de bestuaude be-

schoeiing met dooiloopeude trapbemesteling daarachter  aan bet 

luidwesteiude der  haven in het p te Groningen; 2. het 

maken van 2 vakken walmuur aan het , ter  vervanging 

van p|. rn. 43 . stapelsteenglooiiug ten westen en 52 . ten 

oosten Ap^iugedam. 

. 1 uur . e architecten A . en J . A . G . van der  Steur, 

j» een der  lokalen der  vereeniging Weten en Werken, op de Ged. 

Oude Gracht : het bouwen van 75 woningen vo'ir  de c o ö p e r a t. 

oouwverceniging . 

Oude W e t e r i n g (Z. ) t bestuur der  Vereeniging de . 

«l i jke n kas: het bouwen van een pastorie aldaar. 

Utrecht . 2 uur . e maatschappij  tot exploitatie van staatsspoor-

wegen, iu het centraalbureau bij  de e , bestek no. 602: 

Jet maken eener  opzichterswoning met bijbehoorende werken op 

net station ; begr. f 5000. 

« e i s en (N. ) i a uur . e achitect A r u . A . . Bruning , iu het 

^»fe de Prins: het bouwen van e « ne kerk met toren, sacristie 

«n pastorie voor het kerkbestuur der  parochie van den  En-

gelmuudus. 

ipeh loorn . 1 uur . e architect Andr . van m Szn, namens 

«  WelBdelGeb. r . , in bet hotel van der  Bu rg ; 

°e amoveeren en weder  opbouwen van een dubbel hecrenhuis, 

P'egcu aan de t te Apeldoorn, sectie G no. 2230. 

k (Z. . 12 uur . t gemeentebestuur: het maken 

G 29 . 

van 
. regenbak enz., op bet terrein bij  de herv. kerk aldaar, 

. U uur . t ministeri e van : het maken 

van T  f u " d e e r i l l g v 0 0 r «en ijzeren kustlichttore n aan den k 

« r o ° - U e n h e t b o u w e n v a n e e n lichttore n aldaar. 
'»n \ i " J i e u :  8 u u r - e architect G. Nijbuis , in het koffiehuis 
liet b J '  E '  B o l r '  b u i t c n d e voormalige Steentilpoort: 

een t ° u v " ° eene behuizing met paardenstal en wageuhuis, op 
"raatl"''" '  bekend sectie C, uo. 4470 aan den Friesehen 
keer  r> e 8n*T m '  Q r ° u i u g e n , ten dienste en voor  rekening van den 

J "olt . 

toUcwSTu 2 u u r - e firma A - n j „  het Ca fé ï \ J . 
y- laeldersohe e tegenover de Beurs: het bouwen van 

een pakhuis met paardenstal, koetshuis en verdere aanhoorigheden, 

op het terrei n der  caco- en chocoladefabriek aan de zijde der 

, aanw. 'sinorg. 1'. uur . 

Sneek.  uur . e architect A. Beuuissen Troost , iu het koffiehuis 

de Nieuwe n van . de wed. : het bouweu van een 

heerenhuis aan den Stationsweg. 

Terbor g (Geld.) 1 uur . t bestuur van het waterschap « au 

den Ou.'e-l lsel ter  secretarie van het waterschap: de verbetering 

van den l van de bru g te n tot de fabrieks-

Strang te Terborg , met bijbehoorende werken, begr. f 88.SOO. 

G 30 . 

e (Ov.) 12 uur . Voor  rekening van den heer . . : 

het bouwen vau een w o o n h u i »; bestek ter  lezing bij  de wed. W . 

G . . 

'a-Graicnhage. 2 uur . t cemeentebcstuur: het bouwen eeuer 

openb. burgerschool met gymnastieklokaal en otderswijzerswoning, 

op een terrein gelegen aau de vau t aid. 

. 2 uur . t gemeentebestuur: het houwen van eene 

school voor  lager  onderwij s op een terrein bij  de Amsterdamsche 

Poort, benevens het maken en leveren van de voor die school 

bennodigde meubelen, iu twee perc, hill . iuz. uiterl . voor 12 uur . 

Pn t l on (Geld.) 10 30 uur . t gemeentebestuur, de uitbreidingen 

van de scholen te , Stcenenkamer eu Putten. 

G 1 . 

n (Ov.) 11 uur . B' j  11. Jansen, aan de Schalkhaar 

onder n : het afbreken van het bestaande huis en het 

bouwen van ecne nieuwe boerenwoning op het erve Waunii i k in 

de Buurtschap e onder . 

Utrecht . 2 uur . e archit . E . G . Wentink , in het hotel Centraal, 

tegenover het : het bouweu eener  hofstede 

met inestschuur  hooi- «u koorubergen op n onder 

Werkhoven, bewoond door A . Spithoven voor den n 

r . F W . C. P. Graaf van Bylandt te 's-Graveuhage. 

G 4 . 

. 1 uur . t gemeentebestuur: het verbouwen tot 

politiebureau met convnissariswoning van eene school aan de e 

Torcnstraat met een bovenhuis aan de Oppert . 

Utrecht . 2 uur . e maatschappij  to: exploitatie van staatsspoor-

wegen, aau het centraalbureau bij  de e , bestek no. 6 0i : 

het maken van het hoofdgebouw met daarmede in verbandstaande 

werken op het station Groningen; begr. f 264.900. 

G 5 . 

t (Zeel.) 4 uur . t gemeentebestuur: bet maken van 

een keiweg ter  verbindin g van de hoofdkom der  gemeente St. Jan 

Steen met den weg naar  Zuiddorp e nabij  dc hoofdkom der  gemeente 

, voor wat aangaat het gedeelte in die gemeente ter  lengte 

van 3260 , begr. f 2 /400. 

St. Jan Steen (Zeel.) 10 uur . t gemeentebestuur.: het maken 

van een g ter  verbindiu g var  de hoofdkom der  gemeente, 

met den weg naar  Zuiddorpe, nabij  do hoofkoin der  gemeente 

, voor wat aangaat het gedeelte iu de gemeente St. Jau 

Steen, ter  lengte van 4610 ; begr. f 37.455. 

G 6 , 

Goedereede (Z. ) 3 uur t gemeentebestuur: het bouwen van 

een post- en tclegraafgebouw aid.; bestek en teekening ter  secretarie 

ter  inzage, bestek a f 0.50 en teekening a f 1.50 verkrijgbaa r bij 

den architect J . van Bochove te Sommelsdijk; a a u ». 'sm. 10 uur . 

Vollenhove (Ov.) 12 uur . t bestuur van het waterschap 

Vollenhove, op het Stadhuis- het maken van een stroomduiker en 

afvoerkanaal. 

A F L O O  Y A N . 
Alkmaar . t bouwen eener  ambachtsschool. e J . van den 

Boogaard tc , voor f 12700. 

Amsterdam. t maken van dc noodige onderhouds fundeerings-

werken met ontgraving, enz., tot uitbreidiu g van de fabrieken in de 

Vogelwijkslaudeu tegenover  Amsterdam. e 1'. Schmidt en 

E . s aldaar  voor f 5291. 

Amsterdam. t maken van eene damsluis iu de t en 

van inlaatsluizen voor de polders Blokland en . e C . 

Bastiaansen te Bergen op Zoom f 112089 

FQnaart . t vergrooten en vernieuwen der  graanschuur en 

verdere werken op de hofstede Stadszicht gem. Willemstad e 

N. de Vos aldaar  voor f 4370. 

's-Gravenhage. t bouwen van een post- en telegraafkantoor 

te Tholen. e C . Verbraak te Wouw voor f16,916. 

's-Gravenhage, t bouwen van twee woningen voor  gehuwde 
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militairen , het maken van een ijzeren gebouwtje ter  oplegging ?an 

nat schietkatoen enz., aan den k van . e A . 

Torenvliet te m voor  8000. 

. t uitvoeren van ouderhoudswerken, vernieu-

wingen en herstellingen en het maken van rioleeringen en daarmede 

verband houdende werken in de strafgevangenis te . 

e J . . Stelwagen voor f 44,444. 

' g 'Grnvenhage. t bouwru van 2 paviljoens, van een woonhuis, 

van een lijkenhui s en van een smederij  met bijbehoorende werken 

op het landgoed Bloenien.laal ouder . e . de 

e te k voor f 59859. 

' n -Gruvcnhage. l iet maken en inhuugeu van een paar  ijzeren 

puntdeuren in het d der  rchutslui s te St. Andries. e 

Penn en Bauduiu te t voor f 5756. 

' s -Gravenhage. t doeu van verbouwingen aan de Academie 

van beeldende kurs'eo, aan het bureel van de openbare reinigin g 

aan de Varkeumark t en aau de n Ban de . 

e voor: perc. 1 eu 3, J . s voor f 4500 ei> f 1155; 

perc! 2 cn , W . P. Teeuwisse aldaar  voor f 1490 en f 7795. 

' s -Gravenhage. t bouwen van negen woonhuizen op het terrie a 

. e B. n aldaar  voor f 54,700. 

. t bouwei eener  school. e voor: -

selwerk, P. Jiskoot le t voor f 1314,80; Timmerwerk , 

. v. d. Griend te d voor f 1634; Verfwerk , B. A . t 

aldaar  voor f 447; . T, . Boele te k voor  f3047. 

' s - l l c r togcu l ioseh. t bouwen van eeoe woning voor het 

perceel bij  de Zui d Wil lemsvaart in Noordbrabant. e E . 

s te Weert voor f 2740. 

. t verbeteren van overwegen op de s militair e 

gronden van den , onder het beheer  der  genie 

aldaar. e J. Smit  te r voor f 299o. 

. t vergrooten van de gemeente-bewaarschool 

enz. e . v. d. e te n voor f 12839.— 

Nnnli lvtük . t verbouwen van een schoollokaal tot onderwij/. t. r g. 

woning. e voor  timmer- , metsel- en smidswerk, P. v. j . 

Voor t voor f 2971, voor  verfwerk , Wed. . Cats te k 

voor f 309. 

. t maken van een vredesprivaat bij  de kazerne Pro-

mers aldaar. e J. . van Asperen aldaar  voor f 2978. 

Nieu wer-Amstel. t bestraten van een rijwe g over  een gedeelte 

vun de Nieuwe Weteringkade. e C. Bos te , 

voor f 1297. 

Pnrmerend. t gedeeltelijk verbouwen van het achterperceel 

wij k E no. 24. e J. de Vrie s aldaar voor f 1783. 

Botterdam. t makeu van den onderbouw der te vernieuwen 

Scheluwebrug met aansluitende kaaimuren e A . s 

te Botterdam f 57360.— 

. t maken, leveren en si ellen van den bovenbouw 

der te vernieuwen Scneluwebrug. e de j  de Prins vau 

Oranj e te 's-Gravenhage voor f 54334, het maken, leveren en stellen 

van vier  stel hydraulische machine tot beweging van de 'Scheluwe-

brug. e S o c i e té Anoi yme de Biouffould te Chatelinc vnor 

f 14900; voor  beide perceelen samen e dezelfde Societé 

Anonyme voor f 69300.— 

h l o t e r d y k . t maken van grondstijgers. e B. r 

te Sloten voor f 9247. 

Voorbur g (Z. ) t bouwen van een wachthuis. e B. 

r  aldaar  voor f 7084. 

. 

E 

Van de l & Wickop, 
, 

' l i i l S u l E . 
volkomen gelijk aan Na tuurs teen en 

uitsluitend door  steenhouwers bewerkt. 

n voorraad: 
, NEUTEN, -

TEN , , GOOTSTEENEN, 
, , 

N voor  seheidingen en hekwerk, 
, enz. 

Fabriek en : -
. 

All e soorten van 

Z A G E N 
BB 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Special i teit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

Gevestigd in  (55) 

 Vraagde geïllustreerde Prijscourant 
welke wy U gratia en franco toezenden. 

, 

. 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Blokken, Scheggen, Trot -
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogelgken tyd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (17) 

Spiege l- en , 

. , 
Cathedraal-, , Geribd-. 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

W , 

, . -  \ .  en -

O , A S . 

. 
Geslepen en andere N en 

. 

G E B O G E N S en . 

- en Patri jspoortglazen. 

(25) . 

, . 

op g  Apri l a.s. des middags 
ten 12 ure, van: 

t bouwen van 5 -
zen aan het n op 

d te -
venhage. 

Bestek en teekeningen zijn vanaf 
Woensdag 29 t op franco aanvrage, 
tegen betaling van f 2.50, verkrijgbaar 
aan het bureau van den architect J. J-
VA N , Elandstraat nr. 
48 te 's-Gravenhage. 

Nadere inlichtingen geeft de archiiect 
voornoemd. 

D E L I N T & G ' , R . 
E N N°. 39 Ni , 

n van - en . 
(59) Vraag dessins enz. 

J A P A N L A K V E R F , 
bet er  tegen de b u i t e n l u c ht bestand 

als vernis of olieverven. 

N & Co., 
(57) -

„JOSSON # Co." 
( >F

voor  Nederland en n 

A. E. , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: , Nieuwehaven No. 118 

T , A . E. ,
Simomstraat 74. (18) 

. . 

Een bekwaam , 
gewoon zelfstandig te werken, zag zich 
gaarne spoedig geplaatst als 

O p z i c h t e r - T e e k e n a a r , 

liefst op een werk van eenig belang. 
Uitstekende referentiën ten dienste. 

Franco brieven, . B 35, aan het 
bureau dezer  Courant. 

*f*  Asphalt-

A s p h a l t - , 
buitengewoon stcvin. 

duurzaam en aanbevelingswaardig. 

A. W. , 
BEU El . am i (huitsculand) 

Agenten Nederland: (50) 

L . & E . E , Wormerveer. 

C h e m i s c h b e r e i d e 

. 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zy is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne 
verkrygbaar. 

, 
(11) k (Z.-ll. ) 

fl , 

9 bekroond op de tentoonstelling 

te Amsterdam 1883, 

N 

ft N 
^ ) V O O B (52) 

l - & , 
£ Vertegenwoordiger -.oor Nederland: 

r> A. Bleeker, . 

, 
volgens b e s t a a nd of op te geven 
p ro f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

. W.  & Co. 
te  (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courant op 

aanvraag gratis. (12) 

. 

, Stoomketel- en 
. 

F 
met G lang 50 . 

ombooten-, Bagger-en 
üpoorwegmateriaal. 

- EN . 

m
A. V  E . S , 

N EN S T A L EN , 
met c e r t i f i c a a t van s 

e "  B u r e a u V e r i t a s . 

uit de Chemische Fabriek van 

J. N & , 
(in vaten van  100 en 200 kil o 

en in blikken van 30 kilo.) 

is s teeds v o o r r a d i g b(j  en wordt 
sedert jaren voor de landsgebouwen, 
de genie, vele gemeenten en particulieren 
geleverd, door (24) 

. E NG , 
t 3:15. . 

e beste gasoiitwikkelcnde 

der  Wereld, met - en Zekcrheids-
sehroef, is veikrygbaar  onder  garan t ie. 

 dan 5000 stuks i n . 

X J A N S S E N S , 

. 
 VA N 

Zink - ,  Bouwartikefen. 

d e B o c k . d h C ° . , 

Veemkade , 33 en S3, Aooidwal 66, 
T . 

E N 
van F r a n s c h e, E n g e l s c he en e . 

A N en . 

 VAN N EN . 
Stoom - en . — . 

l in alle fijne . 
G E E N E E J 

Eng-elsch Teakhout, 
te leveren in bestek a f 210.—, aan platen a f 165.— . 

.Verder alle bestaande N geregeld in de -
zijnen aanwezig en bi l l i j k te koop. ( 3 7^ 
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, 

, Vei-nissen, 
9

voor - en , 

, . U k \ . 

en alle aanverwante artikelen. 

G,  $ Co., 
T 132, (5) 

S r F A >1. 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (21) 

S.
A

A. , 
T 131, , 

Venster- en Spiegelglas, 
N , 

S steeds , ü' 
. 

Portland-Cenient-Fatiriek 

Opgelicht 

1861. 

i 

N 

U 
b/.Uuiiiz. 

Opgericht 

1864. 

GREVE 'S 

t haar  beproefd en voortreffelij k 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin-
dend, onder  garantie van de grootste 
bindkracht , gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijk s meer  dan 450.000 
vaten. 

 - S 
voor  de Zu ide l i j k e Provinciën: 

J t o l 1 ! J l ï l l . 

Voor de Noorde l i j k e Provinciën: 

E B E E  & , 

, (60) 

N in 

l̂ irm a O. . Utrecht. 
is beter  dekkend, lljner , witter en beier 

klem-houdend dan eenig ander; 
is bekroond door  den Nederl. Schildersboiid, 

Tentoonstelling van e Schilderkunst, 
Arnhem 1881; attesten van ervaren schilder» 
uit alle oorden van ons land en daarbuiten, wor-
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van , Gemeente. 
Architecten en andere Autoriteite n in hunne 
bestekken voorgeschreven; 

wordt, tot waarborg van echtheid, zuiverheid 
en goed gewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket en F«. 
br  ieksuie rk , welke allen wettig zij  n gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur  geleverd, des-
verlangd met certificaat van oorsprong. 

n leze de waardeerende artikels over  dit t in het „ \ T . v. d. " 
dd. 31 Jan. 1887; in de - en "  dd. 1 i 1887; in de 

"  dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de „Schilder "  dd. 1 i 1889 ; in de 
„Opmerker "  dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in de „ Ambachtsman"  dd. 8 
Febr.- 1890, en in het „Bouwkund i g Weekblad"  dd. 5 . 1891. (27) 
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 BOÜWEN. 

(Slot.) 

Wat het trasraam betreft, zyn klinker s het aangewezen 

eu algemeen gebruikelijk e materiaal. Zy worden gewoonlijk 

verwerkt in vetten sterken trasmortel; men moest daar 

nooit meer  kalk in verwerken dan half om half, om de 

grootste vastheid te bereiken, eer  nog iets meer  tras; doch 

half om half geeft gemak by de bereiding en is, waar het 

werk sterken trasmortel vordert, alleszins aan te bevelen, 

zoowel voor  schelp- als voor  steenkalk. h zulke sterk 

hydraulische mortels verwerke men liefst niet voor  metsel-

werk boven water. e mogelijkheid is namelijk niet uitge-

sloten, dat zy in de lucht door  gebrek aan water op den 

duur  ontaarden en hunne vastheid verliezen. By"  te vette 

mortels komt daarby dan nog de werking van het krimpen, 

waardoor de voegen losraken en mettertij d nitvriezen.' 

Voor het trasraam gebruike men daarom een sterken 

hsterd trasmortel van gelyke deelen kalk, tras en zand of, 

ingeval van Portlant-cement, niet minder  dan 3 zand op 1 

«ment met een weinig kalk, hoogstens ' / s deel e ge-

noemde trasmortel is nog volkomen waterdicht, aangezien 
n e t kaikdeeg volkomen de ruimten tusschen de traskorrels 
e i1 bik en tras te zamen de ruimten tusschen de zandkor-
rel« volkomen opvullen. n zoover  zou men hem dus gerust 

voor  waterdicht werk mogen gebruiken. t komt uiy' ook 

echter  niet noodzakelijk voor  om voor  den sterken trasmor-

' e' . die bjj  regenbakken en dergeljjk werk volkomen goed 
T»ldoet, een anderen mortel in de plaats te stellen. 

êer  afdoende tegen het optrekken van vocht in de 
l e n is afdekking van het tiasraain met eene laag glas 

T a n ongeveer 6 . dikte; doch wellicht nog meer  aan 
e ''«velen, hoewel hier te lande minder  bekend, zou eene 
a a« asphalt zyn. 

V o°r de opgaande buitenmuren kiest men in den regel 

gelijk- en schoonkleurig baksteenmateriaal en offert 
daarkjj 
heb  S 0" 1 8 ^ 6 1u a ' ' t e ' t a a n * e kienr op. t dit laatste 

'k meer  bepaald het oog op het gebruik van gevel-
Sranw 

van de Waal, dat uit het boerengrauw wordt ge-
sorteerd 

e n m qualiteit dan ook geenszins daarboven staat. 

Voot" 1^ ' i a U tJ°e^ ^ a r ^ 9 r a u w v a n ^ e W a a l  n l 0 e t » l t J U 

gevelmuren liefst niet verwerken. e steenen van pan-

klei, die sedert een twaalftal jaren in Friesland en aan de 

Waal worden gebakken, kunnen zeer  goed zijn. n ga 

daarby echter  vooral niet alleen af op den klank, want 

steen van vette klei gebakken heeft de eigenaardigheid van 

reeds helder te klinken, voordat hij  goed gaar  is. Zeer  sterk 

komt dit uit bij  den bleeken Groninger en den bonten 

Frieschen steen, beide de minste in hunne soort. j  pan-

kleisteen. evenals bij  dakpanneu, is eene hoogroode kleur 

een teeken van deugd en duidt, bleekheid op ongaarheid. 

Vyf Belgische steenen, in hoogheid van kleur  opklimmende, 

door  mij  uit een tas uitgezocht om ze op drakvastheid te 

beproeven, bleken ook in dien zin gelijkmatig te stijgen Even-

als by rooden pankleisteen, is ook bij  blauw gesmoorde 

hoogheid van kleur een bewijs van deugdelijkheid. 

Op het punt van verglaasden baksteen schijnen onze steen-

bakkers nog niet het ware gevonden te hebben. Althans 

ik herinner  mij  niet steenen gezien te hebben, die in het 

werk op den duur  geheel vry bleven van haarscheurtjes, 

en deze zyn m. i. hier  meer  dan ergens de voorboden van 

afspringen der  opperlaag. e gaarne ik dit materiaal, 

mits met mate toegepast, als sieriniddel in den gevel ook 

mag zien, zou ik het alsnog b. v. niet voor  rollagen, dek-

ljjsten enz. durven aanbevelen. 

e metselspecie, die voor  buitenmuren verwerkt wordt, 

is nagenoeg zonder  uitzondering te vet. r  meer  zand 

door den mortel te mengen krijg t men droger  maren, is 

eer van het uitslaan af eu bespaart nog geld bovendien. 

e hierboven voor de fundamenten aanbevolen slappe 

basterdtrasmortel is mij  bjj  ervaring gebleken voor  opgaand 

muurwerk uitmuntend te zyn. 

Waar de fondsen ervoor  beschikbaar  zyn, werken velen, 

om de droogte binnen het gebouw te bevorderen, gaarne 

met spouwmuren, in dien zin, dat binnen den eigenlijken 

buitenmuur  met 5 tot 6 . tnsscheniuimte nog een '/., 

steensmuur  wordt opgetrokken, hier en daar 't zy met 

doorgaande kop-lagen, 't zy met enkele verspreide uitsteken-

de koppen of ook enkel met haakankers met deu buitenmuur 

verbonden. t is goed en wel, mits men den halfsteens-

muur niet op zich zelf zoo vochtig bouwt, dat hjj  eer 

vochtiiaubrengend dan vochtkeerend werkt. Aanleiding tot 

deze laatste opmerking vond ik in de bezichtiging van een 

paar in de laatste jaren in den omtrek van t gebonwde 
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kerken, waar  men spouwmaren heeft gemaakt uit Sibbersteen 

nit de buurt van t in zeer  vetten kalkmortel . Eene 

daarvan bezocht ik een paar  jaren na hare voltooiing en 

vernam toen van iemand, die aan de kerk was verbonden, 

dat wegens te groote vochtigheid het orgel er  nog niet in 

opgesteld kon worden. t verbaasde ray te meer, omdat 

ik indertyd zelf eene kerk heb gebouwd by een bestaanden 

toren, waartegen het orgel was aangebracht; de kerk werd 

dus als het ware om het orgel heen gebouwd, zonder  dat 

dit er  het minste nadeel van ondervond. By een bezoek 

aan de toen in aanbouw zy'nde tweede kerk werd de hiervo-

ren genoemde oorzaak der  bijzondere vochtigheid my duidelijk . 

Voor  spouwmuren is de drijfsteen van den n een niet 

te verwerpen materiaal, doch eenvoudiger  en beter  schynt 

het mij  toe de spouw te vervangen door  achterlagen van 

hollen baksteen, ter  dikte van 1 en '/ „  steen, in het verband 

inet den vollen steen gemetseld. Een 1 '/., steens muur, 

aldus voor  de helft in vollen en voor  de wederhelft in 

hollen steen gemetseld, beantwoordt in alle opzichten beter 

aan het doel dan een spouwmuur en de holle steen heeft 

nog het bijzondere voordeel van den by hydraulischen mortet 

niet te vermijden tijdelijke n uitslag by het droog worden 

in zyne holten, in plaats van aan de oppervlakte af te zetten. 

t de holle baksteen niet reeds lang veel meer  algemeen 

ingang heeft gevonden, ligt vermoedelijk in de concurrentie 

die hein de goedkoopere drijfsteen aandoet. 

Wat het gebruik van natuursteen betreft, komt het my 

raadzaam voor  alles wat laag by den grond is, iu. a. w. 

aan onmiddellijk e beschadiging door  ruwheid, baldadigheid 

enz. blootstaat, uit geen zachteren steen samen te stellen 

dan hardsteen of des noods Weserzandsteen. r  boven 

den grond hebben wy eene ruime keus van verschillende 

zandsteensoorten ter  onzer  beschikking ; leuciettuf steen is ook 

een zeer  deugdelijke en duurzame bouwsteen, die voor  op-

gaand werk eene alleszins voldoende vastheid bezit. (*) n 

de meestal vri j  poreuze  kalksteenen (calcaires 

grossiers) daarentegen heb ik zeer  weinig vertrouwen, al 

moge ook de eene soort beter  zijn dan de andere. Afschrik -

wekkende voorbeelden van het gebruik daarvan zyn de 

beurs te Brussel, die byna onmiddellijk na hare voltooiing 

geverfd moest worden om den steen voor  verweeren te be-

hoeden, en de watertoren te Scheveniugen, waaraan de Fran-

sche steen (Banc royal) binnen een drietal jaren na den 

bouw weggehouwen en door  ceinentsteen vervangen werd. 

r  ter  plaatse acht ik het niet te onpas met een enkel 

woord te wyzen op het ondoelmatige gebruik van polystbare, 

d. i. glad wordende gesteenten voor  stoepen, trottoirbanden, 

traptreden, dekzerken op kaai- en sluismuren, enz. n eene 

(*) Vastheid is niet hetzelfde als hardheid, doch waar  het te 

doen is om tegen afstootea van hoeken, enz. gevrijwaard tc zijn , mag 

de eerste voorzeker  wel als maatstaf voor  do laatste gelden. Ter 

vergelijkin g kunnen de volgende cijfer s hier  van nut zijn : 

u 744—1343, e Weserzandsteen 570—9E9, Obern-

kirchnc r  C35—901, Benlheiuier  310—550, e 28S—468, 

r  335—345, f 170—200 . per i Fran -

sche kalksteen zelden veel meer  dan 100 , doch soms tot 400 toe-

Van de voetstukken van n op het perron van 

het station t zijn reeds een aantal hoeken afgestooten. 

statistiek worden opgemaakt van de groote en kleine ong«. 

lukken, die daarvan het gevolg zyn, de uitkomst zou — te 

oordeelen naar  hetgeen ik ten dezen opzichte zoo nu en 

dan heb opgemerkt — geloof ik, verbazend zijn. 

Toch verwerkt men tot dit doel altij d door  hardsteen en 

nu en dan ook Noorsch graniet. e trappen naar  de per. 

rons op het slechts enkele jaren geleden gebouwde station 

te. t zyn nu reeds glad geloopen. 

Voor  zulk werk is de basaltlava van Niedermendig en 

bijliggende plaatsen in den Eifel het doelmatigste materiaal. 

Alleen onbekendheid ermede en gehechtheid aan den ouden 

sleur  kunnen oorzaak zijn, dat deze steen ten onzent zoo 

weinig wordt gebruikt. j  is behoorlyk hard, onaantastbaar 

voor  het weder  en hecht bovendien uitmuntend aan de 

metselspecie, zoodat alle verankering overbodig is. Voor 

trottoirbanden wordt hij  hier  te lande, ineen ik, tot nog 

toe nergens gebruikt dan te Arnhem en te Zutfen. 

Ceinentsteen is als bouwsteen in het algemeen geens-

zins te verwerpen ; voor  rioolwerk , beerputten enz. is hij 

het aangewezen materiaal. n de gedaante van metselsteen 

kan hy' tegen den baksteen niet concurreeren. Vormstukken 

van inlandsen fabrikaat vertoonen byna algemeen het ge-

brek van zoogenaamde haarscheurtjes aan de oppervlakte. 

e zyn niet het gevolg van minder  goede qualiteit van 

het cement; by werkend ctunent gaat de geheele samenhang 

verloren; de oorzaak ervan ligt in het glad afpleisteren 

met mortel van enkel cement. Zij  kunnen worden voorkomen 

1". r  voor  het afwerken der  stukken een mengsel van 

gelijke deelen cement en zand te nemen: ter  bevordering 

der gladheid kan men in dit geval lij n zand bezigen. 

2°. r  er  door  eene zeef gelyke specie op te strooien 

als waaruit het stuk is gestampt; de daarin grovere steen-

tjes blyven dan op de zeef achter; het fijne goed wordt 

met het truweel in de holte gedrukt en eenigen tij d later, 

als de oppervlakte hard is geworden, wordt er  dunne cement-

bry ingeborsteld. Afpleisteren en schuren in Portland-cemeiitbri) 

zonder  zand kan alleen dan goed zyn, als het werk 

dadelyk na het binden daarvan onder  water  komt en blijft . 

Voorbeelden zyn by cementsteen aan te wijzen van ver-

lies aan samenhang door  aanwezigheid van verkeerde be-

standdeelen in de gebezigde kleurstoffen. 

Hydrozandsteen is een hier  te lande geheel nieuw mate-

riaal , waarvan de vastheid my echter  alleszins voldoende 

is gebleken, terwy'1 wat ik van de bereiding en vervaardiging 

ervan in de fabriek zelf heb kunnen waarnemen, wel geschikt 

is om er  eene goede verwachting van te hebben. Naar  '* 

vernam moet het materiaal ook volkomen voldaan hebben 

by bevriezingsproeven. 

Voor  binnenmuren kan men, mits zij  door  een g 'd tras-

raam tegen optrekking van vocht zyn gewaarborgd, met 

baksteen van geringe qualiteit volstaan. n en holle 

baksteen zijn hiervoor  ook zeer  aanbevelenswaardige m* 16 

rialen. Als mortel bezige men dezelfde, die bJervoren voor 

de buitenmuren zyn aanbevolen, met het maximum aan z»n ' 

Tras doet in binnenmuren volstrekt geen kwaad, al l i e e r s 

er ten dezen opzichte ook vri j  algemeen eene onbeste 

vrees daarvoor. Wat de oorzaak zou moeten zyn 
van 

mde 
de 

verwachte schadelijke gevolgen, het uitslaan van zouten, 

hondt by binnenmuren door  gebrek aan watertoevoer  binnen 

z e e r korten tij d op. 

Zoo hebben wij  dan de uittren overeind en kunnen ons 

gebouw onder  den kap gaan brengen. Welke construction 

en materialen daartoe de meest rationeele zyn, hangt geheel 

en al af van den aard en de bestemming van het gebouw, de 

omgeving en de plaatselijke gesteldheid. t gedeelte van den 

bouw kan hier  daarom gevoegelijk buiten beschouwing blyven 

k wensch nog enkele woorden te wyden aan het voegwerk 

en aan de getrokken lijstwerken in Portland-cementmortel. 

Op het punt van voegen kan ik my niet best vereenigen 

met de hier  te lande van oudsher  heerschende manier  van 

werken met verheven voegen. e manier  eischt eene plas-

tische taaie specie, die niet krimp t en spoedig vast genoeg 

wordt om tegen uitspoeling door  den regen gevrijwaard te 

zgn, vereischten, die grootendeels met elkaar  in stry'd zijn 

Vandaar dat men dikwijl s zy'ne toevlucht neemt tot meng-

sels, die meer  op het gebied der  stopverven dan op dat der 

mortels thuis behooren. Plat vol voegen in de magere specie, 

waarmede ik het metselwerk zou willen uitgevoerd zien, 

laat de eisch van schoon werk niet toe. r  wat zou er 

tegen kunnen zyn — vooral by aanwending van de tegen-

woordige kantige gevclsteenen — om een paar . ver-

diept te voegen, na op veeren gemetseld te hebben? Elke 

magere hydraulische mortel is dan als voegspecie te gebrui-

ken; door  de specie zoo droog mogelyk te verwerken, voor-

komt men gemakkelijk het bemorsen van de randen der  steenen 

en, door ze vast i n de voeg te drukken, het uitregenen; 

van krimpen en uitvriezen behoeft geen sprake meer  te zyn. 

Pleisterwerk aan gevels ziet men gelukkig veel minder 

dan een kwart eeuw geleden en eveneeus raken ook de 

getrokken Portland-cementlysten meer  en meer  nit den tyd. 

Gelukkig! s inziens li^ t in deii aard van het materiaal 

en de wjjze, waarop het althans hier  te lande verwerkt 

wordt, de noodzakelijkheid opgesloten van niet in stand te 

kunnen blijven; snelbindend cement cn vette mortel, anders 

hecht hy niet spoedig genoeg en bly'f t onder  de bewerking niet 

staan. Zulk sterk hydraulisch materiaal ontaardt mettertij d in de 

'ucht, in weerwil van de beste uitvoering, door  gebrek aan water: 

bet krimp t en laat los van het metselwerk, maar  blijf t soms 
a a"  groote stukken ziju samenhang behouden. t afvallen 

Un een groot stuk cementlyst van een ezelsrug van de 

Oude kei k te t tydens een storm, veroorzaakte verleden 

jaar  den dood van een voorbijganger. 

h afgescheiden van de bedoelde werking in hydraulische 

"tortels, maken de krimpscheiirtjes, die al dadelyk tydens 
o e t binden van den vetten mortel ontstaan, het werk dik-

*ll' » veel vroeger  onoogelijk. k kan te t gebouwen 
, a n deu allerlaatsten tij d aan te wyzen, waarvan de pleister-
e n n zoozeer  met een netwerk van scheurtjes zyn 

00rplüegd, dat men zich zelf onwillekeurig afvraagt: hoe 

t dit. alles nog zitten? Treedt men naderby, dan komt 

"k"  Üelit in verzoeking om zyn mes er  eens tusschen te 
steken ï 

e n , doch men wage zich niet daaraan, zoolang men er 
"iet tl 

a 0 ( | i ' den eigenaar  toe gemachtigd is. 

A's ooggetuigen ons mededeelen, dat in het buitenland, 

met name te Berlijn , wel degelijk duurzame bnitenpleister-

en lijstwerken, ook zelfs in kleuren worden uitgevoerd, 

dan kan dit alleen daardoor  verklaard worden, dat de werk-

lieden aldaar  beter  slag hebben van het omgaan met en de 

behandeling van magere pleisterspecie. 

t vermoeden ligt m. i. voor  de hand, dat de ten onzent 

bij  bouwmeesters, metselaars en stukadoors zoo algemeen 

heerschende voorliefde voor  vette specie te zoeken is in de 

schelpkalk onzer  voorouders, die, in ondoelmatige ovens 

onvolkomen gebrand, niet veel zand kon lijden, n den loop 

der eeuwen werd de kalk beter  en vetter  en er  kwam 

vettere steenkalk van over  de grenzen, maar  bleef men 

aan de gewoonte der  vaderen van weinig zand door  den 

mortel te mengen getrouw 

Ook in het binnenwerk van het gebouw is aanleiding 

te over  tot de vraag „bouwen wy rationeel ?" t zullen wij 

echter  voor  eene volgende gelegenheid bewaren, v. i>. . 

. 

A (resid. Cheribon, Java) 15 Febr. 1893. 

 Heer J. A. VAN S te

k heb mij  onlangs aangeschaft S ,.Berekening 
van kap- en brug-constructiën"  met 't oog op het examen 
voor  Architect in deze streken (bij  den Waterstaat), waar-
van de betrekkelijk e artikelen van 't programma
Staats-Cour. No. — 1887 luiden als volgt: 

c. „Begri p van de wijze, waarop de krachten werken in 
de tot verplaatsen van lasten bestemde werktuigen." 

ƒ. s van de wijze, waarop het draagvermogen 
van paalfundeeringen kan worden berekend en eenig begrip 
van de werking der  krachten in eenvoudige bouwconstructies." 

r  verschillende oorzaken ben ik niet in de gelegenheid 
geweest werktuigkunde te leeren en stuit daardoor  al 
by 't begin van genoemd werk op het niet begrijpen der 
formule voor  tie statische momenten. Zoudt n mij  een be-
knopt werkje kunnen opgeven, dat, om zoo te zeggen, als 
inleiding kan dienen voor  dat van ? S U een 
ander  werk (in 't ) als dat van  bekend, 
waarin de voor  my bestaande leemte niet is te vinden en 
dat U goed oordeelt, dan houd ik my voor  de mededeeling 
daarvau aanbevolen. 

By voorbaat myn dank. Vir dw. dr., 

W. , Opz. B. O. W. 

Jaren geleden heb ik in hetzelfde geval verkeerd als gij, 
van  niet voldoende te kunnen vatten. j  werd 
toen als voorbereiding aanbevolen. . S -
btult der "  Brunswyk G &  Sonx 1859. e 
beslommeringen van het practische leven hebben my echter 
weldra geen tyd meer  gelaten om mijzelf in deze richtin g 
verder  te ontwikkelen; vandaar  dat ik niet bevoegd ben 
om over  werken betreffende dit onderwerp een oordeel uit 
te spreken en my op dat van anderen moet verlaten. Er 
wordt my nu van geachte zijde aanbevolen . G. J. 

S k der "  1880 den g by 
. .1. , een beknopt werkje van > 1 bladz., dat 

mij  op het oog zeer  aantrekkelijk toeschijnt, en .
s van werktuigen"  1874 Arnhem bij . A. . 

Noor  het berekenen van het draagvermogen van heipalen 
heeft Prof. S in de „Waterbouwkunde"  van T 

en cons, le deel blz. 232 e. v. zeer  vernuftige berekenin-
gen gegeven, doch dit werk is voor  een gewoon mensen 
„  onbetaalbaar". V i . . 
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N EN . 

G. v. . te . Zou door lengte van tijd en druk 

gebruik het koolstofgehalte uit het staal gaan? 

Neen, liet koolstofgehalte kan alleen door  verbranding 

in de gloeihitte verminderen. h door  langdurige of 

herhaalde verwarming tot geringere hitte en zoo ook ten-

gevolge van trillinge n door  langdurig ot herhaald gebruik 

kunnen in y'zer en staal veranderingen in de structuur 

plaats grijpen, die het best te vergeleken zijn met die, welke 

door  koud hameren ontstaan. Pezig ijzer kan daardoor 

grofkorreli g worden; in staal kunnen er  spanningen door 

ontstaan, die later, in het werk, tot plotselinge breuk kun-

nen leiden, schijnbaar  zonder eenige oorzaak. Zwartgalligeu 

ondei de mannen van het vak hebben zelfs beweerd, dat 

al onze groote spoorwegbruggen na lengte van tij d tot in-

storten gedoemd zijn, tengevolge der  telkens en telkens 

weer  herhaalde trillinge n door het rijden der  treinen. 

Veeren van zwaai beladen wagens, die veel over  kei-

bestratingen rijden, zullen bn'na zeker  op den duur  zulke 

structuurveranderingen, gepaard inet brooswording, onder-

gaan. Van daar  dat zij  zich na lang gebruik soms plotse-

ling begeven, zonder  buitengewoon belast te zijn geweest. 

.  zend U eene prijscourant van ijzer en 

staal, waarop Bessemer- en  op 

f 925 per 100  genoteerd staan. Sa is mijne vraag, 

of hel koolstofgehalte geen invloed uitoefent op den prijs 

van het staal? 

Voor zoover ik weet — als ik het niet precies goed zeg 

zal de heer  wel zoo goed zgn het te verbete-

ren kan het koolstofgehalte op zich zelf niet van in-

vloed zjjn op den prijs . Om van gelijke grondstof in den-

zelfden Bessemer convertor  of denzelfden n 

staal van hooger  koolstofgehalte te krijgen, heeft men na-

melijk enkel wat meer  spiegelijzer  (koolstofrij k rnwijzer ) 

toetevoegen. wat de kosten weinig of niet kan opvoeren. 

e groote verschillen in prij s zjjn veel meer  het gevolg 

van de verschillende wijzen van bereiding en de zorg daar-

aan besteed. Zoo staat b.v. gegoten gereedschapstaai op 

dezelfde prijscourant genoteerd op f 6 0 .— per  1 00 . 

t staal wordt bjj  kleine hoeveelheden tegeljjk in gesloten 

kroezen gesmolten. Tot toelichting diene dat eene Bessemer 

peer eene lading van 4 0 00 tot  1 5 0 00 . ijzer  tegeljjk 

kan bevatten, een smeltkroes daarentegen slechts 17 tot 

23 ; te Sheffield heeft men .voor  elke twee kroezen een 

afzonderlijken vuurhaard. 

e vergelijking van de mij  door U toegezonden prijs-

courant met de maandelijksche prijslijs t van  &  Co. 

geeft mij  den indruk , dat er  ook hier  nog al wat aan de 

maat en den strijkstok , ra. a. w. bjj  de tusschen hand bljjf t 

hangen, doch met zekerheid is dit niet uit te maken, zoo-

lang niet bekend is of de met elkaar  vergeleken opgaven 

werkelji k op gelijk materiaal betrekking hebben. Staal kan 

men niet anders dan onder de bewerking en in het gebruik 

volkomen leeren kennen en waardeeren. 

. Zijn er nog exemplaren voorhanden van de 

„  Wenken omtrent het harden van gereedschapstaai", in Xos.; 
en 3 van Jaarg.  van  Ambachtsman", door de» 
heer N ten beste gegeven?  heb mijn exemplaar 
aan een smid geleend, die ze met goed gevolg heeft toegepast 
bij dz bewerking van schaarbeitels voor eene snijdniachine 
Anderen hebben mij er ook reeds naar gevraagd. 

t Uwe vrienden zich wenden tot de uitgevers van 
dit blad, de firm a J . V A N  E N O T &  Z O O N te s 
waar, als ik het wel heb, nog voorraad genoeg is, 0m 
eenige smids met bedoelde voorschriften van dienst te 
kunnen zjjn . v. i>. . 

. 
Aanbestedingen morden slechte eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

G 4 . 

Amers foo r t . 11 uur . t : 1. het uitdiepen 

vau de n en de binnengrachten, 2. het stellen eu leveren 

van ijzeren rasters aan de e , tusschen de St. Joris- en 

t en achter , 3. idem in deu tuin vau de 

hoogere burgerschool, 4. het vernieuwen vau de dakbedekking op 

de ouderwijzerswouing aan de , 5. het vernieuwen van voet. 

paden langs de Aruhemschestraat, met bij  te leveren waalkliuker s 

eu voorts de levering van 40,000 waals'raatkliukers . 

Beverw i j k (N. ) 1130 uur . e architect N . de Wolf , in bet 

logement l e Zon: het vergtooten van de boerenplaats, staande 

op kavel S, afd. C, van deu Wijkermeerpoldcr . 

. S uur . e heer . li. van der , in het koffiehui 

l en Zeevaart aau de Groenmarkt : het aforeken en 

weder  o,.bouwen van een winkelhui s aan de Voorstraat no. . 

Aanw. 4 Apr i l , 's morg, 8 uur . 

G r o n a u ) 4 uur . e firma . van u cn Co., 

in het hotel Zum Engel: het bouwen van 2 woonhuizen op een 

terteiu , nabij  het station Oronau, aanw. nam. 12.30 uur . 

G r o n i n g e n. 3 uur . e genie, op het buieel van den opzichter  van 

for t i f icat ië n in het hoofdwachthuis: het inrichten van de nooidelijkc 

schietbaan ir . de voorin, lini e van n nabij  Groningen tot 

2 schietbanen van 100 , benevens het mukeu van afsluitingen 

aldaar, ouder bet beheer  der  genie te Zwolle. Begr f 32511. 

t s lu is. 11.30 uur . e directie der  marine: 1. het doen 

van eenige werkzaamheden tot bet herstellen van gebouwen eu 

inlichtingen, 2. het uitvoeren van schilderwerken aan diverse 

gebcuden, 4. het vernieuwen van een stel vloeideureu, voor  dl 

zeedoksluis aldaar. 

d (Gron.) 10.30 uur . t gemeentebestuur: liet leveren 

en plaatsen vau eeu geslageu ijzeren hekwerk, met houten steun-

palen en een gedeelte houten schotwerk, bij  de school te

Veen wouden (Fr. ) 5 uur . t doen van eenige vertimitieriiige n 

aan de boereuhuizing bewoond door  F . E . Bos bij  Veenwoudsterwal. 

G 5 . 

A m s t e r d a m. 2 uur . e directi e der  algemeene maatschappij 

van g eu , iu het gebouw de Geelvinok: 

het bouwen van een kantoorgebouw met winkel aan he' k 

buck Baafjessteeg aldaar. 

. 12 uur . e beer A . Verschuren bouwkundige, namens 

den Welcd. heer . E . van Pampus te Amsterdam, in bet liu' e' 

de : het bouwen van eeu dubbele vill a aan dc -

straat te Bussum. 

Nieuwe N ic i l o r p (N. ) t bouwen van e-.a fabrieksgebouw. 

S t e e n w U k e r w o ld (Ov.) 12 uur . t bestuur  der  coöperatieve 

vereeniging stoomzuivelUbriek de Eendracht, ten huize vnu lierman 

Pen: het bouwen vau eene stoomzuivelfabriek met korentnalerij , 

directeurswoning, paardestalling en bergplaatsen, op een terrein 

in de gemeente steen wij  kcrwold . Aanw. 's morg. 11 uur . 

V l i s s i ngen. 10 uur . e genie, in het koffiehuis de Vricttc'scuap 

op uc : het maken van schietbanen in het reduit va» 

het gesloopte k te Vlissingen, onder  beheer  de 

genie te Bergen op Zoom. Begr. f 5060. 

G 6 . 
Elbnr g (Geld.)  uur . e commissie van beheer  tot het l » u 

van een catechisatielokaal voor  de Ned. . gemeente: het bouw 

van een catecbisatielokaal; aanw. 4 en 5 Apr i l en op deu ^ 

der aanbesteding; bestek verkrijgbaa r a f 1 bij  den architect 

J . d aldaar. . , e j 

' s - l i i aven l iage. 11 uur . e architect J . . E s l i u i i , « 

Zuidbollandsch : het vergrooteu van de vill a " e n < 

gelegen aan den van Stolkweg te Scheveningen. je 
G o r i u c h e m. 10.30 uur . f en hoogheemraden »» 

Alblasserwaard met Arke l ben. de Zouwe, in de n  het doen 

vnn eenige belangrijk e aardewerken, onder  de gemeenten , 

Oiessendam, Sliedrecht, , Slieefkerk, Groot-A miners, 

k en Tieaboven. 

. 2 uur . liet gemeentebestuur:  het maken vau rioleerin g 

C  bestratiug in de Pieter , tusschen de Gnrenkokersvaart 

en den ; . het. leggen van trottoirbande n eu het 

makeu van bestratingen aan de ; . het mtken van 

bestratingen in de Ostadestraat. 

J ledcmbl ik . 1 uur . f en n van het Ambacht 

j e Vier  Ntiorder , in het : het bouweu vun 

eene nieuwe uitwateringssluis, in den Oosterdijk , bezuiden . 

Arnl ieni . 12 uur . l n het. Prov. Gouvernementsgebouw: het. uit -

voeren vau eenige vernieuwingen cn herstelliugeu aan de prov. 

gebouwen aldaar, ged. 1893; bestekken verkrijgbaa r a f 0 15 bij 

deu opzichter  der  prov. gebouwen F . C. Sleinmaur, aldaar. 

. e aannemers J . van Biir k c> . Wissing, in het café 

Bellevuc hij  den het r Wigtnan: 1. het lood en zinknerk met 

leiendak van hel in anubouw zijude gebouw van Geodesie; 2. het 

schil lei-werk van bovengenoeinden bouw. 

. 1 uur . t provinciale bestuur: 1. het driejari g 

onderhoud van de vaste bru g hij  liet VVorkumertolhek , de ijzeren 

draaibru g over  den Scharstcrrijn , de ijzeten ophaalbrug te Terband-

sterschans, de draaibru g over de Booruc cn de beide klapbruggen 

over de Zijlroed e te Nes hij  Akkrum , inet bijbehoorende brug-

waclitcrswouiiigcu en dat van tonnen en bakens iu prov. Vaarwaters, 

van 1 i 1893—30 Apr i l 1890, in twee perceeleu. 

Zi i lpl icu . 1! uur . u c t f é Bellevue: liet bouwen voor  den heer 

G. n van een woonhuis uan het Stationsplein; aanw. 6 Apr i l , 

'lm . 11 uur . 

G 8 . 

Buitenpost (Fr. ) 12 uur . t geineentbestuur  van Achtkarspelen, 

in het gemeentehuis: het bouwen vaneen post-cn telegraafkantoor. 

G 11 . 

Arnhem . 11 uur . e genie in hel notel Sluis, Oude Stationstraat : 

1. eene verviug vau gebouwen te Arnhem, begr. f 1500; 2. het 

eenjarig onderhoud der  werken te Aruhei u en te Westervoort, begr. 

f 10.575, aanw. 5 Apr i l . 

. 12 uur . e architect J . J . v. Nieukerken: hel 

bouwen van 5 huizen aan het Plein op d tc's-Gravenhage. 

Yii ikcvcci i (Utr. ) 10 uur . t bestuur  vau het waterschap de 

de Viukeveensche en Proostdijcr  polders, in liet gemeentehuis: het 

makeu van eene nieuwe ijzeren draaibru g in de Vinkeveeusche 

Zuwe over dc . 

A F L O O  Y A N . 

Amsterdam. Bestek 553, het uitvoeren van onderhoudswerken 

op de spoorwegen Uitgeest—Amsterdam, Zaandam — Eukhuizeu, 

n — k cn , in 4 perceelen. 

laagste voor: perc. ! . G. . v. n te Amsterdam voor f 7300, 

Perc. 2. , Plas te Purmcreud voor f 5644, perc. 3. J . Botman 

Qt. te Boven-Carspel voor  5648, perc. 4 VV. s le Tcssel 

«oor f 12987, idem massa voor f 34276. Bestek 555, idem op de 

spoorwegen , , en op 

Jet gemeenschappelijk station , iu 7 perceelen. 

e voor: perc. 1. F . T . s te m voor f 12.460, 

P"c. 2. A . van k te Noordwijkerhou t voor f 10.470, perc. 3 

^ ' J 6 "  te t voor f 12.470, perc. 4, 5, 6, . Wienhoveii te 

Schiedam voor f 2860, f 1340, f 11350, perc. 7. J . van Gelder te 

m voor f 4186, en massa F. Uilariu s te m voor f 60396. 

A m s t e r d a m. t veranderen van de vaste houten bru g over  de 

t nabij  Sloterdij k in cene kouten ophaalbrug. 

e G. vai: Steenwijk te Sloterdij k voor f 4590. 

A m s t e r d a m. l bouwen van eeu winkelhui s met magazijnen, 

op het terrei i van de te amoveeren perceelen Nieuwendijk 47 tot 

49, hoek t aldaar. e . m Jr . aldaar 

voor f 17.400. 

A r n h e m . t maken van fundeeringen voor 10 stuks nieuwe 

vuren in dn voorstokerij  van do gemeente-gasfabriek te Arnhem. 

Gegund aan (1. t aldaar  voor f 8500. 

A m b t - V o l l e n h o v e, t maken van eeu nieuw toevoerkanaal 

voor het stoomgemaal van den Barsbekersbiuiienpolder. e 

E . ten Napel aldaar  voor f 393. 

Be rgen op Z o o m. . maken van een steenen wachthuis op 

het terrein k in de Pot aldaar. e B . J . Viistiaause aid. 

voor f 850. 

B r e d a. t houwen van een sluis en twee vaste plasbermen 

iu den Oostpoldcr  ouder  Oosterhout. e . Brand . te 

Giessendam voor f 12497. 

. t inrichte n van de lsre verdieping vau het arsenaal 

te r tot magazijn van gedepoteerdc klecding en het bouwco 

vnu eeue loods tot berging van genie-materieel, on r het, beheer 

der genie te Zutnhen. e E . v. d. Woerd Jzn. aldaar  voor 

f 1932. 

m men. , bouwen van een heeren hu is aldaar. e J . 

r te Noordbnra-e voor f 4899. 

. t bouwen vau eeu stoomzuivelfabriek met molen 

te Noordbarge. Gegund nan J . r  voor f 5499. 

E n s c h e d e. t vergroolen eener  fabriek onder  beheer  van den 

architect O. Beltman A . C z. e (i . W . Wegereef aldaar  voor 

f 11,623. 

' s - l i invc i i l iago . 1. t bouweu vau ecne sluiswachlerswoniug met 

bergplaats bij  de schutsluis op de omgelegde Prooslwe'ering, achter 

der. westelijken kanaaldijk , onder de gemeente n e 

W . J., , te Utrecht voor  5350. 2. e verbetering van 

eenige uitwegen op den westelijken dij k van het kanaal, tusschen 

Nigtevecht en den Zeylweg (gem. . e C. Zonen . 

te Ammerstol voor f' . 

's-(« ravenl iage. t bouwen van eeu post- en telegraafkantoor 

met directeurswoning te . e . Otteu te l 

voor f 65.337. 

G o r i u c h e m. t verbouwen der  school voor  lager  onderwijs 

op de Ged. . e voor  perc. 1. en 2. N . J . van 

u ij l wij k voor f 769 en f 229, gegund. 

G r o n i n g e n. t maken van eeu paar  reserve buiteoebdeureo en 

een paar  binnenebdceren iu de buitensluis eu een paar  boven-

deuren in sluis 2 vau bet Eeinskanaal. e . A . Edeler te 

Siddeburen voor f 4305. 

. t bouwen van cene waterplaats bij  de e 

den e te Br i ° l l e , onder het beheer  der  genie te . 

e A . A . E . Veeuenbos voor f 1018. 

. t bouwer, vnn een dubbel heerenhuis voor  den heer 

J . , . Gegund ami ,1. Broekhoven aldaar  voor f 10.785. 

S i l vo lde. t bouweu vnu ecu toren voor  het . . kerkbestuur 

aldaar. e 11. VV. u te Aalten voor f 7393, gegund. 

U t r e c h t . t maken eener  op'.ichterswoning met bijbehoorende 

werken op het station . e P. . Bellaurd 

te Amsterdam voor f 4535. 

Wedde. t verven der  schoolmeuhelen iu de openbare lagere 

scholen te Wedde en Blijham , voorw. ter  lezing op het gemeente-

secretarie 

. 

mm 

SPJEGELELAS . 

N A A

S T O O M C L A S S L I J P E R I J 
e n  voor  het o ma tin-niet i en van 

- en 

^^gP^V^^ ^  in wit en zwart . 
> ^ > ^ E 

Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt. 

A. , 
T 141, , 

Venster— en Spiegelglas, 
N . 

S steeds , | 
. 
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All e soorten van 

Z A G E N 
en 

vervaardigt als 

Special i teit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

te -Vieringhause n ) 
Gevestigd in 1822. (55) 

' Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wij  l*  gratis en franco toezenden. 

Spiegel- en , 

Cathedraal-, , Geribd-, 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

W , 

, ,  en -

Q  A 8 . 

Geslepen en andere N en 

. 

G E B O G E N S en . 

- en P a t r i j s p o o r t g l a z e n. 

(25) . 

, S 

, 
Prima kwaliteit , zeer  gevoelig, 

i 6.-
f 4.-

rol 1 X 'O r  . . 
„  0.75 X 10 r  . . 

Schrijf- en Teekenbehoeften, (56) 

t 27, n . 

C h e m i s ch e 

F 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zg is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne 

verkrijgbaar . 

, 
(11) k ) 

e Steen-
, 

P U N . 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Blokken, Scheggen, Trot -
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogelijken tij d 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (17) 

op g  Apri l a.s. des middags 
ten 12 ure, van: 

Bestek en teekeningen zijn vanaf 
Woensdag 29 t op franco aanvrage, 
tegen betaling van f 2.50, verkrijgbaar 
aan liet bureau van den architect J. J. 
VA N , Elandstraat m\ 
48 te 's-Gravenhage. 

Nadere inlichtingen geeft de architect 
voornoemd. 

beter  tegen de b u i t e n l u c h t bestand 
als vernis of olieverven. 

(7) . 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (21} 

, fflonnickendam. 

J.
te Ander i iac l i n/d , 

leveren sedert 1851: (8) 

l a s 

en , 
op strengste keur  verder: 

- of ; -
V AG N beste en goedkoop-
ste N voor  Tuinen, Terrassen, 
T uinsalons, Fonteinen. Graftomben, enz. 

(59) Vraag dessins enz. 
uitmunten d fabrikaat en bi l l i jk e prijs . 

middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwam vorming enz. 

, , E 

en E 

V A N E N 

L A N U
: t Bevan &  Sturge. ' 

i , i r>- . , ~  c,.., i ~ ~^=ss : i g = l ii  in v e r s c h i l l e n de dessins. 
: f &  Sonne. 

, - EN -
S T E E N E N. 

. T 
E N E 

B O l W  A T E  A E E N. 

l3l' , . G 29. 

T 
„JOSSOX Co." 

voor  Nederland en n 

A. E. , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: ,  No. 118. 
„ , A. E. ,

Simonzstraat 74. (181 

e beste gasontwikkeleiide 

T en
der  Wereld, met - en Zekerheids-
schroef, is verkrijgbaar  onder  garan t ie. 

 dan 5000 stuks i n . 

X J A N S S E N S, 
. 

 VA N 

Zink - en , PontpenenBouwartikelen. 

Gouden 
STAATS-

. 

A 
u 1869, 

hoogste 
-

* « in den 
kternatio-

n w e d . 

*  te 
n 1879 

(32) 

VA

te A m ö n e b u r g bij  a'd . 

levert baar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 

voor  de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der  Fabriek: 500.000 vaten per jaar. 

s in de voornunmstc steden. 

van 
Verdienste 

Weenenl873 

Offenbach 
. 1879. 

Eerste prij s 
voor  uitmun-

tend 
fabrikaat 

i 1870. 

J . v 

T E 

is er  geheel op ingericht oin 
alle soorten van -

N met den m e e s t e n 
spoed tot  zeer billijke prij-

zen te leveren. 

d aanbevolen 

voor  het drukken van 

met daarbij  behoorende o r o n . 

TEEKENIN' 
T ook wel met wat 

iff  Sm 

V  ƒ 
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zen zetel, bekend als „d e troon van koning- "  (*), 

waarvan de vervaardiging wordt toegeschreven aan -

sius, die leefde tusschen 588 en 633, en beroemd was om 

zijne bedrevenheid in allerlei metaalbewerking en als zoo-

danig nu nog voortleeft als schutspatroon van de smeden. 

n zetel ziende is men geneigd tot de meening, dat 

zijn maker  niet onbekend is geweest met antieke voorbeelden. 

Onder  de regeering van E  kwam met 

andere kunstbedrijven, ook de metaalbewerking tot nieuwen 

bloei. e Frankische kunsthandwerkers leverden voor  dezen vorst 

bronzen hekken (4) en deuren van zijne kapel — thans de dom 

— te Aken, waarvan daar  nog aanwezig zgn. n alle groote ab-

djjen werd toen, naast het goud- en zilversmeden, het 

bronsgieten beoefend. Zelfs .schijnen toen reeds beelden in 

dit metaal gegoten te zijn, getuige het ruiterbeeld van 

 of een zijner  opvolgers. 

e herleving der  kunsten ten tijde van dezen vorst, die 

dit hoofdzakelijk met vreemde (Byzantijnsche en ) 

kunstenaars bewerkstelligde, was echter  niet van langen 

duur; bij  het einde der  9e eeuw waren zij  in west-Europa 

weer  in diep verval en hield het gieten van bronzen geheel 

op. Eene gansche eeuw verliep alvorens dit opnieuw met gun-

stigen uitslag werd beproefd. Toen was bisschop S 

van z (976 —1011) de eerste, die weder  bronzen 

deuren deed gieten, welke te dier  plaatse nog te zien zijn. 

Grooteren naam maakte zich bisschop  van 

m (960—1022) in de metaalbewerking. e bronzen 

deuren, aldaar  nog aanwezig, vermelden 1015 als het jaar 

van hare gieting. Terwij l aan de deuren van z zich op 

eiken vleugel slechts één relief-ornament bevindt, vertoonen 

die van m op eiken vleugel in hoog relief onder-

scheidene bijbelsche tafereelen. (Zie de afbeelding van een 

dier  vleugels in  v. 1., pi. 62, flg. 4.) — n 1022 

richtt e  te m naby de kerk een 5 . 

hooge bronzen zuil op, waarop de geschiedenis van Christus in 

28 groepen is voorgesteld, spiraalsgewijze aangebracht, evenals 

op de vroeger  genoemde zuil van S ( ' ) , die

had gezien op zijne reis door . Zijn e deuren geven 

blijk , dat hij  ook aan de Byzantijnsche kunst niet vreemd was. 

Ook het praalgraf voor F van Zwabeu (-J-1180) 

in de domkerk te g (Pruisisch Saksen) getuigt 

van Byzantijnschen invloed. 

t zich de kunst der  bronsbewerking reeds in de 11e 

eeuw niet meer  tot , m en omstreken bepaalde, 

blijk t aan de bronzen deuren te Augsburg. Bronzen paneelen 

met reliëf-figuren, vereenigd door  vlakke banden van het-

zelfde metaal, zijn naar  ouden trant op een houten kern 

gehecht. (Zie een detail daarvan in  v. , pl. 92, flg. 3.) 

n verschillende streken moeten in die eeuw werkplaatsen 

zijn gevestigd geweest, waar  het kleinere kerkgeraad van 

(») Zie afbeeldingen daarvan in , Hitt. d. arte indutte., 

ie dl., bl. 225; in ,  arlt au mogen age, etc. bl. 3 en 

in Cu. , Gramm. d. arli  décor., bl. 142. 

(») Afgeb. in , Architectura du V an XVll—tiïcle, 

dl. -

(8) Zie ous opstel in no. S2 van den vorigen jaargang en af-
beeldingen in  Aarde en haar Volken van 1870 en 1872. ' 

koper  en brons vervaardigd werd. t oudste en meest nog 

voorkomende daaronder  vormen de k e l k en (Zie eenige 

afbeeldingen hiervan in  v.  op pl. 15<>.) Opmer-

kelij k is, dat, met uitzondering van fig. 1 (eene kelk uit 

de 8e eeuw, waarschijnlij k van Byzantijnsche herkomst) 

het oudste vaatwerk niet den vaas- of kelkvorm, maar 

mensch en diervormen heeft (zie . a. p. fig. 9 en io ; 

het eerste een „aquamanile"  (8), half vogel en half mensch, 

het tweede een „peristerium "  ('), geheel vogel: — jaar. 

tal van herkomst omstreeks 1100. — Zie voorts t. a. p. 

onder  flg 2 en 3 kelken iu gewone vormen; de eene uit 

het einde der  12e eeuw, met gegoten en geciseleerde orna-

menten, de andere buitendien versierd met edelgesteenten.) 

e versieringen treft men al vroeger  menig-

vuldig aan bij  het b e s l a g w e rk van boekbanden. (Zie 

 v.  pl. 151, fig. 1, nit de 11e eeuw, in de kerk 

te Essen (Westphalen.) 

n dezelfde kerk en uit dezelfde eeuw is de groote bron-

zen k a n d e l a ar  met 7 armen, afgebeeld op pl. 149, tig. 

5. Zie daarnevens onder  fig. 6 een dito kandelaar, in den 

dom te Brunswijk , uit de 13e eeuw; en op plaat 148, fig. 

2 een Bernwardskandelaar  te . — Zie hierbij 

nog twee e kandelaars uit ; de 

een afgebeeld in de  pl. 66: de andere 

in S Gesch. d. boniest., 2e dr., bl. 587. — 

Tot de kerksieraden van dien tyd behooren ook reeds 

lichtkronen, deels van gegoten brons, deels van geslagen 

koper. Twee fraaie voorbeelden hiervan zjjn in  v.

op pl. 149 afgebeeld; onder  fig. 1 de e luchter 

in den doin te , uit het midden der  11e eeuw; 

onder  tig. 2 een dito luchter  te Comburg, uit het einde der 

12e eeuw. 

Eenige bisschopsstaven (pl. 148, tig. 1—3 en pl. 151, 

flg. 2) en draagbare kruizen (pl. 148, flg. 1, 6—8) van 

de 11e tot de 14e eeuw, een h doopbekken 

van de 13e eeuw (pl. 151, flg. 3) kunnen mede dienen om 

te doen zien hoedanig de metaalbewerking steeds uitgebrei-

der toepassing vond. 

e meeste dezer e bronzen munten uit door  oor-

spronkelijke vormen, met toenemende aanwending van mensch-

en dierfiguren in de versiering. Zij  znn gegoten op was-

vormen („ a la cire perdue'7 en opgewerkt met het ciseleerijzer 

 gieten van groote bronzen schijnt in Engeland en 

Frankrijk  wat later  dan in d opnieuw terhand 

te zijn genomen. n weet daar  van bronzen hekken uit 

de 1 2e eeuw ; maar  de oudste voorbeelden in dit metaal zun 

1°. een tot overladens toe met mensch- en dierfiguren ver-

sierde kandelaar  van verguld brons, afkomstig van Glocester, 

en geschonken aan de kathedraal van n (8); 2°. een prachtige 

kandelaber  uit de abdij  St. y te , beide uit het 

einde der  l i e of het begin der  12e eeuw. u 

kandelaber, waarvan thans enkele fragmenten in het ste lelijk 

(°) Een staand watervat voor  den priester, om de banden *

waascben. 

(') Een haugend vat, ten dienste van het . Avoudmiv»' -

( 8; Afb . in ,  du mobit, 2e dl. bl. 66. 

museum aldaar  worden bewaard, had eene hoogte van c. 6 

e n (cn breedte van c. 5 . en was rij k versierd met orna-

menten en figuren. 

Van 1140 dagteekenen de bronzen denren, die de abt 

 voor  de kathedraal te St. s liet maken, ver-

sierd niet bas-reliefs. Eene halve eeuw later  toonden de 

Fransche metaalbewerkers nog meer  vooruitgang, aan eene 

tombe in de kerk te Troves. , hoog 1 , is om-

geven door  44 kolonnetten van verguld brons en heeft 

bronzen beelden op natuurlijk e grootte. 

Van een u kandelaar, in het museum Cluny 

te Parijs en van een dito in het Britsch museum te -

den, vindt men in  van  op pl. 149, flg. 4 en 3 

afbeeldingen; terwij l pl. 150, flg. 8 nog een dito wierook-

vat vertoont, dat te e ) wordt bewaard. 

t de kunst van het metaaloïefen ontwikkelde zich 

in Frankrij k in 't bijzonder  die van het nietaaWn/"e«. Wat 

de bisschoppen S en  tot herleving van 

de eerste hebben gedaan, dat deed voor  de laatste , 

die in 't begin van de 11e eeuw abt van het beroemde 

klooster  te Verdun was. t proeven van drijfkuns t ver-

sierde hij  znne kerk; waarin een „arnbon "  (lezenaar), die 

onderscheidene bijbelsche tafereelen verioont, zijnde basre-

liëfs van gedreven brons. 

g deze en andere metaalbewerkingen destijds wer-

den gedaan en wat er  toen bekend was van de kunstbe-

dlijven nit andere landen en vroegere trjden, is opgeteekend 

door  een monnik. , die omstreeks 1200 onder 

bisschop Ü van Paderborn verschillende kunsten, 

in 't bijzonder  ook die der  metaalbewerking, moet hebben 

beoefend en die daarover  in het n een boek schreef, 

getiteld  artium scüedula, d. w. z. „Aantee-

keningen over  verschillende kunsten", — een boek zoo 

merkwaardig voor  de geschiedenis der  ambachten, dat wy 

daarvan eene vertaling zouden wenschen in het Neder-

landsch, zooals die sinds langeren of kortoren tyd iu het 

Fransen, Engelsch en h bestaan. (*) 

n het 3e hoofdstuk nu van dat boek, hetwelk aan de 

metaalbewerking iu 't algemeen is gewjjd, maakt de schrij-

ver  ons o. m. bekend met de in zyn ty'd gebruikelijk e 

gereedschappen, als blaasbalg, aambeeld, hamers, tangen 

en vjjlen; het yzer, waardoor  men draad trekt , ijzers waar-

mede men grift , schaaft, sny'dt en drijft ; — met de wyzen om 

sommige dier  gereedschappen te harden. r  zyn 

voorschriften, ongetwijfeld verouderd en sommige waaruit 
e e |i naïviteit of bjjgeloof spreekt, die wy thans met een 

glimlach kunnen voorbijgaan; doch daaronder  zyn ook blij -

ken van kunde en bedrevenheid in zyn vak, welke ons met 

eerbied voor  den kunsthandwerker  dier n ver-

vullen. 

t laatste geldt in 't byzonder  de vervaardiging van ver-

'chillcnde voorwerpen, by S meest vaatwerk van 
edele metalen. — Onder de mengsels van edele met onedele 

^etalen noemt hjj  ook eleclrum, maar  het blykt niet dat 

l") Zie daarover  nader . . ,  literatuur, bl. 

dit het „electron' ' der  Ouden is ( ). — a volgt eene 

beschrijving van het (rood) koper, zyne zuivering en be-

werking; en van het messing (geelkoper). y noemt dit 

aes, en omschryft het als een mengsel van rood koper  en 

galmei, waaronder  dus ook brons kan worden verstaan. 

p volgen voorschriften omtrent het gieten (incl. de 

inrichtin g der  toestellen en gietvormen), het hameren, drijven, 

en stampen; het vergulden, emailleeren en niëlleeren van 

deze en andere metalen, het vervaardigen van voorwerpen 

zooals kannen, kelken en schalen; het aaneenvoegen van 

verschillende deelen tot een geheel door  soldeeren en klinken. 

— a handelt de schrijver  uitvoerig over  het maken 

van orgels (speciaal wat de pijpen, de kast en de toestel 

om wind te maken betreft. m over  klokmetaal (waar-

voor  hij  noemt een mengsel van 4 dln. koper  en 5 dln. 

tin), met aanwijzingen omtrent he.t gieten en stellen of op 

hangen der  klokken. n deelt hy nog een en ander  mede 

over  het maken van speeltuigen (cymbalen); het gieten, 

drijven en solderen van tinnen kannen; en geeft ten slotte 

nog iets over  de bewerking van yzer, in verband met 

andere metalen. 

Opmerkelij k is dat S by"  dit alles het lood 

slechts ter  loops vermeldt. s meer zegt hij  van dit metaal 

in het hoofdstuk over  de glasbereiding (inet name het maken 

van glasroeden); trouwens, wie bekend is met de inrichtin g 

der e glasvensters, weet dat het lood daar-

voor  veelvuldig gebezigd is. h ook voor  wapenen is dit 

het geval geweest. Nog tijdens N STOUTE had de 

Bourgondische ruiteri j  strijdhamers van lood; waarvan er 

gevonden zijn te Neuss (Beieren), welke stad in 1474 door 

bovengenoemden hertog werd belegerd. 

n Frankrij k werd het lood byzonder  veel gebruikt 

tjjdens de n voor  gedenk- of onderscheidingsteekenen, 

waarvan er  vele iu het museum Cluny te Parijs bewaard 

worden. 

Ook werd het lood toen wel aangewend voor  ornamentatie 

van kisten en kasten, en dan verguld, zooals nog aau een 

reliekkastje uit de 14e eeuw in het Gennaansche museum 

te Neurenberg te zien is. 

Tegen het einde der n maar  meer  nog tijdens 

de e werden van tin en lood meermalen kunst-

voorwerpen gemaakt; doch hierover  later. 

Ook zouden we hier  nog vri j  wat over  dien tak van 

metaalbewerking kunnen opteekenen, welko bekend staat 

onder  den bijzonderen naam van "  j doch, aan-

gezien dit een hoofdonderwerp in de geschiedenis der  me-

taalbewerking van (zuid) Nederland vormt, willen we daar-

mee wachten tot we die geschiedenis gaan behandelen. 

e drijfwerke n zijn in de n veelvuldig 

gemaakt. n Frankrij k vooral te , in de 13e eeuw. 

r  werd het brons niet alleen, zooals elders, dikwijl s 

verguld, maar  ook geëmailleerd. 

1 het eigenlpe metaaldrjjven uit den aard der  zaak 

een dure arbeid is, was men reeds in de 13e eeuw — toen 

deze bewerking ter  versiering van velerlei voorwerpen, ook 

(,0) Zie jaarg. 1892, No. 13 van dit blal. 
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van algemeen gebruik, gevraagd werd — erop uit, om haar 

door eene goedkoopere te vervangen (het stampen of per-

sen), en was toen reeds het vervaardigen der  daarvoor 

noodige „matrijzen "  of persvormen meer  bijzonder  het werk 

van kunstenaars of kunst handwerkers, terwij l het stampen 

daarmee aan gewone werklieden werd overgelaten. Omstreeks 

1250 was men in deze techniek zoover  gevorderd, dat 

„matrijzen "  gemaakt werden, waarop bladeren, bloemen, 

twijgen en vele andere ornamenten afzonderlijk werden ge-

stampt, die men vervolgens door  klink» n en soldeeren tot 

een geheel samenvoegde. (Eenige schoone voorbeelden daar-

van geeft C in zijne  du mobil, 

dl. , bl. 202 en 203. 

t dryven vond de meeste toepassing op de edele me-

talen, omdat deze bewerking eene minimum-hoeveelheid metaal 

vordert. 

n ë zien we ook in de 1 le eeuw de kunst der 

metaalbewerking herleven; doch eerst tegen het einde der 

12e groote bronswerken maken. n 1180 werden de bron-

zen deuren der  kathedraal te Pisa gegoten. (Afbeelding van 

een deel daarvan in  v. J, pl. 108, lig. 2) Üaarop 

volgden in 1186 die der  hoofdkerk van , in 1195 

die der  kerk van St. Jan t eraan te . 

e deuren van de St. k te Venetië dagtee-

kenen van 1112. maar  zijn hoogst waarschijnlij k Byzantynsch 

werk. e bronzen leeuwen, welke daar het St. n 

versieren, (afbeelding in  en  jaarg. 1873, bl. 

161) werden door de Venetianen op de Vrabieren veroverd. 

h bronswerk, en van hooge kunstwaarde, is de 

zevenarniige kandelaar in de hoofdkerk te , rij k ver-

sierd inet ornamenten en tiguren. e kandelaar  moet ver-

vaardigd zijn aan het einde van de 13e of bij  het begin 

van de 14e eeuw. 

Uit lateren tij d zjjn van ë geene metaalwerken bekend, 

behooreude tot de e kunst. n de 15e eeuw 

was daar de kunst reeds geheel ; (waar-

over iu een volgend hoofdstuk.) Niet alzoo in de landen 

aan deze zijde der  Alpen, met name in , 

alwaar de kerk te Bruck nog eene bronzen deur in Gothi-

schen stijl vertoont, uit het laatst der  15e eeuw (") ; alwaar 

te k nog een lichtkroon in den dom te zien is, dag-

teekenend van 1461 ; vergeten we hierbij  niet te wijzen 

op P E T E  (1455—1529), die het grafteeken, voor 

den aartsbisschop T in den dom te g eu 

te Neurenberg zijne beroemde tombe voor St. Sehaldus in 

dien stijl vervaardigde. ( l 3) 

Noemen we ten slotte als kenmerkende kunstproducten 

uit den laat-Gothischen stijl , de metalen (meest bronzen) 

grafplaten, waarvan  v.  op pl. 127, onder tig. 4 

een voorbeeld geeft. (Zie voorts ,  Stil, 2e dl., 

bl. 529.) 

(" ) Zie eeu gedeelte daarvan in  e. /., pl. 153, 6g. 8. 
(" ) Afgebeeld in SssiPEa,  Stil, 2e dl., bl. 530. — Zie 

voorts nog in  ». /. op pl. 149, flg. 8 eene Gotbisohe licht-
kroou in de kathedraal te ; op pl. 162, Bg. 1, 8, 4 en 
5, een doopvont, een monstrans, een wierookvat ea een reliekdrager, 
uit de 15e eeuw. 

(")  pl 126, Bg. 4 en 5. 

 VA N E . 

Volgens de  de chem. industr. wordt Arabische gnta 

tegenwoordig op de volgende wijze nagemaakt: 10 . 
lijnoli e worden met 80 . zwavelzuur  en 100 . water, drie 
of vier  uren lang gekookt. t mengsel wordt dan gefil-
terd eu er  vier  maal het volume alcohol bij  gegoten t 
precipitaat wordt uitgewasschen en gedroogd. t product 
is araorph, kleurloos en smakeloos en geeft met water  een 
sljjrai g vocht. Er  wordt niet bijgezegd of het werkeljj k 
bruikbaar is. 

N T E 

VA N . 

e worden volgens de geoctrooieerde methode van . 
 te Berlij n in dier  wyze vervaardigd, dat men om een 

doorn eene binnenhuis maakt, bestaande uit geweven stof, 
die aan weerszijden met caoutchouc is bekleed; vervolgens 
eene strook Tokio-rotting , die door  splijtin g tot op 8 . 
lengte verkrijgbaar  zyn, spiraalsgewijs eromheen windt, zoo-
dat zij  in het caoutchouc vast kleeft, en eindelijk eene 
buitenbuis eromheen aanbrengt. e rottingstrooken veree-
nigen zich zoo innig met het caoutchouc, dat verschuiven, 
zooals dit bij  metalen spiralen soms plaats heeft, zoo goed 
als onmogelijk is. 

(Jacobsen's  Bl.) 

. 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

.11 i 10 . 

Amsterdam. 12 u'ir . l iet gemeentebestuur: 1. het gewoon onder-
houd van- eu het verrichten van herstellingen gedurende 1893 aan 
sluis- en Waterweiken, scheepvanrtinrich'.ingeu enz.; 2. het leveren 
van g r è s k e i e n. 

Arnhem. 12 uur . e Compagnie g é n é r a le des couduiles d'eau 
te , op het kantoor der  Atnhemsche Waterleiding, Bergstraat 
19: liet bouwen van een watertoorn aan den Bakenbergsclicu wc.' 
te Arnhem. 

. 6.30 uur . n bestuurders der  vereenigde gestichten: 
het verbouwen van een gedeelte van hel Gioote eu Voorster  gasthuis. 

.Nijkcr k (Geld.)  uur . e dijkstoel van deu polder  Arkemheen, 
op het gemeentehuis: . het leveren vau een heul iu den klinkertwe g 
naar  Bunschoten; 2. het maken van eeu bru g in de . 

Wi jh e (Ov.) 2 uur . t gemeentebestuur: het vernieuwen van 
de Soestbru:; met i j l e re » liggers te . 

G 11 . 

's-Gravenbage. 12 uur. t ministeri e van financiën: e verbouw 

en het onderhouden en herstellen van het rijksgebouw te -

bosch, waarin de kantoren van dc hypotheken ea bet kadaster  zijn 

gevestigd, van den dag af waarop de aanbesteding wordt goedgekeurd 

tot en met 31 . 1895 

Nijmegen. 2 uur . t gemeentebestuur: het afbreken eu weder 

opmetselen van den bnzaltkaaimuur  beneden den aanlegplaats der 

gierbru g aldaar. . . 
Steenwljkerwold (Ov.) 12 uur. t bestuur der  vereeniging 

C o ö p e r a t i e ve Stoomzuivelfabriek de Eendracht, ten huize van rl . 
Peu: bet bouwen van eeu stoomzuivelfabriek met koreumalerij , 
directeurswoniug, paardestalling en bergplaatsen, op een terrein 
in de gemeente Steenwijkerwold, buur t Thi j . , 

Zwolle. 10 uur. e genie, in het O i é o n : " l het eenjarig onderkou» 
van de kazerne- en andere gebouwen en werken te Zwolle, begr. 
f 3050; 2. het eenjarig onderhoud van de gewone «erken eu 
kazernegebouwen iu de legerplaats bij  ü l d e b r o e k, begr. f 64»
onder beheer  der  genie te Zwolle. Biil . inz. uiterlij k 10 W ' 
nam. 3 uur  bij  deu opzichter van for t i f icat ië n te Zwolle, r 
wijk C no. 38. .y 

Z w a r t s l u i s (Ov.) e kerkeraad van de Gereformeerde kerk, J 

den beer . . A. v. d. Woude: het bouwen van eeo kerkgeboô  

met kosterswoning en consistoriekamer op eeu vri j  terrein * 

het Singel aid. 

G 1-' . 

Arnhem. 11.30 uur . l iet gemeentebestuur: bestek no. 6, het 
verrichten van builen- en binuenverfwerken aan verschillende gemeen 
tewerken eu cebouwen in 4 perc.,- begr. pere. 1 f 1075, pero. 2 
f 1850, perc. 3 f 1610, perc. 4 f 20. 

lervrold e (Geld.) 3 uur . e landbouwer A . Timmer , ten huize 
„ u G. Groothedde: het bouwen van een woonhuis aan deu kunstweg 
nabij  de g te Terwolde. 

G 18 . 

. 2 uur . t gemeentebestuur: bet leggen van 

< en afwaieriugsriool ia de e van de Vijzelstraat tot den 
. 

Jisp (N. ) 12 uur f en heemraden van 't heemraadschap 
Woruier, J i ' p eu Nek, iu de Bonle Os, het vervaardigen en 
iobrengeu van een uieuweu vijzel voor den Nekkermoleu, met 
bijkomende werken 

Zwolle. 3 uur . e architect S. J. . Trooster , in het 
Café *  Passage, in de : het verbouwen van het 
„irkellmis , bewoond door den heer  Gazan aan de Oude Vischmarkt . 

Ze'euaar  (Geld.) 2 uur . t bestuur der  c o ö p e r a t i e ve stoom-
juivellabrie k » d e , in het hotel van deu heer P. W. Bossinann: 
get bouwen vnn eeu stoomzuivelfabriek met bijbeuoorende gebouwen, 
directeurswoning enz. 

 !>u. 14 . 

Utrecht . 2 uur . e maatschappij  tot exploitatie van staatsspoor-
wegen, aan het ceutraalbureau bij  de e , bestek no. 603: 
bet ranken van een gedeelte spoorweg ter  plaatse vau de grond-
verschuiving tusschen de stations Burd e eu Beek, met daarmede 
ia velband staande werken, ten behceve van den spoorweg 

. Begr. f 44200. 

Z A T E l t m u 15 . 

Culmsrliat e (Ov.) 10 uur . e architeot J . , Gautvoort te 
, namens de kerkvoogdij  der  herv. gemeente Colmschate, 

in het koffiehuis van E . J . s aldaar: de verbouwing vau 
Je Pastorie. 

Sclit'veiiiugci i (Z. ) n kerkvoogden der  Ned. . 
gemeente, iu de kerkeraadskamer: het bouwen van een kerkgebouw 
met toren aan de t te Scbeveningen. . bij  den architect 
A. s te Amsterdam. 

G 17 . 

Amersfoort . 11 uur . t gemeentebestuur: het bouwen van 
eene onderwijzerswoniug aan de Beekstraat. 

Amsterdam, 1.30 uur . e directi e der . n Spoor-
wegmaatschappij, in het Ceutraal-Persoi enstation, naast de wacht-
kamer 3e klasse (ingang vestibule), bestek no. 543: het maken 
van ophoogingen eu afgravingen, bel leggen en verleggen van 
sporen cn wissels, het wijzigen eu uitbreiden vau kunstwerken, 
jet vcr,.udereu van overgang-werken eu het bouwen vau een 
dubbele wachterswoning, ten behoeve vau een tweede spoor  tusschen 
Terschuur cn Bameveld. Begr. f 24.000. 

Amsterdam. 2 uur . e directi e der . n . 
'u bet lokaal naast de wachtkamer 2e klasse, bestek no. 559, in 
* perc.: het leveren eu wijzigen van de waterinrichting , het maken 
»«n deu onderbouw vau eene draaischijf , middellij n 15.50 , eene 
'wgrootmg van de locomotievenloods, verplaatsing van de takkeu-
wwenloods, het maken van een , bet leggen van 

'eleneporeii en het wijzigen vau de spourinrichtin g op het ge-
meenschappelijk stationsemplacemeuJ Almelo, begr. perc. 1 f13500, 

2 f 15000. 

S [ ^ ° ' d r e c h t . 1 uur . t gemeentebestuur: bet bouwen eeuer 
nin° V C U r ' a g e r  o n d e r w ' J s m e t lokalen voor  vrije - eu orde-oefe-

 f"  ° " d e r w i j z e r s w o u i n g aan het , met biileverini r 
" J al het daartoe beuoodigde. * r  J 8 

tan ^ r a t t ' B n a » e - 0 uur . t provinciaal bestnur: het verven 

T l n B a r e n j V e n

h

6 ° U W d e r  b r U s 0 T e r d e ° u d e s n a b ' J d e n 

B r o G 20 . 

0 6 ' ' ' ^  5 8 u u r - e r a a d T B  administrati e vau het 
f "''ij k l r : 1. eene buitenverving 

ètu » ' ü U c o m r n l g eu kazerne, 8. bet vernieuwen vau 

r h ™ n h e t z i n k e n d a k d e r  k a z ° r n « -
Weten! *  1 0 U u r * e g e n i e '  i n h e t g e 0 o u w v ° o r n en 
k«*er  ! ' P p e n : h e t ^ J 8 " * onderhoud van de: 1. «erken en 
begr  ,g <7°u w e i» enz. te Utrecht eu op de legerplaats bij  Zeist, 
"u»' f d t,'  i m w e r k e n d e N ' « » w e e Waterlini e 
'» de « li - p t o t e n m e t Vreeswijk, begr. f 10,000, 3. werken 
" W e r f  g V a n ° n 8 w i J k . >>e?r. f 4050, 4. werken te Wij k bij 
n». 6

a c . e n »andaar tot Odijk , begr. f 2200 en eene verving 
n te Utreoht, begr. f 1800. Aanw. 17 

Apr i l , 's morg. 11 uur  op , bilj . inz. uiterl . 19 Apr i l , nam. 
3 uur , op het bureel der  genie. 

Antwerpen. Burgemeester en Schepenen, in eene der  talen 
van het stadhuis: net aanbouwen der  nieuwe zeesluis van -
bvredok. Begr. f 1,983,900 frank . 

A F L O O  YA W . ' 
Amsterdam. 1. t inrichte n van een zolder iu de kazerne 

Oranje-Nassau aldaar tot bergplaats voor  wapens en ledergoed. 
e J. F. Prenzler  aldaar  voor f 748, 2. het vernieuwen van 

bet gegolfd plaatijzeren duk boven de stallen van de Cavelerie-
e aldaar. e . de Neef . aldaar  voor f 6887. 

Amersfoort . t doen van voorzieningen aan den k 
binnen de batteri j  nabij  de Spees. e J. . Geurts te Op-
heusdea «oor f 1749. 

Amersfoort . t bouwen van een school- en gymnastieklokaal 
tiet een kamer voor het hoofd der  school in de . 
Gegund aan J. . Boks aldaar  voor f 5245. 

Arnhem. . bouwen van een gedeelte vau het St. Elizabeths-
gasthuis, naar de plannen vau den architect .1. Boerbooms. e 
voor  perc. 1 en 2, E . v. d. Woerd te r  voor f 104670 
eu f107170. 

Apeldooru. t bouwen van een dubbel heerenhuis aldaar, voor 
rekening van deu weledgeb. beer . . Gegund aan G. Goossens 
aldaar  voor f 16,534. 

llergscheiiliork . t maken 'vau een regenbak op bet terrei n 
naast de . . e P. v. d. Berg voor f 10S9. 

B r e d a. t bouwen van een cantine, reiuigingslokaal en eene 
muur langs bet lerrie n op het Noncenveld, onder  beheer der 
geuie. e J. A . n aldaar  voor f 3885. 

B r n i n i s s e. t bouwen van een nieuw woonhuis. e . 
Elcnbaas aldaar  voor f 2676. 

E i b c r g e u . t bouwen van een woouhuis voor  den Wel . heer 
ten Braak. Gegund aan J. G . Blankvoort aldaar  voor f 4973. 

's-Graveuhuge. t maken eu stellen vau een ijzeren kust-
lichttoteu aan den k van . e Penn eu "audui n te 

t voor f 10,950. 
's-Graveiihiige. t maken van eene fundeering voor  eene ijzeren 

kustlichttore n aan den k van d eu het bouwen van eeu 
lichttore n aldaar. e F . s te m voor f 6769. 

's-Grat cnhnge. t bouwen van een dubbele dienstwoning bij 
den stoomwatermolen aan het Noorderkanaal nabij . 

e J. Schuller  te k voor f 7624. 

's - t i rave i i kage. t bouwen eeuer  openbare burgerschool met 
gymnastieklokaal cn onderwijzerswoning op eeu terrei n aan de 
van . e voor  perc. 1, 2 en massa A. de n 
te m voor f 9500, f 40,360 en f 49.860. 

Groningen. t maken van eene beschoeiing met vier  trappen 
ter  vervanging van de bestaande beschoeiing met doorloopeude 
trapbemetseling daarachter, aan het zuidwesteinde der  haven in 
het Boterdiep te Groningen. e . dc le rder  aldaar  voor 
f 2671, 2. het maken vau twee vakken wnlmuur  aan het Oamster-
diep ter  vervanging vnu pl . in. 43 . stapelsteenglooiing ten 
westen en 52 . ten oosten Appii igcdam. e A . Apol te 
Wirdu m voor f 1448. 

Groningen. t bouwen van een woonhuis met stalling en 
koetshuis enz. te Groningen, ten dienste eu voor  rekening van 
heer . Bolt aldaar. e G . r te Grouinsen voor f 14476. 

. t verbouweu van het perceel uo. 36 aan de e 
Veers! r.iat . e . Stieltjes aldaar  voor f 10700. 

. t bouwen vau 75 woningeu voor de C o ö p e r a t i e ve 
Bouwvereeniging . e voor  perc. 1 en 2 B. Z u i l b i f 
eu Zonen voor f 118990 en f 121240. 

. 1. t bouwen van eene school voor  lager  onderwij s 
aan de , beuevens het maken en leveren vau 
de voor  die school benoodigde meubelen, (iu twee perceelen ) , 
voor  perceel 1. J. P. A . Nelissen aldaar  voor f 45.374, gegund, 
pere. 2. . W . van , voor f 1408 gegund. 2. t maken 
van een middengebouw met aan beide zijden gedeelten collonades, 
voor een mausoleum, op de algemeene begraafplaats. e A . 

a aldaar  voor f 24.390, gegund. 
. t bouwen van een woonhuis onder  beheer van den 

archit . - J. . e J. . Teesselink te n 
voor f 2190. 

Sueek. t bouwen van een vill a aan deu Stationsweg voor  den 
heer . . e J . a te n voor f 15.i'62. 

Terborg . Watergraaf en heemraden van bet waterschap van 
den Oude ; bestek X van de werken tot verbetering van 
den Ouden . Gegund aan . Braud . te Giessendam 
voor  f 87840. 
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ADVERTENTIËN. 
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. 

t 15 es tuur  der  Vereeniging:
 V O O  E N 

N t 

vie s 
i n de e vakken, 

als één in het timmeren, één in het 
simden, één iu het nieiilieliiinkei l 
en één in het verven, ieder op een 
jaarwedde van f 700.—. 

e is praktische kennis. 
s van het Teekeiien strekt tot 

aanbeveling en kan voor  ten minste twee 
onderwijzers aanleiding geven tot benoe-
ming als assistent-leeraar aan de ge-
meentelijke Burgeravondschool, jaarwed-
de ƒ 300.— . 

Aangifte vóór 1  1893. 

t  ontvangt voorloopig 
geen bezoeken. 

n geeft de , 

H. J . de GROOT, 
tevens  der Burgeravondschool. 

, 31 t 1893. 

volgens b e s t a a nd of op tegeven 
p ro f ie l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

. W . P &  Co. 

te  (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Pr ijs-courant op 

aanvraag gratis. (12) 

A. , 
T 131, , 

Venster- en Spiegelglas, 
N , 

S steeds voorradig,! 

GLASASSURANTIE . 

KON.NEO.GROFSMEDERIJ, 
. 

, Stoomketel- en 

. 

F 
met G lang 50 . 

Stoombooteii-, Bagger- en 

Spoorwegmateriaal. 

- EN . 

Zware en lichte Smeewerken. 
, 

N EN N , 

met c e r t i f i c a a t van  Aoytl'u 

en B n r e a n V e r i t a s . 

g , 
« bekroond op de tentoonstelling 

te Amsterdam 1883, 

'm 
l B N 

- N 

CC V O O  (52) 

- & , 
(4 Vertegenwoordiger toor Nederland: 

1* A. Bleeker, . 

S T O O M G L A S S L I J P E R IJ 

en  voor  het ornameiiteereii  V A " / ^ 0 aO^ 

V E N S T E  ^£^>6i 
* o y > ^  NAA

- en 

in wit en zwart . 

. 1 Biiiijks t adres. 

Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt 

, ffionnickendam. 

y 

uitmuntend fabrikaat en bi l l i jk e prijs . 2 9) 

e beste gasoiitwikkelendc 

T en
der  Wereld, met - en Zekerheids-
schroef, is verkrijgbaar  onder  garan t ie. 

 dan 5000 stuks i n . 

FELIX JANSSENS , 
. 

 VA N 

Zink - en , Pompen en BouwartiJcelen. 

portland-Cement-Fabrlek 
S 

N 

WE S ENAU 
. 

Opgericht 

1804. 

Opgericht 

1861. 

t haar  beproefd en voortreffelij k 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin 
^nd, onder  garantie vau de grootste 
bindkraclit . gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijk s meer  dan 450.000 

vaten. 

 - S 
voor  de Z u i d e 1 ij  k e Provinciën: 

W e d .

. 

Voor  de Noo rdel ijk e Provinciën : 

DE BEER & LEHREN, 

 A , (60) 

N in 

e Steen-
F A B R I E K , 

P U N . 

X > E E 

Caoutchouc en Guta a k 
T " 

 & Z O O N , - , 

v e r v a a r d i g t a l l e s o o r t en , N en N 
voor  Stoom-, Water- en andere , , - en , 

, , - en , , 
S en , N (in verschillende soorten) 

met naam en op maat, , om kinder- en ziekbedden rein te 
houden,  voor  deuren en ramen. 

t en f a b r i c e e r t G  EN, enz. enz. d 
m e t Z i l v e r , te Amsterdam 1883, en door de  ter bevor-
dering van Nijverheid 1885. (38) 

*f* Asphalt-  if* 

Asph«11 -1  k i >.-  j  > i er. 
buitengewoon stevig, 

duurzaam en aanbevelingswaardig. 

A . W . , 

i am n ) 
Agenten vjjr  Nederland: (50) 

. , Wormerveer. 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, . Scheggen, Trot -
toirii' m . Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogelijken tij d 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. 17) 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (21) 

S.

op g t l Apri l as. des middags 
ten 12 ure, van: 

t bouwen van 5 -

zen aan het n op 

d te -

venhage. 

Bestek en teekeningen zyn vanaf 
Woensdag 29 t op franco aanvrage, 
tegen betaling van f 2.50, verkrijgbaar 
aan het bureau van den architect J . J . 
VA N , Elandstraat nr. 
48 te 's-Gravenhage. 

Nadere inlichtingen geeft de architect 
voornoemd. 

êenkade  S3 en S3, Noordwal 66. 

T . 

E N 
vaa F r a n s c h e, E n g e l s c he en e . 

A N en . 

 VAN N EN . 

stoom Hout - en Fineerzagerij. — Schaverij. 

l in alle fijne . 
G E E N E E T J 

Bng-elsch Teakhout, 
' l e veien in bestek k f 210.—, aan platen a f 165.— . 

^  V e r ( ler  alle bestaande N geregeld in de -
j n e  aanwezig en bi l l i j k te koop. (37) 

All e soorten van 

ZAGEN 
en 

G E
vervaardigt als 

Special i teit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

n

«eves t i gd in 1822. (55) 
 Vraagde geïllustreerde Prijscourant 

welke wü U gratis en franco toezenden. 

DE LINT & , R . 

E N N°. 39 N.Z, 
n van - en . 

(59) Vraag dessins enz. 
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GREVE '5 

Firm a O. O t E V E , Utrecht. 
is beter  dekkend, fijner , witter en beter 

Uit in-houdend dan eenig ander; 
is bekroond door den Nederl. Schildersbond, 

Tentoonstelling van e Schilderkunst, 
Arnhem 1881; attesten van ervaren schi lder» 
uit alle oorden van ons land en daarbuiten, wor-
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van , (üemeeiite-
Arehitecten en andere Autoriteite n in hunne 
bestekken voorbeschreven; 

wordt, tot waarborg van echtheid, zuiverheid 
en goed gewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel. Etiket en Fa-
brieksmerk, welke allen wettig zijn gedeponeerd', 

wordt steeds op de strengste keur  geleverd, des 
verlangd met certificaat van oorsprong. 

n leze de waardeerende artikels over  dit t in het ,1V. V . d. ' 
dd. 31 Jan. 1887; in de - en "  dd. 1 i 1887; in de 

'  dd. 11 en 25 Juni 1887 j in de .Schilder"  dd. 1 i 1889 ; in de 
„Opmerker" '  dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890 ; in de „ Ambachtsman"  dd. 8 
Febr. 1890, en in het „Bouwkund i g Weekblad"  dd. 5 . 1891. (27) 

 bi j  en
, 

, Vernissen, 
9

voor - en , 

, , 

en alle aanverwante artikelen. 

(,  Co., 
T 132, (5) 

S T ) A . 

Bjj de uitvoering van een groot -
bouwwerk in een Noordeljjk e Provincie-
stad, kunnen t e r s to n d geplaatst 
worden (zonder  Salaris) 

T W E E , 
«enigszins met teekenwerk op de hoogte. 

Goede gelegenheid om zich onder  goede 
leiding, die aangeboden wordt, in het vak 
te bekwamen. 

t opgaaf van leeftijd en eenige ver-
dere inlichtingen zich te adresseeren onder 
letter  bij  de Boekhandelaren VA N 

 E N . te Assen. 

P O R T L A N D C E M E N T 
„JOSSON Sf C o . " 

voor  Nederland en n 

A. E. , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: , Xieuwehaven No. 118. 
, , A. E. ,

Simomstraat 74. (18) 

E 

V a n d e P ol &  W i c k o p , 

, 

' I f ö i u S u t ZANDSTEEN. 
volkomen gelijk aan Natuurs teen en 

uitsluitend door  steenhouwers bewerkt. 

n voorraad: 
, NEUTEN, -

TEN , , GOOTSTEENEN, 
, , 

N voor  seheidingen en hekwerk, 
, enz. 

Fabriek en : -

Spiegel- en , 

. (62; 

Carbolineum 
uit de Chemische Fabriek van 

(in vaten van  100 en 200 kil o 

en in blikken van 30 kilo.) 

is s teeds v o o r r a d i g bjj  en wordt 
sedert jaren voor de landsgebouwen, 
de genie, vele gemeenten en particulieren 
geleverd, door (24) 

FERD. ENG ERS, 
t 335, . 

Cathedraal-, , Geribd-, 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

W , 

, , BBOE  en -

. 

Geslepen en andere N en 
. 

GEBOGEN S en . 

- en Pat r i j spoor tg lazen. 

(25) . 

, . 

Chemisc h bereid e 

. 
e F is geheel gereed 

voor het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zj j  is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes te n gaarne 

verkrjjgbaar . 

, 
d i ) k ) 

JAP A N L A K V E R F , 
beter  tegen de b u i t e n l u c h t bestand 

als vernis of olieverven. 

H O L Y N & Co., 
(7) . 

J a n r &  C o . , 

S 

T  A N S P O

ARCHITECTURA 
H . 

AcUert t n l i i i i iu dit blad kuiten vim 1—5 regelt 

60 cents, iedere regel meer 10 ceuts. Groote letten naar 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts twceiniial 

berekend. 

 0

Uitgaver. i 

. 

A l l e t i i in i T U l ! A opgenomea 

worden g r a t i a geplaatst iu E , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, enz. 

J . A . V A N , . 

E  A A N N -

N  T E . 

'tZa l in het voorjaar  van 1878 geweest zjjn , dat de ge-

meente t van den s waterstaat eene aanbie-

ding ontving om een haar  toebehoorend, aan den 's-Gravendeel-

schen djj k gelegen terrein, opgehoogd te krijgen met grond, 

voortkomende uit de werken tot rivierverbetering , die in 

de nabijheid in uitvoering waren. e gemeente zon alleen 

hebben te zorgen voor de noodige oevervoorziening.

bedoelde terrein, vroeger  particulier  eigendom, was in de 

voorafgaande jaren door de gemeente stuk voor  stuk aan-

gekocht, naar  gelang het onder  den hamer kwam, met het 

doel om het in de toekomst dienstbaar te maken aan de 

handelsbelangen der  stad en er  was een ontwerp van eene 

aanlegplaats voor de groote vaart in bewerking, in de ge-

daante van een plankier  met sporen, aansluitende aan den 

«taatspoorweg, opdat de zeeschepen hnn inhoud onmiddel-

lijk in de spoorwagens zouden kunnen lossen. Op de bjj 

dit opatel behoorende plaat is dat plankier in doorsnede 

voorgesteld. 

t buitenkansje van dit terrein met zeer  geringe kos-

ten tot op djjkshoogte te kunnen doen ophoogen werd na-

tuurlij k met beide handen aangegrepen en het lag voor de 

hand, dat men zich in den aard en de uitvoering der  te 

maken oevervoorziening tot de aannemers van het rijkswer k 

*«»dde, te eerder, omdat een van de hoofden der  tinna 

'"gezeten der  stad was en daar  zeer in aanzien stond. 

Er werd overeengekomen, dat de oevervoorziening zou bestaan 

"i t drie kraagstukken van rijswerk , het onderste breed 14 

de beide andere achtervolgens 6 en 5 , waarboven 

e taludbekleeding van riet- of kleizoden, ter  dikte van 

' , zooals op de plaat door  eene arceering van rechts 

| r links en de woorden „Oorspronkelijk e oever  voorziening" 
1 8 ingegeven. 

Alles ging goed, totdat men aan den laatsten halven 

" l e t e r ophooging toe was; toen begaf zich de ondergrond, 

de oeverbekleeding over een goed deel harer  lengte 

* e r in en kwam op haar  verst uitstekend gedeelte te 

Sgen volgens de lyn, die op de plaat is aangeduid met de 

*°orden „Oeverlyn na de grondverschuiving." 

Wat toen te doen? 

Er werd eene commissie benoemd om dat uit te maken. 

Zy bestond uit een der  betrokken aannemers, een ervaren 

aannemer van grondwerken van buiten af en deu ouderge-

teekende, toentertijd directeur  der  gemeentewerken te -

drecht. Er  werden boringen verricht , waarvan het resultaat 

ten deele op bijgaande plaat is aangegeven. e toonden 

aan, dat ter  plaatse der  ergste grondverschuiving de on-

dergrond tusschen de diepten van ongeveer 4 . en onge-

veer 10 . beneden A.P. uit veen en slappe klei bestond en 

uit oude kaarten werd het waarschijnlijk , dat men daar  met 

eene oude riviergeul te doen had gehad, op welks slappen 

inhoud de bovenlast was uitgegleden. * 

 advies der  commissie luidde, dat er  langs den oever 

eene sleuf zon worden gebaggerd tot 8- . onder  A.P. ter 

bodemsbreedte van 7 , aan weerszijden met taluds van 

1 op 1 opgaande tot aan den toekomstigen rivierbodem 

(5 . beneden A.P.); dat daarin eene zandkisting zou worden 

gestort, aan den buitenkant door een kraagstuk beschermd 

en dat daarboven het oorspronkelijk talud zon worden 

hersteld, een en ander  zooals op de plaat door  eene arcee-

rin g van links naar  rechts is aangeduid. 

n maakte ik het gemeentebestuur  opmerkzaam op 

een feit, m. i. voor de toekomst van het grootste belang. 

n de te maken nieuwe oevervoorziening zou mettertij d het 

ontworpen plankier  worden ingeheid; wie zou de risico daarvan 

dragen? t lag duukt nijj  voor  de hand, 1 ° dat zandkisting, 

plankier en op nieuw onder  profiel brengen van het opge-

hoogde terrein door  eene zelfde hand moesten worden uit-

gevoerd, en 2"  dat dit, te zamen een werk wordende van 

tusschen de 50 en 60 duizend guldens, geheel en al in 

de termen viel voor  openbare aanbesteding. 

Van het eerste gelukte het mij  Burgemeester en Wet-

houders te overtuigen, van het tweede echter  niet; en zoo 

werd het geheele werk ondershands aanbesteed aau dezelfde 

aannemersfirma, die het terrein had opgehoogd. n den 

aanvang ging alles naar  wensch, doch toen de sleuf op 

diepte gebaggerd was en men meende, dat met het zaudstorten 

zon worden aangevangen, kwam de a a nnemer  uit den 

mouw. j  kon de verzoeking niet weerstaan om eerst de palen 

in te heien, en er  later het zand om heen te storten, in 

plaats van omgekeerd, wat van den aanvang af aller  bedoe-
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ling was geweest. t onderhandsche contract bevatte geene 

bepalingen, waaraan de wederpartij  de macht had kunnen 

ontleenen om de volgorde der  werkzaamheden aan te 

wijzen en men troostte zich daarom met de gedachte 

dat zulke ervaren practici het toch wel zouden weten! 

maar  het eind was, dat het geheele plankier  op eene hoogst 

merkwaardige manier  verzakte, niet door  belasting, want die 

was er  niet, maar  door  de zuiging van den aangeplempten 

grond rondom langs de palen. Elke paal ging op zich zelf, 

onafhankelijk van zijne medestanders in het zelfde juk , naar 

beneden, zoo zelfs dat het verschil tot 15 . toe bedroeg. 

n de krammen der  rozebouten, waarmede de hoofd-

balk aan de palen was bevestigd, niet aanstonds los» 

dan werd de kop der  bout eerst een heel eind in het hout 

getrokken. Wat er  met de damplanken langs den achterkant 

van het plankier  gebeurde grenst aan het ongeloofelijke; 

deze werden met zulk eene kracht naar  onder  gezogen— 

waarschijnlij k in verband inet het grooter  oppervlak waar-

over  de wrijvin g zich kon doen gelden—dat de palen ze 

niet konden volgen. e beide regels, waartegen zij  waren 

gespijkerd, werden daardoor  omgewrongen totdat zij  uit-

een splinterden. 

t vervolg en slot der  geschiedenis is, wat de bijzon-

heden betreft, voor  de lezers van het bovenstaande van 

minder  belang. d werden de voortzetting van het 

plankier  en de verdere werken ten dienste der  aanlegplaats 

openbaar  aanbesteed en in die aanbesteding werd het onder 

proflei brengen van liet verzakte begrepen. v. i>. . 

N . 

e heeren V A N E PO  & P te Utrecht hebben 

onze nijverheid met een nieuwen tak verrijk t door  de op-

richtin g van eene fabriek van hydraulischen zandsteen of 

hydrozandsteen aan de n en het l 

aldaar. 

e kunststeen onderscheidt zich door  eene geheel bij -

zondere wijze van vervaardiging van alle andere tot nog 

toe in gebruik zjjnde hydraulische kunststeenen of beton-

steenen. e bijzonderheden der  fabricage kunnen hier  uit 

den aard der  zaak niet worden vermeld, doch wat ik daar-

van in de fabriek heb kunnen waarnemen was alleszins 

geschikt om vertrouwen op de deugdelijkheid in te 

boezemen. 

Als uitvinder  van den hydrozandsteen wordt genoemd de 

cieviel ingenieur .  te ; hij  heeft 

zich ten doel gesteld de wording der  natuurlijk e zandsteenen 

zooveel mogelijk na te volgen. Terwij l deze namelijk ont-

stonden doordat in de voorwereldlijk e zeeën het zand zich 

als een zwaar  bezinksel nederzette en zich met andere 

bindende stoffen onder  den invloed eener  hooge temperatuur 

tot steenen vormde, vindt naar  znne methode de samenstel-

ling van kunstzandsteen plaats, door  geljjke grondstoffen als 

de natuursteen bevat mechanisch en chemisch zoo in en 

op elkander  te doen werken, dat daaruit eene compacte massa 

ontstaat, in eigenschappen volkomen gelfo'k aan natuurlijke n 

zandsteen. e steen kan in iedere in de natnnr  voorkomende 

kleur  en in elke grootte vervaardigd worden, zonder 

dat zulks eenigen invloed op de qualiteit uitoefent; hu bevat 

gesne in water  oplosbare stoffen, wordt gezegd iederen, 

invloed van het weder  te kunnen trotseeren, inzonderheid 

volkomen tegen vorst bestand te zijn en in de lucht steeds 

harder  te worden, doordien de in den steen voorkomende 

kalk en silicaten in de atmosfeer  langzaam in kiezelzure 

kalk overgaan, die zooals bekend is, bjjn a onvergan-

kelij k is. 

s sinds 1882 is de hydrozandsteen in Australië, 

Amerika, Engeland en d in gebruik, terwij l dit 

jaar  ook in België octrooi voor  deze uitvindin g genomen is. 

n d treft men fabrieken ervan aan te Aken, 

, , , , , Bruns-

wijk , Berlij n en . 

Als in hydrozandsteen uitgevoerd noemen de heeren v. . 

PO  & P de volgende werken: 

T e : Eene vill a a. d. Sacksenring No. 44. 

Eene vill a a. d. Sacksenring No. 62 — 64. 

Eene vill a hoek Vondel- en Vorgebirgstrasse. 

Een woonhuis in de Vorgebirgstrasse. 

r  9 hoek Vorgebirg- en Volksgartentrasze. 

„  „  in de . 

„  „ g (bij  den spoorwegviaduct.) 

Een winkelhuis in de Ehrenstrasse, naast het café „  Am 

alten Oertchen." 

Te Berljjn : Een winkelhuis op den m (apotheek). 

Een winkelhuis e tegenover  de e 

„  „  hoek r  en , rij k met 

beeldhouwwerken versierd gebouwd onder  leiding van den 

architect OTTO . 

e steen voor  de drie laatstgenoemde gebouwen werd 

door  de Berlijnsche fabriek in minder  dan één jaar  tijds 

geleverd 

e firma  v. . PO  & P levert den steen in drieërlei 

vormen, en wel in onbewerkte blokken op maat, in blokken, 

waaraan de vormen in hoofdtrekken zijn aangebracht (zeer  voor-

deelig voor  steen- en beeldhouwers) en in volkomen afgewerkte 

steenen; de laatstgenoemde zijn het voordeeligst, doordien 

zij  bijna geheel in zachten toestand kunnen worden klaar 

gemaakt. Zooals uit onderstaande opgaaf blijkt , komt de 

hydrozandsteen niet duurder  te staan dan cementsteen. 

Blokken op maat /'  4 5 0 0 

Blokken met aangesneden hoofdvormen . . . . „  50.00 

e banden, dekplaten, traptreden en stoep-

zerken, geschuurd en gefrnnd  52.00 

Gootsteenen, dorpels en neuten  60.00 

Geprofileerde gootsteenen, dorpels en banden . . „  ü ' ° 0 0 

e en zachte slijpsteenen in alle maten tot de 

grootte van 1 . voorhanden n fi5.00 

Alles franco spoor  of scheepsboord te Utrecht. 

Bestellingen kunnen in den tnd van vier  weken worden 

uitgevoerd. 

Vastheidsproeven, door  mij  persoonlijk op den hydro& an* 

steen der  firma  v. . PO  & P verricht , gaven 

volgende resultaten: 

Trekvastheid. 

e steen.) 

25.70

e steen.) 

320.00 

Gew. 

259.13 

. 2 

(Geel-grjjze steen.) 

261.00 

221.00 

256.00 

233.80 

244.40 

196.30 

Gew. 

235.42 

. p. 2 

e vastheidscrjfers zijn voor  de practij k alleszins vol-

doende. Op trekvastheid worden bonwsteenen in het werk 

jelden of nooit belast en cijfers daaromtrent zijn dan ook 

niet bekend. n dit opzicht is enkel vergelijking mogelijk 

met cementmortel als grondstof van den cementsteen. e 

minimale trekvastheid, bij  de keuring van Portland-cement 

voor  mortel van 1 cement op 3 normaal zand na 28 dagen 

geeischt, is 16 . per 2., de minimale drukvastheid 

160 . per 2. e beste merken bereiken in vier  weken 

meermalen 20 tot 25 . trekvastheid en 280 . druk -

vastheid en nemen in vervolg van tijd . nog in vastheid toe 

tot respectievelijk 30 en 350 en meer . h deze 

cijfers hebben betrekking op zoogenaamden normalen mortel 

1 : 3, terwij l in de cementsteenindustrie verhoudingen van 

1 : 5 niet zeldzaam zijn. t in het oog houdende lfidt 

het geen twijfel , dat de hydrozandsteen van de firma  v. n. 

PO  & P met den cementsteen op zijn minst in vast-

heid gelijk staat. 

j  overtreft in drukvastheid den leuciettufsteen, die 170 

tot 200 bereikt, overtreft eveneens de meeste Fransche kalk-

oenen, die, al staan zij  ook hooger  ter  naam, de 100 

«lden ver  overschrijden; hij  nadert de gemiddelde vastheden 

der Bentheimer- en Udelfanger  zandsteenen (om en bij  de 

300). Bij  vergelijking met gewoon maar  goed Waalsteen-

fabrikaat staat hn in drukvastheid tusschen hardgrauw en 

s in. 

" *  firma G & T te Amsterdam, deelde als 

resultaat van hare proeven op den Utrechtschen hydrozand-

n van geelachtige, met die van gewonen zandsteen, 
ÏTereenkomende kleur  het volgende mede: 

Structuur : homogeen. 

Soortelijk gewicht: 2.08. 

Absoluut spec, gewicht 2.53. 

Poreusheid: l 7 . 7 ° /0 (vol proc.) 
w»teropname: na 170 nnr  5.46% (vol proc.) 

: met water  verzadigd 197 . per 2., 

winddroog 229 . per 2. 

Weerstand tegen bevriezen: drukvastheid, na 8 maal bij 

— 1 3° C. tot — 6"  C. bevroren en weder  bjj  ~(- 3 0° C. 

ontdooid te zijn, gemiddeld 206 . per 2 . 

e proef, doch onder  water  bevroren 192.7 . 

per . 

d atgebrokkelde steen in gewichtsproc. 0 ° / 0 . 

Genoemde heeren maken daaruit de conclusie, „da t de 

wateropname en poreusheid gering zijn; dat het verschil in 

drukvastheid, winddroog, met water  verzadigd en bevroren, 

aan het water  en niet aan de vorst is toe te schrijven; en dat 

men dezen steen als lste qualiteit kan aannemen, daar  de min-

dere weerstand tegen waterverzadiging bij  gewonen zandsteen 

tot 25 °/o v a n d e n luchtdrogen weerstand mag bedragen, 

eer  van eene mindere qualiteit sprake kan zjjn.' -

l de voorzichtigheid mij  verbiedt een voor  ons land 

zoo geheel nieuw fabrikaat als de hydrozandsteen onvoor-

waardelijk voor  het gebruik aan te bevelen, komt het mij 

toch voor, dat de toekomst daarvan zich alleszins gunstig 

laat inzien en van harte wensch ik dan ook den Utrecht-

sche heeren de kroon toe op hun waarlij k niet geringen 

ondernemingsgeest. J . A. VAN . 

N EN . 

Uit de bus van A. &  A. 

Hoe moet smeedijzer behandeld worden om het de matte 

zwarte kleur te geven gelijk het buitenlandsch kunstsmeedwerk 

eruit ziet ? 

 heb al heel veel verschillende raadgevingen opgevolgd, 

maar ben nog tot geen gunstig resultaat gekomen. 

n kan haast geen technisch tijdschrif t ter  hand nemen 

of men vindt er  als bladvulling het eene of andere recept 

in om ijzer  zwart te maken. Naar  aanleiding van bovenstaande 

vraag heb ik het archief van de Ambachtsman eens door-

geloopen en aantekeningen omtrent dit onderwerp ge-

vonden in: 

Jaarg.  Nos. 1, 11, 17, 22, 36. 

 „  6, 8. 

 „  23, 45. 

V „  8, 16. 

V  , 21. 

 , 49. 

„  „  10, 39. 

Wat in de verschillende Nos. voorkomt over  dof of mat 

zwart t ik hieronder  volgen : 

le . Uitgloeien, met olijfoli e bestrijken en in het 

vuur  brengen. e olie verbrandt hierbij  en laat op het 

ijzer  eene matte, vast aanhechtende laag achter, die uit 

kool bestaat. Ongegloeide voorwerpen op gelijke wijze be-

handeld, verkrijgen een glanzend oppervlak. 

2e . Op de gewone wijze met olie branden, ver-

volgens met benzine wrijven en eindelijk met eene sterke 

oplossing van gecalcineerde soda behandelen. 

3e . n met een zeemlap met gekookte lijn -

olie, inbranden in cokesvuur  en in nog heeten toestand op 

nieuw inwrijve n als voren. v. . . 
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N 
Aanbestedingen worden tlecktt eenmaal in dete rubriek opgenomen. 

« 17 . 

Amsterdam. 9 uur . t bestuur der  Amsterdamvcbe sportclub, 
in bet café e l.eeuw: bet dempen van een sloot, bet afgra-
ven van een terreiu nut vervoer van den overblijvenden groud 
enz., voor de renbaan te Bussum. 

n (Fr. ) 12 uur . t gemeentebest. van r O l -
depbaert en Noordwolde ten gr.ineentehuize: de vernieuwing van 
de g met de bersielling der  bestrating te . 

k l ü t r . ) 3 uur . e architect . A . v. d. Voort te Jaars-
veld, namens deu heer W . Cambier  vau Nooten te Oudshoorn, 
in het. koffiehuis van . : het uitvoeren vau belangrijk e 
herstellingen aan de gebouwen op de hofstede, bewoond door  Gebrs. 
de Graaf te . 

Wij k bij . C uur . t . . kerkbest.: het bouwen 

eeuer  school. 

G 18 Apr i l . 

Amsterdam. 10 uur . e genie, op het bureel -
baansgracbt : 1. het eenjarig onderkou' 1 van Je n 
enz. 'e Amsterdam. Hear, f 8700. 9. t eenjarig ouderhoud van 
de werkeu in de stelling vau Amsterdam. Begr. f 3000, beide 
onder  beheer der  genie aldaar. 

Arnhem. 2 uur . e directeur der  gemeente gasfabriek ten kan-
tor e der  fabriek : het, inrichte n van bet magazijn tot kantoor, 
laboratoriu m eu photometerkamer, het verplaatsen van het magazijn 
en de smederij, eu het maken van eene brandkluis ; begr. f « 2 5 1. 

Assen. 11 uur . t gemcentebest.: het verb'uwen vau de 
openbare lagere school te Aardscbeveld met annexe werken, in 2 perc. 

. 10 uur . e genie, op het bureel aan de , 
vest: 1. het eenjarig ouderhoud vau werkeu, gebouwen, enz. Begr. 
f 6950, 2. het doen van voorzieningen aan militair e gebouwen te 

. Begr. f 3790, beide ouder  beheer der  genie aldaar. 
. 10.30 uur . e genie, in het hotel u Croi x (P. G. 

Baars.: het. eenjarig ondeihoud vau de kazernegebouwen enz. te 
, ouder het beheer der  genie te Amersfoort, begr. f 2600. 

den . '.0 uur . c genie, op het bureel in het s 
aan het Westplein: 1. hel eenjarig onderhoud vau de werken en 
kazeruegebouwen cuz. te den r en op Texel, begr. f 8140, 
2. eene verving vau gebouwen en werken te den , begr. 
f 1800, 3. het doen van voorzieningen aan en bij  militair e gebou-
wen en' werken in de stelling van deu , begr. f 2551). 

. 10 uur . e genie: het eenjarig onderhoud van 
de werken eu gebouwen te Brielle, begr. f 5350. 

, 9 uur . e geuie, in het koffiehuis van . Schaap, 
aan den Arendsduin: 1. het eenjarig onderhoud van de kazeruege. 
bouwen enz. te , begr. f 7450, 2. eene gedeeltelijke 
binnenverving vau de kazerne enz. te , begr. f 1000, 
3. het wijzigen vau keukens in verband met het leveren en stellen 
van Senking-foruuizen voor é én bateljon en voor  onderofficieren 
in de keukens der  kazerne te , begr. f 1200, onder 
het beheer der  genie te Zwolle. 

. 2 uur . e genie, op het bureel n : 
1. het eenjarig onderhoud van de kazernegebouweu enz. aldaar, 
begr. f 6000. 2. het doen van voor/.ieniugeu aan kazernegebouwen 
aldaar, begr. 5400, beide onder het beheer der  genie te Nijmegen. 

Zutphen. 10 uur . e genie, op het bureel Geweldigershoek A 
no. 83: het driejari g onderhoud van de werken aan kazeinege-
bouwen enz., onder het beheer der  geuie aldaar, begr. f 5650. 

G 1» . 

, 11.30 uur . e genie, in het logement : 
het eenjarig onderhoud van de k a ï e r n e g e b o u w e n, de werken eat. 

aldaar, ouder het beheer der  genie te Zutphen, begr. f 5200. 
's-Graveuhage. 10 uur . e genie, in de Fredenkikazerne: l .heteen-

jari g onderhoud van de kazernegebouwen enz. en van de werken 
aldaar, begr. f 17,360, 9. het verven vau kazeruegebouwen, enz. 
aldaar, begr. f 2000. 

. 10 uur. e genie, op bet bureau aan de 
Parade: 1. het eenjarig onderhoud van de werken, gebouwen enz. 
te 's h en onderboorigbeden, begr. f 10000, 2. eene 
verving van gebouwen te 's h en onderhoorigheden, 
begr. f 1000, 3. bet leveren van kazernemeubelen te n > 
bosjb, begr. f 1G00 . . 

Naarden. 11 uur. e genie, op zijn bureel: 1. het eenjarig 
ouderhoud der  werken, begr. f 5950, 9. bet eenjarig onderhoud 
der kazernegebouwen enz., begr. f 4600; 3. eene verving van 
van kazeinegebouwen eu werken, begr. f 1000, 4. bet doen van 
herstellingen ea vernieuwingen aan gebouwen en werken, begr. 

f 4550, alles te Naarden en onder  het beheer  der  genie aldaar. 
Naarden. 11 uur. e genie, op zijn bureel: 1. het eenjarig 

onderhoud der  werken langs de Vecht van n tot , 
begr. f 5900, 2. bet eenjarig onderhoud der  werken en kazerne', 
gebouwen langs de Vecht vau t te , begr. f 4850 
beide onder  bet beheer  der  genie te Naardeu. 

G 20 . 

Assen. 2 uur. e aannemer J . . Vos Sr. te Almelo, teu zijnen 
kantor e op het werk: de lood- en zinkwerken voor de ia aanbouw 
zijnd e knzernegebouwen enz. te Assen. 

o (Geld ) 2 uur . e heer  J . G . Breukink : het bouwen van 
eeu woonhuis met daarbij  beboorende gebouwen. Aanw. 17 April , 
nam. 2 uur . 

Siijvcrda l (Ov.) 12 uur. e directie der  koninkl . stoomweverij 
in het café Spijker : 1. het bouwen eener  school met onderwij . 
zerswoning, 2. het amoveeren van tien arbeiderswoningen eu het 
weder  opbouwen van drie blok arbeiderswoningen, met bijleverin g 
van alle benoodiede materialen, atbeidsloonen enz , een en ander 
op eeu vri j  terrein te Ni j  verdal. 

. 2 uur . t gemeentebestuur: bet maken van eenige 
overdekte riolen, ter  vervanging van open goten in deze gemeente 
met bijbehoorende werkeu. 

. 10 uur . e genie, op het bureau van deu hoofdop-
zichter  van for t i f icat ië n achter  de Nieuwe : 1. het eenjarig 
onderhoud vau de kazeruegebouwen enz. te , begr. f luOO, 
2. het eenjarig onderhoud van hei gebouw van den hoofdcurem 
te , begr. f 2350, onder het beheer der  genie te Zwolle, 
bilj . inz. uiterl . 19 Apri l 'snam. 3 uur  op genoemd bureau 

r  (Fr. ) Bij  den archit . . Booijeuga: bet belangrijk 
herstellen en veruieuweu der  schuur, het bouweu van een wagen-
huis enz., eigen nan den heer  Ad r . i te u en 
in gebruik bij  G . a te Niawier. 

Nijmegen. 10 uur . e genie, ten hare burecle: 1. het eenjarig 
onderhoud van de werken eu kazernegebouwen enz. te Nijmegen, 

t en Pannerden. Begr. f 9850. 2. Eene verving van werken 
en kazerncgebouwen enz. te Nijmegen, t en Panuerden. Begr. 
f 1000. 3. t doen van herstellingen en vernieuwingen om en 
bij  militair e gebouwen te Nijmegen, li.gr . f 1300, alle ouder het 
beheer der  genie tc Nijmegen. 

G 21 . 

. 11 uur . e genie, iu het hotel de r  aid.: het 
doen vau herstellingen aan militair e gebouwen aldaar, ooder bet 
beheer der  genie te Zutphen, begr.  31 GO. 

. 10 uur . e genie: . hel vernieuwen van 2 ski 
deuren van sluizen in de vesting t sluis, begr. f 1800, li . 
het herstellen van bruggen en sluisdeuren, te Brielle, onder bet 
beheer der  genie te , begr f 2100. 

, 1 uur . e genie, ten huize van deu opzichter  van 
fo r t i f i ca t iën : het eenjarig onderhoud van de kazernegebouweu ene. 
te , begr. f 6950. 

. 1 uur . t gemeentebest: het verbouweu tot Bureaux 

voor den burgerlijke n stand en het bevolkingsregister  van het 

voorm. ziekenhuis aan de . 

Stad-Ardenberg (Ov.) 4 uur . n het hotel van : bet 

bouwen eeuer  burgerwoning te , aanw. 12 uur. 

G 22 . 
Amsterdam. 10 uur. e genie: hel doeu van vernieuwingen 

en voorzieningen van onderscheiden aard aan militair e gebouwen 
enz. te Amsterdam, begr. f 9650. 

. 10 uur . e geuie, op het bureel voor de schutterij  bij 
den : het eenjarig ouderhoud van de kazernegebouweu, ent. 
en van de werkeu aldaar, onder  het beheer  der  genie te Oea 

, beirr . f 10,800. 
Amersfoort . 10 uur. e genie in het hotel r  (SclmnmeO 

op de Varkensmarkt: 1. het eenjarig onderhoud van de kazeioega* 
bouweu, enz. aid., onder  beheer der  genie aldaar, begr. j  S/5 > 
2. het eenjarig onderhoud van de werken iu de e end» 

e in de Neder-Betuwe, onder  beheer  der  genie aid, begr. 1 1'^  " 
3. het doen vau eene verving van rijksgebouwen onder  beheer » 
genie aid., begr. f 1000, 4. het doen van voorzieningen van onder-
scheiden aard en bij  militair e gebouwen aid., begr.  1650. 

G o r n j n m (Fr.) e architect F. Brouwer: het afbreken van a 
bestaande schuur  etc. en het bouwen vau eene kleinere dito op 
de boerenplaats n. d. , in gebruik bij . Osinga, waar 
planleekening ter  inzage ligt . .. 

T e u l o. 12 uur. e genie, ten huize vau den hoofdopzichter  van , " r ' 
tien aid.: 1. het eenjarig ouderhoud vau de kazeruegebouwen 
aid., begr. f 5500; 9. het verbeteren van kogelvangers ca. °P 
Grootte heide nabij  Venlo, begr. f 1100, beide ouder  het ben 
der genie te Nijmegen. 

yiunrdingei ' . 1 uur . t gemeeutcbest.: het dempen en riolee-

r o van de Bierslool en eenige daarop uitkomende dwarssloolen. 
A»»*- 3° Apr i l , voorm. 10 uur , te beginnen aan het gemeente-

" h a r d i n g e n . e architect . Wolij n te 's-Graveuhage, voor 
ekening van den heer J . Po t: het bouweu van een woonhuis 

„ o de^ostbavenkade aldaar, volgens bestek en teekening, welke 
tegen f — verkrijgbaa r  zijn bij  de Boekhandelaren n & 
Odé aldaar. Aanwijzin g op Woensdag 19 Apr i l , op het terrein . 

Wil lemstad.  uur . e genie, in het koffiehuis het Schippers-
buis al.i., - het eenjarig onderhoud vau de kazernegebouwen 
enl. >'''- '  begr. f 2150, 2. het eenjarig onderhoud van de werken 

ea:. aU. cn te Numansdorp, begr. f 5850, 3. het eenjarig ouder-
houd vau de werken enz. te Ooltgensplaat, begr. f 1000. 

G 25 . 

Breda.  uur . e geuie, in het koffiehuis de Beurs van Breda: 
: bet eenjarig onderhoud van de kazernegebouweu euz. te Breda, 

o ei,r .  11,900, 2. het eenjarig onderhoud van de koninkl . militair e 
«ccademie te Breda, begr. f 60n0, 3. eene buitenverviug van 
militair e gebouwen te Breda, begr. 1' 1100, 4. eene buitenverviug 

Vau de !>ebouwen der  koninklijk ^  militair e academie te l ireda, 
beur. f 1100, alle onder  beheer der  genie aldaar. 

jjuuda . 12 uur . e Comm. van Toezicht over de Stedelijke 
gasfabriek: het afbreken van een gedeelte van het proveniershuis, 
bet maken van de fundeeriug en metselwerken voor een nieuwen 
gashouder van 2500 3 inhoud met bijkomende werken. 

G 28 . 

. 12 uur . t minist. van waterstaat, handel en 
iBverheid, nan het gebouw van het prov. bestuur: hel maken, 
iahangen i u gangbaar  opleveren vau ecu piar  buiten-eb leuren iu 
dei Noorderkoker der  zeesluis genaamd de Nieuwezijleu ouder 
Engwieruni, behooreude tot de zeewerkeu in de prov. Friesland, ' 
begr. f l i 20. 

G 1 . 

. 12 uur . t gemeeolebest. van r Oldephaert 
en Noordwolde ten gemeentehuize: bet maken van eene algemeene 
opslagplaats, benevens de herstelling vau een gedeelte walbcschoeiiug 
ie . 

A F L O O  V A N . 
Amsterdam. t gewoon ouderhoud vau- en het verrichten van 

herstellingen aan sluis- en waterwerkeu, enz. gedurende 1893. 
e A. s voor f 7250. 

Amsterdam. t bouwen van een kantoorgebouw mei winkel 
«au hel k boek Baufjesstecg. e . J . s voor 
172,170. 

Amersfoort , 1. t uitdiepen van de haven en binnengrachten. 
Gegund aan B. van n te Weesp voor f 685; 2. het leveren 
eu «tellen van ijzeren rasters aan de e , tusschen de 
St. Joris' en n eu achter  dc t e 
0. 11. d voor f 333.33, niet gegund. g 10 
April ; 3. het leveren en stellen vau ijzec rasterwerk in deu tui u 
der hoogere burgerschool. e . . d voor f 666,66, 
niet gegund. g 10 A p r i l ; 4. het vernieuwen van het 
dik der  ouderwijzerswoning op het . e W . van Ach-
terbergk voor f 349, gegund; 6. het vernieuwen van voetpaden 
' , ags de Arnbemschestraal met daartoe bij  te leveren waalkliukers, 
«hmede de levering vau 40,000 waalklinkers. Gegund aan A . s 
'oor  f 1420, 

Arnhem. t bouwen vau een watertoren voor  de Arnhemsche 
"«terleidiug . e . Bosman te Arnhem voor  f 4931 

"«verwijk . t vergrooten van de boerenplaats in de Wi jker -
oeerpolder. Gegund aan . W . n aldaar  voor f 3400. 

"ussuni. t bouwen eener  dubbele vill a aan de t 
«oek t aldaar. Gegund aan J . . Schepera te Amsterdam 
'oor f . 

Cernjum. t bouwen van een stelpbuizinge te Oostrum. Gegund 
« . J. Schotanus te Boxum, voor  f 9480. 

bou  ^ e t ' o o d '  e n * ' * ; w e r ' c me' 'eien dak voor  het in aan-
^ * Jijnde gebouw vau Geodesie te . e F. J . Peters 

Amsterdam voor  f 4443, nog niet gegund. 9. t schilderwerk 

'°or  V f 0 < + 4 8 8 8 e b ° U W '  G e S U n d 8 * a J ' '  V e e n e n d a » '  t e Amsterdam 

e*>-e 1 1 T B * n " t afbreken eener  bestaande en het bouwen vau 
te n

n , e ' U V 8 boerenwoning op bet erve Waonink. e J. Jans 

t > o r T n V e e n T 0 0 r f 1 6 S 0 '  * ' e t " e ' { u , l d

> d v''' 1* *  'breken en weder  opbouwen van een winkelhuis 
( 859|

 v ° ° " t r « a t no. 240 aldaar. e Schalden ea Tas voor 

E l burg. t bouwen van een catechisatie-lokaal. e W . S. 
n aldaar  voor f 3099. 

G r o n i n g e n, 1. t inrichte n van de noordelijk e schietbaan in 
de voormalige lini e van , nabij  Groningen, tot 9 schietgaten 
vau 100 , benevens het maken van afsluitingen aldaar. e 
C . . s aldaar  voor f 3370; 2. het eenjarig onderhoud 
van de kazerne eu andere gebouwen en werken te Groningen. 

e J . Werkman te Groningen voor f 5966. 
G r o n a u . t 'oouweu van dri e woonhuizen in 9 perceeleu op 

een terrein uabij  het station Gronau. e voor  perc. 1. en 2. 
. de -long aldaar  voor f 19098 en f 8230. 

Goedereede. t bouwen vau een post- en telegraafkantoor  aid. 
e J , de e te Ouddorp voor  f 5780. 

' s -Graveuhage, t verbouwen, onderhouden en herstellen van 
het rijksgebouw, waarin gevestigd zijn de kantoren van de hypot-
heken en kadaster  te . e . s te 

i voor f 10955. 
. 1. t iu- en uithalen vau een stel vloeddeuren 

voor Je Zeedoksiuis. e A . de Neef te m voor 
f 10,329; 2. het doen van herstellingen aan gehouwen en inrich -
tingen. e W . vau n te s voor f 5649; 
3. het maken van eene zweminrichting. e A . de Neef te 

m voor f 3529; 4. het doeu van schilderwerken aan ge-
bouwen. e . van der n te s voor f 563. 

, t maken van eene wisselplaats op de Zuid -
Willemsvaart , prov. Noord-brabant. e . . Bons te Sliedrecbt 
voor f 3120. 

. t leveren en plaatsen van een geslagen ijzeren 
hekwerk, met houten steunpalen eu eeu gedeelte bouten schutwerk 
bij  de n'euwe school eu ouderwijzerswoning te . Gegund 
aan J . 11. Westerdiep te Zuidbroek en . Benninga te Nieuw-
Scheemda voor f 385. 

. t aanleggen van een keiweg naar St. Jan Steen, 
voor wat aangaat het gedeelte iu de gemeente . Geguud 
aar. . F. Wil lem s te Selzaete voor f 26240. 

. t driejari g onderhoud van den provinc. -
dijk , daarin liggende schutsluis en bijbehoorende woning, zoomede 
dat van twee tulbefferswonirgen eu eenige tonnen, vau 1 i 
1893 tot en met 30 Apri l 1896, in 9 perceelen. laagste voor 
perc. 1. Jan s te Oldemarkt voor f 9060, perc. 2. W . J . Bultj e 
te Oudehaske voor f 2280; het driejari g onderhoud van de vaste 
bru g bij  het Workumertolhek , de Scharsterbrug, de bru g bij  Ter -
bausterscliaus, de draaibru g over de Boorne en de beide klapbruggen 
over de Zijlroed e te Nes bij  Akkru m enz., in 9 perceeleu. e 
voor  perc. 1. . . de Jong te m voor f 1593, perc. 9. B. 
J . Overwij k te ' t r  bij n voor f 4778. 

. t bouweu van eene nieuwe uitwateringslui s iu 
den Oosterdijk der  Vier  Noorder n bezuiden . 
Gegund aan G . & . Gijzelaar te k voor f 64,600. 

N ieuwe N i e d o r p . t bouwen van een fabrieksgebouw voor 
Jen heer C . Zwar t te Nieuwe Niedorp. Gegund aau . Oli e aldaar 
vonr  f4090. 

P u t t e u. e uitbreidin g van de scholen te , Steeneukamer 
ei' Putten. Gunning: voor de school met school meubelen te n 
O. s te Nijker k voor f 3733, voor de school te Steeneukamer 
J . F . N. Andrea: voor f 3433, voor de schoolmeubeleu te 
Steeneukamer J . van den Berg voor f 420, voor de school te Putten 
J . F . N . Andrea: voor f 1004, voor de schoolmeubeleu A . van den 
Berg voor f 339. 

. t verbouweu tot politiebureau met commissaris-
woning vau eene school aan de e Torenstraat met een boven 
huis aau de Oppert . e J . . Stelwagen aldaar  voor f 11.995. 

. Jans teen. t maken van een keiweg ter  verbindin g van 
de hoofdkom der  gemeente met den weg naar  Zuiddor p uabij  de 
hoofdkom der  gemeente , voor wat aangaat het gedeelte 
in de gemeente St. Janstern, ter  lengte van 4610 . Gegund aau 

. F . Willem s te Selzaete voor f 34,750. 
U t r e c n t . t bouwen van eeu hofstede op n onrt. 

Werkhoven, met mestschuur, hooi- en koornbergen. Gegund aau 
S. . v. k te n en . van u te Werkhoven voor 
f 10,899.87.̂ 

. t verrichten vau eenige vertimmeringen nan de 
boerenbehuizing, bewoond door F . E. Bos bij  Veenwoudslerwal. 
Gegund aan . S. v. d. r  te e voor f 557. 

. t maken van schietbanen in het reduit van het 
gesloopte k te . e A . Foudraine 
te Goes voor f 4847. 

Vollenhove. t maken van een stroomduiker met afvoerkanaal. 
Gegund aan Qebr. Aberson te Steenwijk voor f 37540. 

Z i i tp l ien . t eenjarig onderhoud der  gebouwen iu gebruik bij 
de koloniale reserve te Zutphen, onder het beheer  der  genie. e 
A . J . Uiterwij k Zn . aldaar voor  1090. 

http://li.gr
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T 
 4- Co." 

voor  Nederland en n 

A. E. , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: ,  No. 118. 
„ , A . E . , Fokke-

Simonzstraat 74. (18' 

P
Spiege l- en , 

Cathedraal-, , Geribd-, 

 Geruit-, Gegroefd-, Carri-, 

W , 

, ,  en -

G  AS. 

^ ^ B B ^ ^ ^  Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billij k 

prijzen de Fabriek van 

te R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ) 
Gevestigd in 1822. (55J 

%jAW Vraagde geïllustreerde Prijscourant 
welke wij  U gratis en franco toezenden. 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (21) 

S . , 

Geslepen en andere N en 

. 

N S en . 

- en Patri jspoortglazen. 

(25) . 

, . 

^ ^ B B ^ ^ ^  Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billij k 

prijzen de Fabriek van 

te R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ) 
Gevestigd in 1822. (55J 

%jAW Vraagde geïllustreerde Prijscourant 
welke wij  U gratis en franco toezenden. 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (21) 

S . , 

Geslepen en andere N en 

. 

N S en . 

- en Patri jspoortglazen. 

(25) . 

, . 

- en 

. 

k van g tegen , 
 in 

, Bezaagd- en Beslagen
(16)

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (21) 

S . , 

En . |  En . 

- en 

. 

k van g tegen , 
 in 

, Bezaagd- en Beslagen
(16)

V u u r v a s t e S t e e n-
, 

P U  E  E N !>. 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, , Scheggen, Trot -
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst iuogelgken tij d 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (17) 

t s 

vooi Venster- en Spiegelglas 
in alle soorten. 

G e b o g en G l a s, etc. 
. , 

. (48) 

S p e c i a l i t e i t in h a r d g l a z e n S C H O O L B O R D E N , 

- en 

. 

k van g tegen , 
 in 

, Bezaagd- en Beslagen
(16)

V u u r v a s t e S t e e n-
, 

P U  E  E N !>. 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, , Scheggen, Trot -
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst iuogelgken tij d 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (17) 

t s 

vooi Venster- en Spiegelglas 
in alle soorten. 

G e b o g en G l a s, etc. 
. , 

. (48) 

S p e c i a l i t e i t in h a r d g l a z e n S C H O O L B O R D E N , 

J A P A N L A K V E R F , 
beter  tegen de b u i t e n l u c ht bestand 
als vernis of olieverven. 

N &  C o . , 

(7) . 

F O L K E R S & C o . 

middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwam vorming enz. 

E n g e l s c h e e n B e l g i s c h e A E . 

 ^"Z^T" 

: t Bevan &  Sturge. j ^ i n s . 
1 - ] ~ | in v e r s c h i l l e n de do.-"» 1" 5 

&  ÏWffiÊSSSfa wmi , T 
, - E * P ^ J ^ ^ ^ X ^  " 5 

* 

(au AMSTERDAM. RAPENBURG 29. 

Chemisc h bereid e 

V E  F . 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 

nooit. Zij  ia gemakkelijk in het gebruik 
duurzaam en goedkoop. 

Staalkaarten en a t tes ten gaarne 
verkrijgbaar . 

, 
dl) k (Z.-ll. ) 

DE LINT & , R . 
E N N". 39 N.Z., 

n van - en . 
(59) Vraag dessins enz. 

A. , 
T 131, , 

Venster- en Spiegelglas, 
N . 

S steeds , s 
GLASASSURANTIE . 

E N 

VAN 

J.
te Anderiineh a/d , 

leveren sedert 1851: (8) 

la Andernachsch e Tras 
en Trassteen , 

op strengste keur  verder: 

- of ; -
VAf ï E EN beste en goedkoop-
ste N voor  Tuinen, Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

, ES > E . 

, Stoomketel- en 
. 

W F 
met G lang 50 . 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

- EN . 

Zware en lichte Smeêwerken. 
A. N  E  S , 

N EN S T A L EN , 
met c e r t i f i c a a t vnn s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

g £ C o. — l b i j , 
F a b r i k a n t e n v a n ( 4 3 ) 

. 
STOOM GLASSLI J PER EJ 
en  voor  het oriianieuteereii van 

- ^ < 

0 V 

. oik 

N A A

- en 

n wit en zwart . 

E Billijks t adres. 

Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt. 

STAATS-

. 

Breslau 1169, 

hoogste 

-
™»« in den 

. 
^«n w e d . 

*W , te 

1879. 
(32) 

e P o r t l a n d - C e m e n t - F a b r i e k 

T A

te A m ö n e b u r g bij . 

levert baar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 

voor  de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der  Fabriek: 500.000 vaten per  jaar. 

s in de voornaamste steden. 

D u s s e l d o r f , 

vnn 
Verdienste 

Offenbach 

Eerste prfle 
voor  uitmun-

tend 
fabrikaat 

 187a 

S 
T E 

-

is er  geheel op ingericht om 
alle soorten van -

N met den mees tcn 
spoed tot zeer billijke prij-

zen te leveren. 

d aanbevolen 

voor  het drukken van 

met daarbij  behoorende 

. 
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, 

. Vernissen, 
,,7>Ji'  V

voor - en , 

, , 

en alle aanverwante artikelen. 

G  *J- Co., 
T 132, (5) 

S r l "  E l i , J > A >1. 

Garbolineum 
 „Neptun"

beste merk , dringt diep in de poriën 
en geeft een schoone notenbniin kleur, 
conserveert liet hout buitengemeen, zeer 
aanbevelenswaardig. 

Chemische F a b r i e k , 

B E U E  am n ) 

Agenten voor Nederland: (50) 

L . & , . 

, 

Prima kwaliteit , zeer  gevoelig, 

rol 1 X 1 0 r . . . f 6 . -
„  0.75 X 10 r . . . f 4 . -

Schrijf- en Teekeulehoeften, (56) 

t 27, n . 

g tegen bederf. 

, 

levert pasklaar  gekyaniseerd 
(rot - en zwamvrij ) (13) 

, Schuttingen. 

, , 
, enz. enz. 

voor Sloom-. Gas-, - en Water-

kraeht h - en t 

werkend) voor , , 

N enz. 
Vraag onze geilt, btochure en referentielijst. 

r  dan 200 alleen in Nederland geplaatst, 

e , 

N 

L E  V E 

n o f n , 

, GEBOUWEN, 
, , , , -

N voor tropische producten, E N voor Steenovens 
en , E N speciaal ter  vervanging van riet-
mallen voor  steenovens, enz. in alle afmetingen en voor  alle doeleinden, opgesteld 
in  of ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enke le dagen. , ook gegolfde . 

N en N worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. E S ter  bezichtiging. 

 op aanvraag franco en gratis. (58) 
A G E ^ T E X . 

 i
f 1.75 per 2 . | geheel gereed atgeleverd f 2.70 per 8. 

n , 

G SL , A m s t e r d a m , 

^inSTS E 14, 
h en Chemisch k van . 

Bepaling der  breekkracht, weerstand tegen doorbuiging van 
profielijzer en staafijzer, rails enz. 

T a r i e v e n o p a a n v r a ge v e r k r ^ g b a a r . 

, l o n n i c k e n d a m. 

Ui tmuntend  b i l l i j k e . ^ ' 

ARCHITECTURA 
H . 

A a l v e r t e u t l é u iu dit blad kosten vun 1—5 re|$el» 

gO cents, iedere regel meer 10 eeuts. Groote letten naar 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

. 

Uitgevers i 

. 

A l l e a d v e r t e u t l ë i i ia A opgenomen 

worden tcrat i n geplaatst in E , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, enz. 

J . A . V A N , . 

G . 

Algemeen bekend en gebruikelijk is ten onzent de afsluiting 

van stank door de stinkende vloeistof zelf, al of niet 

door  waterspoeling verdund. s op rationeele wyze toe-

gepast, is zy'  voor  privaten een zeer  practisch en afdoend 

middel om den stinkenden gassen uit putten en riolen 

de verspreiding door het huis te beletten. e geringe 

oppervlakte, waarmede het vocht in den syphon met de 

lucht iu aanraking is, maakt dat daarvan weinig, of geen 

eigen stank te wachten is en deze kan door  ruim gebruik 

van water om zoo te zeggen tot nul worden\ herleid. 

h juist de wateraanvoer  zelf kau om verschillende 

redenen aan bezwaar  onderhevig zijn. t het oog daarop 

trok eene mededeeling van . B Y in het Cen-

tratblatt der Bauverwaltung mijne aandacht, waarvan ik 

hieronder eene vry'e vertaling laat volgen: 

Op openbare straten en pleinen te Weenen zjjn sedert

We jaren 19 urinoir s met te zamen 104 standplaatsen,

lie zonder waterspoeling met olie renkeloos zyn gemaakt. | 

e doelmatigheid ervau wordt algemeen erkend, want zij 

% niet enkel reukeloos maar de urine en de lucht worden 

« ook nog in ontsmet. t resultaat wordt verkregen door 

het aanbrengen van een oliesyphon in den bodem, waar 

vandbekkens voorhanden zyn, ook hierin — en gebruik 
ï a « eene olie-compositie. 

e in nevenstaande figuur 1 in 

loodrechte doorsnede afgebeelde sy-

phon bestaat uit een cylinder  a, 

waarvan de tuit 6 aan de afvoer-

pijp wordt aangesloten. e tuit is 

naar  binnen verlengd tot even onder 

den rand van den cylinder en over 

het verlengstuk een losse muts of 

stolp d heengezet op gelijke wijze 

als dit by vele ijzeren gootbakken 
U l t den handel het geval is. e overstekende boven-

f»nd past juist in den cylinder a en is van eenige gaten 

dj 0 0 1 2' 0"  o m u " n e ^ o o r t e ' a t e n - t bovenvlak van 
Voo S t U l i ' ' 8 r ** e  r a n t *  ^ e e n

 k e S e l v o m ' e > afgeschuind. 
r het in gebruik stellen wordt de cylinder  met een 

willekeuri g vocht, liefst water, gevuld, de stolp opgezet en 

door de gaten in het deksel daarvan zooveel olie gegoten, 

dat zij  een ringvormi g laagje f vormt, van ten minste 1 

. dikte; telkens wanneer er  nu van het urinoi r  wordt 

gebruik gemaakt, dringt de urine door de soortelijk lichtere 

olie heen en doet eene gelijke hoeveelheid vocht uit den 

cylinder  a in de buis b over- en wegloopen. e olie-compo-

sitie echter  bly'f t bovendrijven en vormt zoodoende eene 

zeer  goede stankafsluiting. 

e deelen der  urinoirs , die bloot staan aan bevuiling 

met urine, worden niet met water  afgespoeld, maar  dagelijks 

eenmaal met een harden kwast of lap met de olie-compo-

sitie afgewreven. e heeft de eigenschap dat bedoelde 

deelen zooveel er  van opnemen als noodig is, om de aan-

hechting der  urine te verhinderen en deze als het ware 

van zich af te stooten, zoodat zy gedwongen wordt iu den 

syphon en de laag olie te verdwynen. r op deze wyze 

zoo goed als geene urine aan de aanraking met de lacht 

bloot ligt, kan er  ook geene rotten; er  kunnen geene slechte 

gassen en reuk gevormd worden en de inrichtin g is aldus 

volkomen reukeloos. Ook heeft er  eene volledige ontsmet-

ting der  urine plaats, want al de. urine moet door de olie-

laag heen, die ontsmettende stoffen bevat en daardoor  wor-

den al de kiemen van besmetting, die erin aanwezig zyn, 

vernietigd; doordien een deel der  olie verdampt, wordt ook 

de lucht in de inrichtingen ontsmet. 

e directie der  gemeentewerken en de regeering van 

Weenen hebben hunne goedkeuring uitgesproken over  deze 

inrichtin g der  urinoir s en verklaard, dat zy' uitmuntend heelt 

voldaan en beter is dan waterspoeling en waterafsluiting. 

Ook in het buitenland luidt het oordeel van mannen van 

het vak gunstig; zoo heeft in het by'zonder de üau-

rath , die door de stad Berlij n naar  Weenen 

werd gezonden om de nieuwe wyze van inrichtin g te onder-

zoeken, in de zitting van den Gemeenteraad van 10 t 

1892 de geoliede bekkens het beste genoemd, wat op dit 

gebied kon worden uitgedacht. 

e kosten van aanleg van een urinoi r  met olie-afsluiting 

zyn geringer dan die van een met waterspoeling. Eene in-

richtiu g van dien aard voor vyf personen kost te Weenen 

dooreengenomen 1350 gulden, een met olie-afsluiting slechts 
1000 gulden, omdat hierby' wateraanvoer  en doorspoeling; 
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vervallen. r  ook in gebruik en onderhoud zijn zij  veel 

goedkooper. 

e directeur  BEETZ , bouwmeester  en octrooi-

houder  der  olie-urinoir s te Weenen (') heeft nu na afloop 

van den proeftij d aan de stedelijke regeering het aanbod 

gedaan om op zijne kosten alle urinoir s met waterspoeling 

te veranderen, zich te belasten met de reiniging, ontsmet-

ting en het onderhoud ervan, als de stad hem als vergoe-

ding daarvoor  betaald met den kostenden prjj s van het 

bespaarde water. t andere woorden het onderhoud van 

alle urinoir s zou de stad voortaan niets meer  kosten, zij 

verkoopt het bespaarde water  dan aan andere verbruiker s 

en betaalt met het daarvoor  ontvangen geld de gevraagde 

schadeloosstelling. Weenen heeft in zjjn tien oude wijken 122 

urinoir s met 583 standplaatsen. e vereischen per  stand-

plaats dagelijks 3l/' j 3 . dat is te samen 1457.50 . water, 

dat per  jaar  aan kostenden prij s (30 gld. per 3.) een 

bedrag van 43725 Oostenr. guldens vertegenwoordigen en, 

als men ze tegen den verkoopprij s berekent (45 gld. per 3.), 

65587.50 gld. [*) Welke verdere voordeelen aan de stad 

Weenen ten goede zullen komen, als de bedoelde uitvindin g 

op alle openbare gebouwen, kazernes, scholen, ziekenhuizen, 

logementen, spoorwegstations enz. zal zjjn toegepast, kan 

men zich voorstellen. 

Z schijnt de eerste te zijn, die een werkelijk prac-

t i8ch uitvoerbare manier  gevonden heeft om het waterver-

brui k te verminderen, de hoeveelheid afvoerwater  der  groote 

stedeu te verkleinen en zoodoende de riolen en sproeivelden 

te ontlasten. 

Veel belangrijker  echter  als alle flnancieele voordeelen 

is de dienst, die aan de openbare gezondheid wordt bewezen, 

want, doordien alle urine gedwongen wordt dadelijk in den 

oliesyphon onder  de olielaag te verdwijnen en daarin ont-

smet te worden, is ontwijken van besmettingskiemen onmo-

gelijk gemaakt en alle gevaar  op dat punt vermeden. Na-

deelen bezit de nieuwe olie-methode in geen enkel opzicht; 

er  worden slechts zeer  kleine hoeveelheden olie vereischt, 

die voor  het grootste gedeelte verdampen, zoodat er  weinig 

van in de riolen terecht komt en al kwam er  ook al eens 

iets meer  van in, dan zou dat, daar  olie lichter  is dan 

water, toch tot geene verstoppingen aanleiding kunnen geven. 

 zal niet lang meer  duren, of het geheel verkeerde, 

onnadenkend van de Engelschen overgenomen beginsel van 

het reukeloos houden der  urinoir s enkel met water  zal tot 

het verleden behooren; immers water  en urine zetten zich 

met elkander  snel om en de vermenging van beide werkt 

het rottingsproces in de hand. 

Ten slotte zy nog vermeld, dat vroeger  reeds proeven 

zyn genomen met olie-afsluitingen voor  urinoirs , doch dat 

deze in de practij k onbruikbaar  bleken te zyn, daar  zij 

alle hetzelfde gebrek hadden van navolgingen te zyn der 

waterspoeling; daardoor  werd eene ingewikkelde constructie 

tot het opvoeren der  olie noodig; door  de uitspreiding over 

groote oppervlakken nam de voor  het doel niet bepaald 

toebereide olie vele bestanddeelen uit de lucht en dienten-

gevolge ook uit de urine in zich op; de olie werd reeds 

na twee dagen dik, verstopte in- enuitlaatopeningen, kortom 

het ging niet. e olieafsluiters van BEETZ danken hun succej 

aan den eenvoud der  inrichting , waardoor  gemak in het 

bedri j f en de reiniging gewaarborgd is, alsook aan de bij . 

zondere toebereiding der  uit minerale oliën bestaande com-

positie, die noch brandt, noch ontploft en ook niet verzeept 

en daarby de eigenschappen bezit van licht te zyn, aan te 

hechten, reukeloos te maken en te ontsmetten. 

. . 

t denkbeeld om urinoir s met behulp van een weinig 

minerale olie reukeloos te maken en te ontsmetten, schijnt 

Fig. 2. mij  toe ook hier  te lande 

met succes in toepassing te 

brengen zyn. n kan het 

althans licht eens beproe-

ven e zeer  dit denkbeeld 

tuij  toelacht, begrijp ik niet 

goed, hoe het een onder-

werp voor  een octrooi kan 

zyn. e stankafslniting door 

middel van een stolp is op 

zich zelf geene nieuwe constructie en kan bovendien gemist 

worden. Een eenvoudige bochtsyphon als in flg. 2 is voor-

gesteld, schijnt mij  op zyn minst even doelmatig toe; de 

olie is ook daarin met de letter  f aangeduid. v. . . 

(') BEETZ is ook de bouwmeester  eu concessionaris vnn de op 

de straten cn pleinen van Weenen (tegenwoordig 31) voorhanden 

privaatgebouwtjes voor  mannen en vrouwen. Ook hierbi j  is liet 

grootste deel van olie-afsluitingen volgens zijn stelsel voorzien. 

(') Al s normale hoeveelheid spoelwater, voor  een openbaar  urinoir 

b?noodigd, wordt algemeen 4.8 3 . per  etmaal gerekend. Tc Wee-

nen houdt men het verbruik , met bet oog op de te geringe capa-

citeit der  hoogdruk-waterleiding dus op 2.3 3 . daar  beneden. 

 TEGENOVE . 

Uit de vragenbus van „Architectur a et Amicltia "  kwam 

onlangs de volgende vraag voor  den dag: 

n een bestek staat:" 

„„Aa n alle voorgevelraraen op den begauen grond, zoo-

„„med e by het vierlicht , rolblinden te maken, welke door 

„„d e directie voor  rekening van deu aannemer  zullen wor-

 „„de n besteld; hiervoor  te stellen /'  250.— om te verre-

„„kenen." " 

„  En bij  het schilderwerk:" 

„„To t de binnen-8childerwerken behooren het gronden, 

„„stoppen , plamuren, in de verf schuren, overgronden en 

„„opschildere n van alle in 't gezicht komende binnentim-

! „„merwerken." " 

n nu bovengenoemde rolluiken ook tot de binnen-

„timmerwerke n gerekend worden en is de aannemer  niet ver-

„plich t ze even goed te doen schilderen." 

By het bestuur  der  vereeniging bestond neiging 

vraag eenvoudig ter  zijde te leggen, als liggen 

het algemeen niet op zjjn weg zich met dergeiyke namely 

gestelde question tusschen bouwmeester  en aannemer 

 te laten. 

om de«« 

de het i" 

jil t allen eerbied voor  het standpunt, dat het bestuur 

S1S /.ondanig tegenover  vragen van dezen aard meent te 

„ne ten innemen, kon ik my toch zeer  slecht vereenigen 

met liet denkbeeld van ze kortweg naar  de snippermand te 

verwijzen, vooral omdat de geest, die op het werk heerscht, 

voor  een goed deel afhankelijk is van het eerlijk onder  de 

oogen zien der  talrijk e punten van verschil, die zich tus-

schen bouwmeester  en aannemer kunnen voordoen. 

k verzocht en verkreeg daarom vergunning e bedoelde 

vraag als aan mijne redactie gericht te beschouwen en aarzel 

niet te verklaren, dat ik in deze questie geheel aan de 

zjjde van den aannemer sta. 

e omschrijving der  rolblinden komt my namelijk voor 

al te vaag te zyn om daarop in redelijkheid den eisch te 

kunnen gronden van verven voor  rekening van deu aannemer. 

n kunnen zyn van gegalvaniseerd gegolfd plaatyzer, 

zoowel als van hout; in het eerste geval is er  iu het ge-

heel geen sprake van ze te verven. Zij  kunnen aan de bui-

tenzijde zoowel als aan de binnenzijde der  ramen aange-

bracht worden, zoodat er  ook uit dat oogpunt geene aan-

leiding kan zyn om ze stilzwijgend tot de „binnenbetim-

mering''  te rekenen. 

e eisch komt mij  zoo gezocht voor, dat ik best begrijp 

dat het geen der  gegadigden, ter  aanwijzing aanwezig, in-

gevallen is om opheldering te vragen omtrent het al of 

niet verplichte verven van blinden, waarvan de directie de 

bestelling aan zich zou houden en zeker  kon het den verver, 

die het verfwerk van den aannemer uit de tweede hand 

aangenomen heeft, niet invallen, dat er  buiten het artikel 

„Verfwerk" , waarnaar  hy zyn begrooting heeft gemaakt, 

hier  of daar  in het. bestek nog iets kon voorkomen, dat tot 

zjjn werk te rekenen was. 

e bestekken kennen in den regel aan den bouwmeester 

eene groote macht toe op het punt van duisterheden in het 

bestek. k geef gaarne toe, dat dit, met het oog op sommige 

leden van het aannemersgild, nuttig en noodig is in het 

belang van het werk en van den bouwheer, doch juist daarom 

te meer  moet m. i. bjj  den bouwmeester  de meest strikt e recht-

vaardigheid en redelykheid in zyne eischen op den voor-

grond staan. v. . . 

 VAN N STEEN 

e redactie van het Bouwkundig Weekblad verzuimde 
n$ een exemplaar  te doen toekomen van haar  No. van 8 
"ezer; daardoor  kwam roy het ingezonden stukje van den 
heer  A. N. T te laat onder  de oogen. om daarvan 
1 1 1 nijj n opstel over  den hydrozandsteen in ons vorig No. 
gewag te maken. k heb nu de Bouwkundige Bijdragen, 
d e e l V, bladz. 221—224 en deel , bladz. 387 en 388 
°Pgeslagen en daaruit vernomen, dat by de door  den heer 

Y genomen proeven de volgende cijfers voor  de 
jetofiere vastheid zijn verkregen. 

jkrdsteen . . . .46.1 —59.9, gem. 50.3 . p. 2. 
«emer zandsteen. 19.2 —28.8, „  24.7 „  „  „ 
"entheimer  id. . 17.28—20.48, „ 1 8 . „  „  „ 
«oode r  id. . 10.24—14.39, „ 1 4 . „  „  „ 

k beken gaarne dat dit de eenigste cyfers omtrent de 
atieve vastheid van steen zyn, die ik tot nog toe onder 

ï ( «ogen kreeg. 

Nu mag men wanneer  trek- en drukvastheid bij  een of 
ander  materiaal zeer  verschillen, zooals bij  steen b.v. het 
geval is, aannemen dat de relatieve of buigvastheid onge-
veer  gelyk zal zyn aan de trekvastheid; en zoo zou men 
dan tot het besluit komen, dat hydrozandsteen zoowel in 
trek- en buig-, als in drukvastheid, ongeveer  overeenkomt 
met Bentheimer  zandsteen. 

k ben den heer Y zeer  dankbaar  voor  zijne 
aanwijzingen. v. i>. . 

. 

n het Centralblatt f. Bauverw. beveelt een man van het 

vak de volgende constructie voor  bliksemafleiders aan: 

Op den nok van het dak wordt eene 3 . hooge holle 

ijzeren stang onwrikbaar  bevestigd. n steekt 

men een 8 . dikken koperdraad en laat dezen er  onge-

veer  15 . boven uitsteken. r  is het aangewezen 

materiaal voor  bliksemafleiders; het bezit een zeven maal 

grooter  geleidend vermogen voor  electriciteit dan yzer. 

Vroeger  bezigde men by voorkeur  kabels uit tien of twaalf 

koperdraden ineengedraaid; sedert echter  bewezen is, dat 

niet het oppervlak der  leiding, maar  hare dwarsdooi snede 

de stroombedding voor  de electriciteit vormt, is men tot 

de eendradige bliksemafleiders teruggekeerd. 

t topeind van den draad is eenvoudig halfrond bij -

gevijld. Sommigen beweren, dat als een bliksemafleider  in den 

top in eene fijne metalen punt eindigt, de electrische spanning 

door  uitstralin g naar  de wolk heen, geleidelijk wordt opgeheven 

en het inslaan van den bliksem aldus zou worden voorko-

men. Bedoelde uitstraling , het zoogenaamde St. Elmusvuur, 

is echter  een te zeldzaam verschijnsel, om de onderstelde 

werking der  fljne punt als bewezen te mogen aannemen; 

daarentegen merkt men op, dat zoodra de bliksem in de 

dure gouden of platina spits is ingeslagen, deze afgesmolten 

is en zich in de gedaante van een halven bal op den 

koperen draad heeft afgezet. e electrische stroom vindt in 

de fljne spits namelijk geene voldoende stroombedding; hy 

wordt opgestuwd en vormt zich zelf zyne bedding, door 

de spits af te smelten, of wel, als er  eene andere leiding 

in de nabijheid is, die minder  weerstand biedt, daarop over 

te springen. 

e koperen draad rust met een aangeklonken borst op 

het boveneind der  ijzeren stang en komt door  eene gleuf 

in het ondereind daarvan op het dak uit, vanwaar  hij  langs 

den kort sten weg naar  en in den grond wordt geleid, en 

met de gegoten yzeren waterleiding verbonden. Waar geene 

waterleiding voorhanden is, verdient het aanbeveling beneden 

het peil van het grondwater, over  de volle lengte van het 

gebouw, oude pypen in te graven en de bliksemafleiders 

daarmede te verbinden; de electriciteit wordt daardoor  in 

den bodem over  eene grootere oppervlakte verdeeld, dan door 

de gebruikelijk e koperen grondplaten. e afvoerpijpen voor 

het regenwater, alsook de water-, gas- en verdere leidingen 

binnen het gebouw, worden met 3 . aangesoldeerd 

koperdraad met de hoofdleiding in gemeenschap gebracht, 

ten einde alle van den bliksemafleider  onafhankelijke span-

ningen in de eene of andere leiding te voorkomen. e blik -

semstraal, die in den 8 . dikken draad een toereikend 
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en onafgebroken stroombed vindt, heeft geene aanleiding om 
in een dunneren draad in te dringen, ten einde eene leiding 
te bereiken, waarin geene hoogere spanning heerscht dan in 
de 8 . leiding zelf. Zij n er  meer  bliksemafleiders op het 
gebouw voorhanden, dan is elk op zich zelf langs den 
kortsten weg met de grondleiding verbonden, opdat de blik -
sem niet noodig hebbe eerst een langeren weg over het 
dak af te leggen, alvorens de aarde te kunnen bereiken; 
zy worden echter  onderling door  middel van 3 mils, koper-
draden in gemeenschap gebracht. e bochten in de draden, 
om lusten en andere uitspringende deelen, mogen geene 
scherpe hoeken hebben, maar moeten zoo geleidelijk mogelijk 
zyn. e oogen, waarmede de leiding aan dak- en muurwerk 
wordt bevestigd, behoeven niet, zooals nog veelal het geval 
is, met glas- of porcelein gevoerd te zyn. s de blik -
semafleider is geene telegraafleiding, waarby verlies aan 
energie te vreezen is. t aantal bliksemafleiders op een ge-
bouw wordt geregeld naar den eisch, dat geen gedeelte 
ervan mag vallen buiten een beschermden kegel van 1 2 0° 
tophoek. Er  is niets tegen, de staande pijpen op den nok 
hooger t- maken en ze tot vlaggestokken te doen dienen; 
ook kunnen zy tot sierlijk e bekroningen uitgewerkt worden. 

Volgens opgaaf van den sclnyver, kost de draad voor 
een bliksemafleider, met inbegrip van de bevestiging, ongeveer 
f 1.20 per , zoodat de kosten voor een woonhuis van 
middelmatige grootte op ongeveer  f 6 0 .— komen te staan. 

' berekent de schade, in het laatste jaar in d 
door  den bliksem veroorzaakt, op ongeveer  4 . 8 0 0 . 0 00 guldens, 
voor  welke som men dus 80 0 00 huizen per  jaar van 
bliksemafleiders zou kunnen voorzien. 

N EN . 

. E. C. te Z u tphe n. Sedert de muren van eene vesti-

bule geverfd zijn, zweeten ze, bij alle weersgesteldheden, zoo-

danig, dat het water er bij stralen langs loopt. Waardoor 

ontstaat dit, en is er ook een middel om het te voorkomen ? 

De muren ivaren gepleisterd en, vóór het verven, volkomen 

droog. Ventilatie is in de vestibule in ruime mate aanwezig. 

De vertrekken, grenzende aan de vestibule, worden bij af-

wisseling verwarmd; de vestibule in het geheel niet. Het al 

of niet verwarmen der genoemde vertrekken heeft geen merk-

baren invloed op het verschijnsel, üe oppervlakte van het 

verfwerk is mat bewerkt; voor het af verven werd de verf 

aangemengd met papaverolie. 

Verschijnselen, die met den naam van zweeten worden 

aangeduid, hebben dikwijls , j a meestal hunne oorzaak in 

juist het tegenovergestelde, namelyk van neerslag van water 

op een oppervlak, dat kouder is dan de met waterdamp 

vermengde lucht. 

Ouderwetsche handvorm-pannen zweeten, nieuw op het 

dak gelegd, werkelijk in den eersten tyd regenwater, dat 

er  buiten op is neer  gekomen, aan den binnenkant door; 

mettertij d verstoppen de poriën. l geperste pannen 

daarentegen zyn te dicht om door te zweeten, doch tegen 

hun dicht en glad binnenoppervlak kan soms zooveel water 

uit de vochtige lucht in het nieuwe gebouw neerslaan, dat 

het er  met straaltjes langs loopt. 

y dunkt het spreekt van zelf, dat een muur, die vroeger 

niets uit te zweeten had, door  bedekking met eene verflaag, 

die juist ondoordringbaar is voor  water, dat vermogen niet kan 

krygen. t kan niet anders of er  slaat op de koude gladde 

verf water  nit de vochtige lucht neer. t water  moet vroe-

ger  natuurlij k eveneens in de lucht aanwezig zyn geweest

dat het toen niet zichtbaar op den wand neersloeg moet 

daarin gelegen zyn, dat het poreuze mengsel van gips e„ 

kalk, waaruit de bepleistering bestaat, het tydelyk opslurpte; 

of wel de verflaag is een slechtere warmtegeleider  (wordt 

minder  spoedig warm) dan de gips- en kalk-bepleisi ring 

en doet, als de lucht warmer wordt, water  neerslaan, dat 

vroeger by gelijk vochtgehalte en temperatuur der  lucht 

zwevende bleef. 

Om dit verschijnsel te voorkomen, zou men m. i. zoo min 

mogelijk en alleen by droog weder  water  moeten aanvoeren 

door  schrobben en plassen en, als er  geschrobd en geplast 

is, vloer en plinten ter  dege moeten afdrogen en in den 

tocht zetten. e physische eigenschappen der  verflaag zullen 

zeker  bezwaarlijk voor  verandering vatbaar te maken zijn. 

. 
Aanbestedingen worden tlechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

G 24 . 

B r e d a. 11 uur . e architecten P. A . Oomes eu Co., namens 
den lieer C . G . Cosijn, in het. koffiehuis van den heer P. A . 1'leu-
ker, in de St Cnthurinastiaat : het bouwen eener  ijzergieteri j  met 
aanhoorigheden, op een perceel gelegen te Breda op den boek 
der Gasthuisstraat eu West-Binnensingel. 

. 12 uur . Hel gemeentebestuur: de vernieuwing van de 
wallen dei*  basculebrug nabij  de constructie-werkplaatsen en daar-
mede in verband staande werken. 

. 7 uur . e architect . vau , in bet hol el de 
: het bouwen van 3 arbeiderswoningen, op een terrein gelegen 

aan den Boxbergerweg, naast woning uo. 18. 
Uarlingen. 1 uur . t gemeentebestuur: 1. het vernieuwen van 

een gedeelte bestrating up de , 2. het verlengen van de 
Turfkade . 

d (Gron ) 7.30 uur . e heer J . Wester, in het hotel 
: het verbouweu van ZEds. behuizing, get. lett. . 

70 tot winkelbehuizing. 
. 10 uur. t dijksbestuur van bet waterschap de Zeven 

Grietenijen en Stad Sloten, ten kantore van d én secretaris : 
de vernieuwing van perceelen paal wei k, het maken kistvulling , 
het herstellen van steeuen voelingen, verdieping van het stroom-
kanaal ia Sluikrrshaven, ophooging van een terrei n met walbehijing, 
het uitbaggeren der  Sondelervaart, het snijden van gruppels, leveren 
vau stroo enz. te samen '23 perc. 

Winschoten. 6 uur . t gemeentebestuur: het uitvoeren van 
onderhoudswerken aan de kliukerbestratin g langs de Oosterhaven, 
aan die van den stationsweg eu te Wiuschoter-ZuiJervcen. 

Winterswij k (Geld.) 12 uur . e firma . . Poppers in de 
Sociteit op den Zonnebrink  het vergrooten van hare stoomweverij 
gelegen aan het d te Winterswijk . 

G 25 . 

Enschede. 6 nur . e firma  Tattersall en b ten hunnen 
kantore: het afbreken van bun tegenwoordig en opbouwen van 
een nieuw magazijn, waarboven kantoren, op het terrein , gelegen 
aan de Oldeuzaalsche straat. 

. 3 uur . ü e architecten A . en J . A . G . v. d. Steur,m 
in het lokaal Weten en Werken : het gedeeltelijk vernieuwen v»n 

het perceel no 9S aan de Nieuwe Gracht . . 
Uellevoetslnls. 10 uur . e genie, in het bureel der  yu\e-

eene verving van gebouwen te , onder het beli 
der  genie aldaar, begr. f 1380, 2. eene verving van werken f 
geboouwen te Brielle, ouder het beheer  der genie te , 
begr. f 1500. 

Neede. 2 nur . e architect G . Beltman te Enschede, nn«w 
de firma  Ter  Weeme en Zn , in het hotel de , vau i« **  ' 

Smith: het bouwen van een weverij, machinekamer, ketelhuis e > 
op eeu terrein nabij  bet station te Neede. 

G 26 . 

Bergen op Zoom. 10 uur . e genie, in het koffiehuis ^ 
op de Groote : 1. üet eenjarig onderhoud van de k i ' z e r 

22 Apri l 1893. . 125 

.«bouwen, enz. te Bergen op Zoom, begr. f 8400; 2. het leveren 
, a 0 liii/ernemeubelcn, begr. t 500; 3. het vervangen van de lei -
dekking °P u e t magazijn l te Bergen op Zoom door eene 
ntnneiidckking , begr. f 900, alles onder bet beheer der  genie aid. 

Breda. 10 uur . t heemraadschap van de k en , in 
get ' van : de herstellingen en vernieuwingen met het 
eenjarig onderhoud der  sluis-, rijs - en pakwerken; het maken eener 
biznltueiur op paaifuudeering eu betonkoffer, volgens bestek no. 
]. het haggerwerk in de rivier , in 2 perceelen en massa, samen 
31000 , volgens bestek no. 2. 

. 11 uur . e genie te Breda, in het lokaal van den 
| i e e v .1. C . van der , op de Groenmarkt : het eenjarig onderhoud 

u a de werken cn gebouwen enz. le , onder het beheer 
de, genie te reda, begr. f 4475. 

» s . t i i a v c i i h a g e. 11 uur . ü et ministeri e van waterstaat, handel 
en nijverheid : het uitvoeren van beziukingen en bestortingen, ten 
behoeve van de overbrugging van bet n , begr. f 17400. 

ï e g e l en ) 11 uur . t gemeentebest.: de vergrooting en 
verbouwing der  school aldaar; aanw. 20 Apr i l 9 'sm., door den 
«chi tect C. Franssen, plan en bestek ter  gemeente secretarie ter 
inzage, bilj . inz. vóór 26 Ap r i l . 

. 27 . 

Enschede. 12.30 uur . e architect Civ . r  T b . J . s 
te Amsterdam, in bet logement op het terrein : het bouwen van 
eene . . k van St.-Josepb. 

's-Gravenhage. 2 uur . t gemeentebestuur: de levering van 
meubelen, ten dienste van eenige scholen te ' s - ü r a v e n h a g e. 

tteerlruideiiberg.  11 uur . e genie, in het hotel Santbergen: 
het eenjarig ouderhond van de werken en kazernegebouwen enz. 
te Geertruidenberg, onder het beheer der  genie te ; begr. 
f 5550. 

n (Utr. ) 2 uur . e bouwk. A . J . van Bentum, in het 
Wapen van : het afbreken en weder  opbouwen van de 
hofstede bewoond door 11. van n aid. eu bet maken van twee 
hooibergen. 

Vlissingeii. 10 uur . e genie, in bet koffiehuis de Oude Vriend -
schap op de : i . het eenjarig ondcruoud van de werken 
en gebouwen enz. te Vlissingeii eu te ; begr. f 5730; 
ï, bet eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz. te -
burg; begr. f 3100, alles ouder  beheer  det genie te Bergen op Zoom. 

G 28 . 

's-Uravcnhage. 1 uur . t miuisteiie van waterstaat, handel 
en nijverheid: hel bouwen van eeu post- eu telegraafkantoor met 
directeurswoning te , begr. f 12,890. 

. 11 uur . t ininist . van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het locaal van bet prov. bestuur: bet verrichten 
van eenige buitengewone herstellingen en vernieuwingen aan de 
gebouwen, inrichtinge n en sporen nabij  de buitenhaven van bet 
kanaa] door  Walcheren te Vlissingen, behooren Je tot de werken 
»n het kauaal door  Walcheren; begr. f 2970. 

Neuzen, 11 uur . e genie, iu het l de Nederlanden: 1. het 
eenjarig onderhoud van de werken en gebouwen te Neuzen en te 
Ellewoutsdijk ; begr. f 4910, 2. het eenjarig onderhoud der  zeeweringen 
te Neuzen; begr. f 900, alles onder  beheer der  genie te Bergen 
op Zoom. 

. 6 uur . e arebit. . P. v. d. Aardweg ten zijnen 
kantore: | . het amoveereu van de kap op het kaaspakhuis, groot 1650 
"' j  1150 , 3. het bouwen van een verdieping over het geheele 
Pakhuis met nieuwen kap. 

G 2» . 

Amsterdam. 10 uur . e genie, op het bureel -
picbt no. 1: bet uitvoeren van werken open bij  militair e terreinen 

tdam, ter  verbetering van de stelling van Amsterdam, onder 
"neer der  genie te Amsterdam. 

G 1 . 
r e a X 12 uur . t gemeentebestuur: bestek no. 2, het boawen 

terl  ' A "  w a t e r ' o r e n m e t hoogreaervoir  voor de gemeentelijke wa-
e'dni',' , op een terrei n aan den Oostbuitensingel te Breda. 

U G 2 . 

, > B

e T e " , e r « 11 uur . e genie, iu bet hotel de : het bouwen 
te n e e n ' ! s c , , e r m ï a a '  voor de cavalerie op het terrein achter de kazerne 

, '"-'"'er , o n d e r het beheer der  genie te Zutphen, begr. f 5200. 
te , "? r a T e » l ia»e. e architect E . F . Ehnle, Pieter  Bothstraat 23 
l o 0 w

 en l'*8 e
 e n ° ° k Javastraat 47 (hoek Frederikstraat) : het 

Jan p"  V a o c e n heerenhuis aan den Bezuidenhout, tusschen de 
_ icersz. Coenstraat en de t aldaar. 

»oe , 8 t a d <N- B r -> 1 1 u u r - e 8en'e. in het koffiehuis Belle-
begr f ( i 1" "  T e r , i n l f  e n 1 , ? a n "erke n en gebouwen te Wil lemstad, 
Wili  ; , > 2 < n e t herstellen van bekleedings- en sluismuren te 

, begr. f 1500. 

Wormerveer ( N. ) 12 uur . n de Nieuwe S o c i ë t e i t- het bouwen 
van een badhuis, ingelicht voor 6 douche- cn 2 kuipbaJeu, benevens 
eene woning voor den badmeester. 

G 4 . 
. 11 uur . t ininist . vau waterstaat, handel cn nijverheid , 

aun het gebouw van het prov. best.: het maken va.i cea bazaltinuur 
ter  vervanging van cen gedeelte beschoeiing langs de haven op 
Vlieland , bell, tot de zeewerken iu Noordbol laud; begr. f fiuOO, 
aanw. 27 Apr i l . 

.  uur . t minist. van waterstaat, handel en nijterbcid , 
aan bet gebouw van het prov. best.: het vernieuwen van bestratiugen 
op den g van Amsterdam naar de grensscheiding der  provinci e 
Utrecht onder , begr. f 1500. 

G 5 . 
. 12 uur . t ininist . van waterstaat, handel en 

nijverheid , aan het gebouw van het prov. best.: het vernieuwen der 
vaste bruggen over dc t nabij , over de 

, nabij m en over de Nieuwe Wetering bezuiden Akkrum , 
in den g van n naar de Overijsselsche grens, 
prov. Friesland, begr. f 9450. 

's-Gravenhage.  uur . t minist. van waterstaat, handel ei: 
nijverheid : bet herstellen en verbeteren van rijkstclegraafiijne n 
tusschen Utrecht en Zwolle, al-mede het hijspaunen van 2 draden 
aan de palen tusschen Amersfoort en Zwolle; begr. f 2435. 

Zutphen. 10 uur . e genie, op het bureel Geweldigershoek A 
no. 83: het bouwen van twee quarantainestallen c. a. iu dc legerplaats 
bij n cu bet maken van wegen aldaar, onder het beheer 

der genie aldaar, begr. f 20.500. 

G 8 . 

S t o l w ü k e r s l o is (Z. ) 10 uur . f en hoogheemraden 
van de , ten huize van C. F. vnn den : 1. 
bet vierjari g onderhoud cu bcgrinden der  dijkskruiue n en binnen-
wegen, i. het vierjari g onderhoud der  dijksimiga'.ijue u eu de daarin 
aanwezize materialen. 

G 18 . 

. 11 unr . t minist . van waterstaat, handel en nijverheid 
aan bel gebouw van bet prov. best.: het vernieuwen van de wal-
beschoeiing bij  de schulpbrug en het verbetereu eu herstellen van 
den buitenberm eu het jaagpad langs den Amstel, van een gedeelte 
van den grooten g der  l e klasse no. . van Amsterdam 
tot dc grensscheiding der  provinci e Utrecht onder , met 
bijkomende werken, begr. f 3265. 

. ! uur . t minist. vau waterstaat, handel en nijverheid , 
aan het gebouw vnn het prov. best.: het vernieuwen der  vaste 
bruggen no. li, gelegen onder de gemeente , en no. 19 
onder de gemeente , behoorende tot de werken van het 
Noordhollaudscli kanaal, begr. f 12.290. 

A F L O O  Y A " 
Amsterdam. t eenjarig onderhoud vnn de kazernegebouwen 

te Amsterdam. e C . J . s Jz aldaar  voor f 8120. 
Amsterdam. t maken van spoorwegwerkeu te Bnrneveld. 

e T h . Verhoeven te r  voor f , idem te Almelo 
in 2 perceelen. e voor  perc.  C . A . Neck te n r 
voor f 11483, voor  perc. 2 G . Wegerif te Apeldoorn voor f 12380. 

Amsterdam. t afgraven der  terreinen voor de nieuwe renbaan 
te Bussem. e de n te Weesp voor f 71

A r n h e m . 1. t uitvoeren vau eenige vernieuwingen en her-
stellingen nan de prov. gebouwen aldaar, iu 1893. e . de 

r  voor f 725. 
2. t van buiten verven van prov, gebouwen aldaar, iu 1893 

e G . Nijhol t te Oosterhout voor f 188. 
Arnhem. 1. t één ja r ig onderhoud der  werken en gebouwen 

te An.hem eu te Westervoort. e J . T h . n voor f 1! 520. 
2. Eene verving van gebouwen aldaar. e F . . g 

voor f 1200. 
Bnitenpost. t verbouwen van het bestaande gemeentehuis 

aldaar, tot vereenigd post- en telegraafkantoor. e S. en T . 
Zijlstr a te l voor f 1530. 

. t verbouwen van een gedeelte van het groote 
en voorster  gasthuis aldaar. e . Visscher  voor f 3492 aid. 

's-Gravenhage. t eenjarig onderhoud van de kazeroegebouwen 
enz. te 's-Gravenhage. e J . B. Venenbos aldaar  voor f 16260; 
het verven der  kazernegebouwen. e P. v. d. y te 's-Gra-
venhage voor  f 1825. 

's-Gravenhage. t bouwen van 5 huizen op . -
ste W . . Teeuwisse aldaar  voor f 53.890. 

's-Gravenhage. t leggen van een afwateringsriool in de -
ringkade, de Vijzelstraat , en den . e G. v. d. t 
aldaar  voor f 797. 
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's-Wraveuhage. t verten van deu bovenbouw vnn de bru g 

over de Oude , nabij  Barendrecbt. e . . Eysvogcl te 

d voor f 3137. 

. t eenjarig onderhoud van de militair e werken 

en gebouwen te Brielle. e C. Bout te Briell e voor f 4587. 
. t eenjarig onderhoud van militair e werken en ge-

bouwen enz. e . A . Brakenbur g aldaar  voor  0262, het 

doen van voorzieningen aan militair e gebouwen aldaar. e 

. A . Brakeubur g voor f 3375, 

m 1 t maken van riooleerir. g en bestrating in de 

Pinter , tusschen de Garenkokersvaart en den -

huissingel, 2. bet leggen van trottoirbande n en bet ïr.uken van be-

stratingen aan de , 3. het maken var  bestratingen 

in de Ostadestraat: Gerund aan J. C. t aldaar  voor f 1935. 

Jisp. t maken van eene nieuwe vijzel en vijzelkui p met bij -

komende werken aan den Nekker  watermolen. e J . Band te 

Purmerend voor f 10GO. 

S c h e t e n i u g c n. t bouwen van eene nieuwe kerk . e W . 

van u le s voor f 49998. 

steenn ijkorwold . t bouwen van een stoomzuivelfabriek met 

korenmalerij , directeurswoning, paardcuslnlling en bergplaatsen, 

onder  beheer van den archi l . T . F. . e Jacques de 

Boer e» Zonen te Steenwijk voor f 9874, gegund. 

Utrecht. t maken van een gedeelte spoorweg ter  plaats» 

van de grondverschuiving tusschen de stations Bunde eu Beek 

niet daarmede in vei band staande werken, ten behoeve van der! 

spoorweg . e J. VB  Noordenne tc Utrecht 

voor r  42989. 
Yiiikevceii . t maken van een nieuwe ijzeren draaibru g j n d e 

Vinkeveensche Zuwe. e . v. d. Vaar t J r . aldaar  voor 

3794, gegund. 

Zwartsluis. t houwen eener  kerk met kosterswoning ten be-

hoeve der  Gereformeerde kerken A . ea B. aldaar. e . Timmer 

tc l voor f 18874, onder de aanbesteding is niet begrepen 
het schilder- en smidswerk. 

/ no l le. 1. l iet eenjarig onderhoud van de gewone werken en 

kazernegebouwen in de legtrplaals bij  Oldebroek. e . j . 

Buitenhuis te Nunspeet voor f CÜ80, 2. het eenjarig onderhond 

van de kazerne- en andere gebouwen en werken te Zwolle. e 

J . Bonthuis le Zwoll e voor f 2494. 
Zwolle. t verbouwen vau bet winkelhuis, thans bewoond door 

den beer  Gazan, aan de Oude Vischmaikt aldaar. e W. ,a& 

den Bos . voor f 6997. 
Zevenanr. t bouwen der  tloomzuivcllabrif k aldaar, met bij 

levering van alle materialen, uitgezoi.derd de m a c h i n e r i e ë n. e 

G. u te h voor f . 

. 

Carbolineum 
uit de Chemische Fabriek van 

(in vaten van  100 en 200 kil o 

en in blikken van 30 kilo.) 

is steeds v o o r r a d i g bjj  en wordt 
sedert jaren voor de landsgebouwen, 
de genie, vele gemeenten en particulieren 
geleverd, door (24) 

. E NG , 
t 335, . 

C h e m i s c h b e r e i d e 

V E  F . 
e F is l d 

voor  het m ik en bezinkt of verhard 

nooit. Zij  is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne 
verkrijgbaar . 

, 
(11) k ) 

A. r 
T 131, , 

Venster- en Spiegelglas, 
N . 

S steeds , 2 
. 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (21) 

S. , 
A

E 

 YO , 
Van de l & Wickop, 

, 

' " , 
volkomen gelijk aan Na tuurs teen en 

uitsluitend door  steenhouwers bewerkt. 

n voorraad: 
, NEUTEN, -

TEN , , GOOTSTEENEN, 
, , 

N voor  seheidingen en hekwerk, 
, enz. 

Fabriek en : -
. (62> 

„JOSSON C o . " 

voor  Nederland en n 

A. E. , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: , Nieuwehaven No. 118. 
„ , A . E. ,

Simonzstraat 74. (18) 

q , 

V bekroond op de tentoonstelling 

N te Amsterdam 1883, 

N 

* V E N 
bil V O O  (52) 

1 - & , 
U Vertegenwoordiger loor Nederland: 

A. Bleeker, . 

tf*  Asphalt-  *f* 

Asph«lt-X>alip»pier. 
buitengewoon stevig, 

duurzaam en aanbevelingswaardig. 

A . W . , 
B E V E  am n ) 

Agenten voo>  (50) 

. , . 

, 

. 

Fabriceeren Vuurvaste 1 ' 1 ' ' 

Platen, lllokken , Scheggen, ° 
toirtegels, Smeltkroezen, >',c- „ , 

n in den kortst m o gl > | Ü v o ' r 

voorwerpen van vuurvaste steen 
technische doeleinden naar  teekening 
model. i l 7 ) 

van den bouw van eene 
.  van St. Joseph 

te Enschedé, volgens ontwerp 

van den T

JOSEl' . J . S te Amsterdam, 

«p g 27 l 1893, 
des namiddags ten 12.30 ure, in het 
logement op het terrein. 

Aanwjjzin g in loco zal geschieden op 
 21  1893, ?s morgens 

te 10 ure op het terrein. 
e inlevering van de biljetten moet 

geschieden op Woensdagavond 2(» 
Apri l 3 te  bij  den 
Z.Eerw. r  Pastoor  G. . 

Bestek zijn a f 1.— en teekenin-
gen ;\ ƒ 4.— te verkrijgen bjj  den 
Boekhandelaar C. . VA N -

N te Amsterdam. 

All e soorten van 

Z A G E N 
en 

G EN 
vervaardigt als 

Special i teit 
slechts in de jïjuste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

te n ) 
Gevestigd in 1822. (55) 

V Vraagde geïllustreerde Prijscourant 
welke wij  U gratis en franco toezenden. 

:  1883. 

: : 

Ê

Cathedraal-, , Geribd-, 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

W , 

, , BBOE  en -

< - ! - \ 8 . 

Geslepen en andere N en 

. 

GEBOGEN S en . 

- en P a t r i j s p o o r t g l a z e n. 

<25) . 

, . 

t P o r t l a n d - C e m e n t w e r k g 

.  & E 
levert l a T in steeds gelijke uitste-
kende qualiteit en lijnst e maling. 

E E ruim 4 C 5 0 . 0 00 vat. 

Vertegenwoordiger voor  en

. , 
Telephoon No. 593. . t 335. 

Veenkade 51, 53 en 53, Noordwal 66, 

E N 
van F r a n s c h e , E r i g - e l s c he en e . 

A N en . 

 VAN N EN . 
Stoom - en . — . 

V O 0 t t A  1 C E E N E E P A  T J 

Eng-elsch Teakhout, 
te leveren in bestek a f 210.—, aan platen a f 165.— per . 

Verder  alle bestaande N geregeld in de -
zijnen aanwezig en bi l l i j k te koop. (37) 

, Stoomketel- en 
. 

F 
met G lang 50 . 

Stoombooten-, Bagger- en 
Spoorwegmateriaal. 

- EN . 

Zware en lichte S m e ê w e r h. 
A V  n

N EN STALEN , 
met c e r t i f i c a a t van s 

en B a r e a u V e r i t a s . 

volgens b e s t a a nd of op te geven 
p ro f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

. W.  & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courant op 

aanvraag gratis. (12) 

beter  tegen de b u i t e n l u c h t bestand 
als vernis of olieverven. 

N & Co., 
(") . 
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, 
, Voriiisuaoii, 

9  WA  li  V
voor - en , 

A A T . V , 

en alle aanverwante artikelen. 

G.  <£ Co., 
T 132, (5) 

S T t 1 > . 

LIVE 'S 

N 

Opgericht 

1861. 

k 
N 

 opgericht 

i ^ g j g ^ 1864. 

t haar  beproefd en voortreflelg'k 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin-
dend, onder  garantie van de grootste 
bindkracht , gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijk s meer  dan 450.000 
vaten. 

 - S 
voor  de Zu ide l i j k e Provinciën: 

Wed, A. Terkuhle & van Swijndregt, 
 o t t e r d a m . 

Voor de Noorde l i j k e Provinciën: 

E B E E  & , 
, (60) 

N in 

VAN 

te A in ".tenia m 

i s T 
van de t 402, 

naar de 

T 5 8 3, 

bi] de e . 

E N N°. 39 N.Z., 
n van - en , 

(59) Vraag dessins enz. 

Firm a G. V . Utreelit. 
is beter  «lekkend, fijner , witter en beter 

klreiilioiiden d dan eenig ander; 
is bekroond door  den . Schilderslioiiil 

Tentoonstelling van e Schilderkunst, 
Arnhem 1881; attesten van ervaren schilder* 
uit alle oorden van ons land en daarbuiten, wor-
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van , («enieento. 
Architecten en andere Autoriteite n in hunne 

_ » g , bestekken voorgeschreven; 

 wordt, tot waarborg van echtheid, zuiverheid 
 i n i I en goed gewicht, nooit anders afgeleverd dan 

B  '"  v a , u n voorzien vun , Etiket en l'a-
U U U  brieksiiicrk,welkeallen wettig zijn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur  geleverd, des-
verlangd met certificaat van oorsprong. 

n leze de waardeerende artikels over  dit t in het „N . V . d. " 
dd. 31 Jan. 1887; in de - en "  dd. 1 i 1887: inde 

' dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de „Schilder "  dd. 1 i 1889 ; in de 
„Opmerker "  dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in de „Ambachtsman' dd.8 
Febr. 1890, en in het „Bouwkund i g Weekblad"  dd. 5 . 1891. (27) 

 bij  enS T O O M C L A S S L I J P E R U 
en  voor  het ornaiiieiiteeren van ^ ^ r O ^ A ' ^ ' , 

N A A
-

SPIEGELGLA S 
(6i; 

- en 

GRAFPLATEN, 
in wit en iwart . 

Billijks t adres. 

Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt. 

, fflonnickendam. 

4

u i tmuntend fabrikaat en b i l l i j k e . ( 2 9 ' 

e g No. 17. g 29 l 1893. 

ARCHITECTURA . 
H . 

A i l t e r l e u l i é u iu dit blad kusten ran 1—5 regelt 

00 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote letten naar 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

lerekcnd. 

Uitgevers i 

. 

A l l e a d v e r t e u t i r » iu A opgenomen 

worden « r a t i » geplaatst in E , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, enz. 

J . A . V A N , . 

T E S -

. 

. 

n de middeneeuwen. 

6. Het ijzer. 

Wij  hebben by den aanvang onzer  „Geschiedenis der 

"  vau een steen-, een brons- en een gzer-

tjjdper k gewaagd. (*) t ijzer  nu begint in die geschiedenis 

eerst van beteekeuis te worden, als de Germanen op het 

wereldtooneel verschijnen en iu de plaats van de e 

heerschappij  de huune stellen. Wel is waar heeft men ook 

vau hen, uit. hun eerste beschavingstijdperk steenen en bron-

zen voorwerpen gevonden; mat name wapenen en sieraden, 

deels vau gegoten deels van gesmeed brons, doch in enkele 

gevallen ook reeds met ijzer  bewerkt. 

Ook bericht reeds de e geschiedschrijver , 

die iu de le eeuw onzer  jaartellin g leefde, dat de Germa-

nen ijzer  wonnen. t dit evenwel toen en nog lang daarna 

door  hen niet algemeen of zeer  onvolkomen geschiedde, kan 

luen hieruit opmaken, dat de voornaamste e ijzer-

bergwerken — die iu lioheuien en ë — eerst in de 

7e eeuw, die iu Oostenrijk en Beiereu eerst iu de 12e en 

13e eeuw tot belangrijke ontginning kwamen. 

n bleek reeds . E  liet belang dezer 

itetaalontginging te beseffen; want hg beval zijnen ambtenaren 

kern aan te wgzen hoeveel ijzer- (en lood-) mijnen zich in 

SQ» gebied bevonden; eu toen dit onder  zgn zoon

Ut 817 verdeeld werd, werden de bergwerken daarbij  uit-

drukkelij k vermeld. 

e oude Germaansche sagen vertellen van bijzonder  knappe 

heesters j „  , j e smeedkunst; zooals de smid , die 

i koning O iu een wedstrijd diens smid S 

Wsrwon. (Zie het Heldenbuch van , 4e dl.) Voorts 

Betuigt nog menige uaam aan de eerste en noodzakelijkste 
B"uds),'er ee(l8Cjiappen gegeven, van de oudheid der  smeedkunst 

tyj  de Germanen; dewgl deze namen, zooals hamer, tang, 

"unheeld, vg'1, enz., blgkbaar  afstammen van de oude Ger-

""«ansehe: , Zanka, Anapos, Pil, enz. 

^J^ k hg' de Galliër s was de gzerbewerking van oiuls be-

(*) Zie No. 8 vnn dezen janrgaug. 

kend, en toen de Franken in de 5e eeuw hunne heerschappij 

in het later  naar  hen genoemde Frankrijk  vestigden, was 

daar het ijzer  reeds vri j  algemeen in gebruik. 

t gebruik schijnt zich echter  hier, evenals in de naburige 

landen, geruimen tgd tot voorwerpen van nut te hebben be-

paald, als wapenen en gereedschappen, met name die voor 

den landbouw, waaronder de ploeg reeds vroeg eeue eerste 

plaats innam. Wild e men versierselen van metaal, dan wer-

den deze óf van goud en zilver óf van brons vervaardigd, 

met name die aan de gevesten, helmen, harnassen en schilden. 

t wapensmeden ontwikkelde zich 'teerst tot een 

afzonderlijk handwerk. Zelfs in de eerste n 

toeu het beoefenen vau een handwerk algemeen werd be-

schouwd als den vrgen man onwaardig, was dit smeden 

daarvan uitgezonderd, en stelden de krijgslieden er  eene eer 

in, hunne eigene wapenen te kunnen vervaardigen. Waar 

dit aan lijfeigenen werd overgelaten, genoten deze voorrechten 

en bescherming boven alle andere handwerkslieden. 

Zoo ook, toen in de 10e eeuw, met de opkomst der  ste-

den eu van deu burgerstand, de handwerkslieden zelfstan-

dige vakbehuefeiiaars werden, vormden de wapensmeden de 

eerste eu aanzienlijkste gilden en maakten van hun bedrg't' 

een kunstvak: getuige de vele schoone harnassen en wape-

nen, ons uit, de laatste n overgebleven. (Zie 

vele afbeeldingen met uitvoerige beschrijving daarvan in 

S  du mobüier, 5e en tie dl., art. 

Armur e en ) 

Na de wapensmeden hebben de hu issmeden zich ont-

wikkeld tet kunsthandwerkers. Beiden deelden in de artistieke 

herleving van de 11e eeuw. Van dien tgd zijn enkele hek-

ken eu dettrhengsels over, die getuigen van de bekwaamheid 

hunner  makers. Zg bezaten niet de mechanische hulpmiddelen 

van onzen tgd, om het ijzer te vervormen tot staven en 

platen van die velerlei afmetingen, waarin de handel deze 

thaus aanbiedt; maar  moesten het meeste verwerken uit 

de hand. e moeilijkheden, daarbij  ' e «verwinnen, waren 

vaak groot, zooals te begrijpen is, maar  de werkman leerde 

daardoor  ook het gzer  overeenkomstig allerlei behoeften 

eu inzichten vervormen. Urn nogtans deze wgze van 

bewerking niet noodeloos te verzwaren, hield hg zich 

wgzelgk binnen zekere afmetingen en richtt e bg' overschrij-

ding daarvan zgn werkstuk zoodanig in, dat dit eerst in 
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gedeelten kon worden gemaakt, die na de afwerking tot het 

beoogde geheel waren samen te stellen. t verklaart o. a. 

waarom de ondste hekwerken nit zooveel mogelijk kleine 

stukken bestaan. 

Gedurende de l i e en het grootste deel der  12e eeuw 

kwam er  weinig verandering in die wijze van vervaardiging. 

Een vierkant raam van staafyzer, waarin eenige staven of 

stangen vakken vormen, die, gevuld met ijzeren krulorna -

menten, aan het raamwerk verbonden met oogen of ringen 

en aan elkaar  geweld of gesoldeerd. 

Een der  oudste hekken van deze soort bestaat nog in 

de hoofdkerk van Puy-en-Velay (zie eene afbeelding daarvan 

in , Dictionn. de l'archit., dl. , bl. 56, 57; 

ook in , La Serrurerie, fig. 100.) n Les arts du 

mital (vervolgdeel van het vroeger  door  ons aangehaalde 

Les arts du bois) vindt men op bladz. 30 een voorbeeld van 

een verplaatsbaar  ijzeren hek, uit de 12e eeuw. n  & 

, Schlosserbuch, fig. 148, een dito (vuurscherm) uit de 

13e eeuw. 

Ook maakten de smeden dier  tyden zoo deur- en venster-

vullingen, zoowel ter  beveiliging als tot sier, en ztf deden 

dit met veel overleg en smaak. Zeer  schoone voorbeelden 

daarvan bevinden zich nog in Frankrijk . (Zie o. a. een 

tralievenster  aan het huis van Jacques Coeur in

voornoemd, lig. 54.) 

n deurbeslag vertoont mede zulke krulornamenten. Zie 

een eenvoudig schoon voorbeeld daarvan afgebeeld in v. 

,  le dl., pl. 54; en het dito 

beslag van een koffer, in het museum Cluny (?) te Pary's, 

afgebeeld in , La Serrurerie, fig. 103; ook in E 

, Le  le dl., fig. 8. n nog ouder  en 

eenvoudiger  vorm ziet men het aan de hoofdkerk van Puy 

, 7e dl., , fig. 107 en  & 

, fig. 14). Aan dit beslag is nog duidelijk te zien hoe het 

werd ingericht om de (opgeklampte) deuren te versterken. 

n de latere toepassingen daarentegen blijk t de versiering 

meer  en meer  de hoofdzaak geworden. 

t de 13e eeuw vangt een tweede tijdper k van ont-

wikkelin g der  yzerbewerking aan, veel algemeener  en be-

langrijke r  dan het eerste als versieringskunst. Want terwij l 

het ornament aan beslag-, draai- en sluitwerk op deuren 

en ramen, kisten en kasten, tot dien tyd grootendeels van 

brons bleef samengesteld, begonnen de huissmeden dit nu 

meer  van ijzer  te doen. j  kwam dat de bouwmeesters, 

wier  kunst toen buitengewoon ontwikkeld was, zich bijzonder 

aan ijzerversieringen lieten gelegen liggen, wat oorzaak werd 

dat vele dier  versieringen een bouwkunstig karakter  hebben. 

Bovenal geldt dit de hekwerken, waarmee zij  het koor, de 

kapellen en tomben in de kerken afsloten. , in hnnne oor-

spronkelijke samenstelling van louter  staaf- en bandijzer, werden 

toen versierd met plat uitgesmede zoowel als met gedreven 

of gestampte ornamenten; in 't laatste geval niet meer  alleen 

tusschen maar  ook over  het staafwerk aangebracht 

Aldus was het schoone hekwerk gemaakt, waarvan nog 

enkele deelen in de hoofdkerk te St. s aanwezig zijn. 

Zie C voornoemd, bladz. 60—62 en , 

flg. 101). 

Bijzonder  rijk e en schoone voorbeelden van deurbeslag 

uit het einde der  12e eenw vindt men nog aan deuren van 

de Notre e te Parij s zoo kunstig van samenstel, dat 

later  onder  het volk werd verhaald, dit beslag zon door 

den dnivel in de hel gemaakt zijn. (Afgebeeld in GÜGE

Gesch d. bouwst., fig. 523 en 648 en bij , fig. 22. Uit. 

voeriger  in ,  le dl., pl. fjj 

en 62 en . , Gramm. d. arts décor., bl. 25). Vol. 

gens laatstgenoemden zijn bij  deze haast alleen uit krulorna -

menten bestaande versiering de eischen der  constructie t« 

veel uit 't oog verloren, en stelt hy de bjj  hem op bl. 3a 

afgebeelde deur  der  kathedraal van e als een 

navolgenswaardiger  voorbeeld. 

n de 14e eeuw breidden de smeden hun vak nog meer 

uit, zoowel in bewerking als in toepassing. Naast uitge-

smede hekornamenten van bandijzer, vervaardigden zij  die 

nu ook van plaatijzer; welke ornamenten zy na uithakkin g 

met den beitel of na drijvin g met den hamer, vasthechtten 

op en tusschen het raamwerk door  k l i n k e n , dat toen 

dikwijl s het vroeger  algemeen gebruikelijk e wellen en het 

omsluiten met oogen of ringen geheel verving. Opmerkelijk 

is hoe weinig zij  tot afwerking de vij l gebruikten; het nit-

smeden van staaf- of bandijzer  tot bladvormen enz. deden 

zy alleen met den hamer (zegt . Toen de 

boveneinden der  staven met plant- en diermotieven van 

samengestelder  relief werden gemaakt, kwam daar  hoogstens 

de beitel by. 

n de 14e eeuw bereikte de eigenlijke smeedkunst als 

handwerk haar  hoogtepunt: tegen het einde der  15e eenw 

werden de staaf- en bandijzeren ornamenten door  die van 

plaatjjzer , werden het wel- en drijfwer k door  soldeer- en 

stampwerk meer  en meer  vervangen. — t evenwel ook 

op die wijze schoon hekwerk is te vervaardigen, ook daar-

van kan nog menig overblijfsel getuigen; dat getnigt bovenal 

het zeer  fraaie hek om het grafteeken voor  keizer -

miliaan, te . U & , fig. 160. Zie 

nog een voorbeeld van hekversiering naar  vroegeren trant in 

8  le dl., pl. 1 (deurkerkder 

St. Ulrichskerk te Augsburg). 

e doelmatig en smaakvol die smeden hun kunsthand-

werk tevens tot gemak en versiering van de burgerlijk e 

woning wisten te beoefenen; daarvan hebben we reeds een 

paar  voorbeelden genoemd nit de 12e en ,3e eeuw. t 

z\jn vooral toestellen bjj  den haard, die ook de smeden van 

de 14e en 15e eeuw eene welkome aanleiding gaven daarbj 

van hnnne kunstvaardigheid blij k te geven. e versieringen 

met krullen en ranken, bladeren en bloemen moesten hierbj) 

uit den aard der  zaak fijner  en zuiverder  bewerkt zijn. 

Als voetstukken vindt men somtijds met smaak dierenpooten 

toegepast. (Zie T B , Dictionn. du mobil. U 

dl., 390; 2e dl, bl. 65 en 82. (*) 

n bepaalden die smeden zich niet tot het maken 

van steeda fraaieie hekwerken enz.; ook in het hang- 6 0 

s lu i twe r k aan deuren en vensters, kisten en kasten toon-

) Enkele afbeeldingen van (gegoten) haard- of k a c b e l p h < »l B »' 

bet «inde der  16e eeuw bevat ite  t>. / . pl. 164. fig. 8—1 O i r 

166, fig. 8. 
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den ZÜ z i c n waardige opvolgers hunner  vakgenooten van 

je 12e eenw.  &  geven daarvan in hun 

Schlosserbuch eenige ter  vergelijking wel gekozen voorbeel-

den onder  tig. 156. Uitvoeriger  in T E , Dictionn. 

l'archit. art. en in van ,  zie 

voorts , Hist. d. arts industr., le dl., bl. 224, alwaar 

eene deur  van gesmeed ijzer, die eene kast in de abdij p 

l e y i'oyes afsloot, is afgebeeld met versieringen, die een waar 

kunststuk van beeldhouwwerk in ijzer  vormen. 

Vermoedelijk is ook het fraaie beslag der  laat-Gothische 

kast (c. 1550) in het raadhuis te , van ijzer. (Zie 

Jjt  v. L p  155, fig. 5). e voorbeelden van 

h beslagwerk uit de 15e eeuw nog in de

ornamente, pl 120. 

Ook in het s lo tenmaken leverden de smeden van de 

14e en 15e eenw merkwaardige kunststukken. Niet dat 

deze sloten by al hun ingewikkeld samenstel meer  zeker-

heid gaven tegen inbraak dan de goede hedendaagsche; 

integendeel winnen deze het van gene in doelmatigheid 

van samenstelling en gebruik; maar  in goeden smaak en 

vaardigheid, om het sluitwerk tevens tot versiering aan te 

wenden, toont de huissmid dier n zich verreweg 

de baas. Zijn e ornament-motieven bestaan meest uit blad-

en bloemvormen; ook wel uit traceeringen (motieven aan de 

bouwkunst ontleend); en meer  malenbezigde hij  eene mensch-

of dierfiguur  tot bedekking of verberging van het sleutelgat, 

welke figuur  te verwijderen is door  op een knop te drukken. 

e kast, waarin het slot zit, hamerde hij  nit één stuk; het 

ornament daaraan, eveneens gedreven, is erop gesoldeerd; 

het geheel is op de deur  bevestigd met klinknagels. 

Uit onze „Geschiedenis der "  kan men weten, 

dat de kisten en koffers oudere meubels zyn dan de kasten. 

g is ook het kofferslot een der  oudste. 

Bjj  de deuren was dit het grendelslot. Uit deze beide typen 

ontwikkelden zich de velerlei variaties in samenstelling, vorm 

en versiering, welke de e sluitingen ons te 

aanschouwen geveu. s en zie nader  hierover -

, Dictionn. de l'archit, art. Serrurerie. — Vele 

afbeeldingen in ,  enkele 

in , Gesch. d. bouwst. Hg, 649 en De  v.  pl. 

15:i, fig. 5 en 9). 

Gelijke kunstvaardigheid spreekt nit de d e u r k l o p p e r s 

en ringen, waarvan vele uit de 14e en 15e eeuw mede 

fan ijzer, met hamer en beitel bewerkt. T E s 

Üktionn. (art. ) en S

bevatten ook daarvan onderscheidene merkwaardige voor-

heelden. (Zie voorts  & , Schlosserbuch tig. 

'39 en 156; GUGE  lig. 650 en De  v.  pl. 161, 

^ 6; pl. 154, fig. 11.1 

e fijnste kunstsmeewerken van alle waren wel de kleine 

boffers of kistjes, die dienden tot bewaring van klei-

nodiën. Gewoonlijk bestaan zy uit een kern van eikenhout, 

nekleed met leder, laken of eenige andere stof van zoodanige 

kleur, dat het beslagwerk van „ a jour "  bewerkt plaatyzer 

daartegen voordeelig uitkomt. Soms zgn zy van onbekleed 
hout 

*i t als 
en ook wel geheel van ijzer, in welk laatste geval 

„fond"  een passende verflaag verkreeg, terwij l het 

ornamentwerk blank werd gelaten. Een slot met gehei me 

sluiting zette de kroon op deze kunststukken, waarvan in 

sommige mnseums en particulier e verzamelingen nog enkele 

voorbeelden te zien zyn. (Zie voorts afbeeldingen in T 

E s Dictionn. du mobüitr, le dl., art. Coffret;

S  pl. 8, 24, 53, 55 en S 

Serrurerie, fig. 102, 109 en 111). 

We zouden hier  ook nog op eenige e 

voorbeelden van kunstig in yzer  bewerkte l i c h t d r a -

ge rs, zoowel vri j  staande als tegen den wand geplaatste 

lantaarns en hangende kronen kunnen wyzen; hadden we 

die, als meer  voorkomende in brons en koper  niet reeds 

vroeger  meer  by zonder  genoemd. Voor afbeeldingen daarvan 

zy' nogmaals verwezen naar T E s Dictionn. 

du mobilier, 2e dl., hl. 124, 125, 65, le dl., bl. 387 en 

v. S  le dl., pl. 3, 10, 17, 

69 en vooral 34—36 (lichtkroon in de kerk te Vreden in 

Westphalen, in 1489 gemaakt door  meester T

aldaar). 

N EN . 

S. te W a r t e n a. Welke preparaten, enz.  de beste 
voor vernikkelen van ijzer, en waar zijn die verkrijgbaar? 

t vernikkelen van yzer  kan door  eene reeks van pre-
paraten bereikt worden, maar  de ervaring heeft geleerd, 
dat men andere methoden moet bezigen voor  gietijzer  als 
voor  smeedijzer. 

t verschil ligt in de groote poreusheid van sommige 
gietyzersoorten; dit maakt dan inwrijve n met sommige prepa-
raten noodig, om te beletten dat later  èn koper- én nikkeliaag 
afbladderen. 

Als middel om giet- of smeedijzer  tegen roesten te be-
schermen, zyn deze wyzen van bereiding en galvanisch 
neergeslagen raetaallagen echter  geheel ongeschikt. n voch-
tige lucht roest alles los en bezeert men zich aan de 
scherpe metaalschilters. 

n beide gevallen moet eerst galvanisch verkoperd worden. 
e is een cyankalium-koper-bad noodig, gemakkelijk 

te verkrygen door  het gewone kopersulfaat in cyankalium-
oplossing te brengen. 

Voor vernikkelen wordt dan nikkelsnlfaat, ammonium-
sulfaat en ammoniak vereischt. 

t gebeurt dan echter  dikwerf , wanneer  men niet op 
de electrische kracht let, dat het laagje modderig en leelyk 
wordt. Veelal wordt er  dan eeuig loodzout bijgevoegd. n 
rekent op 0.4 Ampère en circa 4 Volts per 2. 

g is het om voor  het nikkelbad verzadigde nik-
kelsulfaatoplossing te bezigen met de noodige ammoniak, 
om alles als groen-hlauwe oplossing zonder  precipitant be-
schikbaar  te hebben en nikkelmetaalblik als positieve (anode) 
pool te bezigen, daar  een gehalte aan yzer  of koper  in 
oplossing in het bad schadelijk werkt. n zorge voor 
7a Ampère en 2.5 a 3.5 Volts per . 

e genoemde preparaten zyn goed en goedkoop te ver-
krygen by . E. E N & Co. te List by . 

. . C. . 

Vragen van J. N. v. . te B., waarvan de beantwoording 
den welwillenden lezer  wordt aanbevolen. 

1. Hoeveel tiende procenten zout kunnen in drinkwater 

voor vee voorkomen zonder nadeeligen invloed op het vee 

uit te oefenen? 

2. Zijn U gegevens of proefnemingen bekend, welke in de 

 polders betrekkelijk het zoutgehalte zijn gedaan? 
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3. Zijn deze in brochures of tijdschriften verspreid of 

tot wien zoude ik mij het best, hetzij om inzage of om een 

afschrift van resultaten van proefnemingen kunnen wenden? 

4. Weet U mij wellicht nog eene of andere bron of iets 

belangrijks omtrent waarnemingen als anderszins medetedeelen? 

. 

Staiikafsluitiii  door  olie. 

Utrecht, 25 Apri l 1893. 

t belangstelling nam ik kennis van uw opstel over 

reukelooze afsluiting van urinoir s door  olie, voorkomende 

in uw nummer van Zaterdag 22 dezer. 

Gaarne zou ik daaromtrent nog nader  willen weten of 

het U ook bekend is welke olie voor het doel gebruikt 

kan worden, voldoende aan de door U genoemde eisehen 

en des winters niet bevriezende. 

Bij  voorbaat U mijnen dank betuigende, teeken ik mg 
, Uw Dw. Dr., 

J . A. E. B. 

e samenstelling der  olie is mg niet bekend; zg zal wel 

deel uitmaken van het octrooi van . 

N u staan U, dunkt mg, twee wegen open: vooreerst U 

te wenden tot Z met verzoek om prgsopgaaf der  olie 

of van het recept; en ten tweede een eenvoudige proef 

te nemen met creosootolie, die zeer  goedkoop is. t dese 

blg'ken na verloop van tgd dik te worden, dan zoudt ge 

petroleum bg kunnen gieten om haar te verdunnen. Beter 

dan creosoot-olie zal wellicht carbolineum zijn ; dit is dun-

ner  vlooibaar en olieachtiger, maar  vri j  wat duurder, wat 

echter  ook wel mee zal vallen als ge het later  meer in 

het groot mocht opdoen. v. . . 

Aanbestedingen worden tlechti eenmaal in deze rubriek opgenomen. 
, 1 . 

A m s t e r d a m. 1-2 uur . t gemeentebestuur: 1. bet bouwen varj 

2 O. . scholen op eeu terrein «nu de 2e Nassaustraat; 2. het 

leveren en leggen vnn de n voor gas-, duin- eu Vecht* 

water, in het terrein van het Wilhelmin a Gasthuis. 

Enschede. 12 uui . e Wel . heer E . Elderink , in het hotel 

de GraaiT : het verbouwen vnn eeu perceel aan de t en 

inrichte n tot kantoren met eenige vertimmerin g aan het woonhuis. 

Oudepekc la (Gr. ) 8 uur . e architect . , in bet hotel 

de Boer: het bouwen eener  dubbele njhterbehuizing. 

G 2 . 

Amers foo r t . 11 uur . e architect W . . m in bet hotel 

vau . Schimmel aan de Varkensmarkt : het vernieuwen van het 

woonhuis wij k E . no. 26 aan de Westeingel aldaar 

A r n h e m . 11 uur . e architect J . W . Boerbooms in bet koffiehuis 

van , aan de ; het afbreken en weder  opbouwen 

van het huis no. 49 in de t aldaar. 

l iussum (N. ) 12 uur . e architect J . F . Everts, in het hotel 

de : het bouwen van eene vill a op een terrein aan de 

Vlietlaan , h >ek Eslaan, aldaar. 

d (Geld.)  uur . n liet koffiehuis Sprong: het bonwen 

van een woonhuis voor den heer J . t en een woonhuis voor 

het Nutsdepartement te n en . 

. 2 uur . n directeuren van Teylcr' s Stichting, in 

het gebouw tot Nut van 't Algemeen, Zijlstraat ; bet bouwen eener 

nie'iwe s c h i l d e r i j » » ! met portaal op een terrei n kadastraal bekend 

onder sectie , no. 6140, grenzende aan de bestaande schilderijzaal 

aldaar. 

. 10 uur . ü e genie, in het genie-bureau: het 

vernieuwen en herstellen van bruggen te , onder  beheer 

der  genie aldaar; begr. f 3300. 

G 8 . 

Ape ldoo rn . 7 uur . e architect G . de Zeeuw, voor mei. de 

wed. . van Gcrrevink , Nieuwstraat 50: het albreken van eeu 

schuur en het ter  /.elfder  plaatse maken van een gebouw ingericht 

tot pakhuis, woning, kelder enz. 

. 4 uur . e architect J . . Welseuaar g 5[ 

in 't hotel n d 'Or : het gedeeltelijk amoveeren en weder  opbouwen 

van perc. no. 32, gelegeu in de e Veerstraat aldaar. Aanw. 

S ,  morg. 10 uur , 2 eu 3 , 's morg. van 9—10 uur . 

n ) 4 uur . e architect . Viets, bij  A . Alberts; 

het bouwen eener  stoomzuivel- en meelfabriek. Aanw. nam, 2 U U r 

bevorens. 
 \ (. 4 . 

Asten (N.Br. ) 2 uur . t gemeentebestuur: het bouwen eener 

nieuwe school en eenige bijkomende werken, in de kom dier 

gemeente. Aanw. 's morg. 10 uur . 

U r n t e n (Geld.) 11 uur . t gecombineerd waterschap de polder-

districten k van Nijmegen en , op het Ambtshuis : het 

amoveeren van bet bestaande en het bouwen vau eeu nieuw 

scbutlaken, genaamd het Scbareuburg te . Aauw. 2 en t , 

'smorg. vau 9—10 uur . 

G e l d c r m a l s en (Geld.) 11 uur . n het hotel 't Wapen van 

Geldei land: bet bouweu van een woonhuis met winkel en slagerij 

aldaar, ten dienste van den beer B. van Buuren. 

' s -b ravenbuge. 2 uur . t gem. bestuur: het verrichten van 

herstellingen eu vernieuwingen aau verschillende gemeentescholen 

en gebouwen; aanw. 1 , 'smorg. 11 uur , nau de gemeeniewerf. 

. 2 uur . e ingeuieur-architect 1'. du u i'/.u., in 

bet ca fé Brinkma n op de Groote : het amoveereu vau een 

woonhuis op de buitenplaats de , gelegen aan den straatweg 

naar  Bloemendaal en aan de n eu hel daar ter  plaatse 

bouwen van een beerenhuis. 

, t l uur . t ministeri e van waterstaai, handel en 

nijverheid , aan bet gebouw van het prov. bestuur: het makeu van 

beplantingen in de duinen op het. eilaud Terschelling, bcliooiendc 

tol de zeewerken in Noordholland; begr. 1 25UO. 

. U uur . e genie, op het bureel aan de Parade: 

het doen van veruieuwingeu van onderscheiden aard aau militair e 

gebouwen enz. te 's . Begr. f 5700. 

e (Ov.) 2.30 uur . e architect J[ van , voor  deu lieer 

. Brinkman , in het c a lé deu Zwarten Arend : het bouweu van 

eene verdieping op het voorste gedeelte van perceel wij k A no. 

22 en het verbouwen tot winkelhui s van perceel no. 23 daarnaast, 

gelegen aan de Ueereustraat aldaar. 

G b . 

A m s t e r d a m. 11 uur . e bouwterrein-mij . Nieuwer-Amstcl: bet 

bouwen van een tolgaarderswoning aan deu Amsteldijk , met daarbij 

behoorende opbooging van den straatweg, verplaatsing van het 

tolhek enz. 

U <> . 

. 11 uur . t polderbestuur van Walcheren, aau het 

polderhuis op de Abd i j : i . de uitvoerin g der  gewone onderhoud-

en veruieuwiugswerken aan de vier  wateringen des polders, in 4 

perceelen: 3. het bouwen van 5 nieuwe bruggen met gemetselde 

iaudhoofden, 1 iu de Noordwatering en 4 in de Westwatering, m 

2 perceelen. 

G 8 . 

' g .Gravenbage. 11.30 uur . t prov. bestuur: het onderhouden 

van en het doen vau eeuige herstellingen aan de gebouwen behoorende 

tot het huis, bewoond door den heer  commissaris der n 

in , te 's-Gravenhage, gedurende 2 jaren, ingaande 

1 Juni 1893 eu eindigende 31 i 1895. Begr. f 2100. 

, liet bestuur der e : bet 

makeu vau. eeu roofdierengebouw, op eeu aau te wijzen terrein 

in de diergaarde. 

G :» . 

Care lshaven (bij ) 1 uur . e ingenieur . P. N. 1'"' ' 

bertsina, namens . . F . Baron van n van Wassenaar, 

bestek uo. 3, het bouwen van een watertoren te Twickel bij n 

met ketelgebouw, schoorsteen en wouiug voor den machinist-

G 12 . 

. 10.30 uur . t ministeri e van waterstae-i 

handel en nijverheid , aan het gebouw vau bet prov. bestuu.

bet uitvoeren van verbeteringen aan den g van Prim' . n!i»ge 

naar bet Tholensche Veer, onder de gemeenten Etten, n ee 

l c. a. Begr. f 5200. 

G 13 . 
. 2 uur . t ministeri e van financiën, in het ^ 

de onderhoudswerken aan domeinboeven en andera gehouwen 

0et rentambt Niervaart onder ; bilj . iuz. 12 i bij  den 

lijdel . rentmeester. 

G 15 . 

,Vm i dam. 1.30 uur  (greenwich tijd) . e . ijzeren spoor-

weg maatschappij, in bet centraal personenstntion, in het lokaal 

ntast de wachtkamer 3e klasse (ingang vestibule) bestek no. 639: 

begr. f 3200, het veranderen van het dek op de bru g over de 

gjugelgracht bij  de Willemspoort te Amsterdam; bestek oo. 544: 

begr-  3000. t makeu van een gebouwtje voor  privaten en buffet 

op liet midJen-perron, met bijbehoorende werken te Apeldoorn. 

. i0.30 uur . t ministerie van waterstaat, handel 

en nij  ver  hei .1, aan het gebouw vau het prov. bestuur: het uitvoeren 

,sn bestrating en herbcstrating op deu g van t 

naar  Tongeren (gedeelte van t tot de Belgischen grens), 

in de gemeente Oud Vroeuhoven, begr. f 2080. 

Amsterdam. t bouwen van de St. Anloni a l aan 

de . e de n Groenendael &  Bus voor 

f 29975.— 

Amsterdam. t maken van ophoogingen, leggen en overleggen 

tan sporen er, wissels, het wijzigen en uitbreiden van kunstwerken, 

het veranderen vau overgangswerken en liet bouwer, van eene 

dubbele w » c h t e ' s w o n i t ig teu behoeve van een tweede spoor  tusschen 

Tersclniur  en Barneveld, volgens bestek no. 543. e T h . 

Verhoeven te r  voor f 21000. 

Amsterdam. e uitbreidin g en wijzigin g van de waterinrichting , 

maken van den onderbouw van een draaischijf , middellij n 15.50 

, vergrooteu van den locomotievenloods, verplaatsen van deu 

takkenbossen loodt, maken van het kolenpark, leggen van wie len-

sporeu en wijzigen vau de spoorinriehtiug op het gem.-station 

emplacement Almelo, bestek n:>. 559. e T h . Verhoeveu te 

r  voor f 23700. 

Amsterdam. t dempen van een sloot, het afgraven vnn een 

teneiu met vervoer van deu overblijvende grond eu het verrichten 

iau vcrJere werken voor de u baan te Bussum, ouder  beheer 

r  den architect J . F . Evers te ü u s - um en VV. t Gzii . 

te Anisicrflain . Gegund aau C. P. de e te Weesp voor  f7100. 

Amersfoort . t bouwen van een onderwijzerswonini; aan de 

Beekstraat. Gegund aan J . k alduar  voor f 4932,90. 

Assen. e - en Zinkwerke n voor de in aanbouw zijnde 

kuernegchoiiweii aldaar. e G . J . de Vries te m 

voor f 11 . ü 4. 

Assen. | . t vergrooten en het, doen van eenige verbeteringen 

»an de openbare lagere school op het, Aardschevcld, gemeente 

Assen, 2. het leveren en stellen van meubilair  vonr die school, 3. 

let verrichten werkzaamheden aan de onderwijzerswoning te Aard -

lelieveld. e . Ncisiug aldaar  voor f 3839. 

Bronbeek. 1. Eene verving enz. van commandantswoning en 

. e . P. n voor f 3514, 2. het vernieuwen 

'»n een gedeelte van bet ziukendak der  kazerne. e J . . 

Besseling le m voor f 1 0 7 ó. 

Colmst-hale. t afbreken en herbouwen van de pastorie te 

Wmschaie. Gegund aau E . J . s aldaar  voor f 3595. 

Beienter. t doen van herstellingeu aan militair e gebouwen 
* , onder het beheer der  genie te Zutpheu. e . 

s n | j a a r T 0 0 r f  3 ( J 3 6 i 

, u e ' eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen, de 

-«ken enz. onder  beheer der  genie te Zutphen. e G . . 

" » c te g voor f 5226. 

en . 1. t eenjarig onderhoud vnn de werken en 

, "gebouwen aldaar en op Texel. e W . de Jong voor 

j  ' n . eene verving van gebouwen en werken aldaar. e 

n voor f 1580, 3. bet doen van voorzieningen aan en 

.J militair e gebouwen en werken in de stelling van deu . 

"»«?ste F. Steeman voor f 2708, allen aldaar. 

V , . ' 0 c n t - t b ° u w en van een vrijstaand woonhuis aan de 

j  ,Ss , r a -eEs inge l, aldaar. Gegund aan P. van l te 

t voor f 23,078. 

0 d ' t b o u w e l *  v » n e e n . k met toren. e 
ton,  t e ' « G r a v e n h a ge voor  f122,000 en zonder de toren 

V u & "  5 0 ° - l w - w e r k "  g l a d -
de  r a v i , u h a g e. t verven van den bovenbouw der  bru g over 

' s nabij  de n te Barendrecht. e . . 

&  ' e - P l ™ ° -  3137 
. ] et eenjarig one onderhond van werken en gebouwen 

' ° - ' . i e n ? f c ' S t e  B r g ™ o r  f 6 m - *  h e - doen » 
' -37e " b ' ' a n r n i ' * t a ' r e gebouwen. e deselfde voor 

* r . t leggen van overdekte riolen ter  vervanging van 

open goten in verschillende straten der  gemeente. Gegund aan 

T h . J . Verzijlberg b voor f 814. 

. t vernieuwen van 2 stel sluisdeuren aldaar. 

e A . A . . Veenenbos te Briell e voor f 1785. t vernieuwen 

van sluisdeuren en het herstellen vau bruggen te Brielle. e 

J . n hout te "riell e voor f 1815. 

. t bouwen van een heeienhuis met boerderij . Gegund 

aan B. Ahelskamp te m voor f 14838. 

. 18 Apr i l . e genie: het eenjarig onderhoud van 

de kazernegebouwen enz. aldaar  onder het. beheer der  genie te 

Amersfoort . e J . E van de Weijet aldaar  voor f ?597 

r  togen bosch. 19 Apr i l . e genie: 1. het eenjarig onderhoud 

vau de werken, gebouwen enz. aldaar en onderhoongheden onder 

het beheer der  genie aldaar. e T h . A . van n voor 

f 9145, 2. eene verviog van gebouwen aldaar en onderhoorigheden, 

onder het beheer der  genie aldaar. e . de Brui n voor f 849, 

3. he'  leveren vau kamermeubelen aldaar, onder het beheer der 

genie aldaar. e T h . A . van n voor f 990, allen aldaar. 

. 17 Apri l . t gemeentebestuur  van llemelumer  Olde-

phaert en Noordwolde: het vernieuwen van de e te 

. e T j . Faber  aldaar  voor f 1374, gegui.d. 

, 18 Apr i l . e genie te Zwolle: 1. het eenjarig 

onderhoud vau de kazernegebouwer, aldaar. e . n 

voor f 0019, 2. het wijzigen van keukens in verband met het 

levereu en stellen vau seiiking-foruuizcn voor  tién bataljon en voor 

onderofficieren in de keukens der  kazerue aldaar. e C . Goud 

voor f 1064, 3. eenegedeeltelijk binnenverving van de kazerne enz., 

aldaar. e W . . Wit s voor f 70S, allen aldaar. 

. 17 Apr i l . e architect . A . v. d. Voort : het uitvoeren 

van belangrijk e herstellingen aan de gebouwen op de hofstede vau 

den heer W . Cambter van Nooten aldaar. e voor  metsel-en 

timmerwerk , A . J . van f voor f 1579, idem voor  schilderwerk, 

C. A . van Wamel te Schoonhoven voor f 255. 

. 15 Apr i l . c architect . 1'  Stuivingn: het bouwen 

van een woon- en winkelhuis, except de winkelbetimmerin g etc. 

e Wed. . Veltinanu voor f 4310. 

, 18 Apr i l . e genie: 1. het eenjarig onderhoud van 

de kazernegebouwen enz., aldaar. e J , Scheuk aldaar  voor 

f 5990, 2. het dom van voorzieningen aan kazernegebouwen aldaar. 

e . lloedemakeis aldaar  voor f 53S9. 

.Naaiden. 19 Apr i l . e genie: . het eenjarig onderhoud der 

werken aldaar. e J . . vau Aspereu aldaar  voor  5148. 

2 het eenjarig onderhoud van dc kiizeriiegehouwcn enz aldaar. 

e dezelfde voor f 4498, 3. eene verving van kazernegebmweu 

en werken aldaar. e van n tc Bussum voor f 079, 4. 

het doen van herstellingen en vernieuwingen aau gebouwen en 

werkeu aldaar. e P. van Aspereu aldaar  voor f 4540, 5, het 

eenjarig onderhoud der  werken langs de Vecht van u tot 

. e F.v. Asperen te Nederhorst den Berg voor  f5890. 

Ni jverd i i l - 20 Apr i l . e directi e der . stoomweverij: 

het bouwen van een school met ondcrwijzerswoniug en van 3 blok 

woningen te Nijverdal . Gegund aan Schrendcr eu Barneveld te Almelo 

voor f 11.400. 

. t eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz. 

aldaar, onder het beheer der  genie te Nijmegen. e J . van 

de Wije r  aldaar  voor f 5274. 

N i jmegen. t eenjarig onderhoud vau de werken en kazerne-

gebouwen enz. aldaar. , Pannerden, onder het beheer der  genie 

aldaar. e van Ginkel voor f 8880, het doen van herstellingen 

en vernieuwingen om en bij  de militair e gebouwen ar daar  onder 

het beheer der  genie aldaar. e Vrrburg t voor f 1090, ecne 

verving van werken cn kazernegebouwen enz. aldaar, , Pannerden, 

onder het beheer der  genie aldaar. e Everts voor  f1079. 

. t verbouwen tot bureaux voor den Burgerlijke n 

stand en het bevolkingsregister  van het voormalige ziekenhuis aan 

de . e van u en r aid. voor f  4793. 

U t r e c h t . 1. t eenjarig onderhond van de werken en kazerne-

gebouwen te Utrecht en op de legerplaats bij  Zeist. e J . 

p 'oor  f 14,250, 2. het eenjarig onderhoud van de werken in 

de nieuwe hollandsche waterlini e vanaf de p tot en met 

Vreeswijk . e . Simon voor f 9875, 3. het eenjarig onderhoud 

van de werken in de stelling vnn ilonswijk . e C . v. den 

Berg te T u i l eu ' t Waal voor f 3494, 4. het eenjarig onderhond 

van de werkeu te Wi j k bij e en van daar tot Odi jk . 

e . Werkhoven voor f 2230, 5. eene verving van kazer-

negeboowen te Utrecht . e A . p te Nieuwerbrug 

voor f 1640, de overigen aldaar. 

Wij k bij . t bouwen van een school. Gegund aan 

J . W . Art s aldaar  voor f 5550. 

Z a t p h o n . t eenjarig onderhoud van de werken, kazernegebouwen 

enz. aldaar, onder het beheer der  genie aldaar. e G . J . -

deman aldaar  voor f 5333. 
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b W B O F S M E D E B I J . 
. 

, Stoomketel- en 
. 

F 
met W G lang 50 . 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

- EN . 

Zware en lichte Smeewerken, 
JS  E . S , 

N  S T A L EN , 
met c e r t i f i c a a t van s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

Spiegel- en , 

U 

en  voor  het . r i i .n ien teeren van 

. 

SPIEGELGLAS . 
<{yp^ - en 

< Ö K ^ ^
fc^yy^  in wit en iwart . 

. \ ™ m 
Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt. 

Cathedraal-, , Geribd-, 
 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

W , 
, , BBOE  en -

. 

Geslepen en andere N en 

. 

GEBOGEN S en . 

- en Patri jspoortglazer . 
(25) . 

, . 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (21) 

S.
A RH HEM. 

T 
„JOSSON Sr Co." 

voor  Nederland en n 

A. E. , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: ,  No. 118. 
„ , A. E. . Fokke-

Simotustraat 74. (18 

g tegen bederf. 

, 
levert pasklaar  gekyaniseerd 

(rot - en zwam vrij ) (13) 
, Schuttingen. 
, V L O E  EN, 

, enz. enz. 

, 
Prima kwaliteit, zeer  gevoelig, 

rol 1 X 1 0 r  . . . f 6.-

„ 0.75 X 10 r  . . . f 4.-

SchrijJ- en Teekenbéhoeften, (56) 

t 27, n . 

C h e m i s c h b e r e i d e 

V E  F. 
e F is geheel d 

voor  het gebruik en bezinkt of verhari 
nooit. Zij  is gemakkelijk in bet gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t testen gaarne 

verkrijgbaar . 

, 
(11) k ) 

,

J A P A N L A K V E R F , 
beter  tegen de b u i t e n l u c ht bestand 
als vernis of olieverven. 

 Y \ &  Co., 
(7) . ui l ittïiit  ('  nri fabrikaat en b i l l f l k e vrijs 

39 Apri l 1893 . 135 

a f g ?- - X ^ = ^- middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwnmvormiii g en 

EN 

: t Bevan &  Sturge. 

: f &  Söhne. 

, - EN -
STEENEN. 

si. . 

voor  l lg te , plafonds, enz. 

, , B 

en

i n v e r s c h i l l e n de dessins. 

. T 
N

t »  W  A T E  A  E N. 

G 2<). 

E STEEN-
, 

P l  Al E  E N . 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Blokken. Scheggen. Trot -
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst ïnogelnken tyu 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (17) 

 op vele tentoonstellingen, l a referentiën. r  dun  V * . g e b r u i k t . 

t Linnen voo . 
e en beste , . per 2.) 

V u u r v u f t g e ï m p r e g n e e r d. 

Gladde dekking zonder  dakbeschot. * s = a a ' g met roeflatten. 

V o or gebouwen van a l l e snor t, vooral f a b r i e k e n, loodsen, enz. U iu i i f ubeklee-
d ln g vau fab r i eken 'ter  bescherming tegen zuren. Uevc lhek leed in i r. g der 
onde rkant van plaat Userea daker: (tegen lekken) enz. E wegens duurzaam-
heid. s en prijscouranten ter  beschikking. Waarschuwing voor  namaaksels. . 

Uitvinder  en eenig fabrikant : , N en W E E N E N . 

 voor  en

Amsterdam. . , i N 593, 

STAATS-

. 

B 

tolai 1858, 

B°ogste 
«"derschei-

? « in den 

* *  wed-
*  te 

*""ie m leys, 

e P o r ü a n d - C e m e n t - F a b r i ek 
V A X 

E 
te A m ö n e b u r g bij  .1 d . 

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 

voor  de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der Fabriek: 500.000 vaten per jaar. 

s in de voornaamste steden. 

van 
Verdienste 

Weenen 1873 

Offenbach 
. 1879. 

 A. 

Eerste prQi 
voor  uitmun-

tend 
fabrikaat 

 187a 

e n 

J. " 
leveren sedert 1851: 

- en 
n 

op e ; 
verder: - of Zwem-
steen , , 
beste en goedkoopste -
STEEN voor  Tuinen, Terras-
sen, Tuinsalons, Fonteinen, 
Graftomben, enz. 
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, 

, Vernissen. 
E

voor - en , 

, . 

en alle aanverwante artikelen. 

 ér Co., 
T 132, (5) 

A . 

N e d e r l a n d s c he Y e r z i n k f a b n e k , 

N 

All e soorten van 

k en 

^ W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Special i teit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

J - . S & E 
te n ) 

Gevestigd in 18*2. (55 
Vraagde geïllustreerde Prijscourant 

welke wjj  U gratis en franco toezenden 

E 

n o f n , 

, GEBOUWEN, 
N , , , -

N voor tropische producten, E N voor  Steenoven» 
en . E N speciaal ter  vervanging van rk-t -

n voor  steenovens, enz. in alle afmetingen ea voor  alle doeleinden, opgesteld 
in  of ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enkele dagen. , ook gegolfde . 

N en N worden opgemaakt voor  elk gevraagd 
doel. E S ter  bezichtiging. 

 op aanvraag franco en gratis. 

A G E N T E N . 

F . & . A . V A N . -

f 1.75 per . | geheel gereed afgeleverd ft.W . 

DE LINT & , R . 
E N N". 39 N.Z, 

n van - en . 
(59) Vraag dessins enz. 

T 
T 131, , 

Venster- en Spiegelglas, 
N , 

S steeds , f 
. 

te Amsterdam 

i s T 

van de t 402, 

naar  de 

T 583, 
bij de U t r e c h t s c h e t 

G , 
 Hendrikkade 14. 

i Portlnnd cement. 
h i 'ms. 

e n 1 i . 

jiXatniirl . steen, 
chemisch /Baksteen, 
onderzoek j , 

f Verf . 
v a n ' k en staafijzer) 

 op aanvrage verkrijgbaar. 

Oarbolineum 
„Neptun"  *t* 

beste merk , dringt diep in de poriën 
en geeft een schoone notenbrnin kleur, 
conserveert het hout bnitengemeen, zeer 
aanbevelenswaardig. 

A . W . , 
Chemische F a b r i e k . 

 nm n ) 

Agenten voor  : (»0, 

U ,

- en 

. 
k van g tegen . 

N S , 
, 1 6'

En . | En . 

V r a a g t p r i j s 
voor  Venster- en Spiegelglas 

in alle soorten. 

G e b o g en G l a s, etc. 
.  A > 

T T E  l> A -

Specialiteit in n 

ARCHITECTURA . 
H . 

Aiiverleiitië  iu dit blad kosteu van 1—5 regel* 

60 ceuW, iedere regel meer  10 cents. Groote letten naar 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

berekend. 

Uitgevers i 

. 

A l l e a d v e r t e n t i ën in A opgenomen 

worden g r a t i a geplaatst in E , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, cm. 

J . A . V A N , . 

T E E N T E -

- E N , 

door  J . . . 

Voor de staalbereiding worden hoofdzakelijk tweeërlei 

methoden gevolgd, welke bovenstaande benamingen voeren. 

n Augustas 1856 bood Y  aan bet Britsche 

institnut van ingenieurs eene verhandeling aan, getiteld: e 

vervaardiging van rekbaar  ijzer  en staal, zonder  gebruik 

van brandstof,"  waarvan de inhoud het bereiden van het thans 

algemeen bekende Bessemer-staal tot onderwerp bad. 

Alvorens de beide wijzen van bereiding te kunnen nagaan, 

dienen wjj  ons eerst het chemisch verloop van het Besse-

merproces in berinnering te brengen. 

1. t bessemeren of windtrisschen (louteren) heeft plaats 

in peervormige retorten, convenors genaamd, en berust 

op de ontkoling van vloeibaar  (gesmolten) ruwjjzer , door 

middel van talrijk e daardoorheen geperste windstroomen, welke 

door  den bodem van den convertoi worden ingeblazen. t 

chemisch verloop bestaat, evenals b\j  het haardfrisch- en puddel-

proces in verfijnen, ruw- en gaarfrisschen; maar  de warmte, 

door  de verbranding van silicium, ijzer  en mangaan verkregen, 

wordt zoo te zamen gehouden, dat het eindproduct, bijna 

ten volle ontkoold zijnde, nog in vloeibaren staat verkeert en 

dos gegoten kan worden. 

u wijzer  voor  het Bessemerproees moet gemiddeld 3.5 

—4 °/o koolstot bevatten, waarvan 2—3 ° / 0 graphiet ver-

kieslijk zjjn; verder  2 — 3 V 0 silicium, 3—4 ° / 0 mangaan en 

zoo weinig mogelijk phosphor  en zwavel. r  met meer  dan 

4 "/, , silicium maakt een te heeten gang, tast den vorm 
e n het bekleedsel (de voering) van den convenor  aan, ver-

meerdert het uitwerpen van jjzervonken, terwjj l het product 

voilbreukig wordt. Ter  verkrijgin g van bijzonder  harde en 

sterke producten bezigt men ijzer  met een silicium-gehalte 

°nder 2 ° / 0 en een grooter  mangaan-gehalte. n ver-

l ig t binnen zekere grenzen het silicium, maar  toch mag 

*h laatste niet ontbreken. Boven 5—6 ° / 0 mangaan wordt 

* e loop van het proces moeielijker, wegens het sterk uit-
Wei'l>en; de voering heeft door  de zeer  aantastende slakken 
e r8 te lijden; de vlam verspreidt veel rook, terwij l het 

* r°duct van geringere qualiteit is. 

Spiegeljjzer  en ferro-mangaan wordt later  bijgezet, om 

uitgeblazen koolstof weder  toe te voegen; dit heet terugkolen. 

t Bessemerproees wordt op tweeërlei wijzen uitgevoerd: 

Bjj  phosphorvrjj  ruwjjzer  wordt eene zure (kiezelzuurrjjke ) 

binnenbekleeding (voering) en geen toeslag gebezigd; dit is 

het zure proces; bjj  phosphorrjj k ruwjjzer  wordt tot ont» 

phosphoring eene basische (kalkrjjke ) voering en kalktoeslag 

gebruikt, dit heet het basische proces. 

2.  van de smeltovens tot het leveren der grond-

stof voor het Bessemerproees. 

t ruwjjzer  wordt soms direct aan den hoogoven ont-

leend, ot in koepel- en in vlamovens omgesmolten. 

e koepelovens worden op verschillende wijzen gebouwd; de 

wjjdt e in den kolenzak varieert naar  het gewicht der  lading 

van den convenor  tusschen 1.20 en 1.80 ; de hoogte van 

den baard tot den mond van 4 tot 5 . enz. 

Zj j  werken afwisselend naar  de behoefte van den con-

venor, of onafgebroken door  totdat reparatie noodig is. 

Tot het vormen van dunvloeibare slakken worden 2—4 "/ „ 

kalksteen toegezet. t jjzerverlies, Calo geheeten, bedraagt 

3—10 % , het cokesverbruik 12 — 20 . per  100 . 

ruwjjzer . 

Al s blaaswerktuigen dienen ventilatoren, cylinderblaaswerk-

tuigen of . e benoodigde windhoeveelheid is 

60 — 70 s per  minuut met 0.50—0.80 . waterdruk. 

t opbrengen van de ruwstof geschiedt gewoonlijk hy-

draulisch of door  stoom-elevatoren. 

e vlamovens tot het omsmelten van het ruw(jzer  zjjn 

meestal Siemens-ovens (met regeneratiefvuur) of wel trek-

vlamovens; de haard is 1.50 . breed en 3 — 3.50 . lang; 

het koleuverbruik bedraagt ca. 40 . per  100 . ruwijzer . 

Tot het omsmelten van spiegeljjzer  worden kleine vlam-

ovens gebezigt. 

3.  van den convertor. 

j  bestaat uit een plaatijzeren mantel, welke van binnen 

met vuurvast materiaal bekleed en aan twee tappen draai-

baar  opgehangen is. e wind wordt door  een der  tappen, 

welke hol is, door  eene met den retort beweegbare buis in 

den dubbelen bodem gevoerd, waaruit hjj  door  talrjjk e ope-

ningen n genaamd) in het inwendige treedt. 

e ijzeren mantel, dik 13—15 , bestaat uit 2 of 3 

afgescheiden deelen: ketel- of bodemstuk, middelstuk an 
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muts, welke, van gegoten ijzeren flenzen voorzien, aaneen-

geschroefd worden. e bodem is daarenboven een deel op 

zich zelve, dat gemakkelijk moet kunnen worden afgenomen, 

omdat dit veel reparatie noodig heeft. 

e voering bestaat óf uit vuurvasten steen óf uit eene 

ineengestampte massa. By de eerste wyze van bemetseling 

bepleistert men den ijzeren wand allereerst met een mengsel 

van 3 deelen vuurvaste klei en 1 deel fijne kwarts ter 

dikt e van 25 ; dan wordt hy met steenen bekleed, die 

nit 4 deelen kwarts en 1 deel vuurvaste leem bestaan. 

e metselspecie is dezelfde als voor  de bepleistering. Na 

de bemetseling bekleedt men de steenen ter  dikte van 56 -

met eene massa, bestaande uit 3 deelen grove kwarts en 

] deel leem. 

t aanstampen met eene vuurvaste massa heeft tus-

schen houten mallen plaats. Zy bestaat uit 5 deelen kwart s 

en een deel gemalen leem. 

e bekleeding van den lossen bodem heeft eveneens door 

aanstampen of door  bemetseling met speciaal gevormde, hard 

gebakken steenen plaats; meestal wordt hy eerst ingezet 

als de voering geheel gereed is. 

n den bodem worden 7, 8 tot 12 vuurvaste, conische 

potten (Fernen) ingelaten, die elk 7 gaten ) hebben, 

waardoor  de wind blaast; zy moeten dikwerf uitgenomen 

en spoedig vernieuwd kunnen worden en zyn met plastische 

klei geluteerd of dichtgesmeerd. 

e voering houdt zonder  reparatie 80, soms 200 —500 

charges, de bodem daarentegen slechts 15—20 charges uit. 

e grootte der  convenors is zeer  verschillend; in de 

Oostenryksche Alpenlanden is de inhoud 4 ton, in -

land 10 ton, in Engeland ) 15 ton. 

e afmetingen van een convertor  van 4 ton inhoud zyn 

als volgt: middelstuk 1.50 . diam., 0.95 . hoog; ketel-

stuk 0.63 . hoog; mond 0.35 . diam. e voering is ruim 

0.40 . dik. e afstand tusschen de blokken, waarin de 

tappen rusten, 2.50 . enz. 

e convertor  moet, om gevuld te kunnen worden, tot 

het uitgieten en het volledig verwijderen der  slakken, 3 / 4 slag 

kunnen worden gekanteld. e dient een hydraulische 

toestel, welke door  middel van een hengel op een tandrad, 

aan den massieven tap bevestigd, deze beweging uitvoert. 

n den regel worden de convenors paarsgewyze opge-

steld, hetzy' met de uitmonding tegenover  elkander, of wel 

met de omwentelingsas in eene lyn. 

Boven iedere retort is een vry'staande schoorsteen tot 

verwijderin g van de gassen en tot het opvangen van de 

vonken (slakken en yzerdeelen). 

4.  van de gietpan. 

e gietpannen, groot genoeg om het. yzer  en de slakken 

van eene charge te kunnen opnemen, moeten, den mond van 

den convertor  volgend, op en neer  beweegbaar, en 

over  de gietvormen (de coquilles) verplaatsbaar  zyn. 

e pan is van plaatyzer  en met eene vuurvaste voering, 

dik 60 . bekleed; voor  het gebruik wordt zy behoorlyk 

verwarmd en met graphiet zwart gemaakt. Aan den bodem 

heeft zy eene conische opening, die met een gietprop afge-

sloten kan worden. e prop, bestaande uit een ijzeren 

doorn, met vuurvaste specie omkleed, is aan een hefboom 

bevestigd, welke door  eene geleiding, onder  aan de pan ver-

bonden, willekeurig kan worden bewogen. 

e pan hangt in 2 tappen aan het eind yan eene sterke 

balans, welke door  een hydraulischen piston gedragen wordt. 

e inrichtin g maakt de op en neer  en rondloopende be-

wegingen mogelyk. 

e kraan met een gietpan bedient 2 convertors; het uitgieten 

heeft in ringvormige of op eene rechte lyn staande coquilles 

plaats, welke in eene uitgegraven indieping (den gietkuil) 

staan. Om het verschil in gewicht van de gevulde pan 

voor  en na het uitgieten te equilibreeren is de balans van 

een al of niet verplaatsbaar  contra-gewicht voorzien. e 

pannen zyn steeds in genoegzaam aantal voorhanden. 

Nieuwe of gerepareerde moeten voor  het gebruik met 

cokes of houtskolen nog extra worden verhit. 

5. Windaanvoer, kranen en hydraulische toestellen 

Eene Bessemery vordert meestal eene horizontale tweelings-

blaasmachine van minstens 200 — 3 0ö paardenkracht, welke 

per minuut en per  ton 30 . lucht leveren kan. e 

winddruk bedraagt 1.50—1.80 atmosferen. 

 Tot het opheffen uit den gietkuil en het op den 

beganen grond brengen van de coquilles en de gietblokken 

) dienen stoom- ot hydraulische kranen. 

t drukwater  voor  de hydraulische toestellen wordt 

door  pompen geleverd, die met de blaasmachine verbonden 

of zelfstandig werken. 

t drukwater  wordt in een accumulator (van ) 

verzameld, en bewerkt het kantelen van den convertor, de 

verticale beweging van de balans met de gietpan enz. e 

regeling en leiding dezer  toestellen heeft van eene verhe-

venheid plaats, de kansel genaamd, waar tevens alle verdere 

afsluiters geplaatst zyn. 

6. Het voorwarmen vau den convertor en de vulling 

met ruwijzer. 

Een nieuwe convertor  wordt door  cokes of steenkolen 

voorgewarmd; eerst onder  natuurlijk e trekkin g met geopen-

den bodem, dan onder  geringen winddruk . 

By de verwarming van gerepareerde convertors wordt eene 

voldoende hoeveelheid cokes ingelegd, dan de wind onder  ge-

ringen druk toegelaten en zoolang geblazen tot de retort 

witgloeiend is. 

t ruwijzer  voor  het s wordt uit den 

hoog- of uit den koepeloven, telkenmale voor  eene charge, 

direct langs goten in den convertor  geleid, of het wordt 

in afgewogen pannen, op wagenstellen rustende, over  rails 

daarheen gevoerd. e pan hangt aan 2 tappen, is met de 

hand gemakkelyk te kantelen, terwy'1 de inhoud langs be-

weegbare goten in den retort vloeit. 

7. Het zure Bessemerproces. 

t het vullen van den omgekantelden, heeten convertor 

met het gloeiende ruwyzer  wordt aangevangen: daarna wordt 

hy overeind gesteld Op het oogenblik dat het vloeibare 

metaal de Dilsen aanraakt, moet ook de luchtstroom door 

het bad worden gedreven. 
Onverwyld begint de oxydatie van het silicium en 

een gedeelte van het yzer, alsook de overgang van 

van 

het 

graphiet in den amorphen toestand; hiermede treedt de ver-

fljningsperiode (van de slakvorming) op. Aanvankelijk is het 

bad betrekkelijk rustig. Een niet lichtgevende, slechts van 

binnen roodgloeiende gasstroom, dikwerf met roode vonken 

vermengd, verlaat den mond. 

Spoedig echter, meestal plotseling, neemt de vlam glans 

aan, zy wordt oranjekleurig en lichtgevend. Zy is met 

enkele blauwe strepen vermengd en een witte zoom ken-

merkt de verbranding van gassoorten in de atmosfeer. e 

strepen (regenboogkleuren) of , zijn met 

het ongewapende oog, duidelijker  met den spectroscoop waar-

neembaar). t lichtgevend vermogen is nog gering, maar 

neemt snel toe; de vlam is met vonken van verbrand yzer 

en witgloeiende slakken vermengd. n dien tyd schrijdt 

de oxydatie van het silicium verder, gaat tot volledige 

verslakking over  en dnurt tot het einde der  verfy'nings-

periode voort. e periode eischt in den regel de helft 

(:1/c) van den totalen duur  van het proces. 

Nu begint het opnemen van yzeroxyd-oxydule in de slakken 

en daarmede de tweede periode, die van het ruwfrisschen, 

de kook- of eruptieperiode. t yzeroxyd-oxydule vormt 

zich in groote hoeveelheden en werkt zoo energisch op de 

koolstof van het yzer  in, dat het daarbij  gevormde kool-

oxyde, niet zoo als by het puddelen (het omroeren tot 

smeedbaar  yzer) opschuimen teweegbrengt, maar  zwermen 

van yzer- en slakkendeeltjes medevoert, welke als vonken 

en sterren met de vlam vermengd zyn. 

Gedurende dezen tyd is de vlam zeer  helder, dikwerf 

byna wit, sterk lichtgevend, treedt stootsgewijze op en 

flikkert  onrustig. e duur  dezer  periode is zeer  afwisselend, 

gemiddeld 2 / 6 van het proces. 

n staal direct wordt verlangd, dan staakt men het 

proces door  het kantelen van den convertor  en het afsluiten 

van den luchtstroom. 

n met het blazen wordt voortgegaan tot de volle-

dige ontkoling, dan volgt de gaarfrisch- of outkolingsperiode. 

e vlam, welke den hoogsten glans bereikt, wordt rustig 

en neemt aan doorzichtigheid toe. Blauwe eu violette strepen 

nemen de overhand of zyn vry duidely'k waar  te nemen 

Op eens houdt de vlam op en daarmede is de ontkoling 

«fgeloopen. n plaats van de vlam stroomt nit den mond 

een slechts nog van binnen helder  verlichten, en zeer  door-

zichtige gasstroom. Nu wordt de convertor  gewenteld en 

bet inblazen van wind gestaakt. 

e laatste periode, waarin de ontkoling zoo goed als 

geheel plaats vindt, duurt het kortst en neemt gewoonlyk 

Vu van den geheelen tyd in. Terwy'1 by de verschillende, 

tneest uiteenloopende omgesmolten ruwyzersoorten byna overal 
e en gemiddelde tyd wordt aangehouden, vinden zeer  sterke 
afwijkingen plaats by het gebruik van ruwyzer, dat di-
rect uit den hoogoven genomen wordt. e geheele duur 
V a « het proces varieert in den regel tusschen 20 en 40 

, terwyl meestal 4—6 charges in de 12 uren plaats 

hebben. t meest ontkoolde product met 0.05—0.15 pCt. 

koolstofgehalte noemt men n°. 7, zoo ook het verschijnsel, 
d i U de ontkoling aantoont en iu bet ophouden van de vlam 
bestaat, het zevende. 

Byna immer is de vlam, van het begin van de ruwfrisch -

periode af tot aan het slot, van een lichten, witten, 

geelachtigen of bruinen rook vergezeld. Als het ruwyzer 

zeer  mangaanhondend is, dan wordt deze rook zoo sterk, 

dat hij  de vlam met eene dikke, bruine wolk geheel omhult 

e winddruk wordt van het begin van het proces af tot 

aan de ruwfrischperiode steeds verhoogd; dan moet hy dalen, 

maar stygt weder  zoodra de eruptie ophoudt, terwyl de 

hoogste druk aan het slot van de gaarfrischperiode gegeven 

wordt. n den regel begint men met 1.17 , stygt tot 

1.46, daalt weder  op 1.24—1.32 eu staakt eindelyk met 

1.53—1.70 . per 2. overdruk. 

n de tweede periode wordt staalafval (5—20 ° / 0 ) in 

roodgloeienden toestand in den daartoe gekantelden convertor 

geworpen. 

Wi l men direct staal winnen (Zweedsche methode), dan 

wordt het proces in de frischperiode gestaakt, en wel naar 

het oordeel van den chargemeester, al naarmate het product 

eene zekere hardheid en het daarmede overeenkomstige kool-

stofgehalte moet bezitten. Om nu zekerheid daaromtrent te 

verkrygen, worden uit den gekantelden convertor  schepproe-

ven genomen. s het staal nog te hard, dan wordt even 

nageblazen; als de ontkoling te ver  is voortgeschreden, zoo-

dat het product te zacht is, dan wordt door  byvoeging van 

spiegelyzer  teruggekoold en de proef herhaald, tot het ver-

langde product is verkregen. 

t de ontkoling ten einde toe plaats (Engelsche me-

thode), dan wordt aan het einde van de frischperiode spiegel-

yzer  of ferro-inangaan (5 tot 10 ° / 0 ) toegezet om de nog 

in geringe mate aanwezige zuurstof uit het bad te verwij -

deren eu het koolstofgehalte te verhoogen; dan wordt de 

convertor  soms nog eens even omhoog gericht en een kor-

ten tyd doorgeblazen. (*) 

Als de proeven het gewenschte resultaat opleveren, kan-

telt men den convertor  en wordt het vloeibare staal in de 

gietpan, en daaruit iu de gereedstaande coquilles gegoten. 

Nu wordt de convertor  nog verder  omgekanteld; men blaast 

de rest van de slakken uit, en kan, als geene reparatie 

aan de voering of de wiudgaten noodig is, eene nieuwe 

charge inbrengen. 

n plaats van door  den schoorsteen verspreiden de gloeiende 

slakken zich door  de werkplaats en men waarschuwt den 

vreemde met de woorden „een ijzeren plaat van achter  en 

een gekantelde convertor  van voren moet men nooit ver-

trouwen !" 

Slakken- of spietsproef'. Eene ijzeren staaf wordt in den 

(*) Op hooge temperatuur  ul. de roode gloeihitte, werkt de 
zuurstof in dier  wijze op het gesmolten ijzer, dat bet de vreemde 
lichamen en een deel van het ijzer  zelve oxydeert; het daardoor 
ontstane ijzeroxyd oxyilule werkt weder  oxydeerend op de koolstof 
van het ijzer, verwijdert haar  als kooloxyde, zoodat al naar  den 
duur  der  oxydatie uit ruwijzer  staal of smeedijzer  gevormd wordt 
(Frischproces). 

Silicium is het gemakkelijkst oxydeerbanr; met zuurstof vormt 
het kiezelzuur, dat zich met het ijzeroxydu.'e tot een silicaat (slak) 
verbindt. 

e zuurstof voor  de oxydatie wordt in den regel aan de atmos-
feer  ontnomen, maar  kan uit oxyde afkomstig zijn. 
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convertor  gestoken, waaraan zich de slak vasthecht. Eene 

samenhangende slak, met eene heldere kleur, welke gemak-

kelij k afspringt, duidt op aanwezigheid van koolstof; eene 

gekruiste, netvormig aangehechte, donker  koffiebrui n gekleurde 

slak, die moeielijk afspringt, wy'st op genoegzame ontkoling. 

e verschijnselen zyn echter  by verschillende ijzersoor-

ten dikwerf zeer  afwisselend, terwyl daarenboven ook de 

heerschende hittegraad hierin wijzigingen brengt. 

Om den loop van het proces na te gaan, wordt de vlam 

waargenomen: hoe verschillend deze by de onderscheiden 

ijzersoorten ook ziju moge, zoo heeft men, die van eenige 

soort bekend zynde, daarin reeds eene eenvoudige vinger-

wijzin g omtrent den gang, welke in de practyk gevolgd wordt. 

Ter  bepaling van de juiste ontkoling bedient men zich 

van een spectroscoop. t gebruik berust op de breking 

der  lichtstralen door  een prisma, waarbij  scherp gekleurde 

strepen, welke de verbranding van silicium, natrium, man-

gaan enz. aanwyzen, optreden.  verdwijnen dezer  strepen 

wijst de volledige ontkoling aan. (Slot van de derde periode.) 

Schepproeven. t een yzer  en lepel wordt uit den daartoe 

gekantelden convertor  1 a 2 . smeltstaal geschept, dat 

na genoegzame verstijving onder  een kleinen snelhamer tot 

eene staaf uitgesmeed, gehard en gebroken wordt. Naar 

den graad van taaiheid en het uiterlyk van het breukvlak 

is ook die van de hardheid kenbaar. 

Eindelij k volgt de uitgieting in de coquilles. 

By het Bessemerstaal onderscheidt men naar  de hardheid 

7 soorten: 

No. 1 met 1.50 pet. koolstof is smeedbaar, maar niet te wellen. 

2 „  1.25 „  „  goed smeedbaar, maar  moeieljjk te wellen. 

„  3 „  1 00 , , a „  „voorz ich t ig , „ 

„  4 „  0 .75 „  , „  „ e n goed welbaar. 

5 „  0 .50 „  „  gemakkelyk te smeden en te wellen. 

6 „  0 .25 „  „  is fijnkorrelig  en neemt slechts weinig 

harding aan. 

„  7 „  0 .05 „  , is zacht yzer, en niet hardhaar. 

Staal no. 1, 2 en 3 worden zelden geblazen. 

By de zachte nummers onderscheidt men tusschen elke 

2 nummers nog verdere trappen door  de toevoeging van 

A a r d (koolstof boven het nummer), effen (koolstof gelyk aan 

het nummer) en week (koolslof onder  het nummer); b.v. 4 

hard (4h.'i 4 effen (4e. of 4) en 4 week (4w.). 

Omtrent het uiterlyk aanzien geldt in het algemeen het 

volgende: 

e harder  het Bessemermetaal is, des te donkerder  is 

de kleur  van de breuk eu des te fijner  de korrel . Eene goede 

kleur  is steeds grauw, zonder  blauwachtigen weerschijn. 

e zachter  het Bessemerijzer  is, des te helderder  is de 

grauwe kleur  en des te hooger  de metaalglans. 

Zacht staal is dikwerf zuurstofhoudend en dan ook kort -

breukig (kort.) 

8. Het basische Bessemerproces. 

e handelwyze van S en , om ook phosphor-

ryk ruwyzer  te bessemeren, berust op de afscheiding van 

het phosphor  door  de vorming van basische slakken. e 

reden, waarom in een convertor  met zure voering de af-

scheiding van het phosphor  niet gelukt, ligt. in het ontstaan 

van zure slakken; kiezelzuur, een sterker  zuur  zynde dan 

phosphorzuur, maakt dit weder  vry, waarby dit laatste zuur 

door  koolstof, silicium of yzer  weder  gereduceerd wordt. 

s echter  koolstof verbrand en silicium als kiezelzuur  met 

kalk en magnesia in eene sterk basische slak overgegaan, 

dan wordt phosphor  tot phosphorzuur  geoxydeerd en even-

eens door  kalk en magnesia gebonden. 

t proces wordt op tweeërlei wyzen uitgevoerd, vooreerst 

namelijk in één convertor  met basisch bekleedingsmateriaal, zon-

der  verwijderin g der  aanvankelijk zure slakken; deze manier  is 

van toepassing op ruwyzer  met een gemiddeld en hoog phosphor-

gehalte, waarby' het siliciumgehalte dat van het phosphor  niet 

aanzienlijk te boven gaat, daaraan gelyk is, of lager  is gele-

gen; of wel met twee convertors, waarvan de een met eene zure 

of neutrale, de andere met eene basische grondstof gevoerd 

is, met verwijderin g van de aanvankelijk zure slakken; dit is 

toepasselyk voor  ruwyzersoorten met een gering of gemiddeld 

phosphorgehalte, waarby het siliciumgehalte veel hooger 

zyn moet dan dat van het phosphor. 

e eerste periode heeft onder  een sterken vonkenregen 

plaats, de tweede onder  zeer  hevig opkoken, wat ook in de 

derde periode niet ophoudt. Na de volledige ontkoling volgt 

nablazen (3 minuten'; in deze vierde periode wordt het 

phosphor  verslakt. 

Om een phosphorvry product te verkrijgen, is de verwij-

dering noodzakelijk van de phosphorrijk e 'slakken vóór het 

toevoegen van terugkolingsin°taal (spiegelyzer  of ferro-man-

gaan), daar  de koolstof direct weder  phosphor  daaruit in het 

metaalbad zou brengen. By het bessemeren van ruwijzer 

met 1.5 ° / u phosphor  en 1.5 ° / u silicium worden circa 

13 ° / 0 , by 2 ° / 0 silicium ca. 20 ° / 0 kalk toegezet. 

e toeslagkalk (met 5 ° / 0 kiezelzuur) wordt in gebranden 

en voorgewarmden toestand voor  het, ruwijzer  bijgemengd. 

e slak mag niet boven 12 °/0 phosphorzuur  en niet boven 

14 "/ „  kiezelzuur  bevatten. 

t yzerverlies (Calo) bedraagt 1 2 — 15 ° / 0 . 

t verkregen smeltstaal is van goede qualiteit en goed 

smeedbaar. J. . E . 
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Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

G 8 . 

Amsterdam. 3 uur . e Bouwmaatschappij  tot verkrijgin g v l l u 

eigen woningen, in bet gebouw van de Aiusterdamsche Werkmans-
bond (de Geelvink) Singel 530: het bouwen van 7 huizen, ingericht 
voor  winkel- en woonhuizen, op een tertein gelegen aan de 2e 

o de (.root-, vnn n en . 
, e architect G . van Aardenuc: 1. het afbreken van 

de panden Groote en e Graaf, n no. 9; 2. het op-
metselen der  fundeering alleeu tot op aau te geven peil voor  een 
heereuhuis en twee bovenwoningen met beuedenpakbuizen op .irn . 
terrein . . 

U t r e c h t . 2 uur . t bestuur  der  vereeniging de Ambachtschool, 

i n bet gebouw voor  kunsten en wetenschappen: het bouwen van 

een ambachtschool met directeurswoning, zonder  bijleverin g v a a 

smeed- en klein ijzerwerk , klein timmerwerk en binnen verfwerk. 

G » . 

B r e d a. 11 uur . e genie, in het koffiehuis de Beurs van Bredas 
1. het doen vau herstellingen en voorzieningen van oudersrlien c 
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j  a 8 i i militair e gebouwen, hegr. f 3380, 2. het leveren van 
tuernenieubeleo, begr. f 1000, 3. het verlengen van den kleinen 
tal b'j  d e koninklijk e militair e academie, begr. f 1700, 4. het, 

jouwen van eene keuken voor  de oppassers en van een ziekenstal bij 
j e koninkl . militair e academie, begr. f 2550. 

tfoor  (Ov.) 11 uur . t . . kerkbestuur, in het koffiehuis 

m den heer  B. ter : het bouwen van een kerk met pas-

%jeuwer -Amste l . 12 uur . t gemeentebestuur: het doen van 
j e werken ten behoeve der  uitbreidin g van de openbare school aan 
j e Willemsparkstraat . 

Utrecht- 10 uur . e genie, op het bureel op : het 
vernieuwen van scbotbalken bij  het for t de Gagel en in het. for t 
Vossegat, begr. f 1100, ouder  het beheer  der  genie aldaar. 

G 10 . 

Beetsterzwaag (Fr. ) 2 uur . t bestuur  van deu Groote 
Veeupeldcr  in Opsterlund eu Smallingerlaud, in het logement 
Bosehlust: perc. 1. het bouwen van a. een steenen schutsluis; 6. 
eeu sluismeesterswoning; c. een draaibrug ; d. een gebouw voor 
stoomgemaal; e. kolenloods; f. machinist- en stokerswoning; g. 
bergplaats ; h. het verrichten van bijbehoorende aardewerken. Perc. 
i. bei l e ï g eu van 9100 meter  bedijkin g en het bouweu van vier 
taste bruggen euz. 

Bolsward. 12 uur . t gemeentebestuur: het vernieuwen van 
de zoogenaamde e Bru g over  de t onder  Bolsward 
eu het makeu vau eeu gedeelte walbeschoeiiug. 

i (Z. ) 12 uur . t gemeentebestuur: het ver-
bouwen van eeu woonhuis behoorende aan de gemeentn en het bouwen 
fin een wusckbuisje. 

Neuzen. 11 uur . e genie, in het hotel der  Nederlanden, bij 
Uej. de We j . Susijn: het driejari g ouderhoud van de uitwaterings-
verken behooreude tot het kanaal van Neuzen in Zeeland, alles 
«ader beheer  der  genie te Bergen op Zoom; begr. f 2645. 

Ophemelt (Geld.) t gemeenbestuur: 1. het verbouwen der  school 
te üphemert met bijkomende werken; 2. het levereu en herstellen 
vau schoolmeubeleu. 

Schagcrbrog (N. ) 12 uur . n het Wapen van de Zi jpe : 1. 
bet ophoogen, egaliseeren euz. van den Belkmerweg, vau den Bur -
gerveg tot deu Schoorlschen dijk , lang 1330 j  2 dit o van den 
veg langs de Groote Sloot enz. in polder  , laug 3540 . 

Stadskanaal (Grou.) 5 uur . Ten huize van A. Verwer ; het leggen 
no eene gedeeltelijk oude en gedeeltelijk nieuwe draaibrug , voor 
>le plaatsen uos. 40 en 41 aan het Bierendiep aldaar; bestek en 
teeieuing bij  gen. A. Verwer ter  inzage. Bi l j . voor  4 uur . 

G 11 . 

. 3 uur . e architect J . W . , voor  deu beer 
1. , in het f van : bet bouwen vau dri e villa' s 
aldaar. 

G 12 . 

s-tiravenhago. 1 uur . t ministeri e van waterstaat handel en 
lijverheid : het ouderhoud van het post- en telegraafgebouw te 
warecht, van den dag der  kennisgeving van de goedkeuring der 
«nbestediug tot en met 31 . 1895. Begr. f 1635. 

. 2 uur . t gemeentebestuur: het verplaatsen 
het gebouw der  hulpschool van een terrei n aan het kieken 

U a t e en gemeente-terrein aan de Gaslaan. 

G 13 . 

Bergn.ni (Fr. ) 3 uur . t gemeentebestuur: van Tietjerksteradeel, 

gemeentehuize: het bouwen van twee lokalen en bergplaats aan 

i  8 C l ' 0 0 1 t e S u a r a e e r -

Bellevoetsluls. 10 uur . Op bet bureau der  genie: bet eenjarig 

' - k  w e r l c e Q e n gehouwen, onder  beheer  der  genie »»t: begr. f 6825. 
8] '  1 U U r ' t 8e a>eentebestuur: het gedeeltelijk amoveeren 

o 6 l u a s cbenschool en het daar  ter  plaatse weder  opbouwen 
beu ' n e "'ouw e school met 2 verdiepingen, met levering van het 
on k , '"hoolameublement enz. aanw. 10 i nam. een uur 
' " « terrein vau den bouw. 

G 15 . 

e r a * m - , ' 3 ° u u r ' "  riireotie  d e r " - J « e r en Spoorweg. 
*r«  m ae} centraal personenstation: bestek no. 525 : bet 
«et 1 'pooriurichting , het maken van een verhoogd perrou 
footm,0 „ ° . ! e r l t 8 P P i n 8*  e n bijkomende werken op het stationseni-
 f i i " , in twee perc. Begr. perc. 1 f 31.500. perc. 

»ooin i.'  bestek no. 547: het makeu vau een steenen wachters-
ia d e n bijbehoorende werken aan den overweg g 

Sr tir,'  n e ' s op den spoorweg den . 

jL ' wi-lü. 

« 2 u u r > - - P a r - r  van den . , 
upen, aan het Valkhof : het bouwen van het eerste 

gedeelte eener nieuwe bijker k met sacristie, aau deu Berg-en-
n Weg aldaar. 

G 17 . 

Balk (Fr. ) 12 uur. t gemeentebestuur  van Gaasterland, ten 
gemeentebuize: l . het vergrooten der  schonol te Bakhuizen; 2. het 
veranderen der  indeeling van de school te Sondel; 3. het verplaatsen 
der  privaten in de school te Nijemirdu m 

Enschede. 12 uur , e architect . . in bet koffiehuis 
van J . : het bouwen van vier  woningen, op een 'errei n 
aau den Grorauschec straatweg bij  het buitengoed 't Wooldr ik ; 
aanw. 'sm 9 uur . 

r  (Ov.) 3 uur . t gemeentebestuur: in het hotel Smit, 
het bouwen van een schorlgebouw van vier  lokalen, op een terrei n 
gelegen te dorp r  en het. mnken van schoolineubeleu. 

G 18 . 

n (Geld.) 1 uur . n n en notabelen der 
Ned. . gemeente van Puiflij k en , ten koffiehuize van 
den lieer  Ernste, Gouden Wagen: het doen van belangrijk e herstel-
lingen aan den kap eu den toren van de kerk der . gemeente 

G 19 . 

's-Gravenhuge. t uur . t ministeri e van waterstaat, handel en 
nijverheid : het herstellen en verbeteren van rijkstelegraaflijne n 
tusscheu Utrecht en Amsterdam, begr. f 1390. 

's-Gravenhage. 1 uur . t misterie van wateistaat, handel ea 
nijverheid : het herstellen cn verbeteren van rijkstelegraaflijne n in 
Friesland, Overijsel en t be, bear, f 1)75 

Amsterdam. e genie: het doeu van vernieuwingen en voor-
zieuingeu vau onderscheiden aard aan militair e gebouwen ei z., 
onrter  oeheer  der  genie aldaar. e r  &  Greger  aldaar 
voor  f 8778. 

Amsterdam. t uitvoeren van werken op en bij e 
terreinen te Edam. e P. v. k aldaar  voor 1 6994. 

Amsterdam. t bouwen van 2 openbare subo.eu op een terrei n 
aan de 2e Nassaustraal. e A . T . Sieeswij  aldaar  «ooi 
f 67400: 

Arnhem. t inrichte n van het magazijn tot. kant< or, laboia-
toriu m en photometerkamer, het verplaatsen van het magazijn en 
de smederij  en het makeu vau eeu brandkiuis . e J . de 

r  aldaar  voor  f 5761. 
Breda. e herstelling en vernieuwing der  rijs- , sluis-, bazalt- en 

baggerwerken, behooreude tot de rivie r  de k en . e 
C. v. d. Vlies te Schiedam voor  f 8300. 

Breda, l bouwen vun een watertoren voor  de gemeentelijke 
waterleiding. e C. ter t te Zwoll e voor  4940C, gegund. 

Bergen op Zoom. e genie: 1. het eenjarig onderhoud van de 
kazernegebouwen enz. aid. e . A . van n voor f  8253. 
2. het leveren van kazeroemcubelen aid. e J . Pendersvoor  f 472. 
3. het vervangen van de leidekking op het magazijn ) aid. 
door  eeue pannendekking. e . A . van , voor  f 710. 
Allen aldaar. 

. e genie: het eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen 
enz. en van de werken te . e . n aid. voor  f 10390. 

. e vernieuwing van de valleu der  basculebrug uabij  de 
constructiewerkplaatsen en daarmede in verband staande werkeu. 

e A . g te 's-Gravenhage voor  f 3100. 
. t bouwen van 3 woningen. e J. Aalpoel 

aldaar  voor  f 3093. 
. t bouwen van een schermzaal voor  de cavalerie. 

e  v. d. Wor p voor  f 5090. 
. e genie: het eenjarig onderhoud der  werken en 

gehouwen enz. te t e J . J . s voor  f4793. 
Euschedé. t afbreken van het tegenwoor  lige en het opbouwen 

vau een nieuw magazijn, waarboven kantoren, op het terrei n 
gelegeu aau de Oldenzaalsche straat. e , k & 
W . n aldaar  voor  f 3959, gegund. 

's-Gravenhage. t uitvoeren van bezinkingen en bestortingeu 
ten behoeve van de overbrugging van het h . e 
A . d aldaar  voor  f 13.6S0. 

's-Graveuhage. e levering van meubelen ten dienste van eenige 
scholen, e C. Akemade te Noordwij k voor  f 888. 

's-Gravenhage. t bouwen vau een post- cn telegraafkantoor 
met directeurswoning te . e J . A . v. d. l te 

g voor  f 12445. 
Gouda. t afbreken van een gedeelte van bet proveniershuis 

en het maken van fundeering- en metselwerken voor  een nieuwe 
gashouder. e A . Toornvlie t te m voor  f 8000. 

Geertruideuberg. e genie: het één ja r ig ouderhoud van de 
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werken en kazernegebouwen enz. aldaar, onder de genie te Breda. 

e . s aldaar  voor f 5533. 

. t verbouwen van perceel n. 08 aan de Nieuwe 

Gracht aldaar. e A . F . n alduar  voor f 10.000, gegund. 

. Ue verhouwing van perceel 13 in de t aid. 

e T . Ondejans aid. voor  4125, gegund. 

l l oogezuml. e heer J . Wester: bet verbouwen van zijn woon-

hui?, naar de plannen van deu architect A. Sclireuder. e 

J . Zeldenrust te Warffui n voor f 4145, niet gegund. 

. 1. de verbetering der t van -

warden lot . e A . Volker te Sliedrecht voor 

f 40.800. 2. uitdiepingen van kanalen. e voor  perceel 1 

J . B. dc Jong te m voor f 1440. e voor  perceel 2 

. F . de Jong te Oudchaske voor f 028. e voor  perceel 3 

. .1. de Joog idem voor f 327. e voor  perceel 4 .). O . 

a te t voor f 925. e voor  perceel 5 Y . 

m te Oudehaske voor f 479. e voor  pereeel 6 

J . vau Noordenne te Utrecht voor f l ó (>3. e voor  perceel 

7 dewlfde voor f 270. e voor  perceel 8 J . ü . Bruinsin a 

voor i 420. e voor  perceel 9 J . van Noordenne voor f 477. 

e voor  perceel 10 J . G . i voor f 84f>. e voor 

perceel l i W . Bollj e le Oudehaske voor f 2293. 3. bet driejari g 

onderhoud van de Appelschastervaart over i 1893/90. e 

voor  perceel 1 11. vau Zinderen Bakker te g voor  f3278. 

e voor  perceel 2 T . n te Sneek voor f 3480. 

. t onderhouden van het Oost lndischhuis over 

de jaren 1893, 1894 en 1895. e J . de Buck, aid. voor f 3ggf 
t sluw . t doec van herstellingen aan huizing c u ^ ' 

te Niawier. n . J . s te Birdaar d en J . . ' 

te Oudkerk voor 3158, gegund. 

Neede. t bouwen van eene weverij, machinekamer, ketelhuis 

en/.. e . 3, te Siepe te Winterswij k voor f 6751. 

P u r i n e r e n d . t amoveren van de kap van het kaaspnkhiiis van 

de heereu Gebr. Stuij t aldaar en bet bouwen van eene venliepij. 

datrop met uieuwe kap. e J . l voor  f3071. ° 

T u g e l c a. e vergrooting en verbouwing der  openbare school 

e . Noten &  en . Stoffels aldaar  voor f 4171, gedund' 

V laa i -d ingen. t bouwen vau een woonhuis aan de Oosthaven! 

kade aldaar, voor  rekening van den heer J . Pot. e J. \ \ 

s te 's-tJravenhage voor f 13 447, niet gegund. 

V luu rd i i i gen , t dempen en rioleeren van de Biersloot ei 

eenige daarop uitkomeude slnoten. e B. v. d. n & 

E . n aldaar  voor f 15,924, gegund. 

Yl iss in j re i i . j),. genie: het eenjarig onderhoud van kaïernege. 

bouwen enz. te Vlissingen en te . e G. P. Fe; : 

voor f 545S. ' 

t eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen euz. te d 

delburg. e .1. . van s &  Zn . f 3217. 

Veu lo. e genie: bet é é n j a r ig onderhoud van kazernegebouwen 

enz., te Veulo. e . van Gasselt voor f 4700. 2. het ver-

beteren van kogelvangers c. a., op de groote htid e nabij  Venlo. 

e F . Paes en J . g voor f 1000. 

E N . 

Spiege l- en , 

, , 
Cathedraal-, , Geribd-, 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

W , 

, , BBOE  en -

Gt  A . S . 

. 
Geslepen en andere N en 

. 

GEBOGEN S en . 

- en Patri jspoortglazen. 

(25) . 

, . 

J A P A N L A K V E R F , 
beter  tegen de b u i t e n l u c h t bestand 
als \ < i ui - of olieverven. 

N & C o . , 
(7) . 

 V A N , 
A s p h a l t i s o l e e r p l a t e n , C a r b o l i n e u m , enz. 

e  belast zich met het leggen van N uit 
dubbele dikte, en het n van bestaande * 

. Zij  verleent  zesjarige garantie. 

Stalen en in l icht ingen worden grat i s verstrekt. 

A. , 
T 131, , 

Venster- en Spiegelglas, 
N , 

S steeds , g 
. 

, 
volgens b e s t a a nd of op te geve» 
p ro f i e l , levert franco de Stoom-hout-

zagerij en Schaverij van 

B . W . P

te Delfzijl (prov. Gron.) 

Prof iel teekeningen en Prijs-couraniop 

aanvraag gratis. <12^ 

n v a n (43) 

E E NE 
h e t - v e r m o g en 1 5 . 0 00 . 

Te bevragen bij  den heer , 84 rue de la

 V A N 'S 
Stooniboekdrukkerij 

T E ^ 

is er  geheel op ingericht om alle s „ 
van N met den 
spoed tot zeer  billijk e prijzen te lev 

J E >E E i ~ . , 

Caoutchouc en Guta a k (jclF 011116U 
T "

. r . r n n . _ ^ . _ _ _ _ _ uit de Chemische Fabriek van 

 & ZOON, - 1 j . N & . 
„ r v a a r d i g t a l l e s o o r t en , N en N 
voor  Stoom-, Water- en andere , , - en , 

, , - en , , 
S en , N (in verschillende soorten) 

„et naam en op maat, , om kinder- en ziekbedden rein te 
honden.  voor  deuren en ramen. 

Separeert en f a b r i c e e r t G  EN, enz. enz. B e k r o o n d 

roet Z i l v e r , te Amsterdam 1883, en door de  ter bevor-
dering van  1885. ^33) 

tal PO prijzen ten \è concurrerrond t r p lot Bnitcnland. 

*f*  Asphalt-  *f* 

A s j  >1 11 - . 

buitengewoon stevig, 

duurzaam en aanbevelingswaardig. 

A . W . , 
 am n d ) 

Agenten voor Aederland: (50) 

. , WWi i ierveer . 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (21) 

S . , 

All e soorten van 

Z A G E N 
en 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Special i teit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

te n ) 
Gevestigd in 1822. (55) 

Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

welke wy U gratis en franco toezenden. 

(in vaten van  100 en 200 kil o 

en in blikken van 30 kilo.) 

is s teeds v o o r r a d i g b(j  en wordt 
sedert .jaren voor de landsgebouwen, 
de genie, vele gemeenten en particulieren 
geleverd, door (24) 

. E N G , 
t 3.35. . 

E 

Van de l & Wickop, 
, 

. 
volkomen gel(ik aan Na tuurs teen en 

uitsluitend door  steenhouwers bewerkt. 

n voorraad: 
, NEUTEN, -

TEN , , GOOTSTEENEN, 
, , 

N voor  seheidiiigen en hekwerk, 
, enz. 

Fabriek en : -
. {63) 

. 
. 

, Stoomketel-en 
. 

F 
* t G lang 50 . 

, Bagger-en 
kpoorwegmateriaal. 

- EN . 

*  en lichte Smeewerken. 
l l > n A ^  E «

2 ? » EN S T A L EN , 
° e i - t i f l c n a t van s 
0 b u r e a u V e r i t a s . 

S T O O

en
N A A

-

, 

. 
Sierlipke  worden op aanvrage verstrekt. 

: 
9 
S f 
t 

, 

bekroond op de tentoonstelling 
te Amsterdam 1883, 

N 

N 
V O O  (52) 

- & , 
Vertegenwoordiger toor Nfderland: 

A. Bleeker, . 

„JOSSON C o . " 

voor  Nederland en n 

A. E. , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: ,  No. 118. 
, A. E . , Fokke-

Simomstraat 74. (18) 
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, 
, Vernis»© il. 

voor - en , 

, , 

en alle aanverwante artikelen. 

G,  # Co., 
T 132, (5) 

S T ) A . 

 A i \ l E  E

P o i t l a n d - C e m e n t - F a l i ï l ek 

Opgericht , 

.

. 
Opgericht 
1864. 

t haar  beproefd en voortreffelij k 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin-
dend, onder  garantie van de grootste 
bindktaclit , gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijk s meer  dan 450.000 
vaten. 

 - S 
voor  de Zu ide l i j k e Provinciën: 

. 

Voor  de N o o r d e 1 ij  k e Provinciën: 

E B E E , 
, (60) 

N in 

DE LINT & , R . 
E N N°. 39 N.Z., 

n van - en . 
(59) Vraag dessins enz. 

V A N 

te Amsterdam 

is T 
van de t 402, 

naar de 

. 

Firma. «&. , Utrecht. 
is beter  dekkend, fijner , witter en beter 

kleurhoudend dan eenig ander; 
is bekroond door  den Nederl. Schildersibond 

Tentoonstelling van e Schilderkunst' 
Arnhem 1881; attesten van ervaren schilders 
uit alle oorden van ons land en daarbuiten, wor-
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van , t't'ineente. 
Architecten en andere Autoriteite n in hunne 
bestekken voorgeschreven; 

wordt, tot waarborg van echtheid, zuiverheid 
en goed gewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa-
brieksinerk , welke allen wettig zyn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur  geleverd, des-
verlangd met certificaat van oorsprong. 

n leze de waardeerende artikels over  dit t in het „N . v. <l. " 
dd. 31 Jan. 1887; in de - en "  dd. 1 i 1887; inde 

' dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de „Schilder "  dd. 1 i 1889; inde 
„Opmerker "  dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in de „Ambachtsman"dd. 8 
Febr. 1890, en in het „Bouwkund i g Weekblad"  dd. 5 . 1891. (27) 

L T 

Chemisch bereide 

. 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zg is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne 
verkrijgbaar . 

, 
(11) k (Z.-ll. ) 

, 

. 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Blokken, Scheggen, Trot -
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogelijken tjd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (17) 

u i tmuntend fabrikaat  b i l lJ jÈe . " ; 

L van het technisch gedeelte van ' van g 15 l 1893. 

e prijsopgaaf, zonder  verbinding van eenige N enz. (Volgens de prijscourant van J.  &  Co., 

s en Exporteurs van n te n en , Apri l 1893.) g franco aan boord l of . 

ff  per  10ÜO . 

plaalijz"  voorscheep»- en brug-
genbouw 

i voor  masten, eu*. „Best"  . 
ketelpln'c"  „Best" 

ld, „Best best . 
id. „Bost best best"  . 
id. „Extr a tripl e best 

T 0 0 r  «eer moeielijk denswerk 
Geribde vloerplaten . 
Yorkshire kete.'platen -

iooor) van af 
id. id. (Andere merken) 

- en kraalijzer  voor  scheeps-
,„  bruggenbouw . 

B̂est"  hoekijzer 
BBest best"  id. 
 ijzer  . . . . . 

l T ijzer  »*n «f 
ij . tot knieën en spanten ge-

bogen meer: . .
u gelijzer, gewoon . 

i,l „best" 
id. „host bent"  voor  ketelw. 

Stanfijzer, Welsh 
id. Schotsch f. a. b. Glasgow 
id. Gewoon North Staffordshire 
id. Best id. . 
id. Superieur  id. 
id. South Staffordshire. d 

burs. t brands . 
id. * 
id. Yorkshire, andere merken 
S|iijkerstaven . . . . 
Zweedsch staatijzer, gewalst . 

ill . id. gehamerd. 
Belg.id. No.  f. a. h. Antwerpen 

„  Spijkerstaven id. id. 
„  t.ootijzer  id. id. 
.,  ijzer, van af. 
„ » No. 5 —7 

(per  100 ) . 
Bandijzer, gewoon . 

„  superieur 
Buallinuil N -JO, breed 22.2 . 
Export k . . . . 
Blik „Workin g tip"  kwaliteit . 
Gegalvan. gegolfd blik No.24BG 

id. id. id. No. 26 id. 
'A. plat id. No. 20 id. 
a. id. „best best", koud gc-
i-alst en uitgegloeid No.2415(ï 

Gehamerde staven . . . 
, ruw hesmeed 

Steven id. id. id. vanaf 
, afgewerkt 

. 
Getrokken ijzeren stoompijpen. 

u daarvoor 
Getrokken ijzeren gaspijpen 

n daarvoor 
Gegalvaniseerde gaspijpen 

„  hulpstukken . 
Uitren kutelpijpen (lapwelded). 

t pijpen 
Gegoten ijzeren sokken en spie-

einilcn uitgeboord en afge-
maaid 

ld 

Ges 

W. n met . Angus 
smiths oplossing, meer: 

8ch 
Ga, 

roosterijzet 
BüW- of

per  1000 . 
'sch O. 1  .. 

o No.
. . No. S . . . 
'"eland No. 8, voor

gietwerk . . 
">  No. 4, voor 

«neoiiijzer-bereiding . 
^rl.hemattetNot j 

!!3' 'd. No.S 
*̂ * > 'tcht-houtskool 
So.,!."

 1 , v o " r Uietwerk.
lucht-houtskool 

b e,"i, V o o r «mecdg*er -

C » " " t a ï e n «n ' 
r o "isngaan 80 pCt . 

Gulden. 

58,31 
64,14 
72,90 
86.01 
97.67 

116,63 
69,98 

256,18 
350,75 — 291,57 

59,77 
65,60 
75,81 
62.68 
64,14 

29,16 
64.14 
69.98 
81,64 
61,23 
59,77 
67,06 
71,44 
84,56 

99,13 
215,76 
204,09 
69,98 
96 22 
99,13 
«* ,48 
58,-11 
55,40 
51.02 

8,16 
69,98 
75,81 
78 73 
69,98 
61,64 

125,38 
7 

123.92 

145 78 
186,60 
198,27 
419,86 

606,47—991,34 
233,26—279,91 

68i 

104,97 

39,36 

1,45 
61,23 

24,55 
28,00 
26,25 

20,70 

20.11 
27.12 
26,83 

99.13 

93,30 
55,40 

1 45,78 

 en 
STAA  per  1000 . 

Scheeps- en hrugplaten . 
n 

id. vuurkast kwaliteit 
Staafstaal . . . 
Baaiband . . . . 
Staalblik . . . . 
Zacht id. om op te werken 

- en kraalijzer  . . 
l T ijzer . 

 ijzer  . . . . 
Spoorstaven, zware 

id. middelsoort 
id. lichte 

Tramrail s 
Gerecdschapstaal, gewoon 

id. speciaal 
Veerenstaal van af . 
Gietwerk in staal, speciaal 

i . d. naas-
te haven 
b. d. fabr. 

id. 

id 

 per  1000 . 
Gewalst ijzerdraad v. omheining, 

uitgegloeid en geolied Nrs.0-5 
ld. gegalvaniseerd id. . 
Gewalst staaldraad v.omheining, 

uitgegloeid cn geolied Nrs.0-6 
ld . gegalvaniseerd id. 
Getrokken ijzerdraad voor  om-

heining, geolied Nos. 0—8 
ld. gegalvaniseerd id. 
Getrokken staaldraad voor omhei-

ning, uitgegl.en geol. Nos. 0 8 
ld. uitgegloeid en gegalvanis. 
Prikkel heiningdraad 2 draads. 

. id. 4 draads. 

. thickset 2 „ 

. id. 4 „ 
Telegraafdraad Nos. 0—8 

. 
Chili staven per  1000 . 
Gietelingen B. S . id. 

id. taai (Toughcake) 
Staven, platen cn dubbeling id 
Boileins id. 

d per . 
Gesoldeerde pijpen id. 
Pijpen zonder  naad id. . 
GEE  per G 

Staven . . . . 
g 

Soldeerwerk 

G per . 
Gewalst messing 
Bladtuessing 
Bodems . . . . 
Gesoldeerdo gaspijpen . 
Getrokken ketelpijpjw 

id. condensorpijpen 
d . . . . 

N per  1O00 . 
Engelsch in staven (in kisten 

van 203,21 . j . 
id. id. best gezuiverd 
id. gietelingen . 

Straits tin (pakhuis ) 
Bancs tin id. 

 p. 1000 G 

Gulden. 

59,77 
69,98 
81.64 
69,98 
80,18 
78,73 
93.30 ' 
61 23 
72,90 
75,81 
46.65 
58.31 
64,14 

87,47—104,97 
209,93—326,59 

583,14 
116,63 
303,28 

78,73 
104,97 

81,64 
104,97 

87,47 
113,72 

87,47 
113,72 

139,95 

151,62 

139,95 

530,66 
583,14 
588,97 
664,78 
699,77 

0,73 
0,76 
0.79 

0,54 
0,54 
0,54 

0,62 
0,68 
0,76 
0,76 
0,69 
0,73 
0,62 

1160,45 
1172,11 
1148,78 
1107,97 
1154,62 
536,49 

.  per  1000 
Zuiver  huiteniandsch 

d 
Bladzink No. 8 en daarboven 

 per  1000 . 
Engelsch pig . 
Spuatisch id. . 
Bludeti en staven 

' Waterpijpen . . . 
G a s p i j p e n . . . . 

N p. 1000 G 
South Wales stoomkolen le kw 

. id. 2c 
e id. le 

. id. 2e 
Newcastle id. le 

. id. 2e 
l gezift meer' 

T p.vat v. 181.41 G 
Portland . . . . 

h 
Vulcaan- of voegcement. 

E S T E EN per 

1000 stuks. 
Si-hotsche . 
South Walos . 

l . . . . 
N p. 100 G 

t gemalen . . . 
. aan stukken 
e zuiver . . , 

Oranje menie . . . 
t . . . . 

Zuiver  zinkwit 
s selicepscompo.itie 

Sims' id. 
N per  l i ter . 

Ongekookte lijnoli e 
Gekookte id. 
Terpentijn . . 

e . . . . 
Colza . . . . 

o .
l ., 

Olij f „  . . 
Ossenpoot „  . . 
Spermaceti „  No. 1 
Palmolie per n . . 

T E E  eu . 
Stocaholtnei'  teer  per  vat 
Arehnngel „  „ 

r „ 
Pek, Zweedsche per  100 G 

„  Was „  „  „ 
„  Engelsche ., „  „ 

, zwarte „  „  „ 
„  amber „  „  „ 
n u c l ii ,, n 

E G G 
Pakking met elastiek hart 
Tuck's pakking 

. genuine 

. tripl e . 

. metallieke 
Asbest pakking (best) 
Beldam's pakking . 
Asbest millboard per  100 G 

12.7 
18.95 
17.49 
16,03 
15.16 
14.00 

Vi-
l t 

o 
13.4 1 
 2.83 
 2,24 

11.95 

Vs 
22.2 
14 00 

4
12.83 
12 24 

. 95 

N en N per  100 . 

Bouten met vierkanten kop en moer, diam.) ,n5?' 
( . 

lang beneden 50.8 m  ƒ 
„  50.8 tot 76.2 „ 
„  76.2 „  114.3 „  . . . 
„  114.3 „  152.4 „ 
„  152.4 . en daarboven . . . . 
t zeskanten kop ƒ 1.17 per  100 . meer. 

Vierkante moeren, getapt . . . . 
Zeskante id. id. . . . . 
Gegalvaniseerde dekbouten . . . 

S per  100 . 
Gewone brug- of scheepskwaliteit . . . 13.41 12.53 11.95 11.95 
„Best"  13.7o 12.83 12.24 12.24 
„Best best"  14.g7 14.00 13.41 1.1.41 
„Best best'  ketelklinkhoutcn. . . . 15.74 14.58 14.oo 14.00 

Vs 
15.88 
15.74 
15.16 
14.29 
1.1.70 
12.83 

t zeskante moer f 1.75 
16.77 14.87 14.29 14.29 
21 .«6 18.36 17.20 17.20 17.20 
20.99 19.24 

'V , 1 
25.4 28.6 
14.00 14.00 
13.41 13.41 
12.83 12.83 
12.24 12.24 
11.95 11.95 
per 100 . meer. 
14.29 14.29 14 29 

17.20 17.20 

31 75 
14.00 
13.41 
1 2.83 
12.24 
11.95 

11.95 
12.24 
13.41 
l 1.00 
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flaaiidelijkschc prijsopgaaf, zonder  verbinding van eenige N enz. (Volgens de prijscourant van J.  & Go., 

s en Exporteurs van n te n en , i 1893.) g franco aan baord l of * 

ffEU  l , e r  , o l ) 0 U 

pl, t t i j z,rvoorscheeps-en brug-
„enlioii w . . . 

i voo  masten, enz. „ B e st . 
n .,

Ü . „ B e st best"  . 
id . „ B e st bost best"  . 
ia, „ E x t r a tripl e best 

Y 0 0 r  zeer  moeielijk denswerk 
Geribde vloerplaten . 
Yorkshir e ketelplalcn -

moor) van af 
id. 'd - (Andere merken) 

- on kraalijzer  voor  scheeps-
e n bruggenbouw . 

^Best"  hoekijzer 
t best"  id . 

T Ü«e

l T ijzer . van af 
id. tot kn ieën en spanten ge-

bogon meer: . . . 
, gewoon . 

i, | „ b e s t " 
id. „best best"  voor  ketelw 

Staaf ijzer, Welsh 
id. Si-hcitscli f. n. b. Glasgow 
id. Ucwui in Nort h Staffordshire 
id. Best id . . 
id. Superieur  id . 
id. South Staffordshire. d 

bars. t brands . 
id. * 
id. Yorkshire , andere merken 
Spijker»taven . . . . 
Zweedich staalijzer, gewalst . 

id. id . gehamerd. 
Belg. id. No.  f. a.b. Antwerpen 

„  Spijkerstaven id. id. 
„  Gootyzer  id. id. 
„  ijzer , van af. 
,, s No.5 — 7 

(per  too ) . 
Bandijzer, gewoon . . . 

„  superieur 
Bsilbsnd N 20, breed 22.2 . 
Export blik . . . . 
Blik „Werk in g up"  kwalitei t . 
(fecal van. gegolfd li l - k No.24BG 

id. id. id . No. 26 id . 
. plat id . No. 20 id . 

a. id. „>,cst best", koud ge-
»alst en uitgegloeid No.24B(l 

Gehamerde staven 
, ruw hesmeed . 

Stèren id. id . id . vanaf 
, afgewerkt 

Sclusepsseh roefassen, ruw afgedr. 
Wrokken ijzeren stoompijpen, 
hulpstukken daarvoor  . 

n yzeren gaspijpen 
i daarvoor  . 

«galvaniseerde n 

n hulpstukken . 
n ketelp'npen (lapwelded) . 

t pijpen 
'«goten ijzeren sokken en spie-

«"i'lc n uitgeboord en afge-
maaid 

.  ,treken met . Angus 
„  Smiths oplossing, meer: 
"«'meed roosterijzei 

ÜW - of
. . Per  1000 . 

«jeh . B 1 ' 
e No.

Cl..",' - No. S . . 
^'elam l No. s. voor No. 8, 

. gietwerk , 
, „  "  No. 4, voor  | 

hematiet No. 1 

^ lucht-houtskool 
l  i T 0 , ' . 
. '"''ht-houtskoo l 

O 1 ' 1""" "  en blokken 
n 80 pC«. 

a 

Gulden. 

5 
62,68 
72,90 
86.01 
97.67 

116,63 
69,98 

256,18 
250,76—291,57 

59,77 
65,60 
75,81 
62.68 

4 

29,16 
64.14 
69.98 
61,64 
61,23 
56,85 
67,06 
71,44 
84,56 

99,13 
215,76 
104,09 
69.98 
96 22 
99,13 
52,48 
58,31 
55,40 
51.02 

7,87 
69,98 
75,81 
78,73 
67,06 
81,64 

123,92 
141,41 
122,46 

139.95 
186,60 
198,27 
419,86 

,47—991,34 
233,26—279,91 

63* 
o 

39,36 

61,23 

24,55 
27,70 
16,25 

30,41 

19.81 
26,83 
26,25 

99,13 

0 

65,40 
146 ,78 

 en 
S T A A  per  1 0 00 . 

Schecps- en brngplaten . 
n . 

id . vuurkast kwalitei t * 
Staafstaal . . . . 
Baaiband . 
Staalblik 
Zacht id . om op te werken 

- en kraalijzer  . 
l T ijzer  . . . . 

 ijzer 
Spoorstaven, zware  i . d. naas-

id . middelsoort  to haven 
id . lichte ( b. d. fabr . 

Tramrail s . 
Gercedschapstaal, gewoon 

id . speciaal 
Veerenstaal van af . 
Gietwerk in staal, speciaal id . 

 per  1000 . 

Gewalst d v. omheining, 
uitgegloeid en geolied Nrs.0-5 

ld . gegalvaniseerd id. . 
Gewalst staaldraad v.omheining, 

uitgegloeid en geolied Nrs.0-6 
l d . gegalvaniseerd id . 
Getrokken ijzerdraad voor  om-

heining, geolied Nos. 0—8 
l d . gegalvaniseerd id. . . 
Getrokken staaldraad voor  omhei-

ning, uitgegl. en geul. Nos. 0 8 
l d . uitgegloeid en gegalvanis. 
Prikke l heiningdraad 2 draads. 

. id . 4 draadi . 

. thickset  ,, 

. id . 4 „ 

Telegraafdraad Nos. 0—8 

. 
Chil i staven per  1000 . . 
Gietelingen B. 8. id . 

i d . taai (Toughcake) id . 
Staven, platen en dubbeling id . 
Bodems id . . . 

d per . 
Gesoldeerde pijpen id . . . 
Pijpen zonder  naad id . . 
G E E  per . 

Staven 
g . . . . 

Soldeerwerk . . . . 

G ver . 
Gewalst messing 
Bladmessing . . . . 
Bodems . . . . . 
Gesoldeerde gaspijpen . . 
Getrokken ketelpijpen 

id . cundensorpUpen 
d 

N per  1O00 . 
Engelsch in staven (in kisten 

van 103,21 ) . 
id . id . best gezuiverd. 
i - l . gietelingen . 

Strait s ti n (pakhuis ) [ 
Banc* ti n i d . 

 p. 1000 ' 

Gulden. 

53,77 
69,93 
81,64 
69,98 
80.18 
78,73 
93,30 
61 23 
71,90 
75,81 
45.19 
49,57 
55,40 

87,47 — 104,97 
209,93 — 326,59 

583,14 
116,63 
303.28 

78,73 
104,97 

81,64 
104,97 

87,47 
113,72 

87,47 
113,72 

j  139,95 

j  151,62 

139,95 

518,99 
577,31 
583,14 
653,12 
« 8 8 , 11 

0,73 
0,76 
0.79 

0,54 
0,54 
0,54 

0,62 
0,68 
0,76 
0,78 
0,69 
0.73 
O.C

1137,11 
1148,78 
1125,46 
1084,64 
1154,62 
536,49 

 p er  1000 . 
i Zuiver  buitenlandsch 

d 
Bladzink No. 8 en daarboven 

) per  1000 . 
Engelsch pig . . . . 
Spaan8ch id. . 
Bladen en staven 
Waterpijpe n . 
Gaspijpen. 

N p. 1000 . 
South Wales stoomkolen le kw. 

. id . 2e 
e id . le 

. id . 2e 
Newcastle id . l e 

. id . 2e 
l gezift meer: 

T p. r a t v. 181.44 G 
Portland . . . . 

h 

Vulcaan- of voegecment. 

E S T E EN per 
1000 stuks. 

Sehotsche . . . 
South Wales . 

l . . . . 

N p. 1 00 G 
t gemalen. . 

. aan stukken 
e zuiver  . 

Oranj e menie . . . 
t . . . . 

Zuiver  zinkwi t 
s scheepscompo.itie 

Sims' i d . 
N per  l i ter . 

Ongekookte lijnoli e 
Gekookte id . 
Terpentij n 

e . . . . 
Colza . . . . 

e . . 
i ., 

Olij f „  . . 
Ossenpoot „  . . 
Spermaceti „  No. 1 
Palmolie per  loo . . 

T E E  en . 
Stocaholmer teer  per  vat 
Archangel „  „ 

r  „ 
1'ek, Zweedsche per  100 G 

„  Was „  „  „ 
„  Engelsche „  „  „ 

, zwarte „  ,, „ 
„  amber  „  „  „ 

n 1 n n n 
E G G 

Pakking met elastiek hart 
Tuck' s pakkin g 

l d . genuino 
. tripl e . 
. metallieke 

Asbest pakkin g (best) 
| Beldam's pakkin g . 
Asbest millboar d per  100 , 

Gulden. 
111,39 
1 77,60 
242 01 

11 9,55 
116,63 
1 25,3s 
131,1 2 
131,21 

5,83 
5.40 
7.— 
5,83 
6.41 
5,83 
0,29 

3,26 
5,04 
9,48 

3*,89 
32,59 
« 7 , 40 

90,41 
19,83 
18,07 
20,99 
17,49 
30,33 

128,29 
28,00 

0,24 
0,26 
0,26 
0,28 
0,27 
0,24 
0,42 

0,43 
0,39 
0,4» 

29,65 

11,85 
11,26 
5,93 
4,45 

! « , -
6,12 
5,83 
6,41 
8,16 

1,63 
1,53 
2,93 
5,87 
3,27 
4,57 
5,22 

65.32 

N en N per  100 . 

Bouten met vierkanten kon en moer, diam.
. 

lang heneden 50,8 . . 
„  50.8 tot 76.2 „  . 
„  76.2 „  114.3 „  . 
„  114.3 „  152.4 „  . 
„  152.4 . en daarboven . 

t ceskanten kop ƒ 1.17 per  100 
Vierkant e moeren, getapt . 
Zeskante id . id . . 
Gegalvaniseerde dekbouten 

. meer. 

7, 7. %U V. 
12.7 15.88 19 22.2 
18.95 15.74 14.00 1400 
17.49 15.16 13.41 13.41 
16,03 14.29 12.83 11.83 
15.16 1.1.70 11,24 12 24 
14.00 12.83 11.95 11.95 
t zeskante moer  ƒ 1.75 

16.77 14.87 14.29 14.29 
6 18.36 17.20 17.20 

20.99 19.24 
S per  100 . 

Gewone brug- of scheepskwaliteit . . . 13.41 12.58 11.95 11.95 
- n 8 » * » "  13.70 12.83 12.14 12.24 
„Best best"  u .87 14.00 13.41 13.41 
„Best best'  ketelklinkbouten. . . . 15.74 14.58 14.00 14.00 

 'V . 
25.4 28. ti 3175 
14.00 14.00 14.0O 
13.41 13.41 13.41 
12.81 12.83 12.83 
12.24 12.94 12.14 
11.95 11.95 11.95 

per 100 . meer. 
14.29 14.29 14 29 
17.90 17.90 17.20 

11.95 
13.24 
13.41 
14.00 
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Ailvertei i t iéi t iu dit blad kosten van 1—5 regelt 

{0 cents, iedere regel meer  10 cent*. Groote letters naar 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

berekend. 

Uitgevers i 

. 

A l l o a r t v o r t m t l e n in ! A opgenomen 

worden g r a t i s geplaatst in E , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, cns. 

J . A . V A N , . 

. 

Toegepaste scheikunde voor den

Onder dezen titel gaf . , hoogleeraar  aan 

de polytechnische school te , met medewerking van 

drie andere heeren, een boek uit, dat ons door  de redactie 

vau de Ambachtsman ter  aankondiging werd toegezonden. 

Aan die opdracht wenschen wij  in de volgende kolommen 

gevolg te geven. 

s aan de ruimte, die het ijzer  in de „Toegepaste 

scheikunde voor  den ingenieur"  inneemt, vergeleken met. de 

overige daar  behandelde metalen, getuigt, dat de periode 

van het staal in de geschiedenis der  menschheid altij d nog 

voortduurt . Nauwkeurig spreekt de heerVossiAE  daarom over 

de bereiding van rnwyzer, gietijzer, weiijzer  en weistaai, 

smeltijzer  en smeltstaal en worden eigenschappen en samenstel-

ling van die verschillende soorten door  hem uiteengezet. Voor 

welke toepassingen gietijzer  geschikt is, dat weiijzer  hoe 

langer  hoe meer  verdrongen wordt door  gietijzer, dat wel-

«taal liefst als materiaal geweerd moest worden, van welke 

soorten van smeltijzer  en smeltstaal men zich het best be-

dient voor  constructie-materiaal, voor  spoorwegmateriaal, voor 

artillerie-materiaa l en voor  diversen (machinedeelen, draden 
en gereedschap) kan men van hem leeren. En wie niet al-

ken hooren wil , wat hy gebruiken moet, maar  ook hoe hy 

sich overtuigen kan, of hetgeen hij  heeft aan de gestelde 

vereischten voldoet, vindt by den heer  inlichtingen, 

koe het mechanisch, het physisch en het chemisch onderzoek 

"toeten plaats hebben. e korte opgaaf van den inhoud 

vermag reeds duidelijk den indruk te geven, dat de werk-

'"igkundige n in dit boek een schat van kennis kunnen opdoen. 

r  en daar  rees een vraag van gering belang by ons 

°P- Behoort ook pyriet niet tot de technisch belangrijkste 

, al wordt het dan niet gebruikt voor  de afschei-

*' ng van het metaal? t yzeroxyde ook nog niet voor 
a l s Weerglans? s (op bladz. 17) het onderscheid tnsschen 

, die in glashard staal overweegt"  en „al s carbid-
0 cernentkool, die in uitgegloeid staal de overhand heeft" 
J°k een onderscheid als tnsschen gemengde en scheikundig 

n koolstof? Wordt bö de bepaling van koolstof(op 

"ladz. 39) i , e t i a a g j e koperoxyde niet achter het schuitje 

met de koolstof gebracht in plaats van voor het schuitje? 

Zulk e vragen doen niet het minste afbreuk aan mijn ge-

zegde, dat hier  een schat van kennis te vinden is. 

r  wel maakt het m. i. een bezwaar  uit, dat . 

 zyn lezers dien schat van tyd tot tyd laat opdel-

ven. d van voorstelling is b.v. niet zyn ver-

dienste in het laatste gedeelte van den zin: (op bladz. 1) 

„spaatyzersteen . . . is hoofdzakeiyk carbonaat . . . en 

vermengd met veel leem en voor  den blackband (koolijzer-

steen) met veel kool?"  Zoo maken ook de woorden „resp.de 

temperatuur  van ontstaan moet in verband staau met het 

beoogde doel"  deu zin (bladz 2), dien zy afsluiten, niet 

duidelijker . Een kunststuk om goed te lezen vind ik een 

zin op bladz. 4, waar  midden in een tusschen twee haakjes 

geplaatsten tusschenzin eene nieuwe zin begint. Onverstaan-

baar, voor  mij  althans, is op bladz. 26: e groote me-

chanische arbeid op een wordende rai l uitgebracht is oorzaak, 

dat zy toch goed /ij. " 

Nn lezen wy wel op bladz. 23 dat smeltijzer  vrywel 

ongevoelig kan zyn voor  sommige veronachtzamingen (of 

dit met het numalige smeltijzer  ook het geval is, lezen wij 

niet), maar  toch doet het mij  ter  will e van den r i jke n 

inhoud leed, dat zoowel taal als vorm over  veronachtzaming 

heeft te klagen in die mate, dat de lezer  er  niet onge-

voelig voor  kan zyn. 

Wi e nog in de hoog gespannen verwachting leeft, dat 

aluminium weldra zyn naam aan eene periode der  beschaving 

geven zal, doet wèl eerst naar  de woorden van den heer  V O S-

 over  dit metaal te luisteren. Wat vastheid betreft, staat 

aluminium nog beneden staal en zelfs in het geval, dat de 

prys nog daalt tot * / 5 0

 v a n den tegenwoordige, is de kans 

niet groot, dat aluminium voor  constructie-materiaal in aan-

merking komt, wegens de lage elasticiteitsgrens. t 

vylen, slijpen en polysten gaat tot nog toe moeielyk; een 

eenvoudig soldeersel is nog niet gevonden. t toevoegen 

van 0.05 "  aluminium of van ferro-aluminiu m aan gesmol-

ten smeedyzer  heeft tot nog toe geen succes gehad om het 

smeltpunt aanmerkelyk te verlagen. 

r  kan het aluminium niet voldoen aan alle verwach-

tingen, die omtrent zyne bruikbaarheid worden gekoesterd, 

de menigerlei toepassingen, waarvoor  het met vrucht ge 

bruik t worden kan, worden hier  ook in het licht gesteld. 

http://�resp.de
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m verdient ook ten zeerste belangstelling, hetgeen 

omtrent de bereiding van het metaal wordt medegedeeld; 

de cijfers omtrent de opbrengst der  vier  voornaamste fa-

brieken, die te Neuhausen (waar  het metaal verkregen wordt 

door  electrolyse), te t in Amerika en te Stoke on 

Trent (waar  volgens S gebruik wordt gemaakt van 

de warmteontwikkeling in den stroom van een dynamo) 

en te Oldbury (waar  met eenige wijzigingen volgens het 

door .  aangegeven beginsel wordt gewerkt) spre-

ken duidelijk van het groote belang van aluminium en 

daaruit gemaakte alliages. 

Ook hier  betreuren \vy dikwijl s de wijze van mededeelen van 

den heer : n proces dat zich eigent, „chemische 

affiniteiten die zeer  sterk beïnvloed worden", „een kleurend 

vermogen, dat in verband staat met een laag soortgelijk 

gewicht, waardoor  dus het volume beschouwd moet worden", 

zyn vogels van vreemde pluimage in een Nederlandsen boek. 

r  en daar  lijd t de zin aan onduidelijkheid, zoo b.v. 

waar  op bladz. 101 gezegd wordt; „doch het wordt niet 

zwart door  zwavelwaterstof", in plaats van: „het wordt 

bovendien uiet zwart"  enz.; waar  op bladz. 104 aluminium-

alliages tot twee groepen worden gebracht: „Al . met 10 

tot 15 ° / 0 andere metalen. Andere metalen met 10—15 °/o 

Al. "  en dit onmiddellijk gevolgd door  „hiertusschen liggende 

alliages"; Waartiisschen? tusschen die twee groepen in? of 

alliages met eene samenstelling, afwisselend tusschen de 

grenzen in, die pas genoemd zijn? 

. . S nam de behandeling van koper, lood, 

zink, tin en nikkel voor  zijne rekening. Van den inhoud 

zyner  inededeelingen trachten wy een indruk te geven dooi-

de onderwerpen te noemen, die op het koper  betrekking 

hebben. e physische eigenschappen, waarop het voorna-

melijk aankomt bjj  het gebruik van metallisch koper, worden 

genoemd; daarop volgen de chemische eigenschappen en dan 

volgt de invloed, dien verontreinigingen hierop kunnen hebben. 

e toepassingen brengen ons vooral by een groot aantal 

alliages, waar  meer  dan de helft der  jaarljjksch e productie 

aan koper  voor  gebruikt wordt: alliages van koper  en goud 

(voor  muntstukken en goudsmidswerk), van koper  en zilver 

(voor  muntstukken, zilveren sieraden en huisraad), van koper 

en tin (allerlei soorten van brons), phosphorbrons, silicium-

brons, mangaanbrons, aluminiumbrons, van koper  en zink 

(geelkoper, roodmessing, totnbak, prinsmetaal), deltametaal 

en soldeersels. p geeft de schr. een overzicht van de 

verschillende bewerkingen, waarmede men het koper  uit 

zyne ertsen afscheidt om te eindigen met middelen tot op-

sporing en herkenning van koper. 

e mededeelingen hebben ook op de overige meta-

len betrekking. t boek kan dus hiervoor  met veel vrucht 

worden gebruikt. n wij  nog enkele bijzonderheden noe-

men; wjj  zouden willen herinneren, dat by lood op het 

groote belang van met tin gevoerde buizen voor  waterlei-

dingen wordt gewezen, dat er  by tin gewaarschuwd wordt 

tegen het gebruik van bladtin (voor  verpakking van choco-

lade, kaars, tabak enz.) verkregen door  pletten van zwaar 

vertinde looden platen, daar  het gebleken is, dat zich uit 

eene alliage van 99 ' / 2 °/o t i n e n Va 7o l o o d t U 8 Bchen de 

mikroskopi8che kristallen nog eene loodrijke alliage afscheidt, 

zoodat zelfs zeer  groote hoeveelheden tin in eene alliage 

het lood niet tegen oplossende invloeden kunnen beschutten; 

dat by nikkel ook de in den laatsten tyd door  uit-

gevoerde vernikkeling en de afscheiding van het metaal uit 

zyne ertsen, met behulp van nikkelkoolmonoxyde niet ver-

geten zyn. 

t en krachtig is eene leuze, die . S bjj 

het schryven van zyn aandeel aan de „  Toegepaste scheikunde 

voor den  steeds voor  oogen heeft gehad en ge-

volgd. Soms vertoont die deugd der  kortheid ook haar  ge-

breken, tenzy de schryver  zich dikwyls alleen voorstelde in het 

voorbijgaan eene herinnering te geven; b.v. aan eene bekende 

toepassing van lood op deze wy'za: „Te r bereiding van h 

loodwit" ; omtrent de inkrimpin g van zink, dac r.a verwar-

ming zich weder  afkoelt aldus : „herneemt niet geheel de oude 

afmeting 
(795) 

— )" . Zulke voorbeelden vau korte, zeer  korte 

uitdrukkinge n zyn niet zeldzaam; leggen zy ingenieurs 

misschien geen moeielijkheden in den weg, werktuigkundigen 

die geen wetenschappelijke opleiding hebben genoten, zouden 

nog met meer  vrucht dan nu het geval is, het boek kunnen 

gebruiken, ingeval de woorden hun minder  schaars werden 

toegediend. Voor  hen ook betreur  ik ook het gebruik van 

scheikundige teekens, dat dikwyls de plaats van namen inneemt. 

By veel dank ééne vraag: is de onoplosbare stof, die tin 

met sterk salpeterzuur  geeft, niet eene verbinding van tin-

dioxyde met water? 

. S. E F zelf spreekt over  de analyse van 

een aantal alliages (bismuth in koper, phosphorkoper, phos-

phorti n en messing) en geeft een schema voor  het chemisch 

onderzoek van metaalalliages iu den vorm van een tabel. 

 eerste gedeelte in den tekst van het boek geeft een vas-

ten leiddraad, die met zekerheid hem tot het doel voert, wie er 

zich aan toevertrouwt. n zou men bjj  het onderzoek 

van phosphorkoper eene nadere aanwijzing verlangen van 

de juiste hoeveelheid neerslag, die noodig is om al den phos-

phorus als koperphosphaat in dat neerslag te verkrijgen. 

Een tabel vereischt nit den aard der  zaak meer  kennis 

by' den onderzoeker, zal hy' zich van haar  met vrucht kun-

nen bedienen. Zoo zal de man, die deze tabel voor  de 

eerste maal gebruikt, misschien vragen, waarom het voor-

schrift, hoe het alliage in salpeterzuur  moet worden opge-

lost niet geheel vooraan staat; hy loopt thans namelijk 

gevaar  de eerste maal dadelyk met het voorloopig onder-

zoek te beginnen om dan later  te lezen, dat voor  die 

waarnemingen de tyd had kunnen gebruikt worden, waarin 

hy de gewenschte oplossing tracht te verkrijgen. 

Verder  wy'st zyn gids hem weder  duidelyk den weg en 

vindt hy', zoo hy die aanwijzingen volgt, met bekwamen 

spoed de metalen, die bestanddeelen van zyne legeering 

kunnen zyn. Goud en platina, by het voorloopig onder»* 

wel genoemd, zyn door  den schryver  by het onderzoek van 

het nitraat B, waarschynlyk als zelden voorkomend wegge-
laten. Of daarom later  ook by' het onderzoek van de vloei-
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stol V genoemd alleen het geval ondersteld woidt, dat 

chroom afwezig is? 

Voor hen, die zonder eene opleiding te t genoten te 

hebben het hoek wenschen te gebruiken, zou van tyd tot 

tyd eene nadere aanwyzing niet overbodig zyn. B.v. dat 

plaatsing van een scheikundig teeken binnen een vierkant 

of rechthoek beteekent, dat de bedoelde stof als neerslag 

aanwezig is; waarom zulk een teeken soms, zooals b.v. dat 

voor  ferrihydroxyd e met vette letters en later  zooals b.v. 

dat voor  zwavelzink met gewone letters gedrukt is, hoe 

men bij  het onderzoek op arseen het papier  met de oplos-

sing van zilvernitraa t gedrenkt aanwenden moet. Wel is 

waar  is het boek bestemd voor  den ingenieur, toch bevat 

het zooveel goeds, dat het ook licht buiten den krin g der 

ingenieurs nut zal kunnen stichten. n zooverre betreur 

ik ook hier  weder  eenigszins het gebruik van de teekens 

in plaats van de namen der  stoffen b.v. „B r  houdend , 

en vraag ik, of geelbloedloogzout door  „geelbl.zout"  duidelyk 

genoeg aangewezen is? 

Een enkele drukfout komt in de tabel voor  in het twee-

maal gebruikte teeken voor  zwavelzilver. Een vraagteeken 

hij  de verklarin g van eene scheikundige werking zouden 

wjj  willen zetten by' de mededeeling, dat stannisulphide by 

behandeling met zoutzuur  stannochloride geeft. 

Vervolgens vindt men van denzellden schryver  een uitvoerig 

opstel over  verfstoffen, waarvan de waarde nog zeer  wordt ver-

hoogd door  vier  tabellen over  witte en gele verfstoffen en stoffen 

die tot bijmenging worden gebezigd, roode, blauwe en de 

voornaamste groene verfstoffen en van de opsporing van 

eenige bijmengsels. Van een groot aantal verfstoffen, ook 

van verfstoffen, die alleen door  kunstschilders worden gebruikt, 

worden tal van wetenswaardigheden medegedeeld omtrent 

de bereiding, grootere of kleinere doelmatigheid in het ge-

bruik , de vereischten waaraan zy' moeten voldoen, de wy'ze 

waarop men zich van het gehalte kan overtuigen. n 

van zeer  onderscheiden betrekking zullen zich met groot 

voordeel van deze mededeelingen kunnen bedienen. Wordt 

later  aan de tabellen een lystje toegevoegd, waarin de namen 

van de door  de verkorte teekens voorgestelde stoffen opge-

teekend staan, dan zullen de gebruikers van de tabellen 
nog grooter  gemak ondervinden. 

Beknoptheid is eene groote deugd by' dergely'ke tabellen. 

Of de schryver  altyd ontsnapt is aan het gevaar  om de dui-

delijkheid niet aan de beknoptheid op te offeren, zou ik 

niet durven beweren. s de beteekenis van het teeken Ac 

sender  toelichting duidelyk genoeg en kan dit zonder  be-

daar  tot A worden ingekort, zooals op Tabel  bjj 

het onderzoek van de oplossing van chromaatgeel in kalium-

bydroxyde geschiedt ? Stellig behoort men geen halve kennis 
T*n scheikundige bewerkingen te bezitten, wanneer  men 

°nder de bijzondere opmerkingen naar  aanleiding van Ber-

njnsch blauw, den volgenden zin met gemak wil lezen: 

de 1 opl. met S  neerslaan (afkomstig van 

opkoken, Na, CO„ , tot prace (moet zy'njpraec?), dan 
c tot even helder, nu Na Ac~" . . F is hier 

geen gids, die het zy'nen lezers te gemakkelyk maakt. 
188chien is het onbeleefd van mij  ten opzichte van de 

lezers, wanneer  ik meen, dat eene kleine herinnering niet 

overbodig ware, hoe by' de op bladz. 122 maat-analytische 

bepaling van chroomzunr  in chromaatgeel roodbloedloogzout 

als indicator  dienst doet. 

Wat de correctie van de scheikundige vergelijkingen 

in dit gedeelte betreft, laat de toestand niets te wenschen 

over, mag men zeggen; alleen ontbreekt op bladz. 120 

een cy'fer  iu het teeken Na, Cr 2 07 en is in eene verge-

lijkin g bovenaan op bladz. 123 ééne molekule A O weg-

gevallen. Volgens eene mededeeling van J. E (Journ. 

prakt. Chem. 93, 98) werd ultramarij n voor  het eerst in 

1829 en niet in 1823 fabriekmatig bereid. 

Al s het aandeel van . F vindt men eindelijk 

nog een opstel over  het water, waarin dit alleen als be-

weegkracht buiten beschouwing wordt gelaten. Wie een 

middel zoekt tegen de plaag van den ketelsteen, vindt hier 

inlichtingen, zoowel omtrent de oorzaak dier  kwaal, als 

omtrent de deugdelijkheid der  verschillende middelen, die 

ter  genezing worden aangeprezen. Van het opstel „water 

voor  algemeen gebruik"  mag men evenzeer  getuigen, dat 

het ten algemeenen nutte geschreven is. Vooral in onze 

dagen, waarin gezond drinkwater  zoo dringend noodig is, 

verdient het hier  geschrevene in ruimen krin g bekend te 

worden en met . F danken wij  de hem be-

vriende hand, die „over het bacteriologisch onderzoek van 

drinkwater "  eenige bladzijden ten beste gaf. e „water -

monsters", waarover  laatstgenoemde bij  herhaling spreekt, 

hebben bij  nadere kennismaking niets schrikwekkends. 

Wj j  kunnen niet anders doen dan kennismaking met 

dit gedeelte ten sterkste aanraden. 

 zeer  belangrijke hoofdstuk over  smeermiddelen, dat 

door . C. A. Y E N is bewerkt en dat van 

de rijk e ervaring van den schryver  getuigt, begint met 

eene uiteenzetting van de eigenschappen, die een vloeistof 

moet bezitten, indien zy' als smeermiddel bruikbaar  zal zyn, 

en geeft een overzicht van den stand der  kennis, die men 

omtrent den wryvingscoëfficient van vloeistoffen en van ge-

smeerde oppervlakken bezit. Van de proeven en de theore-

tische beschouwingen van N. , die meer  dan anderen 

vóór hem rekening hield met de temperatuur  van de sme-

rende laag, worden de conclusies medegedeeld. t het 

vraagstuk der  smering een, meer  dan menigeen denkt, in 

hooge mate samengesteld vraagstuk is, valt hier  duidelyk 

te leeren. 

Op dit algemeen gedeelte volgen de metalen en de com-

binaties van metalen, die in het gebruik het voordeeligst zyn 

en eenige bijzonderheden omtrent de voornaamste smeeroliën 

(raapolie, oly'  folie, katoenzaadolie, ricinusolie, aardnotenolie, 

traanoliën, spermacetie-olie, beenderen- en hoevenoliën en mi-

nerale smeeroliën). Omtrent de raapolie deelt schr. mede, 

dat zy' een product is van verschillende variëteiten van 

Brassica campestris; volgens prof. C. A. J . A. S 

is koolzaad het zaad van Brassica Napus en geeft Brassica 

a campestris het aveelzaad. 

e eigenschappen, die betrekking hebben op het smerend 

vermogen dier  smeermiddelen worden duidelijk uiteengezet, 
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voor  zoover de stand van de kennis van het vraagstuk het 

toelaat. Velen zullen waarschijnlij k met mij  zich verbazen 

ovei den grooten invloed, dien het smeren hebben kan. 

N toch, die omtrent wrijvin g en smering uitgebreide 

proeven heeft genomen, heeft den arbeid noodig voor het 

overwinnen der  wrijvin g van de gesmeerde oppervlakken 

geschat op 0.2, 0.3 of zelfs 0.5 van het geheele bedrag 

van den door eene machine verrichten arbeid. 

Zoowel omtrent de uitkomsten, die het mechanisch onder-

zoek tot nog toe mocht opleveren, als omtrent de natuur-

kundige eigenschappen, waarvan men zich bjj  bet physisch 

onderzoek bediend en omtrent de beginselen, waarop het 

scheikundig onderzoek naar den aard en vervalschingen van 

smeerolie berust, bevat het opstel van . Y E B U U Y N 

tal van bijzonderheden, zoodat het ons voorkomt, dat het 

onderwerp hier  volledig behandeld is. Belanghebbenden kun-

nen er  veel leering in opdoen. 

Slechts een enkele maal laat de wjjze van uitdrukkin g 

aan duidelijkheid iets te wenschen over. Zoo is het zeer  de 

vraag, of bjj  gelegenheid van het onderzoek naar de aan-

wezigheid van drogende oliën (b.v. lijnolie) in smeermid-

delen het onderscheid tusschen oliezuur en ljjnoliezuur  voor 

ooren van niet-scheikundigen duidelijk genoeg wordt uitge-

drukt , in de woorden, dat het eerste zuur  „eenmaal onver-

zadigd,' en het tweede „tweemaal onverzadigd"  is. e 

schrijver  laat wel volgen, welke eigenschappen daaruit 

voortvloeien en welke toepassing daarvan wordt gemaakt; 

toch laten de gebruikte uitdrukkinge n onzekerheid achter. 

t een wensch eindigen wjj  onze aankondiging. Binnen 

een niet te lang tijdsverloop wordt een supplement beloofd 

over  eenige andere onderwerpen tot de Toegepaste Schei-

kunde van den ingenieur  behoorend, althans wanneer het 

blijk t dat dit deel in eene behoefte voorziet. t is nu 

de vraag, of die behoefte bestaat? Bestaat zjj , en openbaart 

zjj  zich in belangstelling, dan vindt zjj  hier  bevrediging; 

onze kennismaking, geeft ons recht tot die verzekering, al 

vonden wjj  ook reden om bezwaar te maken. t supple-

ment moge weldra verschijnen! . v. C. 

ZOUT N  VOO  VEE . 

(Zie de vragen in het vorig

Antwoord van . . C. . 

t ergste brakke water van de e 

en Friesche Zuiderzeepolders bevat tot 1 ' /» PC*- keuken-

zout; zeewater  ongeveer  3'/., pet. 

Eene koe drink t hoogstens 50 liters (5 emmers) water 

per etmaal; brak water als het hierbedoelde brengt haar 

dus per  etmaal 75 gram zout in de maag. 

Naar de opbrengst der  zoutaccjjns berekend, gebruikt elk 

Nederlander — jong en oud dooreengerekend — ongeveer 

25 gram keukenzout per  etmaal. e maag der  tenminste 

vijfmaal zwaardere koe zou dus zonder  schade 100 gram 

zout per  etmaal kunnen verdragen. 

e bewering wordt door de ervaring bij  de veeteelt 

in d en Friesland sedert eeuwen opgedaan — 

eene reeks als het ware van op reusachtige schaal geno. 

men proeven — volkomen bevestigd 

Eene andere reeks van proeven, evenzeer op grootsche 

schaal genomen, vindt men vermeld in een wploopig rap. 

port over het drinkwater in Nederland, in verband met 

de verspreiding der  cholera, opgemaakt door  eene rijks-com-

missie, benoemd bjj k besluit van 16 Juli 1866, 

No. 68, waarvan ook de ondergeteekende de eer  had lid 

te zjjn . t rapport is in bijna alle rjjks - en stedelijke 

boekerijen beschikbaar. 

n het algemeen staat 'paalvast wat de scheikunde te 

dezer  zake heeft geleerd, dat namelijk eene matige hoeveel-

heid zout gunstig werkt op de spn'sverteering van varkens, 

schapen, geiten en runderen, mits zij  vrj j  zuiver  water 

kunnen drinken, zooveel als zjj  willen. 

k woonde vroeger  gernimen tij d in een dorp in Zwitser-

land, tegenover  eene huiden/.outerij. Nu is het bekend, dat 

in sommige gedeelten van dat land het gebruik heerscht 

om het vee 's nachts op stal te houden en het 's morgens 

door  daartoe aangestelde herders huis aan huis te doen af-

halen en in kudden naar  &>. laag gelegen bergweiden en 

bosschen te drijven. 

Vroeg op zjjnde, zag ik dagelijks de opvolgende kudden 

varkens, enz. langs de zouterjj  trekken en telkens bjj  reeksen 

gretig het gemorste zout van den vloer  oplikken. Vooral de 

schapen deden het met veel zorg en belikten zelfs veelal het 

uitgeweerde zout op de voegen van den buitenmuur vaa 

het pakhuis der  huidenzouterjj. 

t bljjk t genoegzaam de noodzakelijkheid van zout, 

ook voor de spijsvertering van het vee. Bjj  het vetmesten 

van paarden en varkens is likzout, dat zjjn geperste cylin-

ders nit keukenzout vervaardigd, vooral in Engeland alge-

meen in gebruik; deze cylinders zjjn hol, om ze op eene 

spil te kunnen steken, waarom zjj  bü het likken der  dieren 

ronddraaien, zoolang totdat er  zoo goed als niets meer  vaa 

! overblijft . . . C. . 

! Antwoorden van den heer  A. . W. van der  Vegt, r 
v. h. Waterschap Schouwen te Zierikzee. 

1. Hoeveel tiende procenten zout kunnen in drinkwater 

; voor vee voorkomen zonder nadeeligen invloed op het vee 

uit te oefenen? 

t antwoord op deze vraag is niet gemakkelijk te geven. 

Vele landbouwers — vooral in Zeeland, waar in de pol-

ders veelal brak water  voorkomt — zjjn van meening, dat 

zelfs een gering spoor  van zout nadeelig is; anderen daarente-

gen gelooven, dat 0.2, hoogstens 0.3 pet. onschadelijk is te 

achten, 0.4 pet. schijnt wel als grens te moeten worden 

aangenomen, terwjj l bjj  aanwezigheid van 0.7 pet. steeds 

nadeelige gevolgen worden ondervonden. n polders wet 

brak polderwater  worden in de weilanden steeds drinkputten 

gegraven, om het water van het vee zoo versch moge'Ü* 

te houden. — 

2. Zijn V gegevens of proefnemingen bekend, welke & 

 polders betrekkelijk het zoutgehalte zijn gedaa» 

n het waterschap Schouwen worden, sedert het stoor» 

gemaal gesticht is, geregeld waarnemingen gedaan en het 
zoutgehalte op verschillende punten van het waterschap 
geregel bepaald. t onderzoek achtte men noodzakelijk, 
omdat gevreesd werd, dat door  verlaging van het polderpeil 
het zoutgehalte zou toenemen, alsook om na te gaan of althans 
plaatselijk dit zoutgehalte niet te verminderen zoude zijn, 
door het maken van dammen en uitlaten. 

3, Zijn deze in brochures of tijdschriften verspreid of 
lot wien zoude ik mij het best, hetzij om inzage of' om een 
afschrift van resultaten van proefnemingen kunnen reenden? 

e resultaten van bovengemeld onderzoek werden iu de 
jaarverslagen van 1877 tot 1892 vau het waterschap ge-
regeld opgenomen. e ondergeteekende is bereid inzage van 
deze resultaten te geven en de proefnemingen nader toe-
telichten. 

4. Weet U mij wellicht nog eene of andere bron of iets 
bdamjrijks omtrent waarnemingen als anderszins medetedeelen? 

Uit de waarnemingen in Schouwen is gebleken, wat 
voor de hand ligt, dat de verzouting hand aan hand gaat 
met den regenval, den polderwaterstand en de verdamping. 
Over 't algemeen is bij  lagen polderstand het zoutgehalte 
in vaarten en waterleidingen zeer  groot als maximum zelfs 
3.3 pet., dat is dus zouter  dan zeewater. n regenperioden 
vermindert het tot 0.5 pet. als minimum. Voortdurende 
waai nemingen bjj  droogte hebben vooral beteekenis gehad, 
omdat men daardoor de plaatsen kon opsporen, waar de 
verzouting het grootst is en daardoor  werken konden aan-
gebracht worden, die de schaden tot een minimum terug 
konden brengen. Over 't algemeen wordt aan de Zuidzijd e 
veel hinder van kwelwater  langs de zeedijken ondervonden, 
en wordt daarom hier  voortdurend door  een watermolen eenige 
stroom onderhouden, of worden zooveel tuogeljjk bermslooten 
afgedamd of wellen omkuipt. h de meeste hinder  onder-
vindt de landbouw, doordat op sommige plaatsen midden 
in het eiland veel zoutgehalte wordt gevonden, soms te 
midden van zoetwater-bevangen. 

r  verlaging van het polderpeil is in zooverre verbe-
tering gekomen, dat bevangen met zoet water, meer  afge-
floten kunnen bljjven, zonder dat op andere plaatsen grooter 
zoutgehalte is waargenomen. A, . VV. v. n. . 

E . (*) 

Om gipsafgietsels afwaschbaar te maken bestrpt men 
* met eene oplossing van stearinezure natron in alcohol 
Tan 95 »/ 

Zoowel het gipsafgietsel als do oplossing moeten te vo-
f*n verwarmd worden, opdat de laatste tot genoegzame 
topte door het gips opgezogen worde. n zet het be-

,rÜken zoolang voort, totdat het gips niets meer  opneemt, 
«volgens laat men de voorwerpen drogen, ze zjjn dan 

bikomen bestand tegen afwassching met water en dus ge-
k van stof en dergelijk te reinigen. 

- (Wiener Bau-ind. Ztg.) 

« j * > 2 i e ook „ O n z e Bouwmaterialen"  blz. 448. 

4t* ie  worden sleehts eenmaal in dese rubriek opgenomen. 

A , 16 . 
* ' t e r < , » | n « 1-30 uur. e directie der . , spoorweg-

te w ""('pij , in bet oentraal personenstation, iu het lokaal naast 
n r 3 e . g vestibule), bestek no. 605: het 

«ellij " , n d «n onderbouw eener  draaischijf van 14.50 . mid-
r  v e " t t n i u  v » n 0 0 bestaande draaischijf van 13.55 . 
'J n met bijkomende werken voor Je looomotievenlooda, 

op het staiionsemulacenient te , begr. f 5500, bestek no. 

506: het maken, levcreu en opstellen van den bovenbouw eener 

draaischij f van 14.50 . middellij n voor de locomotieveuloods op 

bet stationsemplacement te i len. liegr. f 57U0. 

Col insvhate (Ov.) 2 uur . Namens den heer . Wijenhorst , in 

liet koffiehuis van den heer  E . J . : liet afbreken en opbouwen 

van een dubbele arbeiJerswooing op het buitengoed „ d e " 

bij  de S n i p p e Ü n g. 

. 2 uur . n liet h uis van J. C. van der t 

aan de Groenmarkt : liet nfbreken van een pakhuis aan de -

haven en het maken van een fundeermg van woningen enz. in 

2 perc. 

n aan den l (Z. ) 11 uur . e w. 'e<l. heer  A . J . 

Ot lo : de fundeeriug en verdere werken voor deu aauleg van eeu 

scheepsd war shelling. 

U t rech t . 2 uur . e architect Alb . Nijland , namens ,leu heer 

. . VVareiuor 1" , in het Gebouw voor n en Weteuschappen : 

liet bouwen eener  fabriek ter  bewerking van papier, achter de 

perceelen aan de Oude Gracht A —170. 

Vealo. 12 uur . e maatschappij  tot exploitatie van staatsspoor-

wegen, iu liet bureau van den sectie ingenieur, volgens bestek A : 

het verrichten van eeuigc herstellingen aan de gebouweu, kunst-

werken, inrichtingen en verdere werken, behooreude tot de lijnen 

t —Boxtel en Ni jmegen—Veulo, in 13 pere. 

Winschoten. 3 uur . t bestuur  van den kunstweg Winschoten— 

Beerta—Pruisclie greus, iu net hotel „ d e Nederlauden": a. het 

één ja r i g onderhoud, b. het uitvoeren van vernieuwingen en her-

stellingen aan den klinkerweg, c. ileu aanvoer  van 629 s tè re keislag, 

d. de levering van 201 s tè re keislag 

G lt t . 
. 3 nur . e architect. J . \V . , voor den beer 

A . , iu het f van : het bouwen vau dri e villa' s 

aldaar. 

k a m p e n. 10 uur . e genie, op het buree! van den hoofdopz. 

van for t i f i ca t iën . Achter de Nieuwe r no 37: 1. het eenjarig 

onderhoud van de kazerregebouwen enz. te , burr , f 4000, 

2. het eenjarig onderhoud van het gebouw vau den hoofdcuicus te 

, begr. f 2350. 

Winscho ten (Qron.) f> uur . t gemeentebestuur: het uitwendig 

verveu van het raad- en rechthuis iu die gemeente, het vernieuwen 

van grootbekleeding en het uitvoeren van eenige andere werken 

aan dat gebouw. 

G 17 . 
G o r i n c h e m. 10 uur . e genie, op het bureel Stadhuis: . het 

herstellen van bekleedingsmuren te Goriuchem, begr. f 20':0, 2. 

het herstellen van bekleedingsmuren te Woudrichein, begr. f 1000, 

3. het herstellen van de toegnngsbrug tot het fort , 

begr. f 1350, alle onder het beheer der  genie te Gorinchem. 

J a a r s v e ld (Utr. ) 2 uur . t gemeenbestuur: 1. het vergrooten 

van de openbare lagere school, 2. het leveren vau schoolineubelen. 

Wilni s (Utr. ) 6 uur . e opzichter  J. Brouwer, bij  J. van Vulpen : 

het bouwen eener  vill a te . 

Woerden. 10 uur . f en hoogheemraden van bet Groot -

Waterschap van Woerden, in het gemeeiilaudshuis : 1. herstellingen 

aan de bru g te , 2. herstellingen en verfwerk aan de 

hekken, palen en scheringen op de omringdaken en dijken , 3. 

herstellingen aan het s te Woerden, 4. herstellin-

gen aan de Woerdersluis te Spaarndam. 

G 18 . 
Breda. 11 uur. e genie, in bet koffiehuis de Beurs van Breda: 

bet herstellen van het steen- en beeldbouwwerk der  voorpoort en 
van de gevels np de binnenplaats van het hoofdgebouw der  konink -
lijk e e Academie aldaar, onder bet beheer der  genie aldaar, 
begr. f 2240. 

's-Graveuhage. 2 uur . t gemeentebestuur: het verrichten van 

buiten- en binnenverlwerken en behangwerken aan verschillende 

gemeentegebouwen ea scholen. 

, l l uur. t ministeri e van waterstaat, handel en 

nijverheid , aan het gebouw vau het prov. bestuur  : het vernieuwen 
van de walbescboeiing bij  de Sobulpbrug en het herstellen en 

verbeteren van den buitenberm eo het jaagpad langs de Amste l, 

van een gedeelte van den grooten g der  l e klasse no. 1, 

van Amsterdam tot de grensscheiding der  prov. Utrecht onder 
, met bijkomende werken. Begr f 3265. 

, 11 uur. t ministeri e van waterstaat, handel en 

nijverheid , aan het gebouw van het prov. bestuur: het vernieuwen 
der vaste bruggen uo. 14, gelegen onder de gemeente , 
en no. 19 ouder de gemeente l lpendam, behoorende tot de werken 

van het Noordhollandsch kanaal. Begr. f 12.290. 

Zie vervolg Aanbestedingen en Afloop van aanbeste-
dingen in het Bijvoegsel. 
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E . 

SPIEGELGLAS . 

3*1 S T O O J U 

en  voor  liet ori iameiiteereii  v & \ ^ ^ C ^ O ^ ^  N A A

i m < e n 

<CCP%&2^
< S ^ S ^ $ ^̂  in wit en zwart . 

(6U 

. 1 *  .ure.. 

Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt. 

- en 
. 

k van g tegen . 
 in 

) 

. S , 
(16)

Zwaar, Prima kwaliteit, zeer  gevoelig, 

rol 1 X 1 °  F 6 , ~ | 
„  O 75 X 1 0 r  . . f 4.-| 

Schrijf  en Teekenbehoeften, (56J 

t n . 

g tegen bederf. 

. S , 
, 

levert pasklaar  gekyaniseerd 
(rot - en zwam vrij ) (13) 

, Schuttingen. 

, , 
, enz. enz. 

E N 
V A N 

J.
te Andernach a/d " 

leveren sedert 1851: (8) 

l a A n d e r n a c h s c h e T r a s 

e n T r a s s t e e n, 

op e keur  verder: 

- of ; V 
N beste en goedkoop-

ste N voor  Tuinen, Terrassen, 

Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

DE LINT & , R . 
E N N". 39 N.Z., 

n van - en . 
(59) Vraag dessins ens. 

u i tmuntend fabrikaat en b i l l i j k e . (29) 

Spiege l- en , 

Cathedraal-, , Geribd-, 
 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

W , 
, , BBOE  en -

G  A 8 . 

Geslepen en andere N en 
. 

GEBOGEN S en . 

- en Patri jspoortglazen. 
(85) . 

, . 

„JOSSON & Co. 
N  f GEE 

voor  Nederland en n 

A. E. , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: ,  No. 118. 
„ , A. E. , Fokkf 

Simomstraat 74. 

VOO

E . 

S. , 

middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwailivormiii  enz. 

Engelsche en Belgische A A E . 
, , E 

en
VAN 

: t Bevan &  Sturge. 

: f &  Söhne. 

, N - ^ 
S T E E N E N. = 

3i> . 

 voor  l ig te , plafonds, enz.

i n v e r s c h i l l e n de dessins. 

E N S 

W  A T E t  A  E V 

G 2 9. 

C h e m i s c h b e r e i d e 

V E  F . 
e F is geheel gereed 

voor liet gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Z(j  is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

Staa lkaar ten en a t tes ten gaarne 
verkrijgbaar . 

, 
(11) , ij k . 

*f* Asphalt- *p 

. V splin 11-1 )akpapier. 
buitengewoon stevig, 

duurzaam en aanbevelingswaardig. 

A. W. , 
l . am n d ) 

Agenten v/>r  (50) 

.  Wormerveer. 

F A B R I E K , 

 &
P U  E  E N . 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, , Scheggen, '

, Smeltkroezen, etc. 
n in den kortst mogeljjken tyd 

voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (17) 

Gouden 
STAATS-

E 

u 1869, 

hoogste 
-

7« in den 
""ernatio -

wed-
1*

t r Öd, te 

m 1879. 

e Portland-Cement-Fabriek 
S

te A m ö n e b u r g bij  a/d . u 

van 
Verdienste 

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der Fabriek: 500.000 vaten per jaar. 

s in de voornaamste steden. 

N 
' l i l> , 

Offenbach 

 A. 

Eerste prjj s 
voor  uitmun-

tend 
fabrikaat 

i

J 
T E 

, 
is er  geheel op ingericht om 

alle soorten van -

N met den m e e s t e n 

spoed tot  zeer billijke prij-

zen te leveren. 

d aanbevoien 

voor het drukken van 

met daarbij  beboorende 

. 



152 . 13 i 1893. 

V E R F W A R E N , 
, . 

voor - en , 

, , 

en alle aanverwante artikelen. 

G,  $ Co., 
T 132, (5) 

A. : S T c 1 > A . . 

All e soorten van 

ZAGEN 

N 
vervaardigt als 

Special i teit 
slechts in de Jijuste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

t e R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( R h e i n l . ) 

N e d e r l a n d s c he V e r z i n k f a b r i e k , 
VAN DER LINI>EN & Co . -

N 

E 

Houte n of IJzeren R A A M W E R K , 
\ , 

, , , , -

N voor tropische producten. E N voor Steenovens 
en , E N speciaal ter  vervnngiii  van riet-
matten voor  steenovens, enz. in alle afmetingen en voor  alle doeleinden, opgesteld 
in  of ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enke le dagen. , ook gegolfde . 

N en N worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. E S ter  bezichtiging. 

 op aanvraag franco en gratis. (58) 
A G r E N T E V . 

d in \H'ïl. (55) 

Wt»W Vraagde geïllustreerde Prijscourant 
welke wjj  U gratis en franco toezenden. 

F. &. A. VAN OER LINDEN. -

f l.?5 per  >\ . | geheel gereed afgeleverd f t.ïO per . 

n V O O P
1 

KONIN G & BIENFAIT , Amsterdam , 

h en Chemisch k van . 
Bepaling der  breekkracht, weerstand tegen doorbuiging van 

profielijzer  en staafijzer, rails enz. 
T a r i e v e n o p a a n v r a g i s v e r i e r f b a a r . 

KQN.N .GROFSMEDERIJ, 
, E 1 > E . 

, Stoomketel- en 
. 

F 
met G lang 50 . 

Stoombooten-, Bagger-en 
8poorwegmateriaal. 

- EN . 

Zware en lichte Smeêwerken. 
A . TV  E . S , 

N EN S T A L EN , 
met c e r t i f i c a a t van s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

A. , 
T 131, , 

Venster- en Spiegelglas, 
N , 

S steeds , g 
G L A S A S S U R A N T I E . 

beter  tegen de buitenlucht bestand 
als vernis of olieverven. 

 L Y N & Co. , 
(7) . 

En . En . 

voor  Venster- en Spiegelglas 
in alle soorten. 

G e b o g en G l a s, etc. 
b i j 

H. H.WOLVEKAMP, 
. (*8) 

S p e c i a l i t e i t in h a r d g l a z e n S C H O O L B O R D E N . 

VAN 

. 
te Amsterdam 

is T 

van de t 402, 

naar de 

T
bi] de e 

L van het technisch gedeelte van " van g 13 i 1893. 

. - {Vervolg.) 

Aanbestedingen worden tlechlt eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

G 19 . 

isseu. 2 uur. e aannemer J. U. Vos Sr., op bet werk: bet 
stukadoorwerk voor de iu aautiouw zijude kazeruegeoouweu aid. 

fcluuüeruk (Z. ) ü uur. t bestuur  vau deu polder 't Beiersche, 
t e U huize van O. Spoppeleuburg: 1. bet afbreken vau t buis, 
bciïuutii i door  O. de Jong aau de Beiersche Sluis gem. Uouderuk, 
j_ bet bouweu vau eeu uieuw buis. 

Vtiraveunuge, l uur. Get ministerie van waterstaat, handel eu 
nijverheid: bet ouderhouder: vau bet rijk s postgebouw te Alkmaar, 
van deu dag der  goedkeuriug der  aanbesteding tot en met 31 

t 1896. Begr. '  5(iU. 
'a-biru f eubage. 1 uur. t ministerie van waterstaat, bandel en 

uijierüeiJ : bet onderhouden van eu bel doeu vau heistellingen aan 
bet rijk 9 post- eu telegraafgebouw te , vau deu dag der 
keuu'sgeviug van de goedkeuring der  aanbesteding tot eu met 
31 t 1896. Begr. f i>&5. 
'a-UraveuUuge. 1 uur. t miuiste.ie vun waterstaat, h..udel en nij-

verheid . bet onderhouden vau eu bet doeu van herstellingen aau het 
post- en telegraafgebouw met directeurswouing te , van 
den dag der  kennisgeving van de goedkeuriug der  aanbesteding 
tot ea uiet 31 t 18913, begr. f 730. 

's-ttruveubage. l uur. l min is tui ie van waterstaat, bandel 
en nijverheid: het onderhouden van cu bet doeu van herstellingen aan 
het pust- eu telegraal'gebouw met directeurswoning te , van den 
dag der  kennisgeving van de goedkeuring der  aanbestediug tot en 
met 31 t 1890, begr. f 55U. 
'sfciraveubage. 1 uur. t miuisterie van waterstaat, handel en 

nijverheid: bet onderhoud van cu bet doen van hersteiliugen aan het 
rijk s post- en telegraafgebouw te , vau den dag der 
kennisgeving van de goedkeuring der  aanbesteding tol. en met 31 

t 189U, begr. 1'  33U. 
's-Uraveubuge. 1 uur. Get ministerie van waterstaat, handel en 

nijierheid: bet ouderuouden van en bet doen van herstellingen aan 
het post- en telegraafgebouw met directeurswoning te Wormerveer, 
tan den dag der  kennisgeving van de goedkeuring der  aanbesteding 
tot en met 31 t 1890, begr. f 135ii. 

's-Uraveutaage. 1 uur. t ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid: hel onderhouden van en het doen van herstellingen 
aan het rijk s post. en telegraafkantoor te J muiden, van den dag 
der  kennisgeving van de goedkeuring der  aanbesteding tot en met 
31 t 1896, begr. f 726. 
's-ttruveuuugo. 1 uur. t miuisterie van waterstaat, handel 

en nijverheid: het onderhouden cu het doen van herstellingen aan 
het post- eu telegraafgebouw met directeurswoning te Zaandam, 
fan den dag der  kennisgeving van de goedkeuring der  aanbesteding 
tot en met 31 t 1896, begr. f 536. 

G 20 -.ui. 

Beusichcm (Geld.) 10 uur. Ue dijkstoel van het polderdistrict 
Baren, in het gemeentebuis te Beusichcm i bet duursteden van een 
'teeneu duiker in de e nabij  de limiet vau Culenborg, 
«»nw. 18 , 'sm. 11 uur. 

G 23 . 

k (N. Br.) 6 uur. t waterschapbestuur 's s van -
'ensteiu, aan het Wachthuis bij  J. van : het bouwen van een 
euw nachthuis aldaar. Aanw. 'snam. 2 uur. 

G 24 . 
helft, 2 uur. n van het St. Joris Gasthuis, in bet gesticht: 

P  bouwen van een hoofdgebouw mei 2 ziekenpaviljoens, 6'pavil-
joens, geneesheerswoning en meerdere gebouwen met bijbehoorende 
*«rken, ten behoeve van het krankzinnigengesticht (buitengestiebt) 
°P te richten in den klein Vrijenbuuschen polder  gemeente Vrijenbuu 

G 25 . 
. 11 uur. t ministerie van waterstaat, handel en 

J'J»erhcjii ( aan het gebouw vau het prov. bestuur: het verrichten 
, * J eenige bestratingen op den weg vau Alkmaar naar  Nieuwediep, 

e a°orni,l e tol de groote rijkswegen in de ptov. Noordbollaud. 
h>- f 1500. 

«aarleni. 11 uur. t ministerie van waterstaat, handel en 
l'erliei j  a a „  u e t gehoaw vau het prov. best.: het bouwen van 

e brugwachterwoning te Spijkerboor  (gein. Jisp), behooreude 
de werkeu vau bet Noordbollandsch kanaal, begr. f 4475. 

G 27 . 
Ut rech t . 2 uui . t ministeri e van waterstaat, handel cn nijverheid , 

aan liet prov. bestuur: het bouweu van een ijzeren draaibru g op 

sirenen onderbouw over deu gekanaliseerde!! n l 

te , iu twee perceeleu eu iu massa; begr. perc. 1. f 5425, 

perc. 2. f 5750, mass;» f 11,175. 

G 30 . 
's-Gravenhage. 12 uur . t ministerie van F inanc iën het onder-

houden eu herstellen vau het. gebouw le , waarin '.eiestigd 

zij n du kantoien vau dc hypotheken en van het kadaster, vau den 

Jug der  goedkeuring lot 31 t 18'Jfi. 

A F L O O  V A N N 
Arnhem. Uet bouwen vau eeu winkelhui s in de t aid. 

e J . C. van Worku m aldaar  voor f 7824. 

Apeldoorn. t afbreken van eeu schuur eu weder  opbouwen 

van een pakhuis. Geguiid aan P. t aldaar  voor f 3397. 

. t bouwen eener  vill a op eeu terrein gelegen anu 

de Vlietlaan hoek Eslaan aid. e J . u te Soest voor 

'  13.088. 

Enschede. t verbouwen van een perceel aan de . 

e G J . Wagelnar te r  voor  (

Geldei iiinlsen. t bouwen van een woonhuis met winkel en 
slagerij  te , Geldermalsen. Gegund aau T h . . Jansen te t 
voor f 4896. 

's-Graveuhage. t bouwen van eeu heerenhuis aan den 

Bezuideuhout aldaar. e J. . ./. e vooi f3S,S70. 

's-Gravenhage. t herstellen eu verbeteren van rijkstelegraaf -

lijue.1 tusschen Utrecht en Zwolle, alsmede van hel bijspannen 

van twee draden aau de palen tusschen Amersfoort en Zwolle. 

e W . van k te Jutphaas voor f l i 0 0 . 

Uurmeleu. t bonwen eener  hofstede met 2 hooibergen voor 

den beer 11. J . e van . Gegund aan C . A . Willemse 
te Vreeswijk voor f 8450. 

. t vernieuwen van bestratingen op den g 

van Amsterdam naar de grensscheiding der  prov. Utrecht onder 

. e C. Bos te r  voor f 1637. 

. t maken vau beplantingen iu dc duinen op het 

eiland Terschelling. e C. . r te Terschell ing voor 

f 1S87. 

. t bouwen van een l met portaal voor 

Teijler' s stichting. e s en Zn . aldaar  voor f 13,180. 

. t verbouwen van eeu perceel uo. 32 . Veerstraat. 

Gegund aau G. P- J . Becari voor f 11.899. 

. t bouwen vau eeu bazaltmuur tot vervanging van 

een gedeelte beschoeiing langs de baveu op Vlieland. e . 

r  te Terschelling voor f 5850. 

. t doeu van vernieuwingen van onderscheiden 

aard aan militair e gebouwen euz. aldaar, onder het beheer der 

geuie aldaar. e G. n aldaar  voor f 4845. 

. t vernieuwen eu herstellen vnn bruggen Bid. 
e VV. van n te s voor f 2829. 

. t maken van eeu opslagolaats, benevens het her-

stellen vau een gedeelte walbeschoeiiug te . e 

S. J . de Joug aldaar  voor 1 1U54, niet gegund. 

. 1. e uitvoerin g der  gewone o n d e r h o u d », en 

veruieuwiugswerken auu de vier  Wateringen der  polders, met bij -

levering vau de noodigc materialen, in 4 perc. e voor: 

perc. 1. J . v. d. k aldaar  voor f 33,300 ; peic. 2. dezelfde 

voor f 8765 ; perc. 3. J . de Brec te Terneuzeu voor f 10,750; 

perc. 4. J. v. d. k voor f 5350. 2. t bouwen van vij f 

nieuwe bruggen met gemetselde landhoofdeu, met al de daartoe 

gevorderde bouwstoffen en arbeidslooneu, waarvan gelegen 1 in de 

Noordwateriug en 4 in de Westwatering, in 2 perc. » 

voir : pere. 1. J . r tc Westkapelle voor f 587; prre . i. 
J . h te Wemell inge voor f 1390. 

. t verbouwen vau de perceelen Wij k A nos. 22 en 

23 gelegen aau de t te , voor  rekening van den 

heer U. Brinkma n aldaar. G c j u u d aan B. . van Vilstcren te 

Zwoll e voor f 4350. 

Willemstad. 1. Eene verving enz e C. Zonniveldt Cz. 

te Willemstad voor f 850. 2. t herstellen van bekleedings. en 

sluismuren. e N. de Vos voor  5 ° / 0 beueden bet tarief . 

Wormerveer. t bouwen van een badinrichting . Gegund aan 

A . k te Wormerveer  voor f 6420. 

Zutphen. t bouweu van 2 quarantaine stallen in de legerplaats 

bij u eu het makeu van wegen aldaar, onder  liet beheer 

der geuie aldaar. e 1). . von g te k 

voor ï 22,(150. 
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ARCHITECTUR A 
H . 

A i l v e r t e u t l é u iu dit blad kosten Tan 1—5 regels 

60 cents, iedere regel meer  10 cents. Groote letters naar 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

berekend. 

Uitgevers i 

. 

A l l e a d v e r t e n t i ën in A opgenomen 

worden r ra t i s j  geplaatst in B , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, cm. 

J . A . V A N , . 

PO  A N N  V O O -

S T E E N B O U W . 

Toevallig kwam my eerst heden Uw nummer van 31 -

ber j.l . in handen, waarin een artikeltj e over  het 

metselen van schoorsteenen in portlandcementmortel ge-

plaatst is.  scheuren van den schoorsteen der  stedelijke 

waterleiding te Schiedam dacht men aan het gebruik van 

portlandcementmortel te moeten toeschrijven. 

Ongeveer  18 jaar  geleden bouwde ik voor  „d e e 

Fabriek van Waskaarsen"  den grootsten schoorsteen die toen 

te Amsterdam bestond. j  had, bij  eene hoogte van 40 

51. boven den beganen grond, een inwendigen diameter, 

beneden van ^ 0 . en boven van -4- 2.30 . t 

5 . hooge voetstuk mat buitenwerks 5 X' ° ; bijge-

volg was in het voetstuk, op de aslijnen, de dikte van het 

metselwerk 70 , terwij l de hoeken natuurlij k zwaarder 

waren. Onder  de topbekroning was de schacht 11/2 steen 

dik. n is dikwerf verplicht, voor  fabrieken, op tijd -

stippen te bouwen, die ik, met mijne ouderwetsche ideën, 

daartoe minder  geschikt acht. Zoo werd hier  het metsel-

werk tegen eind October  aangevangen en moesten de aan-

nemers J . G &  C. J . 11 , in 40 dagen den 

schoorsteen geheel gereed opleveren. e tij d ontbrak om 

Vormsteenen te laten bakken; ook waren zij  toen minder 

in gebruik dan thans, zoodat de klinker s bekakt moesten 

Worden. 

t bestek schreef voor  den opbouw voor: s 

ui basterdtrasspecie, terwij l bij  vorst portlandcementmortel ge-

bruik t moest worden.''  Zoodra het metselwerk tot boven het 

voetstuk gevorderd was, liet ik voortdurend, dag en nacht, 

n de schoorsteen een vuurtj e stoken, om het metselwerk, 

ten minste van binnen, zooveel mogelijk te drogen. k 

vreesde nl. dat de schoorsteen anders, bij  het spoedig in 

«"ebruik nemen, barsten zou. 

Toen we, zoowat tot 20 a 25 . boven den grond 

Bevorderd waren, begon het zachtjes aan te vriezen. t 

vuur  i n fon schoorsteen liet ik wat harder  stoken, en 
e r W c r d portlandcementmortel in gebruik genomen. 

Op zekeren dag, omstreeks St. Nicolaas, werd ik, terwij l 
e t knapjes stormde, uitgenoodigd den laatsten steen te leg-

gen. Van den begane af had ik voor  gewoonte genomen, 

tweemaal daags naar  boven te klauteren, zoodat die lucht-

vaart op zich zelf my niet meer  vreemd was, doch bij  dat 

weer  was het wel noodig, zooals men zegt, den moed te 

verzamelen. En toen daarboven, onder eene sneeuwbui, op 

de vier  hoeken van den uitwendigen styger  de vlaggen 

ontrold werden en kletterden, dat ooren en zien verging, 

was ik blijd e aan de eervolle onderscheiding te hebben 

gevolg gegeven en de ladder  vast te houden om weer  af 

te dalen. 

Ongeveer  een week later  waren de ketelaanslttitjngen 

voltooid en werd de schoorsteen in gebruik genomen. g 

bleef hij  van buiten koud aanvoelen; na een kleine 14 

dagen werd hij  slechts „op de aslijnen"  warm, terwij l 

kort daarna op eene der  aslijnen eene rechtopgaande scheur 

tot ongeveer  50 ti 60 . boven het voetstuk merkbaar 

werd. Ongeveer eene week later  was de scheur  verwy'd tot 

-4- 4 . Verder  bleef de schoorsteen geheel gaaf en voor 

zoover  ik zien kan, is lii j  dat nog. 

j  dunkt, dat hieruit af te leiden valt, dat het scheuren 

van den schoorsteen te Schiedam niet moet worden toege-

schreven aan het gebruik van portlandcementspecie, doch 

waarschijnlij k aan de ongelijkmatige uitzetting van het met-

selwerk, dat niet overal gelijkt; dikte heeft. t scheuren 

heeft dau vooral plaats, als het werk spoedig in gebruik 

genomen moet worden. 

Elders moest ik een schoorsteen, die 10 jaar  geleden 

in basterdtrasspecie gebouwd was, verhoogen en verwijden. 

Aan dezen schoorsteen waren geene scheuren te herkennen ; 

trouwens hy werd eerst byna een jaar  na den bouw in 

gebruik genomen, terwyl er  jaren daarna nog steeds zeer 

zacht in gestookt werd; bovendien waren kanaal- en 

ketel-inriehtin g van dien aard, dat de gassen zeer  afge-

koeld waren, alvorens zy den schoorsteen bereikten. k liet 

de schacht geheel afbreken en van het voetstuk inwendig, 

rondom een halven steen atklooven, om daarna de schacht, 

met mindere helling, weer  op te trekken. t afklooven 

had ik niy als eene moeielyke zaak voorgesteld; hier  viel 

het erg mede; slechts van ty'd tot ty'd moest het 

breekijzer  ter  hand genomen worden; over  het algemeen 

was de binnenste laag steenen in brokken en dus met de 

hand te verwijderen, terwyl de specie als poeder  nit elkander  viel. 
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Nadat het voetstuk van binnen goed gereinigd en uitge-

wasschen was, werd het met slappe basterdcementmortel 

volgegooid en afgewassehen. e schacht werd daarna tot 

30 . hoogte boven den beganen grond opgetrokken 

van vormsïeenen in basterdcetuentmortel. Acht dagen na 

de voltooiing was de schoorsteen in gebruik en werden 

ronk en gassen van 10000 . steenkolen per  etmaal 

daarin afgevoerd. Anderhalf jaar  later  zag ik dat de schoor-

steen nog geen enkel gebrek vertoonde. 

t deze schoorsteen vroeger  niet scheurde, moet mijns 

inziens worden toegeschreven, a aan het goed uitdrogen 

alvorens hy in gebruik genomen werd, b aan het zeer 

langzaam verhitten, c aan de omstandigheid, dat voor  het 

binnenste metselwerk van het voetstuk, grootendeels halve 

steenen in zeer  weinig tras houdenden mortel zyn gebezigd. 

Ook hier  gaf het gebruiken van portlandcementmortel voor 

den herbouw geene aanleiding tot scheuren. 

Een ander  maal moest ik een rookkanaal zeer  diep 

(beneden den normeien waterstand) aanleggen, omdat daar-

boven, onder  de bestaande kap, een Green's Economise:' 

moest opgesteld worden. t hier  weer  haast by het werk 

was, behoeft niet gezegd te worden k ordonneerde dus 

voor  het metselwerk van het onderkanaal specie, bestaande 

uit gelijke deelen portlandcement en scherp zand.  en 

nacht werd met twee ploegen doorgewerkt, waarby met 

de meeste zorg toezicht gehouden werd, opdat in geen enkel 

opzicht minder  deugdzaam werk kon geleverd worden. En 

hoe was hier  het resultaat? 

A l spoedig na het in gebruik nemen, moest ik een gat 

slaan in het onderkanaal, een putje erbij  metselen en de 

buis van eene zuigpomp inbrengen om dag en nacht het 

altyd weder  opkomende en dampende grondwater  uit het 

kanaal te houden. Toen er  later  gelegenheid was het kanaal 

te iuspecteeren, vond ik het met metselwerk in een staat, 

alsof het eene aardbeving had doorstaan. r  bleek dus 

portlandcement niet bruikbaar  te zijn en toch kon ik om 

des spoeds wille niet anders handelen. 

t het gebruiken van portlandcementmortel echter  niet 

uitsluitend de oorzaak van het scheuren van het kanaal 

was, leert het volgende geval. Zekere fabriek moest in een 

polder  gebouwd worden. Er  bestond vooruitzicht, dat na 

korteren of langeren tijd . de terreinen om de fabriek ont-

poldetd en op hoogeren waterstand gebracht zouden worden. 

e ingenieur  met den bouw belast, meende  een 

middenweg te kunnen opgaan. y bracht den vloer  der  fa-

briek op gelijke hoogte met het te verwachten straat-

protiel en bouwde zy'ne rookkanalen met den bovenkant 

van den vloer  boven den bestaanden doch 30 . onder  den te 

verwachten waterstand. y schreef klinker s in sterke tras-

specie voor  en dacht hiermede de zaak gewonnen te heb-

ben. Jaren ging alles_goed, doch nauwelijks waren de fabrieks-

terreinen ontpolderd of het grondwater  drong in de kana-

len. Van toen af klaagde men voortdurend over  het 

slechte trekken van den schoorsteen. n het rookkanaal 

werd 30 . water  gepeild. 

Toen ik geroepen werd, om het ongerief te verbeteren, 

zag ik my verplicht het kanaal geheel af te breken, de 

houten kespen en vloeren, die geheel verkoold waren, te 

vernieuwen, en een nieuw kanaal te metselen, met den bo-

venkant van den vloer  10 . boven den gewonen hoogwaterstand 

k gebruikte hardgrauw in basterdtrasspecie en legde op 

den vloer  eene rollaag van klinker s in sterke trasspecie; 

de opstanden en het dek bonwde ik van hardgrauw in 

basterdtrasspecie, zorg dragende de zijwanden door  beeren 

voldoende te ondersteunen. e kanalen zijn thans nog in 

goeden toestand. 

lo. Tegen zeer  groote hitte is geen enkele soort metselwerk 

op den duur  bestand. 

2o. Voor  metselwerk, dat direct aan hitte en vlammen 

blootgesteld wordt, is het gebruiken van vuurvaste steenen 

en vnurklei aan te bevelen. 

3o. t is wcnscheljjk, het benedendeel van den schoor-

steen inwendig tot minstens een paar . hoogte te be-

kleeden met vuurvaste steenen in vuurklei ; zoo mogelyk 

moet dezen bekleeding vri j  zyn van den eigentlyken schoor-

steen. s om der  kosten will e het gebruiken van vuurvaste 

steenen niet mogelyk, dan is toch in elk geval een losse 

schildmuur  vstootblok voor  de grootste hitte) aan te bevelen. 

4o. - en ketelbemetseliugen kunnen in magere 

trasspecie worden uitgevoerd, vooral als het metselwerk 

ruimschoots den ty'd heeft om uit te drogen alvoren de 

vuren aangelegd worden. 

5o. Vtfor  den bovenbouw van schoorsteenen geef ik beslist 

de voorkeur  aan cementmortel boven trasspecie. t 

gebruiken van dezen mortel is  wanneer  de 

schoorsteen met binnensteiger  gebouwd wordt. 
. J. . 

Amsterdam, 14 t '93. 

E N . 

n het nummer van 1 Apri l j . l . komen omtrent bovenge-

noemd onderwerp een paar  vragen voor, waarop ik my ver-

oorloof het navolgend te antwoorden: 

e vraag: Of door  lengte van ty'd en druk gebruik het 

koolstofgehalte (C) uit het staal gaat, is reeds terecht ont-

kennend beantwoord. e koolstof is chemisch gebonden; 

scheikundige onderzoekingen hebben dan ook bewezen, dat 

staal, voor- en na het gebruik — natuurlij k geen vunrbe-

werking meer  ondergaan hebbende — hetzelfde gehalte 

bezat, dus geene verandering had ondergaan. r  het gebruik, 

schokken, trillingen , enz. treden daarin echter  physiscbe 

veranderingen op, welke eene wijziging in de rangschikking 

der moleculen veroorzaken en eene aanvankelijk vezelige breuk 

in eene korrelige doen overgaan. 

e vraag: „O f het koolstofgehalte in Bessemer- of -

Siemens-staal invloed op den pry's uitoefent, dient echter 

bevestigend te worden beantwoord. 

n harder  staal speelt niet alleen de koolstof, maar  ook 

het mangaan- en silicium- en vooral het phosphorgehalte 

eene rol , welke grondstoffen meer  of minder  er  toe bijdragen 

om de vervaardigingskosten te verhoogen. 
Ook nog andere omstandigheden dragen tot dit laatste bn. 

r  staal wordt in den regel by hoogere temperatunr 

dan zachter  staal bereid — in den convertor  of in den 

s oven. 

Eene hoogere temperatuur  vordert meer  kolen en oefent 

tevens op de ovens een meer  vernietigenden invloed uit. 

t proces duurt iets langer; in dezelfde mate sty'gen ook 

arbeidsloonen en alle overige kosten van bereiding. 

Nemen wy' nu b. v. staalknuppels — 2 . lange staven 

tot het trekken vau telegraafdraad — met 0.1 koolstof-

gehalte  basis voor  den grondprij s aan, dan is het 

gebruikelij k bij  een verlangd hooger  koolstofgehalte ook een 

iets hooger  pry's te bedingen, zonder  dat echter  deze prij s 

met ieder  stygt, of daalt. 

Goed gereedschapstaai werd door  my reeds besproken in 

Be Ambachtsman no. 50 en 51, jaarg. . l 

(max. inhoud van een kroes 30 ) met het product uit 

den convertor  (max. inhoud 15 ton) of uit den Siemens-

n oven (max. inhoud 12 ton) in één adem te noemen 

gaat niet op. n het laatstgenoemde n" . zijn ook eenige 

proeven met verschillende soorten van vijlen besproken 

(Zie ook no. 12 jaarg. , waaruit vergelijkingen omtrent 

den aaukoopsprijs werden opgesteld. Goed gereepschapstaal is 

echter  duurder  dan t 60.— . 

Zeer  juist is echter  het slot: „Staal kan men alleen in 

het gebruik leeren kennen en waardeeren." r  waarom 

wordt by bestelling aan fabrikanten ot agenten de eisch 

niet gesteld, dat door  neutrale personen, zoo veel mogelyk op 

de plaats van vervaardiging, het proces gevolgd en proeven 

met het product genomen moeten worden? 

Eene e firm a bv.:  &  Co. te n by 

f belast my nu en dan met de keuring, in hare 

omgeving, van de vele voor  haar  beuoodigde ketelplaten, terwy'1 

in , zoo het al niet algemeen gebruikelijk is, dan toch 

veel voorkomt, dat de y'zerhaudelaar  eenvoudig den fabrikant 

eeu attest of een beproevingstaat laat overleggen, dat het 

product . . . uitmuntend is. r  is hy dus rechter  in zyn 

eigen zaak. 

k ben in het bezit van dergelyke curieuse verklaringen, 

waarin van de sterkte wordt gesproken, zoo en zooveel 

, doch uitrekking , phosphor- en zwavelgehalte, over  het 

hoofd worden gezien. (Zie brug u Amb11., jaarg. 

 No. 33). 

Op het koopmanskantoor  moge eene dergelijke verklarin g 

t die cyfers verbazing wekken, in de werkplaats is dit dito 

d'to, inaar  niet inet het attest, maar  met het materiaal. 

Een party Engelsche platen en hoekijzers waren, behoorlyk 

verwarmd, nauwelijks te buigen en te zetten, trots het 

attest; met kunst- en vliegwerk werd het materiaal verwerkt, 

zoodat dan ook de ervaren meester  en de handige vuurwerker , 
mU het werk toonende, zich de uitspraak: „maar 't is 

'och een raar  rommeltje" , niet konden onthouden. 

 a. d.  10 Apri l 1893. 

J . . . 

N VA N . 

n - een vlugschrift van den r Verein fnr 
8B»Pfkesselbetrieb"  beveelt de heer  C. O de volgende 

wyze van werken aan voor  het afkoelen van stoomketels in 
gevallen van haast. 

Nadat het vuur  uitgebrand en de rooster  opgeruimd is, 

wordt de nog in den ketel voorhanden stoom geheel afge-

laten, terwij l het water  in den ketel blijf t staan. e schoor-

steenschnif blijf t open. Wanneer  er  andere ketels in ge-

brui k zyn, waarvan de trek door  het openstaan van een 

der schuiven te zeer  ly'dt , dan laat men deze slechts zoo-

ver  open, als juist genoeg is om een afkoelenden lucht-

stroom door  de kanalen te doen strijken ; dan wordt dadelijk 

de asch uit die kanalen weggeruimd. 

r  het voornamelijk de asch en het metselwerk zyn, 

die als slechte warmtegeleiders de warmte vasthouden en 

de afkoeling van het geheel vertragen, dienen alle maat-

regelen in de eerste plaats op de afkoeling van deze beide 

gericht te zyn; de ijzeren wand van den ketel wordt als 

goede warmtegeleider  dan van zelf kond. n moet daarom 

niet, zooals by'na overal geschiedt, koud water  ter  afkoeling 

in den ketel aanvoeren, maar  het moet in de trekkanalen, 

vlampijpen, enz. ingespoten worden. r  verdampt het 

water  en onttrekt op zeer  werkzame wyze de warmte aan 

zyne omgeving; de gevormde stoom trekt door  de openstaande 

ï'ookschuit in den schoorsteen weg. Tegelijkertij d wordt het 

stof der  asch erdoor  gebltischt en aschopruimen tot een 

dragelyk werk gemaakt. 

t men voor  het inspuiten van het water  in de trek-

kanalen geene door  een der  andere ketels gedreven voe-

dingspomp noch hydraulischen druk uit een hooger  geplaats-

ten waterbak, noch ook eene brandspuit ter  zijner  beschikking, 

dan kan men eene slang met mondstuk aansluiten aan de 

afblaaskraan van den ketel, om zoodoende ketelwater  in de 

kanalen te spuiten, voordat de stoom uit den ketel wordt 

afgelaten. e laatste manier  is ontegenzeggelijk de minst 

verkieslijke, doordien heet water  minder  afkoelt dan kond 

en bovendien omdat er  eene zekere mate van voorzichtigheid 

hy vereischt wordt. 

Spuit men het water  op de oppervlakte der  asch, dan 

blyft het in den eersten tyd erop staan eu verloopen er 

dikwyl s verscheiden uren eer  het in de aschlaag geheel 

is doorgedrongen. n moet daarom niet wachten totdat de 

asch door  en door  nat is, maar, na het oppervlakkig af-

koelen van het metselwerk en fle asch, beginnen met het 

wegruimen van laatstgenoemde, daarbij  voortgaande met het 

inspuiten van water  in zoodanige hoeveelheid, dat ten slotte 

al het stof doornat is. Al is de asch daardoor  nog niet 

volkomen uitgebluscht, toch zal zy genoeg warmte verloren 

hebben om zonder  bezwaar  verwijderd te kunnen worden. 

t bezwaar  dat by het inspuiten van koud water  in 

de trekkanalen ook de heete ketelwanden hier  en daar 

erdoor  getroffen worden, vervalt door, zooals biervoren 

aangegeven werd, het water  voorloopig niet uit den ketel 

te verwijderen. Veeleer  verdient het aanbeveling ook de 

ketelwanden wel degelijk mede te bespuiten met koud water, 

omdat men daardoor  het afkrabben van het roet voor  de 

arbeiders gemakkelijker  maakt, daar  het stuiven daarbij 

komt te vervallen. 

n wordt het metselwerk genoegzaam afgekoeld 
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en kan men, zoodia de trekkanalen zijn schoongemaakt, be-

ginnen met het at'  laten loopen van bet water  uit den ketel; 

het verdient aanbeveling dan tegelijkertij d het bovenmangat 

open te maken. Nadat het water  afgeloopen is, apene men 

ook het onderste mangat en late den ketel dan nog eenige 

uren staan. 

Op deze wjjze kunnen de arbeiders zes tot acht uren 

na het buiten dienst stellen van den ketel het werk daar-

binnen in aanvangen, zonder  lastige warmte te bespeuren. 

Wi l men b. v. gaarne op een zondag den ketel schoonma-

ken, dan verrichte men de niervoren beschreven voorbe-

reidende werkzaamheden, met inbegrip van het open maken 

der mangaten, na het sluiten van den gewonen werktijd ; 

alsdan kan men 's zondagsmorgens vroeg zonder  bezwaar 

met de inwendige werkzaamheden beginnen. 

r  door  het voorhanden hebben van een boven- en onder-

mangat de luchting en afkoeling van den ketel werkelijk 

bespoedigd wordt, is het aanbevelenswaard bij  een nieuwen 

ketel van den aanvang af twee dier  gaten te doen aan-

brengen. Bij  oude ketels met slechts één mangat sluite men, 

om de luchting te bevorderen, dit mangat met een houten 

deksel zooveel mogelijk luchtdicht af; in dat houten deksel 

brenge men twee ronde gaten van ongeveer  18 . middel-

lij n aan. r  een der  beide gaten steke men eene daarin 

passende plaatijzeren pijp, die tot aan het meest verwij -

derde punt van den bodem reikt . 

t andere gat brenge men op gelijke wijze in gemeen-

schap met den schoorsteen. Zoodoende zuigt de schoorsteen 

alle warme, vochtige lncht uit den ketel op en koude daarin 

wat ten minste evengoed lucht als twee mangaten. 

Ten slotte moet er  nog op aangedrongen worden, dat 

gedurende den tijd , waarin men het metselwerk liefst zoo 

snel mogelijk laat afkoelen, niet alle toegangsopeningen tot 

het inwendige daarvan moeten opengezet worden; integen-

deel liefst eerst de schoorsteenscheif alleen en eerst nadat 

de afkoeling ver  genoeg is gevorderd, de andere opening, 

voor  zoover  dat over  het geheel noodig is, om den toegang 

ertoe vri j  te maken. 

N EN . 

. J. te Geneinniden. Bij het sausen van bepleisterde 

buitenmuren, door het afgeven en geringe duurzaamheid 

weinig voldaan, zou ik zoo mogelijk gaarne een goed recept 

zien opgeven? 

Voor het sausen van pleisterwerk gaat m. i. niets boven 

eenvoudige witkalk, d. i. vette kalk, met water  tot kalk-

melk aangeroerd. Voor  de kleur  kan men er  naar  verkiezing 

des noods een weinig van de eene of andere verfstof, die 

niet door  kalk word aangetast, doorheenroeren. 

t verharden van het witsel berust namelijk geheel en 

al op scheikundige werking: verbinding met het koolzuur 

nit de lucht tot koolzure kalk. t andere sausen, b. V. 

van Portland-cement, kijjg t men in den regel onaanzienlijk 

en onhoudbaar  werk, doordien elk cementdeeltje op zich 

zelf reeds in den sauspot versteent, zoodat op den muur 

geen onderlinge samenhang ontstaan kan. 

t eenige, waar iets voor  te zeggen zou kunnen zijn, 

is het gebrnik van karnemelk in plaats van water  bjj  het 

witten, omdat ook daarbij  duurzame en vaste scheikundige 

verbindingen gevormd worden (tusschen kaasstof en kalk) 

p berusten ook de zoogenaamde caseïne-verven. n 

de Ambachtsman^ Jaarg.  No. 51 besproken.) 

Geenszins aan te bevelen zjjn de waterverven, die tegen-

woordig onder  verschillende schoonklinkende woorden namen 

verkocht worden. Van sommige is het bindmiddel lijmachtig ; 

andere zijn emulsion van zeep en waterglas; op alle is de 

regel van toepassing, dat wat in water  oplosbaar  is ook 

met water  kan weggespoeld worden. 

Strik t genomen is deze regel ook van toepassing op de 

werkelijk e waterglas- of silicaat verven, doch in dit geval 

is de oplosbaarheid niet zoodanig, dat de verf voor  buiten-

werk afgekeurd zou moeten worden. n met water-

glaswert moet men weten oin te gaan; mist men de noodige 

ervaring in dit werk, dan komt er  niet veel van terecht. 

v. . . 

N VATEN . 

t vervaardigen van papieren vaten voor  vloeistoffen 

mislukte meestal daardoor, dat men ze niet op den duur 

water- en oliedicht en onaantastbaar  voor  vloeistoffen 

van verschillende soort kon maken. Alleen die fabrieken 

ervan hebben zich kunnen staande houden, welke zich 

tot het maken van vaten voor  droge materialen zooals kruit , 

cement, meel, enz: hebben beperkt. e „Universal Barrel 

Company,"  Boxmoor, s in Engeland, maakt de vaten op 

de volgende manier. Voor  het "maken van den cylinderwand 

dient eene gewone papmachine. Alleen is de formaatwals ver-

vangen door  eene wals, die men kan vernauwen en ver-

wijden. Wanneer  zich om deze wals zooveel papier  heelt 

afgezet, dat de verlangde wanddikte bereikt is, wordt de 

wals met het papier  erop uitgelicht en zooveel naar  binnen 

vernauwd, dat men den gevormden papieren cylinder  in zjjn 

geheel ervan kan afschuiven. Om vaten met een buik te 

maken, wordt in den papieren cylinder  een zak van caout-

chouc gestoken en door  het opblazen daarvan de gewenschte 

verwijdin g verkregen. Na het drogen van den papieren cy-

linder  wordt de bodem op verschi kende manier  ingezet. n 

kan met de machine 300 vaten per  etmaal maken. Zij 

werkt nu reeds vier  jaren. r  zij  buitendien ook voor 

het maken van bordpapier  wordt gebruikt, schijnt er  niet 

genoeg afzet voor  300 stuks per  dag te zjjn . 

e voornaamste reden, waarom de papieren vaten tot 

nog toe niet meer  bijval hebben gevonden, zal wel zi)11 

dat zjj  duurder  zjjn dan de houten en deze dus niet kunnen 

verdringen  is ook licht te begrijpen, dat men uit ra* 

hout goedkooper  vaten kan maken, dan door  het hout eerst 

langs een omweg in papier  te veranderen en vervolgens 

weer  in iets, dat op hout gelijkt . Toch kan het voor deel 

van grootere lichtheid en sterkte oorzaak zijn, dat in vele 

gevallen de papieren vaten, niettegenstaande den hoogeren 

prjjs , toch boven de houten worden verkozen. , om 

een betrekkelijk gering succes te bereiken, moeten de vaten 

in groote hoeveelheid op eenvoudige, niet kostbare manW 

gemaakt knnnen worden. (Papter  Ztg-) 

 slechts eenmaal in deie rubriek opgenomen, 
G 83 . 

e (Fr. ) . gemeentebestuur  van : 

ju gewone onderhouds- en verfwerken aan de diverse gemeente-

.bouwen en bruggen in de onderscheidene dorpen der  gemeente 

psuiuiimdeel, ged. bet jaar  1893; bestek ter  inzage ten ge-

o c e nte lmizc. 

G 28 . 

Amsterdam. 12 uur . t gemeentebestuur: 1. bet lerrichte u 
, , n buitcn-verfwerk aan, zoomede van binnen verf- en beliangwerk 
jn eeniee gemeeutegebouwen: 2. bet verrichten van eenige herstel-
lingen en vernieuwingen aan, benevens het onderhouden gedurende 
|,et jaar  1893 van: de hü i zeu, torens, poorten enz.: de gebouwen 
j en neboeve van her. onderwijl , van de politie, brandweer  eu die 
op de algemeene begraafplaatsen. 

Apeldoorn. 12 uur . t gemeentebestuur: 1. het maken van 
tvee nieuwe schoollokalen met bijkomende werkzaamheden aan school 
no. 2. i 2. het leveren en verplaatsen van n 

e n z . alles in en ten behoeve van bovengenoemde school; 3. het 
afbreken en weder  opbouwen van een brandspuithuisj e met bijko -
mende werkzaamheden aan de . 

Beesterzwnug (Fr. ) 11 uur . t gemeentebestuur  vnn Opsterlaud: 
het maken van een ijzeren draaibru g over  de vaart, tc Jubbega. 

Fjjnaai t (N. ) 3 uur . e bouwkundige A . NijhofF , ten kofEehuize 
van . de Wed. . van : het bouwen vau een landbouweis-
wonius?, keet en schuur, op het terrein vnn de afgebrande hofstede 
aan den Boeiendijk gemeente Fijuaai t in buur  bij  A . de Wi t . 

(iiiutii m (Fr. ) n der  hervormde gemeente van t.outuin 
enSwichum: 1. bet bouwen van eene cousisloiiekamer met Conciër-
gewoning; 2. liet bouwen van eene stalling voor  paarden in 1 perc. 

. 11 uur . t gemeentebestuur: bet aan- eu 
verhouweu van de school no. 4 te . 

. 12 uur e architecten C. . Posthumus s en 
F. baitsma r te Amsterdam, iu het diaconiehuis aan dc -
paterslaa i 10: liet maken van een gebouw voor  k l n s s e p « t i c n t en 
aan liet diaconessenhuis aldaar  en bet verrichten van verschillende 
werken aau de bestaande gebouwen enz. 

. e lieer  l ' . Smit J r . : bet bouwen van een fabriek , 
ketelmakerij , gieterij  en administratiegebouw, alsmede woonhuis en 
twee blokken wouingei, beschoeiingen en diverse werkeu alles op 
het in exploitatie zijnde terrein op den linkeroever  der  rivie r  de 
Nieuwe , gein. l.lselmcnde 

Utrecht . 2 uur . e maatschappij  tot exp). vau staatsspoorwegen, 
»an Centraalbureau bij  de e : bestek no. G19: het 
maken van eene overkapping op het station ; begr. f380.00|). 

Teghcl (N. 15.) 12 uur . t gemeentebestuur: bet afbreken 
der bestaande eu het bouwen eeuer  niewe bru g met steenen lnad-
boofden en ijzeren bovenbouw, over  de rivie r  de A a . 

G 24 . 

Eexta (Gron.) 5 uur . e lieer  1'. , in bet logement 

'an F. rloeu: 1. het bouwen vau een heerenhuis aan deu Stntions-

* eg e Eexta; 2. het albreken van de bestaande en het weder 

opbouwen van een nieuwe schuur  aldaar. 

G 25 . 

. 2 uur . t gemeentebestuur: het rioleeren van 
'co gedeelte van den Stationsweg. 

n ) 3 uur . t . . Parochiaal r  ten 
ketberge van G . . Gul ikers : bet bouwen van een toren en het 
'Wtrooten der  kerk . 

. 10 uur . t prov. bestuur, in de Abd i j : bet uit -
'oeren van buitengewone werken aan deu Steiger  te Zijpe , bilj . 
'»«  voor  24 , nam. 3 uur . 

aymegen. 2 uur . e maatschappij  tot exploitatie van staats* 
'Poorwe^en, aan het bureau van den sectie-ingenieur  Smetiusstraat 

: bestek no. A : bet verrichten van eenige herstellingen aau de 
PoouW ( . n | kunstwerken, inrichtinge n eu verdere werken beboorende 
j?' de lijnen Ti lburg—Nijmegen , Arnhem—Nijmegen, Utrecht— 

'Werinnlseu, Utrecht—Emmeri k en Ede—-Wageningen iu 23 perc. 
*at  a n > *  ^  u u r '  gemeentebestuur: het verven van den 

ket ' r »'° r ' ' n '  m e '  a '  ^ e ' j  beboorende gebouwen enz., alsmede 
» "  V a a " ^ " ' temgen , bruggen, palen, den kolensteiger  enz. 

drinl r  B t i l " " ( ' e e n gelegen op eo rondom bet terrei n der  gemeente-

'fV'erleiding . 
hoofd ' 2 U u r '  ^ e ' e : °P o e t hureel ten huize van den 
t u

 nl"-iclite r  van fo r t i f i ca t iën : bet eenjarig onderhoud van de 
j « . j r B c t i ' , ! b o u w en enz. te Venlo. Begr. f 6500, oouer  het beheer  der 
* * " e l « Nijmegen. 

V i i l . i n . 26 . 

' s -G rave i l hnge. 1 uur . t ministeri e van waterstaat, handel 
en nijverheid : het onderhouden van bet post. en telegraafgebouw 
te Winschoten, van den dng der  kecnis.eving van de goedkeuring 
der aanbesteding, tot en met 31 t 1890 Be . r. f 875. 

' s -Graveu l iage. 1 uur . t ministeri e van waterstaat, handel 
cn nijverheid : het onderhouden van het rijkspostgebouw te Sneek, 
van den dng der  kennisgeving vau de goedkeuring der  uaubestcJiiig 
tot eu met 31 t 1890. Bear, f 658. 

' s -G ravenhage. 1 uur . t ministeri e van waterstaat, handel 
en nijverheid : bei onderhouden van bet post- en w 
te A lme lo, van den dag der  kennisgeving van de goedkeuring der 
aanbes'edisg to1 eu met 31 t 1890. Begr. f 745. 

' s -Gravenhage. 1 uur . t ministeri e van waterstaat, handel 
eu nijverheid : bet onderhouden van het rijks-post - en telegraafsre-
bouw te , van den dag der  kennisgeving van de goed-
keurin g dei- aanbesteding lot en met 31 . 1 890. Begr. f 11 25. 

' s - l j r i i veuhage . 1 uur . . ministeri e van waterstaat, handel 
eu nijverheid : het onderhoudeu van het post- en telegraafgebouw 
te , van den dag der  kennisgeving van de goedkeuring 
der aanbesteding tot en met 31 . 1891. Begr. f 760. 

' s -Graveuhage. 1 uur . t ministeri e van waterstaat, handel 
en nijverheid : het onderbonden van het, rijkspostgebouw te Gro-
ningen, vau deu dag der  ken> isgeviug van de goedkeuring der 
aanbesteding tol en niet 31 t 1890. Begr. f 1400. 

' s -Oruve i i l iage. 1 uur . t ministeri e vnn waterstaat, handel 
en nijverheid i hel onderhouden vim hel post- en telegraafgebouw 
te Zwolle, van deu dag der  kennisgeving van de goedkeuring der 
aanbesteding tot. en met 31 t 1896. Begr. f 1500. 

. 1.30 nur . t gemeentebestuur: het vergrooten 
va»i de lagere .*  op de ilree. 

. e architect G . W i g g e ü r . k l i u i z e n , voor  de firma  Jeckel 
en Go .: liet bouwen van een Teenderij  met aangrenzende flesscheu-
loo l»eii op liet terrein van htwine glasfabrieken. 

G 27 . 
F r i ezenveen (Ov.) 1 uur . e architect J . van der  Goot te 

lleneelo, ten huize van de wed. d : het bouwen eeuer  stoom-
zuivelfabriek te Friezenveen, op cen terrein aan den grintweg, 
nabij  bet dorp. 

Soest (Utr. ) 12 uur . e architect G . ten e W z. te , 
in het koffiehuis de : het bouwen vau een woonhuis 
met koetsbuis, voor  den weled. geb. heer  docter  J . Batenburg. 

Z u t p h e n . 2 uur . e maatschappij  tot exploitatie van stadsspoor-
wegen, aan het bnre.au van den sectie-ingenieur: het doen van 
onderhoudswerk op de lijnen Arnhem—Zwolle , Zutphen—Gror.a u 
eu Zwol le—Almelo, ged. JS93, iu  perceelen. 

G 80 . 
B o x t e l . t gemeentebestuur: bet maken vau keibestrntiugen 

en trottoir s met daarmede in verband staande werken. 
U t r e c h t . 2 uur . e maatschappij  tot exploitatie van staatsspoor-

wegen, aan bet centraalbureau bij  Je e , bestek no. 
005 : bet Joen van eene uitbreidin g aau de douane loods en eenige 
div . werken op liet station . . f 10,300. 

G 9 . 
' s -Gravenhage. 1 uur . t ministeri e van waterstaat, handel en 

nijverheid : het bouweu van een post- en telegraafkantoor  met 
directeurswoning 'e ; begr. f , aanw. 2 Juni , nam. 
1 uur . 

Z w o l l e . 12 uur . t ministeri e van waterstaat, handel eu nijver -
heid, aan bet gebouw van bet prov. bestuur: het vernieuwen van de 
bru g over  de l in den weg vau Oldeuzaal naar -
kamp, beboorende tot de groote n iu de prov. Overijssel, 
begr. f 7355, aanw. 2 J u n i , 'smorg.  uur . 

G 15 . 
. 11 uur . t ministeri e van waterstaat, handel cn ni j -

verheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: bet maken van 
een verkeumerk of kaap, tevens dienende tot toevluchtsoord voor 
schipbreukelingen op de Noorderhaaks, geu. „ O n r u s t "  - begr. 
f 2700, aanw. 8 J u n i . 

G 16 . 
' » . 10.30 uur . t ministeri e vau waterstaat, 

handel en nijverheid , aan het locaal van bet prov. bestuur: het 
vernieuwen van den bovenbouw cn uitvoeren van eenige bijkomende 
werken aan de bru g over  de Watermolenbeek te , in den 

g van Princeubage naar  het Tholensche veer; begr. f 1050, 
aanw. 9 Juni , nam. 12 uur . 

Z w o l l e . 12 uur . t ministeri e van waterstaat, handel en nijverheid , 
aau het gebouw van het prov. bestuur: het maken van eenige 
vakken nieuwe klinkerbestratin g op den weg Zwolle—Friescbe grens, 
perc. 4 der  groote en andere n in de prov. Overijssel; 
begr. f 1800, aanw. 9 Juni . 

http://bnre.au
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Z w o l l e , 12 uur . t miuisterie vau waterstaat, handel eu  ij -
verheid, aan het lokaal vau het prov. bestuur: het uitvoeren van 

n nan de haven- sluis, en andere werken van het 
p in de prov. Overijssel. Uegr. f 3600. 

A F L O O  V A N . 
A m s t e r d a m. t wijzizen der  spoorinrijhtiug , het mitken van 

een verhoogd perron inet ijzeren overkapping en bijkomends werken 
op bel station m iu 2 pereeclen. e 11. VVieulio.en 
te Schiedam perc. 1. voor f 2 Ü 5 2 5, peic. 2. voor 1 177';0. a 
voor f 43030. 

A m s t e r d a m, l iet bouwen van 7 buizeu aan de 2e o de 
Groot- , van - en . e J . J . 
Strasser  aldaar  voor f 37.4S0. 

As ten. t bouwen eener  scbool in die gemeente. e Ï . 
s te e voor f , gegund. 

B e e t s t e r i i r a a g. l t bouwen \un : a. een steeneu schutsluis, 
0. eene sluismeesterswouing, e. een draaibrug , d. een gebouw voor 
stoomgemaal, e. een kolenloods, f. een machinist-en , 
g. een bergplaats, li . het verriclite u van bijbehoorende grondwerken. 

e C. Schicre te "oornberuun i voor f 51,505, 2. bet leggen 
van 9100 . bedijkin g eu liet bouwen van 4 vaste bruggeu enz. 

e . de Vrie s te r  voor f 40,470 en voor  massa, 
C. Scbiere voor f 84.850. 

, t doen van herstellingen en verzieningen van onder-
scheiden aard aan militair e gebouvier te Brei>a. e \ \ . J . 
Slechtriem voor f 2888. l leveren van kazernemeubeleu te Breda. 

e (5. vau der  Velden voor f 874. t verlengen van den 
kleinen stal bij  de . . A . te Breda. e T h . s voor 
f 1493. t bouwen van een keukeu en ziekenstal bij  de . . A . 
te Breda. e J . l voor f 2202, allen aldaar. 

B r e d a. 1. r  eenjarig onderhoud vau de kazemegebouwen aldaar. 
e Ant . Oielen aldaar  voor f 9446, 2, bet eenjarig onderhoud 

van de e e aeademie aldaar. e A . P. l 
voor f 5445, 3. eene buitenverving van kazemegebouwen aldaar. 

e A . \V . n aldaar  voor f 992, 4. eene buitenverving 
van de gebouwen vau de e e academie aldaar. 

e A . VV. u aldaar  voor f 1079, alles onder  beheer 
der genie aldaar. 

U o l s w a n l. t vernieuwen van de vaste loopbrug over de 
n aart met eeu gedeelte welbeselioeiing. e . B. 

de Jong eu . 'Flapper te Bolsward voor 1585, gegund. 
 (bij  Uehlcn). t bouwen van den watertoren te 

Tvviekel bij n met ketelgebouw, schoorsteen en woning voor 
deu machinist, oadcr  bijlcverin g der  benoodigde materialen, uitge-
zouderi de machines, de buisleidingen en het ijzeren reservoir. 
Gegund san E . Schuiten en Zn . en . Westenberg te Almelo 
voor t'  47.99S. 

. t bouwen vnn een woonhuis voor den beer J . 
liamnndt en een woonhuis voor het mitsdepnrtement te n en 

met pastorie en toren. e 

. e voor  perc. 1 , 2. en 3. Thuuisseu te Num. 
voor f 8990, f 7900 en 16724. '  J ge i> 

's- t i ravcubuge. t onderhoud van het post- en telegraafgebo 
te . e . . Gerder te t voor f 1567 * 

's -Gravenhnge. t verplaatsen van het gebouw der  hulpschó
van een terrein aan het zieken, naar eer. gemeente-terrein a „ n J' 
Gaslaan. e F . t aldaar  voor f 3500. 

's-bravenbage. t onderhouden van en bet doen van eetii,*, 
herstellingen aau gebouwen beboorende tot het huis, bew( ) l ,m i j  °* 
den Commissaris der , ged. 2 jaar . e Vt' ' 
alduar  voor f 1890.  a 

( « o o r . t bouwen van een kerk 
A . g te Goor vooi f 45.430. 

' s -Uer togeubosob. t uitvoeren van verbeteringen aan de 
rijkswe g van P r i u s e n h » gc naar het Tholeiische veer  onder dè 
gemeenten Et len, n en l c a. e . n 
te Princeuhage voor f 4635. 

. t verbouwen van een woonhuis en het houwen 
van een wasebbuisje. e W . r te Sliedrecbt voor f 3517, 

. t vernieuwen van de vaste bruggeu over de 
t nahij , over de l nabij , 0 , e r 

de Nieuwe Wetering bezuiden Akkrum . e J . en . v. d 
n te Buitenpost voor f 7782. 

. e uitvoering der  leve rau t i ën aan de 4 wateringen 
van den polder, in 4 perceeleu. e voor de Noordwnleririt r 
J . v. d. k te g voor f 33.300. Oostwatering, C. de 
Wild e A z. te c voor f 8724. Zuidwaiering , J . v7d. k 
voor f 10.000. Westwatewng, dezelfde voor f 5350. 

. t driejari g ondtrhoud vau de uitwaterings\v»rk.en 
beboorende tot het kanaal vau Neuzen in Zeeland, onder  beheer  der 
genie te Bergen op Zoon. e A . Tboleus Ui. aldaar 
voor  2600. 

N ieuvter -An is te l . t verrichten der  werken ten behoeve van 
dc uilbieidin g der  openbare school aan de Willemsuarkstrant . 

e G . J . ter  Braak te Nieuwer  Amstel voor f 5789. 

Opl ieu ier t . 1. t verbouwen der  openbare scbool aldaar, met 
bijbehoorende werken. e A . de Bont en . W . backers te 

l voor f 2000, 2. bet leveren en herstellen van schoolmen-
beien. e .1. F . Udo te Tiel voor  1' 265 en , G. van 

l Az. te Ophemert voor  f2977. 

. t bouwen vau eene stoomzuivel- en meelfabriek te 
. Geguud aan O. . a k voor  f7870. 

. t maken van een roofdierengebouw. e J. . 
Stelwagen aldaar  voor f 78,640. 

S tadskanaa l. t leggen en leveren van eene draaibru g voor 
de heeren G. , k en Boekhout. Geguud aan A. 
Beeseman aldaar  voor f 313.00. 

U t r e c h t . t vernieuwen van schotbalken bij  het fort de Gagel 
en iu het fort Vossegat. laagste A . de Groot. Czn. te m 
voor f 978. 

U t r e c h t . t bouwen van een ambachtschool met directeurswoning. 
e W . A . G . .lansen aldaar  voor f 58746. 

. 

 E  E J N . 

, Stoomketel- en 
. 

S TOUW F 
met G lang 50 . 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

- EN . 

Zware en lichte Smeewerken. 
, 

N EN S T A L EN , 
met c e r t i f i c a a t van s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

Spiege l- en , 

Cathedraal-, , Geribd-, 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

W , 

, , BBOE  en -

G  A S . 

Geslepen en andere N en 
. 

GEBOGEN S en . 
- en Patrijspoortglazen. 

(25) . 

, . 

E 

N W » 
Van de l & Wickop, 

, 

' I r a ï i l S u l ZANDSTEEN, 
volkomen gelijk aan Natuursteen en 

uitsluitend door  steenhouwers bewerkt. 

n voorraad: 

, NEUTEN, -
TEN , , G O O T S T E E N ^ , 

, BA , 
N voor  scheidingen en hek** * 

, enz. 
Fabriek en : 1 1* 

. 

 fabrikaat en  11  (29) 

A. , 
T 131, , 

Venster— en Spiegelglas, 
N , 

S steeds , | 
S . 

 All e soorten van 

Z A G E N 
k

t W E R K T U I G E N 

tf* Asphalt-  ^ 

. 
buitengewoon stevig, 

duurzaam en aanbevelingswaardig. 

A. W. , 
 am n ) 

Agenten v>.i  (50) 

. , Worinerveer. 

Carbolineum 
uit de Chemische Fabriek van 

(in vaten van  100 en 200 kil o 

en in blikken van 30 kilo.) 

is s teeds v o o r r a d i g bij  en wordt 
sedert jaren voor de landsgebouwen, 
de genie, vele gemeenten en particulieren 
geleverd, door (24) 

. , 
t 3.15,

vervaardigt als 

Special i teit 
" t e c h t s i» de fijnste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

* n ) 
««evestigd in 1822. (55) 

^ * l i l l l f?de geïllustreerde Prijscourant 

*  WÜ U gratis en franco toezenden. 

T & ZOON s J 
. te S 

^ geheel op ingericht om alle soorten van N met den 
e , , e n s p o ed tot leer  billijk e prijzen te leveren. 

d aanbevolen voor het d r u k k e n van 

^ s t e k k en met j e Teekeningen. 

volgens b e s t a a nd of op te geven 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

. W.  & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courant op 

aanvraag gratis. (12) 

e Steen-
, 

1' '  11 t  X . 

Fabriceeren Vuur vaste Steenen, 
Platen. , Scheggen. Trot -
toirtegels. Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogelijken tij d 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (17) 

Chemisc h bereid e 

. 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zij  is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne 
verkrijgbaar . 

, 
(ii) k ) 

, 

bekroond op de tentoonstelling 
te Amsterdam 1 8 8 3, 

l 

9 
N 

N 
V O O  (52) 

- & , 
Vertegenwoordiger toor  Nederland, 

r* A. Bleeker, . 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (21) 

s. , 
l / . " X / / / > / . 
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VERFWAREN , 
, . 

9

voor - en , 

, , 

en alle aanverwante artikelen. 

G.  $ Co., 
T 132, (5) 

A >1. 

 11 E

Portland-Cement-Fabrlek 
N 

Opgericht 

1861. 

F
. 

Opgericht 

1864. 

t haar  beproefd en voortreffelij k 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin-
dend, onder  garantie van de grootste 
bindkracht , gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijk s meer  dan 450.000 
vaten. 

 - S 
voor  de Zu ide l i j k e Provinciën: 

B o t t e r d a m . 

Voor de N o o r  d e 1 y' k e Provinciën: 

DE BEER & LEHREN, 
, (60) 

N in 

 Sf Co." 

voor  Nederland en n 

A. E. , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: ,  No. 118. 
„ , A . E. , Fokke-

Simonzstraat 74. (181 

J . M. DEN BOER, 

SCHELPKALKFABRIKAN T 
te Vlaardingen. 
t tot zeer  b i l l i j k e pr i jzen . 

r  de uitgebreidheid der  kun-
nen groote hoeveelheden in korten 
tijd geleverd worden. 

E ' 5 

Firma. C*. , Utrecht. 
is beter  dekkend, fijner , witter en beter 

kleurhoudend dan eenig ander; 
is bekroond door  den Nederl. Schildersland 

Tentoonstelling van e Schilderkunst 
Arnhem 1881; attesten van ervaren » 
uit alle oorden van ons land en daarbuiten, w0r. 
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van , Uenieeiit». 
Architecten en andere Autoriteite n iu hunne 
bestekken voorgeschreven; 

wordt, tot waarborg van echtheid, zuiverheid 
en goed gewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket eu Fa-
brieksmerk, welke allen wettig zijn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur  geleverd, des-
verlangd met certificaat van oorsprong. 

n leze de waardeerende artikels over  dit t in het „N . v. <l. Oag" 
dd. 31 Jan. 1887; in de - en "  dd. 1 i 1887;inde 

' dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de „Schilder "  dd. 1 i 1889 ; in de 
„Opmerker "  dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890 ; in de „ Ambachtsman"  dd.8 
Febr. 1890, en in het „Bouwkund i g Weekblad"  dd. 5 . 1891. (27) 
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blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, enz. 

J. A. VA N , . 

N V A N . 

t Engelsche tijdschrif t  bevat in zyn nummer 

van 17 t j.l . eene beschrijving met afbeeldingen van 

eene inrichtin g tot het creosoteeren van geheele kolen- en 

veewaggons, die op de werken der n &  North-Wes-

tern y Company te Earlestown in gebruik is. Zij 

bestaat uit een grooten cylindrischen creosoteerketel, wy'd in 

middellij n 3.81 , lang 6.71 , vervaardigd uit 16 . 

smeltijzeren platen, met ondergrondsche vergaarbakken voor 

de creosootolie, die door  pijpen met den persketel in ge-

meenschap zyn gebracht. e persketel is voorzien van een 

peilglas, een drukmeter  en eene veiligheidsklep, die belast 

is op een druk in den ketel van 7 atmosfeeren. Aan zyn 

eene einde is de ketel afsluitbaar  met eene deur  of deksel, 

die, terwij l een waggon in of uit den ketel moet worden 

gebracht, opgehangen wordt aan eene naast den ketel aan-

gebrachte kraan en tegen den ketel dichtsluitend bevestigd 

wordt met behulp van acht en veertig gietstalen klem-

schroeven, waarbij  l ü ° d a l s dichtingsmateriaal wordt gebruikt. 

n den ketel zijn rail s aangebracht, waarover  de te creo-

soteeren waggon op eigen wielen binnen wordt gebracht. 

Zoodra dit geschied en het deksel aangebracht is, wordt 

de ketel door  middel van een r  luchtledig 

gemaakt en tegelijkertij d stijgt creosootolie uit de vergaar-

bakken in den ketel op. s de ketel bijna vol, dau sluit 

oen door  middel van kranen de gemeenschap met den 

ejector en tie vergaarbakken at en opent die met eene 

Perspomp, welke den ketel verder  vult en hem onder den 

drnk van 7 atmosfeeren brengt: een en ander is in 20 

n afgeloopen. e waggon wordt drie uren lang onder 

frak  gehouden; daarna opent men de kraan in den bodem 
v»n den ketel en laat de creosootolie in de vergaarbakken 

terng vloeien. n rijd t men den waggon uit den ketel en 

kat hem boven eene platte goot staan om uit te druppelen; 

4e creosootolie, die daarbij  vri j  komt loopt in de grond-

'eservuirs af. Voordat de waggon in den ketel gaat, worden 

* e veeren er  tijdelij k onder  weg genomen. e geheele in-

nchting is zoo practisch en spaarzaam uitgevoerd, dat slechts 

]̂|__enkel man er  nn en dan naar  behoeft om te zien. 

" E N N " 

Tot nog voor  40 jaren gold de naaldenmakerij vooreen 
donder  ambacht, dat wel moeielijk en vermoeiend was, 

maar evenals andere handwerken een gulden bodem bezat. 

e uaaldenmakersbaas nam in de ri j  der  gilden eene zeer 

geachte plaats in, terwij l aan de broederschap in vele oorden 

bijzondere voorrechten en privilegiën waren verleend. 

t maken der  naalden had uit de hand plaats, slechts 

bü het polijsten en het aanpunten werd van sly'pbanken 

gebruik gemaakt, die óf door  den werkman met den voet 

in beweging werden gebracht öf door  een tweeden persoon, 

meestal een leerling gedraaid werden. Op die wijze zou 

in onzen ty'd een huisgezin niet meer, hoe nooddruftig ook, 

in zyne dagelyksche behoefte kunnen voorzien. 

Ook op dit gebied is tegenwoordig de afmattende handen-

arbeid byna geheel door  vernuftig geconstrueerde en met 

eene ongekende nauwkeurigheid werkende hulpmachines ver-

vangen geworden; maar  toch moet het y'zer of het staal 

nog steeds door  vele handen gaan, alvorens het in glanzend 

gepolijste, voor het gebruik gereed zynde naainaalden is 

herschapen. 

r  byzondere machines wordt het staaldraad zoo dun 

uitgetrokken, als voor de vervaardiging der  verschillende 

soorten van naalden vereischt wordt ; de draad wordt op 

dezelfde wyze als het garen op groote haspels gewonden 

en eerst voor  den aanvang der  bewerking, door  machines 

gestrekt. p volgt op eene machine, welke door  eene 

zinryk uitgedachte inrichtin g op de snelste wyze willekeurig 

verstelbaar is, het snijden van den draad op de dubbele 

lengte van de. toekomstige naald, welke stukjes dan schach-

ten worden genoemd. 

t nogmaals nauwkeurig richten dezer  schachten heeft in 

bundels van 3000 tot 8000 stuks plaats; de door twee 

y'zeren ringen samengebonden bundels worden vooraf, om 

het metaal, zachter te maken, zacht uitgegloeid, en komen 

dan op de richttafel. Zy' bestaat in hoofdzaak uit twee 

zwaarbelaste, heen- en weergaande stalen platen, waartus-

sohen het richten der  schachten geschiedt. 

n gaan zij  naar  de slypery. waar  het hoogst interes-
sante aanpunten der  reide Bchachtelnden plaats heeft. Niet-
tegenstaande alle hulpmiddelen der  techniek kan de inen-
schelijke hand hierby niet ontbeerd worden. Nadat de 
schachten op eene snijmachine midden doorgesneden zyn, 
begint het moeielykste werk in de naaldenmakery'. nl. het 
doorsteken van het eene naaldeinde, tot het vormen van 
het oog. '6\ 
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Ook bij  deze bewerking treedt de handenarbeid weder 

op den voorgrond. Op kleine aambeelden worden de spleet-

einden door  eenige zwakke slagen met een bijzonder  daartoe 

gevormden hamer aan beide zijden iets geplet, waardoor 

tevens eene geringe harding van het metaal ontstaat. e 

naalden moeten das opnieuw worden uitgegloeid, wat wederom 

in bandels van 3—10000 stuk geschiedt. t splijten, 

waartoe stalen stiften en bijzonder  ingerichte matrijzen 

worden gebezigd, werd tot nog voor  korten tyd nit de 

hand verricht en wel door  kinderen. Eerst nu maakt men 

van vernuftig samengestelde splijt- of doorsteekmachines ge-

bruik , die niet alleen een aanzienlyk arbeidsvermogen be-

zitten, maar  ook minder  beschadigde waar  (breuk) afleveren. 

e volgende bewerking der  naalden bestaat in het af-

ronden en gladmaken der oogen. en moet weder  uit de hand 

met uiterste fij n gekapte vijlen worden verricht ; dan volgt 

het gewichtige hardingspror.es. n ijzeren troggen worden 

de naalden zoolang geschud, totdat zij  alle eene gelijke 

ligging hebben aangenomen; dan worden zij  op plaatijzeren 

ramen in den oven gebracht. Als zij  daarin zwak rood-

gloeiend zjjn geworden, komen zy, onder eene schommelende 

beweging, in gekookt koud water. 

n de naalden niet uit staal- maar  uit ijzerdraad 

zyn vervaardigd, dan is de harding daarvan omslachtiger 

dan bij  stalen. t houtskool- en steenkoolstof vermengd, 

moeten zy, in vaten verpakt, in den oven worden verhit ; 

eerst na verloop van 18 — 24 aren worden de vaten uit-

genomen, terwij l de inhoud dan in koud water  komt. n 

de ijzeren naalden in een mengsel van geraspte ossenpooten, 

eierschalen en roet in het vat komen, dat dan met leem 

luchtdicht wordt afgesloten, dan is eene verhittin g van 8 

of 9 uren voldoende. 

Nadat de naalden gedroogd zjjn , worden zy, om er  eene 

zekere elasticiteit aan te geven, op yzeren platen zoolang 

verhit , dat zij  violet aanloopen. n volgt het laatste 

moeielijke werk van den naaldenmaker, het schuren van de 

naalden met behulp van amaril en raapolie. e worden 

zy in kleine bundels in linnen lappen gewikkeld en in bij -

zonder  geconstrueerde machines, die veel overeenkomst hebben 

met de waschmangels, geruimeii tyd gewreven; terwyl de 

fijnte  van het amaril 5 tot 10 malen wordt verwisseld. 

Na deze bewerking is eindelijk het fabrikaat gereed om 

verpakt te worden. 

Uit deze kleine schets is gereedelyk te zien door  hoeveel 

handen en machines een stukje staal- of ijzerdraad moet 

heengaan, voordat het als naainaald aan zyn doel zal be-

antwoorden; eu trots deze moeielyke, veelzijdige bewerking 

zijn de naalden zoo goedkoop, dat de engrosprys voor  ge-

ringe qualiteit slechts 60 cents per  1000 stuks bedraagt, 

terwyl voor  de fijnste en beste soorten nog f 6.— voor 

dezelfde hoeveelheid wordt betaald. 

e verschillende soorten van naainaalden voor  onderscheiden 

bedryven, als boekbinders, behangers, zadelmakers, schoen-

makers enz., stop- en borduurnaalden, het groote aantal 

naalden voor  naaimachines van de meest uiteenloopende 

vormen, lengte en oogen, worden alle op dezelfde of daar-

mede overeenkomstige wyze vervaardigd, terwij l de aanmaak 

van haaknaalden eene andere atdeeling van dit bedrijf  n j t . 

maakt, welke eveneens in de laatste tientallen van jaren 

! een ontzettenden omvang heeft aangenomen. 

Alülheim a/d  Jan. 1893. J. . N 

. 

Wanneer  de beweging van eene as door  middel van 

riemschyven op eene andere as moet worden overgebracht 

dan is de eerste voorwaarde, dat aan de riemen de juiste 

spanning worde gegeven, om deze beweging zonder  slippen 

op de te dry'ven schyf over  te dragen. 

e spanning vordert een zekeren graad van vastheid 

of sterkte van den riem zelf, welke van zyne doorsnede 

afhankelijk is; zy' is verder  een gevolg van de noodzakelijk-

heid om aan den riem eene eenigszins geringere lengte te 

geven dan met den afstand tusschen de beide riemschijven 

overeenkomt en eindelijk ook van de ontwikkelde belasting 

gedurende het bedrijf . 

t medevoeren der  te dry ven schyf berust op de wrijvin g 

en adhaesie tusschen den riem en de oppervlakte der  schyf; 

wryvin g en adhaesie zyn weder  het onmiddelbare product 

van de spanning in den riem; daalt deze onder  omstan-

digheden tot op zekere grens, dan kan wrijvin g en adhaesie 

tusschen schyf en riem zoodanig worden verzwakt, dat 

geene trekkracht meer  over  blijf t en de riem dos blij f stil-

staan of doelloos rondglijdt . 

By' dryfriemen voor  weefstoelen neemt men de belasting 

per . breedte het voordeeligst op ongeveer  8 . en 

berekent daaruit het nutti g effect als volgt; 

e transmissie of overbrenging maakt per  minuut 135 

omwentelingen, terwij l de bewegende- of motorschijf een 

diameter  van 300 . bezit: de omvang dezer  schijf i* 

dus 942 . en de riemsnelheid 135 X 0.942 = 12711. 

per  minuut. s de riem 45 . breed, dan geeft dit bjj 

8 . per . een totaal van 36 . en de effectieve 

overbrenging 0.95 , aangenomen dat de riem niet slipt, 

n de practyk worden riemen van 40 . en 45 . 

breedte meestal voor  lichte stoelen gebezigd, waarvan 6 4 

8 stuks met inbegrip der  transmissie ééne paardekracht 

vereischen. 

t men van de gezegde 0.95 . 5 ° / 0 verlies door 

slippen af, dan blyven nog circa 0.9 . over, welke 

kracht de stoel volstrekt niet noodig heeft. s 

zyn de riemen als zeer  gering belast worden te beschouwen. 

Om verschillende redenen, wegens het rechte trekken enz 

en omdat riemen van 40 . breedte reeds vry smal zijn, 

gaat men in de practyk zelden beneden deze breedte. Stelt 

men nu de riemsnelheid dubbel zoo hoog, dus op 254 li -

per  minuut, dan komt dit met het dubbele effect overeen, 

enz. Onderzoekingen met dynamometers stellen de juistheid 

der  berekende resultaten vast. 

t aanschaffen van riemen gaat voor  groote fabrieken 

met hooge kosten gepaard; daarom is het van « r o o t 

gewicht, dat zy' steeds juist en recht trekken; elk glu'de"' 

slepen enz. is als dood verlies van kracht te beschouwen, dat 

in den loop van het jaar  zeer  veel bedragen kan en door 
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deskundigen tot op 20°/„  der  totaal benoodigde drijfkrach t 

wordt geschat. 

e kleiner  de schyf is, des te grooter  is de neiging 

w t slepen en tot onregelmatig trekken; hoe grooter  dus, 

hoe gunstiger. e riem moet voor  het gebruik met vet 

Worden ingesmeerd. Eene oude in Engeland gebruikelijk e 

methode bestaat daarin, dat, wanneer  grootere partijen 

gereed zijn gemaakt, men ze direct van de rol in hnn 

geheel door  een oliebad trekt , het andere einde weder  op-

rolt en van den haspel de benoodigde stukken afneemt. 

Volgens een andere handelswy'ze worden de riemen met 

borstels ter  weerszijden met zooveel vet besmeerd als zy 

slechts willen opnemen. e riemen behoeven in jaren 

geen verdere verzorging. 

e voordeelen der  ingesmeerde riem tegenover  die, welke 

niet ingevet is, zyn de volgende: e eerste duurt veel 

langer, vereischt minder  kracht tot het dryven van een 

hulpwerktuig ; hij  kan wat slapper  dan anders loopen, legt 

zicht beter  op de schyf en vermeerdert de adhaesie, belast 

de kussenblokken minder, welke ook minder  toezicht en 

«meermateriaal vorderen. Als de riemen stoffig en vuil 

worden, moeten zy met lauw water, waarin een weinig 

soda is opgelost, of met grootere hoeveelheden ricinusolie, of met 

zuivere talk, tot 32u C. verwarmd, goed schoongemaakt en 

daarna gedroogd worden. t de riem in een vochtig 

vertrek, dan menge men by de talk een weinig hars; hars 

maakt dat zy' beter  houden. 

e adhaesie heeft veel door  de vochtigheid te lyden. 

Als een sterke ï'iem op eene kleine schyt niet pakt, dan 

moet hy worden afgenomen. Blijf t de riem voordurend glyden, 

dan kan men dit verhelpen door  hem eene nacht over  in ly'nolie 

te leggen en na goed gedroogd te zyn, wederom oplegt. 

t ruw maken van den riem, als hy uiet trekt , is volkomen 

verkeerd; vele goede riemen zyn daardoor  totaal bedorven; 

de onderlinge samenhang van de riemvezels gaat verloren, 

de oppervlakte neemt meer  vuil op; de ontaarding 

wordt in den hand gewerkt totdat het geheele bedrijfs-

vermogen vernietigd is.  opleggen van een weinig vochtig 

lederafval bewy'st goede diensten, zonder  nadeel voor  den 

riem op te leveren. n vele werkplaatsen wordt aan het in-

smeren van de dryfriemen weinig gewicht gehecht, soms 

geheel nagelaten, terwij l vooral weveryen de meeste riemen 

verslijten. Veelal is men de meening toegedaan, dat zy met-

tertij d van zelf vet worden en troost zich met de ge-

dachte, dat de van de losse schijf afdruipende olie hen 

voldoende preparceren zal. 

t is goed en wel, maar  wanneer heeft dit plaats ? n 

ieder  geval eerst na geruimen tyd, als de oppervlakte van het 

leder  reeds vol scheurtjes en sprongen is. Als nu de riem eir.de-
uJ'k is geolied, dan houden sommige werkmeesters hein 
V o «r uitmuntend aanhechtend, maar  vergeten dat dan van 

adhaesie geen sprake meer  kan zyn, omdat dan tusschen 

het leder  en het yzer  geen adhaesie meer bestaat, maar 

u de laag vuil van den riem aau de schyf vastkleeft 

*° deze laatste dus niet door  wryvin g en druk aan de 

oppervlakte, maar  door  aankleven wordt rondgevoerd. Veel-
4 1 trekt de riem dan, om zoo te zeggen, te veel — voor-

al hy weefstoelen — en wordt dan als verder  onbruikbaar 

afgenomen. 

Slijten de kanten aan eene zijde af, dan kan men daaruit ge-

woonlijk besluiten, dat de schyven geene nauwkeurige 

verticale middelpunten hebben. Onderzoek met het schietlood 

geeft hieromtrent dadelyk het noodige uitsluitsel, terwij l 

ook de riemvork moet worden nagezien. 

Bovenaan in het verslijten staan, zelfs by het nauwlet-

tenste toezicht, deghalfgekruiste riemen. j  deze manier 

moet natuurlyk eene grootere slytage plaats vinden, en 

des te meer, wanneer  de beide schyven niet volkomen 

loodrecht elkander  tegenover  staan. e wryving van den 

riem is, in half gekruisten staat, op beide schyven steeds 

eene dubbele, omdat de riem de schijf altyd scheef aanvat, 

deze laatste echter  verticaal draait. r  te lyden hebben 

geheel gekruiste, het allerminst de open riemen, die op 

wry'vingsschyven of koppelingen zonder  riemvork loopen. Goed 

geïmpiegneerd kunnen zij, onvoorziene toevallen uitgesloten, 

eene reeks van jaren dienst blyven doeen. 

 a/d  Febr. 1893. J. . . 

N VA N N . 

Een uiterst eenvoudige toestel om te voorkomen, dat 

looden buizen bij  het buigen plat drukken, barsten of knikken, 

bestaat uit een spiraalveer  van kroezenstaaldraad van 60 

c  lengte. Zy' is van voren van eene punt en van achter 

van een oog voorzien om haar  gemakkelyk uit te kunnen 

trekken. e spiraal waarvan de middellyn in overeenstem-

ming moet zyn met die der  te buigen buis, wordt, voor  zy 

daarin gestoken wordt, met olie bedruppeld; na haar  op 

de bepaalde plaats in de buis aangebracht te hebben, buigt 

men deze eenvoudig over  de knie. Voor  het uithalen draait 

men de spiraal een weinig rechts om, waardoor  hare mid-

dellyn zooveel kleiner  wordt, dat zy eruit getrokken kan 

worden. e eenvoudige toestel is door  de tirra a P A S S A F A N T -

N te Basel in den handel gebracht. 

(Dingier 's  Journ.) 

N EN . 

J. G. B. te 's-Gravenhage. Waar is eene fabriek, 

ivaar men groote ijzeren voorwerpen kan laten galvaniseeren? 

Als ge onder  „groote"  voorwerpen b. v. emmers, privaat-

tonnen enz. verstaat, dan kunt ge die waarsehijnlyk laten 

verzinken by . J . N &  Co., te 's-Gravenhage, 

V A N N &  Co. te t en . B 

&  Z O O N aldaar. 

Zeer  groote voorwerpen, zooals schuiten, enz. kunnen 

niet in hun geheel verzinkt worden, maar  worden uit 

vooraf verzinkte platen aaneen geklonken. e platen zelf 

kunnen echter  in groote formaten gegalvaniseerd worden. 

. Waar zou men prijsopgaven kunnen bekomen 

van eene afstandslijn van 4: -"' ^  icmJie> die dienen moet 

bij peilingen van waterdiepte, en wel van gevlochten staal-

draad met verdeeling, van gevlochten staaldraad zonder die 

verdeeling, en idem van koperdraad. 

http://hardingspror.es
http://eir.de-
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j  dunkt bjj  &  te Arnhem, speciali-

teiten in meet- en weegwerktuigen; verder bij .

te Utrecht en P &  ZONEN te . 

t ge bet draad uit de eerste hand verlangen, dan 

kunt ge waarschijnlij k terecht in de fabriek van G & 

 te Bochum, Westphalen. v. . . 

J . . . te W ij  k - b ij  -  u u r s t e d e.  heeft op 

eene bovenverdieping van zijn perceel eene bewaarplaats van 

buskruit en vuurwerk. Het plan bestaat nu eene ielephoon-

leiding aan te leggen, van genoemd perceel uit naar een 

daartegenover gelegen gebouw. 

Wordt door die leiding het gevaar voor het inslaan van 

den bliksem niet grooter.1' 

Slaat men de tijdschrifte n van de laatste [tien jaren over 

bliksemafleiders na, dan blijkt , dat de ervaring in dat tijd -

perk met zekerheid bevestigd heeft: dat de telegraaf- en de 

nog beter  geleidende telefoondraden in later  tjj d in zoo 

groot aantal over  de steden gespannen, in het algemeen 

het aantal beschadigingen door  hemelvuur  grootelijks ver-

minderd hebben. „Verdeel en heersch", die leus der  middel-

eeuwen, is er  als het ware door  betracht. — t groote 

aantal geleiddraden, in gemeenschap met de geleidende 

vochtige aardlagen, verdeelt de ladingen der  lucht-elec-

tricitei t zeer, breekt de kracht ervan en leidt ze langs 

verschillende zijwegen af. 

Bjj  den aanleg van telefoon- en telegraafleidingen is men 

er  daarom op bedacht ter  geschikter  plaatse bliksemafleiders 

van rood koper aan te brengen van minstens 1 . dikte, 

op hoogstens 1 . afstand van de geleidingsdraden ge-

plaatst en verbonden met diep ingegraven aardplateu van 

rood koper van minstens l ' / a

2 . oppervlak. e aard-

platen moeten voortdurend ondsr het grondwater  hlgven en 

vooral bjj  droogte moet dikwerf onderzoek naar hun gelei-

dend vermogen gedaan worden. .  C . . 

Aanbestedingen worden slechts eenmaal in dete rubriek opgenomen. 
G 29 . 

. 1 uur . Bet gemeentebestuur: het herstellen van 
kaaimuren langs verschillende havens binnen de gemeente . 

. 2 uur . e maatschappij  tot exploit, van staatsspoor-
wegen, in het bureau van den sectie ingenieur, station e 
poort , bestek A : het verrichten van herstellingen en vernieuwingen 
aan remmingwerken, brugg?dekken, gebouwen, kunstwerken enz., 
beboorende tot l e lijnen , a 
en e h in 11 pero. 

U t r e c h t . 2 uur . e j  tot exploit, van staatsspoor' 
wegen, aan het bureau van den sectie-ingenieur B. E . Beunke : a. 
bet vernieuwen van schoeiingen ens., b. het verrichten vaa her-
stellingen aan metsel- en timmerwerken. 

Z i e r i k s e e. 12.30 uur . Ten raadhuize : het uitvoeren van onder-
houdswerken, vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen en 
andere werken dezer  gemeente, in 9 perc. 

G 80 . 
U t r e c h t . 11 uur . e architect . . J . van , in het 

Gebouw voor n en Wetenschappen: het verbouwen van het 
winkelbui s aan de Oude gracht, boek Bakkerstraat no. 44 

U t r e c h t . 2 uur . e maatschappij  tot exploitatie van staatsspoor-
wegen, aan bet centraalbureau bij  de e laan, bestek no. 
604: het maken van regenbakken, bet slaan van nortonbuizen, 
het maken van waterdichte kelders met bijkomende werken ten 
behoeve van wachterswoningen, in 3 perc, begr. pero. 1. f 3800, 
perc. 2. f 3600, perc. 3 f 8320, totaal f 15720. 

U t r e c h t - 2 uur . e maatsobappij  tot exploitatie van staatsspoor-

wegen, aan het centraalbureau bij  de e laan, bestek  n o 

606: het maken en verplaatsen van deu onder- en bovenbouw tari 
waterkranen, het opbreken, leveren en leggen van gietijzeren water, 
leidingen met toebehooren op het gemeenschappelijk station N i j - „ e „ e t l " 
begr. f 4700. 

den . 7 uur . r  d c e 
in de vergaderkamer: het bouwen van een kerkelij k badgebouw' 
met woonhuis. 

Sch ip l u i den (Z. ) t bestuur van den dorppolder, bij  den 
heer C. van der  W e l : het slechteu van den steenen dorppolder, 
molen tot deu beganeu grood, met schoonmaak van deu afbraak 

G 31 . 

den . 10 uur . e genie, op het bureau van deu eerst-
aanwezige ingenieur, in bet s aan bet Westplein aldaar: 
1. bet doen vac voorzieningen aan en bij  militair e gebouwen en 
werken in den stelling van den , begr. f 2550, bet verbe. 
teren van bet fort op de . begr. 1850. 

. 3 uur . ( ü r e e n w i e h t i j d ; e maatschappij  tot exploitatie 
vau staatsspoorwegen, iu de wachtkamer 2de klasse van het slation 

, bestek ) : het verrichten van herstellingen aan de gebouwen, 
kunstwerden en verdere werkeu, behoorende tot de lijnen Zwolle— 

n en , in 7 perceelen. 

S c h a g e r b r ug (N. ) 12 uur . n het Wapen van de Zijpe : 1. 
het onderhoud der  poldergebonwen enz. eu het amoveereu cn 
vernieuwen van de Groote St. g in de Zijpe , in 2 
iperc , 2. het aanleggen van een kliukert-paardenpad te Oudesluis, 
ang 420 . 

S p a u r n d am (N.  ) 11 uur t gemeentebestuur: bet bijbouwen 
van een locaal aan de gemeenteschool, benevens het makeu vac 
eene overdekte speelplaats daarbij . 

G 1 . 

' s -Gravcuhuge. 2 uur . t gemeentebestuur: 1. het leveren van 
meubelen ten dienste van de school aau de Bleekerslaan en 2, 
het verrichten van verfwerk aan verschillende bruggen, pompen, 
urinoirs , straatnaamborden, plansoen banken en plansoenbekjes. 

. 10.30 uur . f en hoogheemraden van , in 
het gemeentelandsuuis: bet doen van verschillende vernieuwingen 
en onderhoudswerken van sluizen, bruggen, gebouwen enz., gelegen 
in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, , , 
Schipluiden, 's Gravenzande, , r  en . 

. t . . Parochiaal armbestuur: de gedeeltelijke 
verbouwing van bet St. Jacobsgesticbt aan de Grootekerksbuurt . 

. e e : bet make  van 
een vasteu bru g over de Garenkokersvaart. 

Z w o l l e . 12 uur . e bouwvereeniging Eigen , in het café 
de n : het bouwen van 20 woniugen op eeu terrein , gelegen 
buiten de Sassenpoort aan de Assendorperstraat aldaar. 

G 2 . 

d (Z. ) r  en ten herberge van G. den : 
het bouwen vau een scbnur. 

. 12 uur . t bestuur  der e gemeente, 
in het hotel e : het bouwen van eene kerk c. a. met levering 
van alle materialen. 

n 12 uur . t ministerie van waterstaat, bandelen 
nijverheid , aan het gebouw van het prov. best.: het maken van 
een looppad op de krui n van den Westhavendain te , 
begr. f 11.000. 

G 5 . 

. 12 uur . t ministeri e van f inanciën, ten 
bureele van den prov. inspecteur der  direote belastingen enz.: 
bet uitvoeren van eenige werken aan het rijksbelastinggebouw te 
Wernhout , beg. f 3000. 

' s -Gravenhage. 11.30 uur . t prov. best., bestek no. 10: bet 
bouwen van woningen voor het brugpersoneel ten behoeve van den 

, begr. f 13800. 

G 6 . 

U t r e c h t . 2 uur . e maatschappij  tot expl. van staatsspoorwegen, 

aan het centraalbureau bij  de e : bestek no. 009: bet 

maken van een stationsscbefs en opzichterswonicg met bijbehoorenn 

werken op het station Ede, begr. f 9400. 

G 7 . 

. t bestuur van het diaconessenhuis : het bouwen 
van een gesticht voor  verpleging van rui m 69 pa t i ën ten met nui 
vesting voor 25 pleegzusters, aan den Noordersingel, aauw. 5 J n «/ 
nam. 3 ure, bijeenkomst bij  den heer S. de i buiten 
Vrouwenpoort . 
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G 0 . 

« s - G r a v e n h a g e. 1 uur . t ministerie van waterstaat, handel 

e  nijverheid : het bouwen van een post. en telegraafkantoor met 
directeurswoning te , begr. f 18 700. 

. 12 nur . t ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid , aan het gebouw van bet prov. best.: het onderhoud 
tot en met 31 r 1894 van eenige overgenomen, voorheen 
tot e spoorwegen beboorende werken in de haven te S w o r e u, 
prov. Friesl., begr f 2200. 

Zwol le , 12 uur . t minist. van waterstaat, handel eu nijverheid , 
aan het gebouw van het prov. best.: het vernieuwen van de bru g 
over de l in den weg van Oldenzaal naar , 
beboerende tot de Groote u in de provinci e Overijssel, 
begr. f 7355. 

G 16 . 
i togcnbosc l l. 10.30 uur . t ministeri e van waterstaat, 

kandel cn l'ijverheid , aan bet gebouw van het prov. beat.: bet 
uitvoeren van buitengewone vernieuwingen en herstellingen aan 
de schipbrug over de s bij i en bijbehoorende werken, 
behoorende tot den dienst der  veren in de provincie Noordbrabant, 
beirr . f 3300. 

Amsterdam. t maken, leveren cn opstellen van den bovenbouw 
«ener draaischijf van 14.50 middellij n aan de locomolievenl lods op 
stationsemplacement . e a e (Soc. a ion. 
de construction) Brussel voor f 4515. 

Amste rdam. t veranderen van het dek op dc bru g over de 
Siugelgrachi bij  de Willemspoort aldaar. e P. Bokste Amers-
foort voor f 2870. 

Assen. t maken van eenige veranderingen en herstellingen aan 
het huis van den heer . van der n . in de oude Groniu -
gerstaat. Gegund aau A . J . n voor f 555, (zonder  glas 
en verven). 

Balk . e verbouw en vergrooting van de a. 1. school te Bak* 
huizen. e E . v. d. Veer te Sondel voor f 5353, gegund. 

Breda. t herstellen van het steeu- en beeldhouwwerk der 
voorpoort en van de gevels op Je binnenplaats van bet hoofdgebouw 
der e militair e academie te BreJa, onder het beheer der 
genie aldaar. e A . C. Bom aldaar  voor f 2450. 

Colmschate. t afbreken en opbouwen van eene dubbele ar-
beiderswoning op het buitengoed de , bij  le Sniopeling onder 
Colmschate. e . n te Gorsel voor f 2407. 

. t afbreken van de panden Groote en e Graaf, 
n uo. 9; het opmetselen der  fundeering alleen tot op aan 

te geveu peil voor een heerenhuis en twee bovenwoningen met 
benedenpakhuizen op voorn, terrein , iu 3 perceelen. e voor 
pete. 1 J . C . Schotel voor f 248 en voor  perc. 2 en 3 A . Blijlevens 
'oor  perc. 2 f 225S, perc. 3 f 1398. 

Enschede. t bouwen van 4 woonhuizen, onder  beheer van 
«n architect . . e . r  aldaar  voor  f3448, 
gegund. 

's-Gravenhage. 1. Onderhoud post- en telegraafgebouw l- -
oen. e N. J . Zwager te n voor f 879,—. 2 onderhoud 
Po«- eu telegraafgebouw te Enkhuizen. e G . v. d. e en 

r te Enkhuizen voor f 629. 3. onderhoud po,t- en telegraaf, 
getouw te . e . r te m voor 
JJ y ! ' \ *  onderhoud post- en telegraafgebouw te Edam. e 

a te Edam voor f 543,—. 5. onderhoud pnstgebouw te 

ond r'" j f » t e . J - Boog te Alkmaar voor f 737,50. 6. 
nerboud post- en telegraafgebouw te Wormerveer. e A . 
*  t c w ormerveer  voor f 1285,-—. 7. onderhoud post en tele-

f 642,—. 8. onderhoud post- en telegraafgebouw te . * 
. g te n voor f 440,—. 
' s G r a v e n h a g e. 1, t herstellen en verbeteren van , 

graaflijne n tusschen Utrecht en Amsterdam. e . n 
te Schiedam, voor  1069. 2. bet herstellen en verbeteren van 
rijk-Telegraaflijne n in Friesland, Overijssel en . e 

. n te Schiedam, voor f 1034. 

. t vernieuwen van de walheschoeiing bij  Je Schulp-
bru g enz. e C. J . n te Amsterdam voor f 3000. 

. t vernieuwen der  vaste bruggen no. 14 gelegen 
ouder de gemeente r en no. 19 onder de gemeente llpen-
dnin e W . Bokhoven le Gouda voor f 11.110, 

, t bouwen vnn een heerenhuis op de buitenplaats 
e "  te Bloemendaal. onder  beheer van P. du u F / . , ing. 

archit . te 's-Gravenhage. e J . A Jonker  aldaar  voor f 36848. 

. t uitbaggeren der n en Binnen. . 
e P. van VVamel te Orthen voor f 1290. 

. t eenjarig onderhoud van de werken eu ge-
bouwen te . e VV- van n aid. voor f 6150. 

. t bouwen vau 3 villa' s aldn.r  voor  rekening van 
den heer A . n aldaar. e . w aid. voor  f21.532. 

J a a r s v e l d, u t vergrooten van bet schoollokaal aldaar. e 
P. Boef te k voor f 1837, gedund- b. het aanschaffen van 
schoolmrubelen. e C. Verheij , voor f 590, gegund. 

. ; . het onderhoud van kazergebouwen te , 
e k van k , voor f 3850. i ' . onderhoud gebouw 

van de hoofdcursus te . e k Bruggink voor  2230. 

. t doen van onderhoudswerken nan domeingebouwen. 
e . . Scbalekamp aid. voor  perc. , voor f 1487, voor 

perc. 2 voor  3114, voor  perc. 3 voor f 858. 

n . t maken vau fuiideering cn verdere werken 
voor den aanleg van een scheepsdwarfhelling. e J . Staat 
le n » /d , voor f 8980 geguud. 

. t doen van eene belangrijk e herstelling aau de 
kap en de toen der  herv. kerk aldaar. e A . de k 
aldaar  voor f 1275. 

. t bouwen van een schoolgebouw in 4 lokalen. e 
J . Scbreurs te E n s c h e dé voor f 7500. e levering van de scbool-
meubelen. e B. . Blankvoort , te Borne voor f 1614. 

. t maken vnn een paalrcgelwerk euz. langs de 
kanaalboorden der  Zuid-Willemsvaart , in de gemeenten Weert en 
Nederweert. e Jean s voor f 10220. 2 het. uitvoeren 
van bestrating en herbestrating op den g van t 
naar  Tongeren (gedeelte van t tot de Belgische grens) 
in de gemeente Oud Vreenhoven. e G . Smeets voor f 2020. 

Ni jmegen, t bouwen van het eerste gedeelte der  nieuwe bijker k 
met sacristie aau deu Berg en u weg. e . Seegers 
aldaar  voor f 15.800. 

T i e l . t verbouwen van de school. e Wed. . Umer 
voor f 7680. gegund. 

U t rech t . t bouwen eeuer  fabriek ter  bewerking vaa papier. 
e J . Bnuwmau te n voor f 9895. 

W inscho ten. 1. t vernieuwen en herstellen van den . 
e B. Tui n te Ekamp voor f 1644. 2. bet eenjarig onderhoud 

daarvan. e J . Po^s te Beerta voor f 469.27. 

W i n s c h o t e n. t uitwendig vorwen van het raad- en rechthuis 
in de ge neen te, en vernieuwen van gootbekleuding en het uitvoeren 
van eenige andere werken aan dit gebouw. e . J . Suurl in g 
te Westerlee voor  286. 

W o e r d e n, 1. t doen van herstellingen aan de bru g te -
schoten. e . de Goederen aid. voor f 294, gegund. 2. het 
doen van herstellingen en verfwerk aan de hekken, palen en sche-
ringen op de omringknden en dijken . e . Veenendaal aid. 
voor f 439, gegnnd. 3. het doen van h é r s t e l l i n g en aan het ge. 
meenlelandshuis aid. e . p aid. voor f 252, gegnnd. 
4. het doen van herstellingeu aan de Woerdcrsluis te Spuarndam. 

e . de g aid. voor f 1138, gegund. 

StoÜm J a l a u s i ën Fabriek 
VOO

E . (21) 

8.

J . . N , 

te V l a a r d i n g e n. 

t tot zeer  b i 11 ij  k e p r ij  z e n. 
r  de u i tgebre idheid der  k u n -

nen groote hoeveelheden i n korten 
tijd ge leverd worden. 

J A P A N L A K V E R F , 
beter  tegen de b u i t e n l u c ht bestand 
als vernis of olieverven. 

(7) . 
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middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwnmvormiii g enz 

Engelsche en Belgische E . 

: t Bevan &  Sturge. 

: T &  Söhne. 

, - EN -
STEENEN. 

si. . G 29. 

, ,

en B 

in v e r s c h i l l e n de dessins. 

, T 
UN E 

B O U W  A T E  A  E . 

Carbolineum 
*p „Neptun"  ^ 

beste merk , dringt diep in de poriën 
en geeft een schoone notenbruin kleur, 
conserveert het hout buitengemeen, zeer 
aanbevelenswaardig. 

A. W. , 
C h e m i s c he F a b r i e k , 

 am n ) 

Agenten voor Nederland: (50) 

 &  E . . 

Sp iege l- en , 

Proefstation voor Bouwmaterialen, 
KONING & BIENFAIT , Amsterdam , 

h en C h e m i s ch o n d e r z o ek van . 
Bepaling der  breekkracht, weerstand tegen doorbuiging van 

profielijzer  en staafijzer, rails enz. 

Tarieven op aanvrage verkrijgbaar . 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

, , BBOE  en -

G  AS. 

. N , 
, 

levert pasklaar  gekyaniseerd 
(rot - en zwamvrij ) (13) 

, Schuttingen. 

, , 

, enz. enz. 

Geslepen en andere N en 

. 

GEBOGEN S en . 

- en Patrijspoortglazen, 

(25) . 

, . 

En S En . 

E N 
VAN 

/ MEURIIS 
te Andernach a/d , 

leveren sedert 1851: (8) 

la AndernachscheTra s 
en Trassteen , 

op  verder: 

- of ; -
N beste en goedkoop-

ste N voor  Tuinen, Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

in alle soorten. 

b i j 

H. II. WOLVE R AMP, 
A . (̂ 8) 

Specialiteit n . 

A. , 
T 131, * 

N . 
S steeds voorradig.

' 

, lonnickendam. T 
„JOSSON Co." 

voor  Nederland en n 

A. E. , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: ,  No. 118. 
, A . E. ,

Simomstraat 74. (18) 

Uitmuntend fabrikaat en l»ill|fk< > |»r| fs. (29) 

Zwaar, Prima kwaliteit, zeer  gevoelig, 

rol 1 X 1 0 r . . f « . -
„  0 75 X 10 r . . f 4.-

Schrijf- en Teekeubehoeften. (56) 

 OC

e Portland-Cement-Fabriek 
V A N 

Gouden 

. 

te : b i j  u d . 

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der  Fabriek: 500.000 vaten per jaar. 

E s in de vnoniusuiiste sleden. 

Bresla u 1869. 

hoogste 
onderschei-

ding in den 
internatio-
»»len wed-

, te 

* r«hem 1879. 
(32) 

F 

J 
T E 

N 
E 

Offenbach 

A A. 

Eerste pry's 
voor  uitmun-

tend 
fabrikaat 

, 
is er  geheel op ingericht om 

alle soorten van -

N met deu in e e s t e

spoed tot zeer billijke prij-

zen te leveren. 

d aanbevolen 

voor  het drukken van 

met daarbij  beboorende 

. 

Chemisc h bereid e 

V E  F . 
e F is geheel gereed 

v°«r het gebruik en bezinkt of verhard 
* , o i t - i 8 gemakkelijk in het gebruik, 
**rzaam en goedkoop. 

Staalkaar ten en a t tes ten gaarne 
V* k%baar . 

, 
k (Z.-ll. ) 

j ^ r  dau 7 U 0 . O OO . g n b r u i k t . | 

1 W a t e r d i c h t n v o or . 
e en beste 1/, . per l 

V n a r r a s t g e ï m p r e g n e e r d. 

ui ) 

Gladde dekking zonder  dakbeschot. 
g met roeflatten. 

V o or gebouwen Tan a l l e soor t, vooral f a b r i e k e n, loodsen, enz. Bh inenbek lee* 

d in g van fab r i eken ttcr  bescherming tegen zuren. Ue re lbek le f i l i i i i r . B e d e k k i ng der 

o n d e r k a nt vnn p laa t | | seren daken (tegen lekken) enz. G A  A N T  F. wegens duurzaam-

heid. s en prijscouranten ter  beschikking. Waarschuwing voor  namaaksels. 

Uitvinder  en eenig fabrikant : . N en . 
 voor  en

. ,  A m s t e r d a m. 
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V E R F W A R E N , 
 kkeu, Veruiwcien 

voor - en , 

A A T, , 
1 

en alle aanverwante artikelen. 

G.  & Co., 
T 132, (5) 

> i  T E i t i > > i . 

A 
. m n TUT V  T l «1 

KON N GROFSMEDERIJ, 
 E  E > . 

F 
met G lang 50 . 

Stoombooten-, Bagger- en 
Spoor  wegm ater  iaal. 

Zware en lichte Smeewerken. 
, 

N EN S T A L EN , 
met c e r t i f i c a a t van  >1<» \ «Tr -

eil B u r e a u V e r i t a s . 

Vuurvaste Steen-
F A B R I E K , 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Pinten. Blokken, Seheggen, Trot -
toirtegels, Smeltkroezen, etu. 

n in den kortst mogelijken tij d 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (17) 

E 

Houten of IJzeren RAAMWERK , 
, , 

, , , , -
N voor tropische producten, E N voor Steenovens 

en . E N speciaal ter  vervanging van riet-
matten voor  steenovens, enz. in alle afmetingen eu voor  alle doeleinden, opgesteld 
in  of ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
.n enke le dagen. , ook gegolide . 

N en N worden opgemaakt voor  elk gevraagd 

doel. E S ter  bezichtiging. 

 op aanvraag franco en gratis. (58) 

W*¥~ N , - ^ f f i 

 i
'geheel gereed afgeleverd /'  2.70 per -f 1.15 per 2 

STOOM CLASSLI J PER IJ 
en  voor  het ornaiiieiiteeren v a n ^ ^ Q v ^ 

-

E N 

*>2 ah 

N A A

- en 

in wit en zwart . 

E Billijks t adres. 

V A N 

C 
te Amsterdam 

is V E R P L A A T S T 
van de t 402, 

naar de 

bij de e . 

All e soorten van 

en 

vervaardigt als 

Special i teit 
slechts in de Jijnsle qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

te n ) 
bevestigd in  (55) 

Vraagde geïllustreerde Prijscourant 

welke wy U gratis en franco toezenden. 

k van g tegen bed . 
 in 

'li l 
. S . 

,16)

mum  umu  N Ü . 39 u. 
n van - en -

(69) Vraag dessins enz. 

H . 

A . l t e r t e u i l é u iu dit blad kosten van 1—5 regel* 

gO cents, iedere regel meer 10 ceuts. Groote letters naar 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

brekend. 

Uitgevers i 

. 

All« ' i u l v . r l . n l i , ii in A opgenomen 

worden r a t i » geplaatst in E , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, enz. 

J . A . V A N , . 

E N E . (*) 

n en eenvoudige arbeiders, niet de geleer-

den, deden de belangrijkste uitvindingen, zooals van de 

boekdrukkunst, de spinmachine, het machinale weefgetouw, 

de naaimachine en bovenal van de stoommachine, en de 

lokomotief. Over de uitvinders dezer  gewichtige hulpmid-

delen voor de ontwikkeling der  voortbrenging (productie) 

geeft  Journal het volgende merkwaardige bericht: 

e uitvinder  der  boekdrukkunst is eigenlijk , 

alhoewel het drukken van boeken reeds lang vóór hem 

bekend was en b. v. door de Chineezen reeds eeuwen voor 

Christus werd gedaan. Als de uitvinder  van de drukpers 

en het lettergieten, legde O in de boekdrukkunst 

aanstonds den grondslag voor  de groote verbeteringen, die in 

vervolg van ty'd iu de toestellen en machines zyn aangebracht. 

Ofschoon de levensgeschiedenis van O tot op zyn 

40e jaar  (1448) het jaar, waarin hem het eerst het letter-

gieten gelukte, duister is, weten wy toch zooveel, dat hy 

steeds met gebrek en ontberingen te kampen had en dat hy 

ook later, in weerwil van alle inspanning, nooit tot welvaart 

kon geraken. '  was niet gelukkig, werd door  hebzuchtige 

vakgenooten uitgezogen, kon nooit voor  eigen rekening 

beginnen, in het kort : hy bleef altyd een eenvoudig 

arbeider, die in het zweet zyns aanschyns zyn brood 

moest eten. 

S E en , twee Engelschen, 

die een belangrijk aandeel hadden in de uitvindin g der 

, bleven hun geheele leven gewone arme arbeiders. 

, geboren in 1719 te Stanhill by Blackburn, 

bad het. een heel eind kunnen brengen, wanneer  hy niet te 

ktmpen had gehad met de afgunst der  goden, (lees zyn 

kameraden), die tot tweemaal toe zyne toestellen en machines 

bedierven, de eerste keer  kort na de uitvindin g der  Jenny-

e en ten tweede male in 1771», nadat het hem gelukt 

**»» een spinnerij  op te richten. j  werden hem allerlei 

"loeielykheden in den weg gelegd, had hy verschillende 

""gelukke n en kreeg eindelyk een beroerte, zoodat hy nood-

druftig- stierf. En alsof dit alles nog niet genoeg ware, be-
t W l 8 t t e een zekere S , hem ten slotte nog zyne 

l ^ndhig ^ 

W Uit S (Jew, ZeiUng. 

N (geb. in 1753) de volmaker  van het 

spinwerktuig, werd al evenzeer  tegengewerkt. Toen zyne 

concurrenten zagen, dat hy hen overvleugelde, wisten zy 

den goedhartige» man, door  hem eene inschrijvin g te beloven, 

er toe over te halen zyn geheim openbaar te maken. Wel 

namen 10(i fabrikanten aau de inschrijvin g deel, maar  elk 

teekende slechts voor  één pond. y trokken de meeste 

inteekenaren nog zure gezichten en lieten het voorkomen, 

als gaven zy vrijwilli g eene aalmoes. 

e handelwyze krenkte N zoozeer, dat hy zyne 

zaak ophief en pachter  werd. Toch keerde hy nog G jaar  tot 

zyn vroegeren arbeid terug. Op aaltraden van zyne vrienden 

richtt e hy in 1811 tot het Parlement een verzoek om een lands-

belooning. n dacht algemeen, dat deze, in verband met 

S verdiensten voor de industrie, 25000 pond zou 

bedragen, doch hy ontving slechts het vy'tde deel, 5000 

pond, waar  zyn lichtzinnige zonen hem spoedig doorhielpen, 

zoodat hy op zyn ouden dag nog behoeftig werd en alleen eene 

geheime collecte, door  zyne vrienden gehouden, hem nog 

kon redden. 

Ook de uitvinder  van het machinale weefgetouw

(1752) was een eenvoudig arbeider, doch hem gelukte het 

toch, al was het dan ook na /.waren stry'd en ïnoeielyke 

levensdagen, een kapitaaltj e te verwerven, dat hein toeliet 

zyne laatste levensjaren zorgeloos te slyten. 

s te slechter  ging het den uitvinder  van de eerste 

naaimachine, den Franschen kleermaker , geboren 

iu 1793. j  werkte vier  jaar  aan zy'ne uitvinding , van 

1821 —1825, en moest in dien ty'd niet alleen de noodige 

mechanische kennis verzamelen, doch legelykertyd in het 

onderhoud zyner  familie voorzien. r  hy echter  den meeaten 

ty'd aan zyne uitvindin g besteedde, verviel iii j  tot armoede 

eu ellende. Toch scheen her  geluk hem gunstig, want een 

myn-directeur  hielp hem om de machine winstgevend te 

maken. j  bracht in Parijs eene inrichtin g tot stand, waar 

met  machines gewerkt werd. 

r de Paryzer  kleermakers staken de hoofden by elkaar, 

verstoorden het werk en vernielden de machines. -

 keerde toen tot den handenarbeid terug, maar  bleef 

toch onafgebroken aan de verbetering zyner  machine 

voortwerken. n 1845 vond hy eindelyk een deelgenoot 

voor de oprichting eener  machinefabriek, maar  de omwente-

http://iulv.rl.nli
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ling van 1848 deed weder  alles verloren gaan. Eene in-

zending van  naar  de wereldtentoonstel-

ling te n in 1851 ging, tengevolge van een ongelukkig toe-

val, niet door: zijne machine kwam door  de schuld van den 

expediteur  te laat aau! n 1857 stierf  in zjjne 

geboorteplaats in behoeftige omstandigheden. e Ameri-

kanen T en , die daarna aan de verbetering 

der machine werkten, waren ook eenvoudige arbeiders; zy 

brachten het echter  toch zoo ver, dat zy een zorgeloozen 

ouden dag hadden. 

Wat eindelijk betreft de uitvinders der  stoommachine en 

der lokomotief  W A T T en , die ten opzichte der 

stoomwerktuigen gelijke plaats innemen als G bjj 

de boekdrukkunst, ook zij  waren uit den onbemiddelden arbei-

dersstand en werden eerst op lateren leeftijd welgesteld. 

S W A T T in 1730 te Greenock in Schotland geboren, 

had evenwel minder  met kommer en gebrek dan met het 

noodlot te kampen. y was werktuigkundige en had het 

als zoodanig tot zulk eene aanzienlijke hoogte gebracht, dat 

hij  meende wel door  de wereld te zullen komen. r  dit 

ging zoo gemakkelyk niet. y vestigde zich in 1757 te 

Glasgow, doch de handwerkersgilde wees hem af. Ware hy' 

een kruk in zyn vak geweest, dan zou niets zyne aanneming 

verhinderd hebben : dergelyke gevallen doen zich tegen-

woordig ook nog wel voor. 

Toch vond hy iu Glasgow zyn geluk, want juist was 

de betrekking van werktuigkundige aan de Universiteit 

open gekomen eu nam men hem daarvoor, aanvankelijk op 

proef, en later, toen het hein gelukte een klein stoomwerk-

tuig van E voor  de praktij k geschikt te maken, 

voor  goed. e machine, die, behalve dat ze verschillende 

gebreken had, alleen voor  pompen gebruikt kon worden, 

werd door  W A T T na aanmerkelijke verbeteringen, in een 

werkelyk bruikbaar  werktuig herschapen. e was 

W A T T ' S naam gemaakt. 'Poeh nam hy eerst in 1709 

een patent op zyn uitvindingen en verbeteringen. 

, in 1781 in eene armoedige leemen hut ge-

boren, kwam minder  gemakkelijk door  het leven. Zyn op-

voeding werd geheel verwaarloosd, want reeds op zyn 6e 

jaar  moest hy' mede verdienen. Als 1 4-jarige knaap werd 

hij  hulp bij  zyn vader, die als stoker  iu eene kolenmyn 

aangesteld was. Zoo leerde hy' de stoommachine kennen. 

Eerst op 18-jarigen leeftijd leerde hy door  eigen studie 

lezen, schrijven en rekenen, maar  had niettemin toch nog 

tij d over, om er  door  schoenlappen nog wat by' te ver-

dienen. Eindelyk was hy zoover  dat zyn weekloon 

12 gulden bedroeg. r  de kwade tijden, die de oorlog 

iu Europa, ook in Engeland deden ontstaan, belemmerden 

hem vooruit te komen. n moest hy nu ook zyn 

zieken vader  onderhouden, zoodat hy' opnieuw tot allerlei 

bijverdiensten zijne toevlucht nam, en er  klokkenmaker  en 

kleermaker  by' werd. r  ook zyne studie zette hy onver-

moeid voort en zoo bereikte hy in 1812 zyn doel en werd 

myn-ingenieur. Als zoodanig kon hij  zich ook met zyne levens-

vraag bezighouden en voleindigde hy' in 1815 zyne eerste 

lokomotief; tot de fabriekmatige vervaardiging ging hy 

echter  eerst in 1823 over. . 

. 

Fabrieken tot het galvaniseeren van groote voorwerpen 

in deze omgeving zyn, behalve vele andere: 

W. N &  Co. te m aan de r ; de firma 

levert glad verzinkte platen af, op eene lengte van 4.30 X 

1.50 . breedte, zonder  dat zij  in het bad gekanteld be-

hoeven te worden. t bad is eivormig, lang 4.35, diep 

1.60 , grootste diam. 0.88, kleinste diam. 0.58 . 

Grootere platen, b. v. 6 . lang, worden eveneens ver-

zinkt ; dan moeten zy echter  gekanteld worden, waardoor 

de zinklaag niet zoo gelijkmatig- verdeeld is. Ook gasbuizen 

worden hier  getrokken en verzinkt. 

Voorts: 

. Anus.  te Benrath by' . 

N N &  Co. te Oberbilk by p 

. GEUBB &  Co. te m aan den n bij . 

e firma's  leverden voor  den Staat der  Nederlanden en 

voor  steden vele overkappingen. 

JACOB S &  Co. te , leverde aan de 

Genie vele pontons. 

Si eg en er  V e r z i n k e r e i A c t i ë n Gese l l scha ft 

te Geisweid by' Siegen, welke fabriek, althans van vroeger 

my bekend, eene uitmuntend qualiteit yzer  leverde, met 

gelijkmati g verzinksel. 

W e s t f a l i s c he a h t i n dus tr i e te m m in West-

falen. e laatste firma  trekt en verzinkt alleen tele-

graafdraad. 
 ajd  27 i 1893. J . . . 

N VA N . 

t smelten van alnmuninm moet geschieden in kroezen, 

die met zuivere kool zijn gevoerd, dus in graphiet kroezen. 

Buitendien mag geen enkel smeltmiddel, zooals borax enz. 

worden toegevoegd. By het smelten verhit men langzaam 

(nadat men den kroes vooraf goed gegloeid heeft) tot don-

kere in het daglicht nauwelijks zichtbare roodgloeihitte 

(ongeveer  800° C.) stygt de hitte hooger, dan moet voor 

het ingieten de juiste temperatuur  afgewacht worden. e 

vorm moet zeer  los in fijn , niet zeer  vet zand gestampt zijn; 

 e luchtkanalen moeten wyd gemaakt worden en zoo ook 

de ingiettrechter* . Om de op het vloeibare metaal drijvende 

oxyde-huidjes terug te houden, plaatst men boven den 

ingiettrechter  een tweeden grooteren trechter  van leem, 

waarin zoo mogelyk al het voor  het gietstuk benoodigde 

metaal ineens kan worden uitgegoten, om dan langzamer 

uit weg te loopen in den eigenlijken ingiettrechter. u 

hoofdvereischte is dat de vorm zeer  goed gedroogd /.(!

m is het verder  de vorm, zoo de gedaante van het 

model dit toelaat, den vorm aan een kant open te laten. 

t smeltpunt van aluminiumbrons is 950°. r  de krintP" 

maat zeer  groot is, moeten de aangietsels ook hier  groot 

zyn, cylindrisch, maar  niet zeer  lang. Bemerkt men na 

het gieten, dat het gietstuk metaal uit de giettrechters 

aan begint te trekken, dan moet heet vloeibaar  metaal 

by'gegoten worden. r  hoort voorzeker  vry wat oefening 

toe, maar  aluminium is nu eenmaal een eigenaardig metaal, 

dat men niet met andere over  eene kam kan scheren. 
 arb.) 
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E . 

t vraagstuk van het besturen van luchtschepen schy'nt 

door  den Franschman E eenige schreden nader  aan 

zyne oplossing gebracht te zyn. y beeft in de Fransche 

academie onlangs het model van zyn „  Aviator "  vertoond, 

waartoe evenals by de oudste proeven op dit gebied de 

levende vogel tot model heeft gediend. t bezit eene 

uiterst vernuftige en krachtige inrichtin g voor  het nederslaan 

der vleugels. e zyn door  eene gebogen buis verbonden, 

waarin bij  tnsschenpoozen ontploffingen worden veroorzaakt, 

die de kromme buis recht uittrekken en aldus krachtige 

vleugelslagen te voorschyn brengen. t twaalf door  patronen 

veroorzaakte ontploffingen vloog het model over  een vry' 

aanzienlijken afstand voort. By de uitvoering in het groot 

moet de ontploffing door  een mengsel van waterstofgas en 

lncht in het leven geroepen worden. Opmerkelyk was het 

langsaam dalen van het model na geëindigde vlucht. 

T E S . 

Uit een in het begin dezer  eeuw verschenen boek over 

allerlei uitvindingen ontleent de Ungar.  de vol-

gende bydrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis van het slot: 

Voor  de veiligheid der  menschen in hunne huizen en 

van de daarin voorhanden eigendommen, waren grendels en 

sloten aan deuren, kasten enz. zeer  nuttige uitvindingen. 

Op grendels (van hout en yzer) konden de menschen gemak-

kelyk komen; sloten daarentegen stellen een hoogeren graad 

van ontwikkeling, scherpzinnigheid en nadenken op den 

voorgrond. En toch zyn er  reeds zeer  vroeg sloten en 

sleutels geweest. Zoo werden reeds in den tyd van S 

de deuren door  eene soort van sloten dichtgehouden. Toch 

zyn de eigenlijke sloten waarschyulyk eerst later  door  de 

, een oud volk in Griekenland uitge vonden; althans 

werden door  de n sleutels met een drietandigen 

baard e sleutels genoemd. Grieken en n 

hebben in den loop der  tijden de sleutels meer  en meer 

verbeterd. Ook de hangsloten kenden zy' reeds. 

e oudere sleutels waren pypsleutels, d. w. z. sleutels 

net eene ronde driehoekige bus. t daarbij  behoorende 

slot had dan dienovereenkomstig een doorn of massieve stift 

van dezelfde gedaante, waarop de sleutel paste. e sleutels 

hadden boven de thans meestal gebruikelijk e dit voordeel, 

dat het slot niet gemakkelyk met ander  gereedschap dan 

den sleutel zelf te openen was. n zyn onze 

tegenwoordige sloten veel eenvoudiger  en sierlyker; ter 

sTootere veiligheid snydt men daarby den baard dikwyls 

Volgens zekere samengestelde lijnen, krullen en andere 

gedaanten uit, en richt dan natuurlij k de bezetting van 

°* t slot dienovereenkomstig in. 

Vele, ten deele zeer  vernuftige uitvindingen zyu in den 

loop der  eeuwen reeds op het punt van sloten gedaan. 

^°o vond men kunstige schuiven uit om het sleutelgat 

^ verbergen, zeer  sterke door  een oningewijde niet weg 

^ drukken veeren en dergelyke. Omstreeks het midden der 

^ e eeuw werden de zoogenaamde maalsloten uitgevonden, 
u»t kunstig in elkander  hangende y'zeren ringen bestaan 

en alleen door  denge ne — en wel zonder  sleutel — 

geopend konden worden, die wist hoe de ringen gerang-

schikt moesten worden. s in het jaar  1557 zyn deze 

sloten door S S beschreven. e uitvinder 

ervan was een Neurenberger, S , omstreeks 

het jaar  1240. Andere , Fransche en e 

kunstenaars verbeterden vele soorten van sloten; ook vond 

de Franschman  een byzonder  vernuftig sleutel-

gatdeksel uit, waardoor  het slot niet dan met de grootste 

moeite te openen was. 

Een zekere G vond tegen het einde der  18e 

eenw de driemaal sluitende ronde, zoogenaamde Fransche 

sloten uit, die echter  ten onrechte voor  eene Fransche 

uitvindin g werd gehouden. Spoedig daarna volgden nu ook 

de zeer  kunstige combinatie- of vexeersloten, die alleen 

diegene kan openen, die een zeker  met deu grendel corres-

pondeerend gedeelte wist los te makeu; niemand anders 

kan het slot open maken, al draait hy den sleutel hoe en 

welken kant uit ook. Zulk een kunstig slot vonden onder 

anderen de Franschen B en E E E BEAUFOB

in het jaar  17 78 uit. t bestond uit enkel veeren die men 

naai een woord zette en richtte. n kou het byna 50 

millioen maal veranderen en een sleutel was er  niet voor 

noodig. Veiligheidssloten, die alleen volgens zekere, aan 

den eigenaar  bekende insuydiugen of letters lieten verande-

ren, werden er  in den nieuweren tyd verscheide uitgedacht. 

S slot bestond uit getande deelen, uit ringen, die 

naar  letters gerangschikt werden en uit vele kunstige 

veeren, by' de beschadiging waarvan het slot onmiddellyk 

onbruikbaar  wordt. n het begin onzer  eeuw had men ook 

vexeersloten met een schrikschot uitgevonden, dat onmid-

dellij k losbrandde, als een oningewijde het slot trachtte 

te openen, ja zelfs waren er  sloten, waaruit bij  het 

openen door  onbevoegde hand messen en dolk-achtige pun-

ten uitschoten. n den allernieuwsten tyd beschermt men 

soms de sloten door  den onbevoegde vergiftige gassen in 

het gezicht te doen stroomen, als hij  het slot tracht te 

openen. 

E S OP . 

Voor eene vloeistof, die op hout uitgestreken daaraan 

een matten glans verleent, die tegen water  bestand is, geeft 

N te VViirzbur g het volgende recept: 

w caoutchouc wordt in het tienvoud van zyn gewicht 

terpentijnoli e tot opzwellen' gebracht en, door  nog eens even-

veel terpentijn toe te voegen, onder  matige verwarming opgelost: 

1 deel dezer  oplossing en 1 deel goed drogende gekookte 

lynolie worden met '/j  deel harszure mangaan vermengd en 

op 120° C. zoolang verhit, tot er  eene heldere vloeistof is 

verkregen. e wordt met zevenmaal zooveel oplossing van 

schellak in 40 tot 45 percents alcohol vermengd onder 

verwarming tot 80° C. en er  vervolgens aan toegevoegd 

'/. , van een mengsel van 5 deelen gebleekte lynolie en 1 

deel copaïvabalseiu. 

t preparaat wordt met eene wollen lap of met een 

zachten kwast op het ruwe, gebytselde of met olie geslepen 

hout een of tweemaal opgewreven of gestreken en geeft 
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daaraan een metaalachtigen glans, die bestand is tegen 

water, wijn , bier, azyn, slap zeepwater, enz. 

n plaats van met de oplossing van schellak in alcohol kan 

het caoutchoucpreparaat ook vermengd worden met een snel-

drogend olievernis, waardoor  het evenzeer  bestand wordt 

tegen slappe alcoholische en alkalische vochten, in zoover 

namelijk, dat als er  een  rappel opvalt en deze er  niet te 

lang op bluft liggen, er  geene witte vlek van achterblijft . 

(JJingler's  Journ) 

N VA N . 

Cellttloïde wordt volgens de Gummi ztg. op de volgende 

manieren gekleurd: 

Zwart: Vooreerst doopt men de voorwerpen in een slap 

loog, dan in eene slappe oplossing van salpeterzuur  zilver 

en laat ze aan het daglncht blootgesteld drogen. 

Blauw: e bezigt men eene inet potasch nagenoeg 

geneutraliseerde ; ook eene oplossing van 

Berlijusch blauw, van ijzerchlorid e of van bloedloogzout. 

Groen: Onderdompeling in eene oplossing van 2 deelen 

greenspaan en 1 chlorigzure ammonium. 

Geel: Eerst eene oplossing van salpeterzuur  lood, dan 

in eene oplossing vau gele chroomzure kali . 

Bruin: e dient eene met soda alkalisch gemaakte 

oplossing van kaluimpermanganaat. 

e voorwerpen komen eerst in water, dat met 

salpeterzuur  een weinig zuur  is gemaakt, en vervolgens in eene 

ammoniakale oplossing van cochenille of karmijn . 

 Verbluf in verdunde oplossing van chloorgoud 

gevolgd door  blootstelling aan sterk licht. 

E . 

t moet als eene belangrijke schrede op den weg van 

den vooruitgang aangemerkt worden, dat voor  de bewer-

king van groote smeedstukken, in het bijzonder  van groote 

blokken staal, de stoomhamer meer  en meer  door  de smeed-

pers wordt verdrongen. Terwij l de werking van eerstge-

uoeinde beperkt bly'f t tot de buitenste lagen wordt het blok 

onder  de pers tot in zyn hart toe doorkneed. t gevolg 

daarvan is eene wezely'k grondiger, de sterkte verhoogende 

doorwerking van het siueedstuk. ' heeft de smeed-

pers het aanmerkelijke voordeel van minder  bedrijfkrach t 

noodig te hebben, terwij l het bovendien door  het vervallen der 

dreunende hamerslagen niet zulk omvangrijk vast fundament 

behoeft als de zware stoomhamers. Verder  leveren de per-

sen denzelfden arbeid met minder  hitte, d. i. eene gerin-

gere hoeveelheid brandstof, tij d en arbeidsloon. t is een 

feit dat het voortreffelijk e weerstandsvermogen op den duur 

van S geschut, dat tot nog toe de Engelschen te 

vergeefs trachtten te evenaren, voor  een niet gering deel 

berust op het zorgvuldige besmeden der  blokken gietstaal. 

Tot dit doel werd in 1861 de toenmaals in de geheele 

technische wereld zulk een buitengewoon en aan twijfe l ge-

paard opzien barende stoomhamer van 50000 n werking 

gebracht, die nu 60000 . weegt en 4  hoog is op-

gehangen. Evenals de fabriek van P eiken vooruit-

gang op technisch gebied aan zich dienstbaar  maakt, zoo heeft 

zij  sedert eenige jaren ook eene hydraulische pers in werking, 

die onder eene druk van 5.000.000 . gebracht kan 

worden, ten einde de dikwijl s vele honderden centenaars 

wegende blokken gietstaal voor  de groote scheeps- en 

kustkanonnen tot ongeveer  het drievoud hunner  lengte 

d. w. z. tot ongeveer  10 . lengte by 0.50 . diam. uit 

te smeden. t is de grootste smeedpers die tot nog toe 

gebouwd werd. n Engeland zyn er  tot 4.000.000 . in 

gebruik. 

E . 

e  Ztg. bevat het volgende recept van brandvrij e 

verf: Versch gebrande kalk wordt volkomen geblnscht en 

met zooveel afgeroomde melk — of bij  gebreke daarvan 

ook met water  — aangemengd, dat de lijvigheid van stroop 

wordt verkregen. n neemt hiervan 10 , voegt daaraan 

in poedervormigen toestand 2 . aluin, 1 ' / 2 . gewone 

potasch uit den handel en 1 . keukenzout by; een en 

ander  goed dooreen te roeren. Wenscbt men eene zeer  witte 

kleur, dan wordt er  nog een weinig Parijsch kry t bijgedaan; 

voor  grauw of zwartachtig latnpenroet: in elk geval moeten 

de kleurstoffen er  het laatst bijgedaan worden. n zift 

vervolgens door eene tamelyk fljne metalen zeef en maalt 

het doorgeloopene iu een gewonen verfmolen. Ten slotte 

moet het product op 100° verhit en zoo heet mogelyk opgestre-

ken worden. Vóór het verhitten kan men zooveel afgeroomde 

melk of water  by voegen als voor  eene gepaste consistentie 

gewensclit is; de verf moet zich als olieverf laten uitstrijken . 

Voor  plafonds en muurvlakken wordt byvoeging van wit 

zand aanbevolen. 

. 

Naar  berichtte, werd by Wheeling in West-

Virgini ë met behulp van eene touwboor eene wel geslagen 

van 1219 . diepte ter  bekoming van petroleum, die, 

hoewel zij  tot geen practisch resultaat leidde, tot op 1 300 . 

werd voortgezet tot wetenschappelijke doeleinden. t boor-

gat was bijna droog en werd tot op 475 . diepte met 

5 inch py'pen bekleed. Tien dagen na de voltooiing van 

het boorwerk begon men met zeer  zorgvuldige warm te-

metingen. y werd telkens op 76,2 . afstand eene 

prop aangebracht, om de beweging der  lucht en mogelijke 

afkoeling of verwarming te verhinderen. Toen bleek dat 

tot op 985 . diepte de aardwarmte zeer  gelijkmatig, doch 

van daar  af in toenemende verhonding stijgt. e tempera-

tuur  aau de oppervlakte bedroeg 10.55° C. 

Op 1000 voet (304.8 ) diepte was zg 20.42° C. 

„  3000 , (914.4 ) „  „  „  30.55° , 

„  4000 „  (1219.2 ) „  , , 38 88° . 

„  4462 „  (1360. ) , „  „  43 .61° „ 

t komt overeen met eene schaal van 1° C. temper8" 

tunrverhooging per  44.988, 44.015 en 28.53 . diepte. 

Aanbestedingen morden slechte eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

Al vv  \ i. ó .11 . 
Amersfoort.  uur. t gemeentebestuur: 1. het maken van 

eene bodeukamer in de keuken van het raadhuis met aanhoonge 
verken, 2- het vernieuwen vau twee gedeelten werlmuui aan de 
Juid- eu Noordzijde vau bet . 

n veen (Fr. ) 3 uur. !)  directie der  Nederlandsche Tram-
(eg-maatschappij, aan haar  bureau: het maken van 0 ducdalven 
ia de VVesterbrugsloot, nabij  de trnmbrug . 

Jiomansdorp (Z. ) 2 uur. e beer  P. m Am.: de 
herbouw van een bouwmanswoning met graanschuur  en wagenkeet 
aldaar-

Varsseveld (Geld.) 10 uur. e architect Ovink te , 
namens de lirra a Uebr. : het arbeidsloon van timmer- en 
uetselwerk, noodig tot het afbreken en opbouwen van een winkel-
en woonhuis in het doip Vars»cveld. 

G 6 . 

Botterdam. 11 uur. Teu kantore van de Gemeente gasfabriekeu, 
Oost Zeedijk: het uitvoeren van verfwerkeu aan de gashouders, 
leuning vau de viaduct enz. 

Utrecht, 2 uur. e maatschappij  tot exploitatie vau staats-
spoorwegen, aan het centraal bureau bij  de e , bestek 
oo. 607: het maken van den onder- en bovenbouw van een water-
kraan en het leveren en leggen vau een gietijzeren waterleiding 
met toebehooreo op het Station m . P., begr. f 2550. 

Utrecht. 2 uur. üe maatschappij  tot exploitatie van staats, 
spoorwegen, aan het ceiitraalburcau, bij  de e , bestek 
so. 60S: het maken van eeu waschiiirichiing voor  rijtuigen op bet 
station Zwolle. Begr. f 1900. 

G 7 . 
(jouda. 1 uur. t gemeentebestuur: 1. het onderhoud der 

kaaimuren langs de rivier  de Ussel en Gouwe eu langs de wateren 
en grachten, benevens de vleugelmuren bij  de bruggen en sluizen, 
binnen de gemeente Gouda, ged. 1893, 2. a. de vernieuwing van 
net bovendek eu de trottoii s van de draaibrug in den , 
met herstelling aan het onderdek en de bardsteenwerken, 6. de 
rernieuwing van den bovenbouw der  brug in de Peperstraat over 
net water  naar  de , met de noodige herstelling aan de 
leuningen. 

G 8 . 
'«-(Jrnvenhuge. 2 uur. t gemeentebestuur: bet verplaatsen van 

drie barakken, staande op het terrein van het gemeenteziekenhuis. 
Wugeuiugen. e architect S. Bitters, in het botel de Wereld: 

bet bouwen van een boekdrukkerij  in den tuin van het huis 
bewoond door . Eauta van Aijsma. 

O 9 . 
Arnhem, 11 uur. Aan het gebouw van het prov. bestuur: het 

amoveeren en het bouwen van een monument te . 
l»pik (Utr.) 11 uur. t gemeentebestuur: het bouwen eener 

toning voor  den plaatselijke geneesheer. 

G 2» . 

o (Geld.) 11 uur. n het koffiehuis de n : bet 
bouwen van een woonhuis. 

Weesp. 18 u u r . Ue heer  J. . de Jong, in het h 
s bij  den beer g in de Slijkstraat: bet bouwen 

"o een winkelbuis op bet terrein der  op 2 Apri l . afgebrande 
Perceeleu, gelegen aan de Nieuwstad aldaar. 

G 12 JUf t l . 

Amsterdam. 1.30 uur. (Greenwiohtijd). e directie der  bollandsche 
'J'ereo spoorwegmaatschappij, iu bet centraal persoueustation, 
°l?ens bestek no. 548 : het naken van een abris voor de halten aan 
'wachtposten n. 5, 6, 10, l é en 39 op den spoorweg -
"̂--Stavoren, begr. f2250. Volgens bestek uo. 563: bet verbreeden 

»eh sPo o r w eB< w Ü z ' g ' n 8 der  spoorinrichting, maken van twee 
'boogde peirons met bouten overkappingen en abris en bet maken 
1 * privaatgebouwtjes, met bijbebooreude werken op het halte-

""P'acement Vork . Begr. 16.50O. 
^ redtt. tg u u r > y e t gemeentebestuur, bestek no. 6: het maken 
« gebouwen voor  het pompstation eu van eenige werken in de 

wsclie , voor de gemeentelijke waterleiding. 
G 18 . 

Ven. '  u u r '  ^ e b » p p i j  tot exploitatie van staatsspoor-
"  7°sl ' e n * , n t o r e v a n den seotie-ingenieur  aldaar, Frederikstraat 
*i«» ' l c t ^ o e n v a B onderhoudswerken langs den spoorweg Vlis-

°e"  "oxtcl—Oeldermalsen en e grens. 

s-Gravenhnge. 12 U U r . t ministerie vau financiën: het on-
derhouden en herstellen van het rijksgebouw ie Sneek, waarin 
de kautoren van de hypotheken en het kadaster  ziju gevestigd, van deu 
dag af volgende op dien waaro» de aaubestediug wordt goedge-
keurd tot en met 31 t 1896. 

. n bet timmerhuis: het uitvoeren vau verfwerkeu 
aan gebouwen, bruggeu en/.., iu negentien percieleu, aanw. voor 
de perc. 1, 2 en 3 op g 8 Juni 1893, des voormiddags 
ten 10 ure, aau te vangen bij  no.  van perc. 1, voor  de perc. 
4—10 op deuzclfdeu dag, des namiddags ten 2 ure, aan te vangen 
bij  no. 1 van pero. 4, voor  de pere. 11 — 16 op Vrijda g 9 Juui, 
des voormiddags ten 10 ure, aau te vangen bij  no. n perc. 11, 
voor  perc. 17 op denzelfden da», des namiddags ten 3 ure, aan te 
vangen bij  no. 1 van dat perc, voor  de perc. 18 eu 19 op 
Zaterdag 10 Juni, des voormiddag ten 10 ure, aan te vaneen bij 
no. 5 vau perc. J8. 

Utrecht. 2 uur. e maatschappij  tut exploitatie van staais.«poor-
wegen, aan het ceutraalbureau bij  de e , bestek no. 
611: het opruimen van deu besUandeu bovenbuuw der  houten 
bruggen op de lijnen van den «oormaligen Ned. , 
liet stelleu van eeu nieuweu ho\enbouw (met bijleveriug van eiken-
houten brugliggers en deiailleerbalken) op de te wijzigen landhoofden 
of pijlers eu het ven ichteu van daarmede iu verband staande wei ken, 
in drie perc. Begr. perc. 1 f 15,900, pete. 2 f 31,500, perc. 3 
f 8300. 

G 15 . 

Uithoorn (N. ) 11 uur. t iremeeutebestuur: het annbouweu 
vau scbool no. 2, aan de , gemeente Uithoorn. 

G U . 
. 11 uur. t ministerie van waterstaat, handel 

en uijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het inrichten 
lot doorvaart van de tweede opening van de brug in deu Bon-
zijweg over  bet kanaal door  Zuid-Bevenland. Begr. f 25.000. 

Utrecht. 11 uur . e aannemer Cbr. Wegen!', in het Statons-
, Biltstraat: het doen van schilder-, glas- en bchaugwer-

ken en stukadoorwerk, teu dienste vau bet Nederlandse!! gast-
huis voor  behoeftige en minvermogende ooglijders. 

G 28 . 
. 11 uur . t ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van het prov bestuur: het veirich'en 
van eenige bestratingen op den rijk s grooten weg der  1ste klasse 
no. 3 op Zuid-Bevenland. Begr. f 3500. Aauw. 16 Juni. 

Amsterdam. 1. t verrichten van eenige herstellingen en ver-
nieuwingen aan-, benevens het onderhouden gedurende het jaar 
1893 van de huizen, toreus, poorten enz., de gebouwen ten behoeve 
van bet ouderwijs, vau de politie, der  brandweer  en die op e 
algemeene begraafplaatsen. e J . . t voor  f9780. 
2. t verrichten van buiten-verfwerk aan, zoomede van binnen 
verf- en behangwerk in eenige gemeente-gebouwen. e voor 
perc. 1, 2. en 3. J. . r  Jr. aldaar  voor  f 1944, f 19S9 
en f 1537. 

Apeldoorn. 1. t maken van twee nieuwe schoollokalen, 
met bijkomende werkzaamheden aan school no. 2 aldaar, 2. het 
leveren en verplaatsen van meubelen enz. in en ten behoeve van 
genoemde scbool, 3. het afbreken eu weder  opbouwen van een 
braudspuitbuisje met bijkomende werkzaamheden. e voor 
perc. 1. en 3. W. Wolf aldaar  voor  f 6695 en f 260, cn voor 
perc. 2. . de Groot aldaar  voor  f 206, gegnnd. 

Beetsterzwaag. t bouwen eener  ijzeren draaibrug. Gegund 
aan W. E . Penning te n voor  f 2190. 

. t bouweu van een hoofdgebouw met 2 ziekenpaviljoens, 
6 paviljoens, geueesheerswouiug en meerdere gebouwen, met bijbe-
hoorende werken ten behoeve van bet St. Joris Gasthuis. e 

. S. J. Taverne te '» Gravenhage voor  f 174700. 
Uijiiuurt . t bouwen vau eene landbouwerswoning met keet en 

schuur. e van Oers te Oudeubosch voor  f 9699 
's-tiravenbage. t rioleeren van een gedeelte van den Stations-

weg. e P. , aldaar  voor  f 731. 
's-Graveobage, 1. bet onderhoud post- en telegraafgebouw te 

Almelo. e J . Eshuis, te Almelo voor  f 672,2 het onderhoud 
postgebouw te Sneek. e N. P. r  te Sneek voor  f 657, 
3. het onderhoud postgebouw te Groningen. e . r 
te Groningen voor  f 1098, 4. het onderhoud post- en telegraafgebouw 
te Winschoten. e C. s te Winschoten voor  f 730, 5. 
het onderbond post- en telegraafgebouw te . e . 
Eykeus, te l voor  f 784, 6. het onderhoud post- en 
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telegranfeebouw te Zwoll e e G . s te Zwoll e voor 

f 1287, 7. bet onderhoud post- en telegraafgebouw te . 

e J . S. vau de Wer f te n voor f 1100, 8. het onderhond 

post- en telegraafgebouw te Wapeningen. e . de Vrie s te 

Wageuingen voor f 900, 9. het onderhoud post- en telegraafgebouw 

te . e . A . Willemsen te g voor f 851. 

G o u d e r a k. t afbreken van een oud en bet bouwen van een 

nieuw buis. e C. W . den d te t voor f 748, 

gegund. 

Goutum. t bouwen vac eene consistoriekame- met c o n c i ë r g e-

woning, alsmede van eene stalling voor  paarden. e . Poelstra 

en Eldr io g te Goutum en Garij p voor f 6477. 

. t verrichten van eenige bestratingen op den weg 

van Alkmaar naar  Nieuwediep, bestek no. 69, dienst 1893. e 

A . Tra p te r  voor f 1255. 

. t bouwen v»n een bi ugwachteiswoning te Spijkerboor , 

bestek no. 72, dienst 1893. e J . Plas te Purmerend voor 

f 3944. 

. t bouwen van een gebouw voor  k laasepat iént en aan 

het diaconessenhuis aldaar. e J . F. Prenzler te Amsterdam 

voor f 78,823. 

. e aan- en verbouw van de school no. 4 

te . e G . de Vrie s te r  voor  f3919. 

. t bouwen van eeu toren en bet vergrooten der  kerk . 

e P. . Janssen le t voor f 3989, gegund. 

, t bouwen vau een teenderij  en flesscbenloodseu op 

het terrein van de firma  Jeckel en Co. e . de Groot le 

m voor f 4239. 

. t uitvoeren van buitengewone wei keu aan den 

stijger te Zijpe . e C. Bolier te Bruinisse voor f 4367. 

. t vergrooten van de lagere school A op de Bree. 

Gegund aan . . Jeras eu Zn . , aldaar  voor f 48':0. 

N i jmegen. t verrichten van eenige herstellingen aan de 

gebouwen, kunstwerken, inrichtinge n en verdere werken, beboorende 

tot de lijnen Ti lburg—Nijmegen , Arnhem—Nijmegen, Utrecht— 

Geldermalsen, Utrecht—Emmeri k en Ede—Wageuingen, in 23 perc. 

e voort 

P. van der  Plas te Udenhout . . voor f 645. Perceel 1. 

2. . van den Bergh te Osch . 

3. J . W . r te Arnhem . 

4. A . . n te Eist . . 

5. e 

6. e 

7. e 

8. e 

9. A . T h . ü p s o m cr te Nijmegen. 

Perceel 10. 

. 
18. 

. 13. 

14. 

a 15 

„  16. 

17. 
18. 

19. 

20. 

21. 
22. 

23. 

A . Jansen te l voor 

J . W . r te Arnhem . 

W . n te Oosterbeek . . 

B . Bolder te Arnhem . . . 

/ 1*60. 

995. 
326. 

7270. 
72. 

1583. 
879. 
248. 
93. 

2175. 
220. 

1109. 

588. 

99. 

24. 

31. 

492. 

523. 

G . J . n te Arnhem . 

e 

W . Okkes te Zevenaar . . 

e 

e 

E . ten Bosch te Westervoort. 

A . r te Wageningen . . 

. t bouwen van een nieuw wachthuis aldaar. e l[ 
van der n te Scbaik voor f 5196, gegund. 

. t bouwen van fabrieksgebouwen en diverse 

werken, op den linkeroever der  rivie r de Nieuwe s gen, 

. e voor  perc. 1. A . P. P. Boef aldaar voo 

f 27875, voor  perc. 2. . J . k te Sliedrecbt voor f liSüöCr 

en voor a G . j  aldaar  voor f 96,400. 

Sch iedam. t verven van den watertoreu, met al de daarbij  be-

boorende gebouwen enz., alsmede het teeren van de afrasteringen, 

bruggen, palen, den kolensteiger enz., alles staande en gelegen 

op en rond het terrei n der  gemeente-drinkwaterleiding, in 2 perc. 

Gegund l e perc. aan J . E . J . l en Co. te m voor 

f 244.60, 2e perc. aau P. n boezem te Schiedam voor f 140. 

Utrecht. t maken van een overkapping op het station 

Utrecht . e S o c i é té anonvme des Atelier s de Construction de 

s te u voor f 269.000. 

Utrecht. Bestek 604: het maken van regenbakken, het slaan 

van nortonbuizen, het maken van waterdichte kelders met bijkomende 

werken ten behoeve van wacbterswoningen in 3 perceelen. e 

l e perc. J . p te Zevenbergen voor f 3515, perc. 2. laagste . 

Slechter te e voor f 2770, 3e perc, P. en W . Bijke r te Buitenpost 

voor f 8000. Bestek 605: bet uitbreiden van de douaneloods te 

. e F. Bruglemaus te l voor f 6300. Bestek 

606: het maken eu verplaatsen van den onder- en bovenbouw van 

waterkranen, het opbreken, leveren en leggen van gietijzeren wa-

terleidingen met toebehooren, op het station Nijmegen. e 

firma  F. Audrieasen, G . . Bellen en Co. te Utrecht voor  f3895. 

Veghel. t afbreken der  bestaande en het bouwen van eene 

nieuwe bru g over de rivie r de A a. Gegund aan . Gloudemans 

te Berlicum voor f 3558. 

Yenlo- t eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen em. 

e . van Gasselt aldaar  voor f 5080. 

. 
. . die door  hun positie in gele-

genheid en genegen zyn aan Fabrieken, 
Aannemers , Stoombootmaatschappijen , 
Polderbesturen enz. den P van 
prim a " n 
in alle vormen en afmetingen tevens van 
andere >la< l.im kaïll l i n  mil iml he-
den tegen provisie te bemiddelen, wor-
beleefd verzocht in gesloten enveloppen, 
onder  letters N S E , hunne adressen op 
te geven aan het Algemeen Advertentie-
Bnreau  &  V A N , liolterdam. 

F A B R I E K , 

'  15 >l t  \ . 

tf* Asphalt- *p 
Dachpappen 

A x p h i i l l . 

buitengewoon stevig, 
duurzaam en aanbevelingswaardig. 

A. W. , 
BEUE  am n d ) 

Agenten von Nederland: (50) 

L . & . , Wormerveer. 

VA N 

Fabriceeren , Vuurvaste Steenen, 
Platen, Blokken, Scheggen, Trot -
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogelijken t(jd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (17) 

A. , 
T 131, , 

Venster- en Spiegelglas, 
N . 

S steeds , | 
GLASASSURANTIE . 

te Amsterdam 

is V E R P L A A T S T 
van de t 402, 

naar de 

T 5 8 3 , 
bij de e , 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . ( 2 l ) 

S. » 
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PORTLANDCEIBEN T 
„JOSSON Co." 

F
voor  Nederland en n 

A. E. , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: , Nieuivehaven No. 118, 
, A. E. ,

Simomstraat 74. (18) 

Spiegel- en , 
ROTTERDAM. 

Cathedraal-, , Geribd-, 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

W , 

, ,  en -

G i A S. 

Geslepen en andere N en 
. 

G E B O G E N S en . 

- en P a t r i j s p o o r t g l a z e n. 
(25) . 

. . 

volgens b e s t a a nd of op te geven 
profiel , levert franco de Stoom-hout-

 cn Schaverij van 

. VV. W (JEN  Co. 
te  (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courant op 

g gratis. (12) 

J. M. DEN BOER, 

te Vlaardingen. 
n tot zeer  b i l l i j k e pr i jzen . 

°or de uitgebreidheid der  kun-
J 1 e hoeveelheden in korten 
"J"  geleverd worden. 

J A P A N L A K V E R F , 
«'er  tegen de b u i t e n l u c h t bestand 
1 8 v « r n i s o f olieverven. 

N &  Co., 
. 

E 

W , 
V a n d e l & W i c k o p , 

, 

fffoWCHE  ZANDSTEEN, 
volkomen gelijk aan Na tuu rs teen en 

uitsluitend door  steenhouwers bewerkt. 

n voorraad: 

, NEUTEN, -

TEN , , GOOTSTEENEN, 

, , 

N voor  scheidingen en hekwerk, 

, enz. 

Fabriek eu : -

e r wede ka na a . (6 '2> 

F 
i . i : i  >  : \ . 

, S t o o m k e t e l- e n 
. 

F 
met G lang 50 . 

8toombooten-, Bagger-en 
Spoorweg-materiaal. 

Zware en lichte Smeewerken. 
A N  Es), 

N EN S T A L EN , 
met ee i - t i f ie t i iv t vim s 

en 1 ï t i r e a u V e r i t a s . 

V 

ui tmuntend fabrikaat en b i l l f i k e . (29) 

All e soorten van 

Z A G E N 
en 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Special i teit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

te R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ) 
d in 1822. (55) 

W*W Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke w\j  U gratis en franco toezenden. 

Carbolineum 
uit de Chemische Fabriek van 

(in vaten van  100 en 200 kil o 

en in blikken van 30 kilo.) 

is s teeds v o o r r a d i g b(j  en wordt 
sedert jaren voor de landsgebouwen, 
de genie, vele gemeenten en particulieren 
geleverd, door (24) 

. ENG , 
t 3.35, . 

http://AI.CIUTii.VEN
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E ' 5 

Firm a G. , Utrecht. 
is l>< i n (lekkend, lijiier , witter en beter 

kleurlioudend dan eenig ander; 
is bekroond door  den \ederl. Schildershand. 

Tentoonstelling van e Schilderkunst, 
Arnhem 1881; attesten van ervaren schilders 
uit alle oorden van ons land en daarbuiten, wor-
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van , (icinccnle-
Architcctc n en andere Autoriteite n in hunne 
bestekken voorgeschreven; 

wordt, tot vt narborg van echtheid, zuiverheid 
en goed gewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa-
brieksnierk , welke allen wettig zyn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur  geleverd, des-
verlangd met certificaat van oorsprong. 

n leze de waardeerende artikels over  dit t in het „N . v. d. " 
dd. 31 Jan. 1887; in de - en . 1 i 1887; in de 

'  dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de „Schi lder '  dd. 1 i 1889 ; in de 
„Opmerke r  dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in de „  Ambachtsman"  dd. 8 
Febr. 18!>o, en in het „Bouwkund i g Weekblad"  dd. 5 . 1891. (27) 

S T O O M G L A S S L I J P E R I J 
e n  voor  het  van ̂ ^ ( ^ 

-
* o > ^ . 

- en 

<^f&*

in wit en zwart . 

Billijks t adres. 

Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt. 

Fabrikanten van (43> 

1 >  : E 

 &  ZOON, - , 
v e r v a a r d i g t a l l e s o o r t en , N en N 
voor  Stoom-, Water- en andere , , - en , 

, , - en , , 
S en , N (in verschillende soorten) 

met naam en op maat, , om kinder- en ziekbedden rein te 
houden,  voor  deuren en ramen. 

t en f a b r i c e e r t , enz. enz. B e k r o o n d 
m e t 2 5 i l v e r , te Amsterdam 1883, en door de  ter bevor-
dering van Nijverheid 1885. (38) 

VERFWAREN , 
a liken, Vernissen,. 

9

voor - en , 

,

en alle aanverwante artikelen 

Gr,
T 132, (5) 

S T E A . 

 A  > 11 E  E l i 

Opgericht 

1801. 

. 

Opgericht 

S 61. 

t haar  beproefd en voortreffelij k 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin-
dend, onder  garantie van de grootste 
bindkracht , gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijk s meer  dan 4 5 0 . 0 00 

vaten. 

voor  de Z u i d e 1 y k e Provinciën: 

 Swi jndregt , 
t o t t e r d a m . 

Voor de Noorde l i j k e Provinciën: 

DE BEER & LEHREN, 
, ( « 0) 

N in 

DE LINT & , R . 
E N Nü. 39 N.Z, 

n van - en . 

(59) Vraag dessins enz. 

V E  F. 
e F is geheel ««--reed 

voor  het gebruik en bezinkt of
nooit. Zy' is gemakkelijk in het gebrm i 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t testen ga*r n e 

verkrijgbaar . 
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Onder de siersteenen, die de Etrnskers, de n en 

de Carthagers by den bouw hunner  tempels en openbare 

gebouwen verwerkten, trekt vooral eene marmersoort de 

aandacht, die geurlyk met den naam van Cipollino wordt 

aangeduid. e naam wordt door A  in een 

beroemd geworden werk, door hem in 1825 te e 

uitgegeven, afgeleid van het e woord cipolla, 

dat ui beteekent (*) en wel omdat in de kalk van dit 

marmer lange, dicht met mica doorzaaide strepen voorkomen, 

die dikwijl s aan de schubben in eene ui doen denken. t 

wordt door de andere schrijvers (Piasius, ) »iar-

mor carystium en marmor euboeacum genoemd, naar de 

stad Caristo op het Grieksche eiland Euboea (thans Negro-

ponte genaamd), in de nabijheid waarvan het in den berg Oco 

werd ontgonnen. d raakten deze grotten echter  uitgeput; 

vanwaar  de Ouden na dien tyd de bedoelde marmersoort hebben 

is niet bekend geworden, in weerwil van alle — voor  een 

deel moeitevolle — nasporingen, die daartoe in het werk 

gesteld zyn. Eene e j  o.a. moet in 

tien jaren tyds de som van 40.000 ponden sterling hebben 

besteed aan het opsporen van plaatsen in den omtrek van 

het oude Carthago en elders, waar  men meende, dat cipol-

lino-marmer te vinden zou zyn, alles echter te vergeefs. 

Sedert meer  dan vyftien eeuwen was dit marmer verdwenen 

en de enkele malen dat men het gebruik ervan vermeld 

vindt, was het afkomstig van bouwvallen van e 

of Afrikaansche monumenten, zeker een uiterst beperkt 

veld den architect voor  het betrekken van dezen kostbaren 

steen ter  beschikking gelaten. Toen dan ook de beroemde 

architect S  by den bouw der  opera te Parys 

trachtte enkele blokken ervan uit Griekenland te laten 

komen, vernam hy dat de exploitatie was gestaakt en wat 

cr  van deze steensoort over  was, tegen bovenmatigen prys 

betaald zou moeten worden. s had hy ervan afgezien 

°m dit schoone materiaal in het operagebouw te doen ver-

tegenwoordigen, toen hy ongeveer  een jaar  voor de vol-

tooiing ervan monsters cipollino-iuarmer  ontving uit eene 

(*) t vertoont eene opmerkelijke klankverwantschap met het 
ïriesobe tiepel en het e zxciebet. 

groef in het canton du Valais in Zwitserland. t monster, 

dat aan zyn oordeel werd onderworpen, had al de eigen-

aardigheden van teekening en kleur  van het antieke cipol-

lino en, in geestdrift ontstoken door de nieuwe ontdekking 

van dit marmer, was het zyn weuscli dat zyne opera de 

eerste blokken zou bezitten, die zouden worden uitgebroken. 

t gelukte hem daaromtrent tegen matigen prys overeen te 

komen, een prys die niet eens dien der  gewone marmers 

bereikte, en hy beitelde er  daarom twee voetstukken van, ter 

plaatsing aan weerszyden van de groote deur  voor 

den trap gelijkvloers met den ingang van het orchest, 

het eene zacht van kleur, het andere levendiger en krach-

tiger. e twee voorbeelden uit eene nieuwe groef ver-

dienen", zegt hy in zyne beschrijving van het gebouw, 

„voorzeker zeer de belangstelling en indien in de toekomst 

de ontdekkingen in het canton du Valais worden voort-

gezet cn, dank zy deze ontginning, het. cipollino opnieuw 

tot marmerversiering kan in aanmerking komen, zal het 

misschien niet onverschillig zyn te weten, dat k 

het eerst deze wedergeboorte van een zoo prachtig mate-

riaal heeft aangemoedigd." 

t marmer, dat B hier  bedoelt, was afkomstig 

uit Saillon, aan deu rechter  oever  van de e gelegen, 

tegenover het station Sacon van den Jura-Simplon spoorweg, 

ter  hoogte, van omstreeks 940 . boven de zee en 430 . 

boven het . e marnierbeddingen uit die streek 

waren wel reeds geritituen tyd bekend, doch de verschillende 

pogingen om het te ontginnen hadden steeds alleen betrek-

king op het witte. Een vijftigta l jaren geleden werd er 

zelfs eene kleine werkplaats gebouwd voor de bewerking 

van dit marmer. r  niemand vermoedde hier  het voor-

komen van eene cipollino, even schoon en zelfs nog rijke r 

dan de meest beroemde voorbeelden ons in de monumenten 

der  oudheid nagelaten. 

Eerst voor  weinige jaren werden dezen ry'kdommen van 

den bodem te Saillon blootgelegd, en ondanks vele pogingen 

moest er  eerst nog een zekere tyd verloopeit eer  men op 

de ontginning iu het groot was ingericht. 

e exploitatie ging in andere handen over, namelijk in 

die der  Société des Carrières de  Antiques de Saillon 

en is door  haar  aangevat op eene zeer  ratioueele manier, 
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geheel in overeenstemming met de eisehen van den tegen-

woordigen tgd. 

e groeven van Saillon zijn slechts 3 . verwijderd 

van den n grooten weg door  den St. Bernard-

pas, die door  keizer  A U G U S T U S werd aangelegd. t ver-

moeden ligt daarom voor de hand. dat de n met 

de groeven hekend moeten zijn geweest en er, nadat die 

van Euboea waren uitgeput, er  hun cipollino uit ontleend 

moeten hebben. 

Geologisch liggen de marmerbeddingen van Saillon 

in het bovenste gedeelte van het Trias-terrein aan den 

voet van eene steile helling van bezinkingen uit het Jura-

tydvak. Zy'  rusten indirect op het carbonische terrein, dat 

met glimraerlagen den voet van het gebergte uitmaakt. e 

beddingen hebben dezelfde richtin g der  lagen als de rots, 

die haar  omsluit, en raken in den top de vergruisde 

lagen die ten deele de primair e terreinen overdekken. e 

helling der  lagen, die onder een hoek van ongeveer 35° 

naar het dal der e afdalen, vergemakkelijkt gelukkig 

het uitbreken der  blokken. 

Behalve de groote machtigheid bezit de marmerformati e 

van Saillon nog de merkwaardigheid van zeer  verschillende 

marmers op te leveren. e eenigszins kristallyn e structuur 

van sommige daarvan is alleen aan dynamische werkingen 

toe te schrijven. e pracht hunner  kleuren heeft ten deele 

haar  oorsprong in bezinking (sedimentatie) en ten deele in 

latere omzetting (metamorphisatie). 

Onder het microskoop gezien vertoonen deze marmers 

eene opmerkelijke gelijkmatigheid van korrel , doorzaaid met 

kleine vezelachtige partijen van magnesium- en y'zersilicaten. 

e silicaten zijn het, welke aan de marmers van Saillon 

dien rijkdo m van tinten verleenen, die voor het cipollino in 

het bijzonder  alleen door de beroemde marmers der  monu-

menten uit de Carthaagsche en e Oudheid wordt 

geëvenaard. 

Glimmer, waarvan de aanwezigheid bedenkelijk is voor 

de polijsting is er  nooit in aangetoond kunnen worden. e 

magnesium silicaten, die erin voorhanden zijn laten zich 

met evenveel gemak polijsten als de koolzure kalk die ze 

omsluit. 

e ligging der  marmerbeddingen ten opzichte van elkan-

der is in onderstaande figuur  aangegeven. 

e over de n van Saillon. 

I
Zwitsersch Porlor . 
Saillon-Turkijn . 
Saillon-grijs. 

Geaderd geel. 

Wi t marmer. 

 Gestreept cipollijn . 

Geelachtig grijs . 
Zwart . 

Groot antiek cipollijn . 

n groen. 

met een fijn  netwerk van donkerder  groen. l dit 

marmer hoofdzakelijk uit koolzure kalk bestaat bevat het 

 groen (Vert moderne) wordt aangeduid. e j magnesinmeilicaten (talk, terpentijn) en leiachtige deelen die, 

grondtoon van dit marmer is grijsachtig groen, doorkruist j zeer  innig met de voornaamste grondstof vermengd er  de 

e onderlaag a wordt gevormd door een bed van 2.50 

tot 3 . dikte van eene marmersoort, die met den naam 

van 

kleur aan geven, nu eens donkerker dan weder  helderder 

groen, maar in elk blok op zich zelf zeer  gelijkmatig. e 

eigenaardige kleur  en teekening van dit marmer en zijne 

bijzondere vastheid (945 . per 2 in de richtin g van 

het groefleger en 833 haaks daarop) maken het vooral ge-

schikt voor  zuilen, pilasters, voetstukken, bekleedingen, enz. 

t is in blokken van elke grootte te krijg ; alleen de 

moeite en kosten van het vervoer  stellen hier  grenzen; 

het gedeelte der  bedding, dat thans in ontginning is heeft 

2.75 . dikte en eene oppervlakte van 51 bij  11 . 

Onmiddellij k op de beschreven onderste laag ligt het 

Grand Antique Cipollino (b). e gemiddelde dikte hiervan 

is 1 . t heeft een witten of ivoorkleurigen grond met 

aderen van donker  grijsachtig blauw, groen en violet in 

zeer  levendige tinten en overtreft het cipollino der  ouden 

nog ver  in schoonheid; door  zy'ne groote dichtheid laat het 

zich zeer  schoon polijsten; het draagvermogen is ongeveer 

680 . per 2. zoowel in de richtin g van het groefleger 

als haaks daarop. e en breedte der  blokken zijn onbe-

bepaald. t thans in ontginning zijnde gedeelte is 32 bij 

11 . groot schooner  marmer is niet denkbaar. Niets wat 

in Frankrijk , op Corsica, in , Portugal, d en 

Zweden wordt gevonden evenaart in rijkdo m van kleur  en 

teekening het Grand Antique van Saillon. En toch wordt 

er  onder den naam van cipollino tegen hoogen pry's marmer 

aangeboden, dat ver  heneden de antieke verscheidenheden staat. 

t gestreepte cipollino, waaruit de derde bedding (c) 

bestaat, heeft eene gemiddelde dikte van 1.30 . t 

onderscheidt zich van het Grand Antique Cipollino door 

strengere kleurschakeering, een geel- ivoorkleurigen grond 

met gry'sachtig violette en donker  groene aderen. e 

soort van cipollino, hoewel minder ryk in kleur  dan het 

Grand Antique cipollino, maakt in kolommen opgesteld een 

allerprachtigst effect, hare drnkvastheid in de richtin g 

van het "groefleger is 600 , haaks daarop 840 . 

per . t gestreepte cipollino en het Grand Antique ci- j 

pollino hebben dezelfde scheikundige samenstelling en ver- J 

schillen in dat opzicht ook niet met het e groen,

n het laatstgenoemde zy'n de verschillende bestanddeelen 

echter  zoodanig door  elkaar  heen gemengd, dat de aderen, 

die niet meer dan enkele . dikte hebben, zich gekruist 

en netsgewys voordoen, terwij l zij  in cipollino-marmers 

strepen vormen, die meer of minder  sterk afsteken bij  den 

grond, die in het Grand Antique wit of licht ivoorkleurig , 

in het gestreepte geel of oud-ivoorkleurig is. r  de kleur-

schakeeiingen worden in beide gevallen gevormd door  mag-

nesium silicaten en een anthraciethondenden kristallijne n 

kalksteen. 

t aanzien van den steen is zeer  verschillend naar  gelang 

) in de richtin g van of wel dwars op het groefleger 

Wordt bewerkt. Van de twee Cipollino beddingen kan men 

Vier  verscheidenheden verkrijgen, de eene nog schooner  dan 

de andere. 

Boven het gestreepte Cipollino ligt eene laag van onge-

'Üke dikte melkwit, marmer (d), dat zeer  dicht; hjn en ge-

'Ükmati g van korrel is. t fijnkorrelige  marmer is niet in 

8»Ve blokken van groote afmetingen te verkrijgen . Chemisch 

is het zuiverder  dan het statuair  marmer van Carrara ; het 

is zuivere koolzure kalk zonder  eenig spoor van magnesia. 

n komt eene bedding (e) van ongeveer 1.80 . dikte 

geel marmer met grijsachtig violette aderen van zeer  schoone 

teekening, waaruit echter  geene blokken van groote afme-

tingen te houwen zijn.  maakt de scheiding uit tusschen 

de lager  gelegen beddingen en de grijze marmers der  hoogere 

lagen (f). 

e laatste beddingen, die elkander  zonder  afscheiding 

opvolgen, bestaan uit grij s marmer in verschillende tinten, 

effen grij s of gry's met gele of witte aderen. n het laagste 

gedeelte is de tint veel lichter  en meer  gelykmatig, terwy'1 

het hooger  liggende donkerder  kleuren en gouden aderen 

vertoont. e laatste hebben aanleiding gegeven tot den 

naam van Zwitsersch

e verscheidenheden met gele en witte aderen gelijken 

op h Turquin , vandaar de benaming van Saillon 

Turquin;  er  komen partjje n in voor  even doorschijnend als 

agaat: eene blauwachtige variëteit is een ware turquin , 

even schoon als die van Carrara . e giy'ze marmers vormen 

een bed van 3 . dikte. Zy' zyn alle zeer  gelykmatig, dicht 

en zeer  schoon polystbaar; als al de marmers van Saillon 

hebben zy het onschatbare voordeel van ondoordringbaar 

te zijn voor vette sloffen en den invloed van het weder te 

weerstaan. Voor de blaaspijp verhit worden deze marmers 

wit, een bewijs dat hunne kleurstoffen van anthracietachti-

gen aard zyn. 

 draagvermogen van het grijze marmer is in de rich-

ting van het groefleger 640 haaks daarop 840 . per 
2, dat van het Porter  haaks op het op het groefleger 

460 ; het Turqui n is het meest vaste van alle, dit 

droeg 1355 . zonder een spoor van verbrijzeling . 

Volgens een rrppor t van den heer . , assistent 

voor de geologie aan de universiteit te , in 

October 1892 uitgebracht, moeten de groeven van Saillon 

onuitputtelij k zyn. e gedeelten, die zonder  uitbreidin g dei-

voorhanden machinerie te ontginnen zijn, bevatten: 

Aan den dag. Ondergronds. 

Groen 2150 li* . 1813 : ! . 

Grand Antique 600 „  410 

Gestreept 520 „  120 „ 

3270 . 2343 : ' . 
e prijzen zyn zeer  matig gesteld, zoodat er  zeker  veel 

vraag naar zal komen. 

Pryzen van ongepolijste platen per

e Groen S a i l l o » Gestreept Grand Antique 
. Turquin . Cipollino. Cipollino. 

8—10 ƒ 5.33 ƒ 6.23 f 7.11 f 8 .-
12 „  5.63 „ 7 . 1 1 „ 7 . 3 1 „  8.60 
15 „  5.93 „ 7 . 4 1 , 8.30 „  0.48 

20 „  6.52 „  8.— _ 9.48 . 10.9 7 
25 

30 

35 

40 

50 

7.11 

7.70 

8.30 

8.89 

10.07 

8.89 

9.78 

10.67 

11.66 

12.34 

„  10.67 

„  11.85 

, 12.04 

„  14.22 

„  16.59 

» 12.44 

„  13.93 

. 15.41 

„  16.89 

. 19.86 
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Prijzen van ruw behouwen blokken. 

Groen per \ ƒ 118.50 

Saillon Turqui n „  „  n 94.80 

Gestreept Cipollino „  „  „  142.20 

Grand Antique, id. „  „  „  188.00 

Voor  blokken van minder dan 0.1 : i . inhoud de prijzen 

volgens overeenkomst. 

A l de bovenstaande prijzen zgn gerekend franco spoorwag-

gon station Saxon van den Jura-Simplon spoorweg. n 

en risico van vervoer  voor  rekening van den kooper, be-

taling binnen 3 maanden na dato factuur. e spoorwegmaat-

schappijen hebben voor  volgeladen waggons van 10.000 

G hare tarieven verlaagd. 

t gewicht per  li.*,  saillon-mariner is 2800 . 

t voornaamste bezwaar tegen eene geregelde explotatie 

der  groeven was tot dusver  gelegen in de moeilijkheid van 

het vervoer der  blokken van daar  naar  het spoorwegstation 

n is nu voorzien door den aanleg van een hulpspoor 

van 80 . wijdt e langs een hellend vlak van ongeveer 

1000 . lengte. 

e helling verschilt van 0 in het ondereind tot 8 0 ° /0 

in den top. e baan heeft enkel spoor, met een wissel in 

het midden en is gebouwd naar het stelsel van , 

dat het eerst in toepassing weid gebracht by den Giesbach-

spoorweg aan het meer van Brienz. e geladen wagens 

trekken de ledige tegen de helling op met behulp van een 

stalen kabel; deze werd in Augustus 1892 aangebracht en 

bezit eene trekvastheid van meer dan 50000 . e vaste 

stoommachine aan den top der  helling is voorzien van den 

luchtdvuk-regulateur, waardoor het dalen zonder rem kan 

geschieden. n weerwil van het groote gewicht der  blokken 

is de snelheid der  waggons zeer  gering, namelijk gemiddeld 

0.50 . per  seconde. Waarschijnlij k zal dit wel het eenige 

voorbeeld ziin van den aanleg van een kabelspoorweg langs 

een hellend vlak onder  zulke omstandigheden. Blokken van 

8000 . zyn er  reeds lang naar  beneden gebracht. 

Op ongeveer 100 . afstand van den voet der  helling 

liggen de werkplaatsen voor het zagen en polysten der 

blokken waartoe eene turbin e van 30 . en eene stoom-

machine van 25 . de noodige dryfkrach t leveren. e 

afstand van deze werkplaatsen naar het station Saxon 

bedraagt 372 . t vervoer  daarheen geschiedt 

zeer  gemakkeiyk op wagens langs een weg waarin 

geene hellingen voorkomen, doch men is toch voornemens 

de fabriek door een spoorweg met het station te verbinden. 

e directie der , wier  hoofdzetel gevestigd is 

te Vevey in Zwitserland en die ook kantoren heeft te Saillon en 

te n (18, Queen Victori a Street E. C.) is bereid aan 

belanghebbenden monsters van hare materialen, alsmede alle 

gewenschte nadere inlichtingen te verschaffen. Zy vereerde 

ook de Afdeeling Bouwmaterialen der  Polytechnische school 

te t met eene verzameling zeer  schoone monsters, die 

ik gaarne ter  bezichtiging zal stellen van elk die dit mocht 

verlangen. 

Zeer  sierlyke toepassingen van het cipollino uit de oudheid 

vindt men in den tempel van Antoninus en Faustina te 

e (zuilen uit één stuk van ruim 13 . hoogte), in de 

kerk van Sint s te Venetië, in de Saint-Sulpice te 

Parijs, waar zes prachtige kolommen het altaar  der  maagd 

omringen, in het maison carrée te Nimes, en in de cathe-

draal van Saint Jean te . 

n den laatsten tyd is het cipollino van Saillon behalve 

in de nieuwe opera te Parijs, o. a. toegepast in de kerk 

Saint-Francois-Xavier  aldaar, in de e de Four-

vières te , den nieuwen schouwburg te Genève, de nieuwe 

Grieksche kerk te , de University examination Schools 

te Oxford, de Nationale Galery in Trafalgar  Square, alsmede in 

het Palace Theatre aldaar, enz. Voor  het machinehuis te Clifton 

bij  Bristol in het westen van Engeland werden 20 zuilen 

en 24 pilasters besteld elk van 4.50 . hoogte, de zuilen 

van 0.4'i . diameter  van gestreept cipollino op voetstukken 

van groen marmer, alles bij  elkaar een vorstelijk geschenk 

van het parlementslid E NEWNES. v. . . 

Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

G 12 .11 . 

l (Qron.) 12 uur . t gemeentebestuur: het verbouwen 
der school te . Begr. 1 2624,85. 

Goiugur f j p (Fr. ) t afbreken en weder  opbouwen van een gedeelte 
stelphuizinge aldaar. 

. 1 uur . t gemeentebestuur: 1. bet doeu vau eenige 
berstelliugeu aan steenen wulmureu, 2. het verwisselen en schoon-
maken vau deuren in ''e Noorder en Zuidersassluizen. 

B o t t e r d a m . 11 uur . e architect W . C . r te , 
iu liet café Fritscky , : bet afbreken en weder  opbouwen 
van twee pakhuis-gedeelten en het bouweu vau eeu nieuw pakhuis 
aau du Boompjes no. 57. 

G 13 . 

'g -Gravenhage. 2 uur . t ministerie van justit ie : het bouwen 
vau 27 sellulaire wandelplaatsen bij  de strafgevangenis te Gronin -
gen. Begr. f U 

G 14 . 

G r o n i n g e n. 2 uur . e maatschappij  tot exploitatie van staats-
spoorwegen, aau het bure .j  van deu sectie-ingenieur, in de Oude 

t Jatstraat, bestek B : het uitvoeren van verfwerkeu met 
bijloveriii g der  materialen op 8e lijnen e Schans 
en , in 8 perceelen. 

k 11 uur . t gemeentebestuur, ten huize van Gez. 
Wienweerde (gemeentehuis); a. het verbouwen der  school te , 
b. het verbouwen der  school te . 

Oost e i l and (Eiland Wieringeu) 12 uur . . . . der  Ned. 
. gemeente in de consistoriekamer: het bouwen van eene 

nieuwe pastorie aldaar, met bijleveriu g der  benoodigde materialen. 
. e architecten J . Stolk en Zoon: het bouwen van 

een dubbel woonhuis aan de Oostzeedijk aldaar. 

Veeudam (Gron.) 5 uur . t waterschapsbestuur, iu bet Veen-
dammer beneden-verlaatshuis: bet vernieuwen van de draaibru g 
over bet Beneden-dwarsdiep. 

G 15 . 

Znidlaren ) 5 uur . e architect . Viets te Zuidborn , in 
het gemeentehuis: het bouwen eener  stoom- roomboter- en kaas* 
fabriek met dubbele woning, met al het daartoe benoodigde, in 2 

perc. en in massa. 

Vltl.11»AS. 16 . 

Breda. U uur . e genie, in bet koffiehuis „ d e Beurs van Breda" ; 

het doen van herstellingen en vernieuwingen van onderscheiden aard 

aan de gebouwen der e e Academie aldaar, berg-

f 2680, a a n ». 13 Juni , ' smorg. 11 uur . 

G 16 . 

ig.(Jravenhage. 1 uur . t ministeri e van waterstaat, handel 

nijverheid : het herstellen en verbeteren van n 

. d e prov inc iën Noord-Brabant, Gelderland en . Begr. 

-
. 10 uur . t ministeri e vau binnenl. zaken, aau 

het gebc.uw van het prov. bestuur: het verrichten van verschillende 
jerkn" 1""liede n in eenige lokalen in de Abdijgebouwen te l 
burti i ten behoeve van de bewaarplaatsen der n 

Begr 
f 9040. 

. 2 uur . n het directiegebouw der  vereeniging tot 
Tjaodverbetering: bet bouwen van een landbouwschuur  met stalling 
tot. en eene arbeiderswoning, iu deu Zeehondenpoldei, onder de 
gemeente . 

G 10 . 

. 1 uur . t gemeentebestuur: bet bouwen eener 

school voor  hger onderwijs, met lokaal voor  vrije - eu orde-oefeningeu 

iii onderwijzerswoiiing, aau bet i aldaar. 

G 20 . 

p lech t. 2 uur . e maatschappij  tot exploitatie van staats-

spoorwegen, aan het Centraalbureau bij  de e , bestek 

o. 616: bet maken van een gebouw voor  gocdeieuhergpluats met 

bureaux ten dieuste der . . S. . op het statiou . 

Begr. f 4570. 

G 21 . 

's-tiraveiihnge. 11 uur . t ministeri e van waterstaat, handel 

en nijverheid: het uitvoeren van eenige herstellingen uan bet 

gebouw van den n d der  Nederlanden te 's> Gravenhage. 

Begr. f 3630. 

G 26 . 

. 10.30 uur . t ministeri e van waterstaat, bande! 
en nijverheid, aan het gebouw vun het prov. bestuur: het uitvoeren 
van tenige verbeteringen, vernieuwingen en verst ratingen op enkele 
rijkswegen iu de prov. Zuidhollnnd , iu twee perc, begr. le perc. 
f 6060, 2e perc.  4120. 

G 3 . 

's-Urnveiihagc. 11.30 uur. t ministerie van waterstaat, bande' 
en nijverheid, „a u het gebouw van het prov. bestuur: het afbreken 
en weiier  opbouwen van hel veerhuis te Wieldreoht, gemeente 

, behooreule tot de n vau bet veer te ^ -Gra -
vendeel, in de Zuid holland, begr. f 740(1. 

Boxtel. t makeu van keibestiatingen en trottoirs , met daar-
nedc in verband slaande werken. e . van n te m 
"or f 3397. 

den . t doen van voorzieningen aan en bij  militair e 
gebouwen en werkeu in de stellingen van den . e W . 
^ Jong aldaar  voor f 2140, 2. het verbeteren van bet lor t op 
de . e dezelfde voor f 1086. 

. t herstellen van kaaimuren. e voor: per 
"3. metselwerk. e steen, C . k aldaar  voor 
' 18.25. Waalsteen, dezelfde voor f 17 en per . voegwerk, 
welfde voor f 0.53, gegund. 

. t gedeeltelijk afbreken en weder  opbouwen van 
" c t winkelhuis aan de Groenmarkt no. 7. e A . Schouten 
»" W voor  f 3788. 

üi'xta . t bouwen van woonhuis aau de stationsstraat te Eexta. 
l c E . 8aadhof te Ooslwold voor f 1012, gegund. 

s-tiruveuhage. t leveren vau meubelen ten dienste tan de 
s c' °o l uan Bleekerslaan. e J . v. d. Post eu Wijdeveld aid. 

f 3689.80. 
. t onderhouden en herstellen van het gebouw 

e , waarin gevestigd zijn de kantoren van de hypotheken 
j ° net kadaster tot 31 t 1896. e . Bordon aldaar 

r  f 78 ü_ 

. t bouwen van woningen voor bet brugperso-
Vp l e n behoeve vau de . e A . s te 

£ » v e n h a ge voor f 13420. 

( l "orient . t makeu van een vaste bru g over de Gnrenkokersvaart 
' , r - e F . v. n aldaar, aan wien het werk gegund is. 

. t bouwen eener  kerk c. a. aldaar. e W . 
» Stege aldaar voo' f 5456. 

^  * « n w a r d e n . t maken van een looppad op de krui n van den 

' 86$7 ° ' ' a m t e ' e . . Visser  aldaar  voor 

. . verrichten van herstellingen aan de gehouwen, 
kunstwerken, inrichtinge n en verdere werken behoorende tot de lijnen 

, l — Groningen, bestek  van de 
maatschappij  tot exploitatie van staatsspoorwegen. e voor: 
perc. . C. ter t te Zwoll e voor f 8400. Perc. 2. dezelfde 
voor f 3697. Perc. 3. J . Otten te l voor f 2900. Perc. 4. 
J . . de r te i voor f 2144. Perc. 5. . J . t 
aldaar  voor f 1U86. Perc. 6. . Assendorp te l voor f 3443. 
Perceel 7. G . van der  Grampel te Assen voor f 5933. 

. t uiu-oereu van herstellingen en vernieuwingen 
aau remmingwerken, bru-.-sedekken, gehouwen, kustwerkcii enz., 
gelegen in den spoorweg , a 
en e Zwaluwc— ' s n bosch in 11 perc. e voor: 
perc. . A . r te s voor f 2924. Perc. 2. dezelfde 
voor f 18''3.40. Perc. 3. G . Beukelman te Zwartewaai voor f 1767. 
Perc. 4. . Verheul te t voor f 1950. Perc. 5. . r 
voor f 1481.25. Perc. 6. P. Numan te k voor f 2177. 
Perc. 7. dezelfde voor f 540. Perc 8. dezelf.ie voor f 999. Perc. 9. 
F . . Bruglemans te l voor  2408. Perc. 10. C . J . du 
Pont te Geertruidenbeig voor f 758. Perc. 11. dezelfde voor 
f 973. 

S e h a g e r b r n g. 1. t onderhoud der  poldergebouwen ens. van 
het waterschno. Gegund aan .1 Veeter Gz te Zijp e voor f 1335, 
2. het. amoveeren en vernieuwen van de Groote Sint . 
Gegund aan P. Wil lcm s te Auna Paulownapolder  voor , 3. het 
aanleggen van een kliukerpaardeupad te Oude Sluis. Gegund aan 
A . n te Schagrn voor f 46S.40. 

Spaar i i i l a in . t vergrooten der  openbare school te Spimrudam 
met bijinakin g van een ove'dekte speelplaats. e P. van n 
te m voor f 0136 

U t r e c h t . t bouwen van eeu ijzeren draaibru g op steenen 
onderbouw over  den ^kanaliseerden n Usel te t 
in 2 perc. en in massa. e voor  perc 1., P. van Woerdeu te 

n voor f 4922, perc. 2., de firm a Wolbers en s te 
Amersfoort voor f 4920, massa, geen inschrijvers. 

U t rc i -h t . 1. t vernieuwen en herstellen van rasttrwerk , schoeiin-
gen, steigervloeren en perrons te Amsterdam. e C. n 
aldaar  voor  f2249, 2. het verrichten ven metsel- en timmerwerken 
te Amsterdam. e O. U . vau n te Amsterdam voor 
f 1320. 

U t r e c h t . t verbouwen van het winkelhui s aan de Oude Gracht , 
hoek Bakkerstraat no. 44 aldaar. e W . A . G . Junsen voor 
f 7935. 

U t r e c h t . t maken van woningen voor  den stationschef en den 
opzichter met bijbehoorende werken op het Sintion Ede. e 
J . Blom en C. n te Apeldoorn voor f 8675. 

U t r e c h t . t maken van den onder- eu bovenbouw van een 
waterkraan en het leveren en leggen vau eeu gietijzeren water-
leiding met toebebooren op het station m . P. e 
T h . Verhoeven te r  voor f 1790. 

U t r e c h t . t makeu van eene waschinrichting voor  rijtuige n 

op het station Zwolle. e P. . Vos te Zwoll e voor f 1393. 

V r i e z e n r e o u. t bouwen eener  stoomzuivelfabriek te Vriezeu-

veen. e . Jansen Jz. aldaar  voor f 4946. 

Z i e r i k z e e. t ui'voeren van onderhoudswerken, vernieuwingen 
en herstellingen aan de gebouwen en andere werken der  gemeente, 
in 9 perc. e vcor: e openbare gebouwen, waaronder de 
toiens, poorten en de stadsbrand- en voetpadeu begrepen zijn , J . 
van e eu Zn . voor f 2477. e kaaimuren, . C. van den Eude 
voor f 925. e beschoeiingen en paalwerken J . Bartels voor  f972. 

e bruggen, W . Anker  voor 615. t sas en sasbuisje, C. A . 
Wisse voor f 137. e riolen, putten eu waterleidingen, . van 
der n voor f 1277. t leveren van materialen en bet 
uitvoeren van werken voor bet onderhouden der  defensiewerken van 
de havecdijkeu, J . van Strieu voor f 1859. e schoolgebouwen vau 
het middelb. onderwijs, P. Bodt voor f 799. e schoolgebouwen 
voor het lager- en meer  uitgebreid lager  onderwijs, P. Aleman voor 
f S92, gegund. 

/ . i i tphen . e uit te voeren onderhoudswerken opdeli jneu A rnhem — 
Zwolle, Zutphen—Gronau en Zwol le—Almelo, iu 11 perc. 
1. J . A l ien a te Bruromen voor f 761, 2. . . Evers te Zutphen 
voor f 293, 3. . v. d. p idem voor f 920, 4. G . W . Oosterkamp 
idem 1349, 5. G . van Unen te Zwoll e voor f 193, 6. J . Geelste 

m voor f 1026, 7. . J . Broekhuijzen idem voor f 1299,8. 
J . P. Broekhoven te o voor f 967, 9. dezelfde voor f 2334, 
10. G . van Uneu te Zwoll e voor f 493, 11. F . Jansen te N ij  verdal 
voor f 45. 

Zwolle. t bouwen van SO woningen op een terrei n in Assendorp, 
voor de Bouwvereeniging „ E i g e n "  aldaar. e F . . 
Noorman te Zwoll e voor f S8815. 
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E N. 
All e soorten van 

ZAGEN 
en 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

te n ) 
Gevestigd in ls>>. (55) 

Vraagde geïllustreerde Prijscourant 

welke wij  U gratis en franco toezenden. 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (21) 

S. , 

W. J. , 
Nieuwendijk 111 te , 

fabriceert geijkte , twee 
en vij f , Stalen T 

, , , 
koperen en stalen ,

, , -
, enz. 

Teeken behoef teu en Optische n 

E Q U E R R E S , P R I S M A ' S , E N Z . 

- en 
. 

k van g tegen f 
 in 

(U . 
. S . 

(16)

Proefstation V O O P Bouwmaterialen, 
KONING & BIENFAIT , Amsterdam , 

S E 14, 
 en  van

Bepaling der  breekkracht, weerstand tegen doorbuiging van 
profielijzel '  en staafijzer, rails enz. 

Tarieven op aanvrago verkrijgbaar . 

ui tmuntend fabrikaat en b i l l i j k e . (29) 

O 

SPIEGELGLAS. 

S T O O M C L A S S LIJ P E R U 
en  voor  het ori inmcnteeren van 

-

, 

in wit en zwart 8 

O ^ Ó ^ . 

> ^ - en 

. 1 Bi.iijks t adres. 

Sierlijke  worden op aanvrage verttnkt 

A. , 
T 131, , 

Venster- en Spiegelglas, 
N , 

 steeds , f 
C L A S A S S U R A N T I E . 

Chemisc h bereid e 

. 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 

nooit. Zü is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a11es ten gaarne 

verkrijgbaar . 

, 
(11) k / l i 

Vuurvaste Steen-
F A B R I E K , 

. 

Fabriceeren Vuurvaste s t e * * * ! j ' 
Platen, Blokken, Scheggen, 
toirtegels, Snieltkroeaen. etc.̂  ^ 

n in den kortst moge 
voorwerpen van vuurvaste steen 

technische doeleinden naar  teekening 

model. 

voor 

BEö* * middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwainvorniiii g enz 

Engelsche en Belgische A A . 
, ,

en

voor  l igte , plafonds, enz.: t Bevan &  Sturge. 

: f &  Söhne. 

, - EN L 
STEENEN. 

(3i

i n v e r s c h i l l e n de dessins. 

, T 
N 8 

B O U W  A T E  A  E N. 

DE L INT&C 0 , ROTTERDAM 
 39

| n van - en . 

(59) Vraag dessins enz. 

J A P A N L A K V E R F , 
teter  tegen de b u i t e n l u c ht bestand 
«ls vernis of olieverven. 

N &  Co., 
(7) . 

O a r b o l i n e u m 

 „Neptun"  i f * 
beste merk , dringt diep in de poriën 
en geeft een schoone notenbruin kleur, 
conserveert het hout buitengemeen, zeer 
aanbevelenswaardig. 

A. \V. , 
Chemische F a b r i e k , 

 am n ) 

Agenten voor  (50) 

,

E N 
V A N 

J.
te Andernach a/d , 

leveren sedert 1851: (8) 

 Andernachsch e Tras 
en Trassteen , 

op strengste keur  verder: 

- of ; -
VA G E EN beste en goedkoop, 
ste N voor  Tuinen, Terrassen 
Tui i i8alons, Fonteinen, Graftomben, enz' 

e Portland-Cement-Fabriek 
T A

 t
te A m ö n e b u r g bij  a'd llij i i . i 

STAATQ- * e v e r t n a a r d e n uitmuntend fabrikaat , met garantie 

 T 0 0 r d e 8 T O O t 8 t e v a s t n e i d e n deugdelijkheid. 

J.  A S 
J 

Productie-vermogen der  Fabriek:  per

N 

| E 

e 
Offenbach 

.

Eerste prfj a 
foor  uil mun-

tend 
fabrikaat 

T E 

, 
is er  geheel op ingericht om 
alle soorten van -

N met den m e e s t e
spoed tot  zeer billijke prij-

zen te leveren. 

d aanbevolen 

voor  het drukken van 

met daarbij  behoorende 

. 



184 . 10 Juni 1893 

VERFWAREN , 
, Vernissen. 

voor - en , 

, , 

en alle aanverwante artikelen. 

 Co., 
T 132, (5) 

A  S T E  1 > A . 

Spiege l- en , 

 Geruit-, Gegroefd-, Carri-, 

, ,  en -

<Jt  A S . 

Geslepen en andere N en 

. 

GEBOGEN S en . 

(25) . 

i 
V r a a g t p r i j s 

voor  Venster- en Spiegelglas 
in alle soorten. 

Gebogen Glas, etc. 
. , 

 O T T E » A . (48) 

S p e c i a l i t e i t In h a r d g l a z e n S C H O O L B O R D E N . 

JA N HAMER & Co., 
 583 by ue Utrechtsche straat, 

'  l" 1 E  A >1. 

s P A T E N T 

en

Iedere ventilator is van het be-

kende handelsmerk en ome firma-

naam voorzien, zoodat geen fabri-

kaat zonder deze merken uit onze 

handen komt. 

g tegen bederf. 

tl . E N , 
, 

levert pasklaar  gekyaniseerd 
(rot - en zwam vrij ) (13) 

, Schuttingen. 

, , 
: i tm i t l t i : V enz. enz. 

J . M. DEN BOER, 

te Vlaardingen. 
t tot

r  de uitgebreidheid der  kun> 

nen groote hoeveelheden in korten 

tijd geleverd worden. 

rol 1 X 1 0 r  f 6 , ~ 

B 0.75 X 10 r  . . f 4.-

Schrijf- en Teekenbehoe/ten, (56) 

t 27, n . 

T 
r J O S S O N Co." 

N  (OE

voor  Nederland en n 

A. E. , 
Adivs: , Nieutcehaven No. 1 ig_ 

„ , A . E . ,

Simomstraat 74. (18) 

 E i r > E . 

Ï 
 lang 50

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

Zware en lichte
A V  E . S , 

N EN N , 
met t van L l o y d ' s 

en u . 

Nederlandsche Verzinkfabriek , 
VA X  &  Co. -

N 

, 

E 

Houten of IJzeren RAAMWERK , 
, , , , ^ 

N voor tropisehe producten, E N voor  Steel»* 

en , E N speciaal ter  vervanging > a " 

matten voor  steenovens, enz. in alle afmetingen en voor  alle doeleinden, opy ^ 

in  of ; aflevering aan fabriek en opstelling op beste 

in enke le dagen. , ook gegolfde! 

N en N worden opgemaakt voor  elk g 

doel. E S ter  bezichtiging. ( 5 8 ) 

 op aanvraag franco en gratis. 

A G E N T E N . 

V. & . A. VA N . -

f 1.75 per .  ƒ 
2.Ï0 ft* 1 

L van het technisch gedeelte van " van g 10 J u ni 1893. 

e prijsopgaaf, zonder  verbinding van eenige N enz. (Volgens de prijscourant van J . Buten &  Co., 

s en Exporteurs van s te n en , Juni 1893.) g franco aan boord l of . 

 per  10OO . 

id. id. id. 
id, id. 

pl^ljjzcrvooricheeps - en brug-
genbouw 
voor  masten, en/.. „ B e s t "  . 

n „ B e s t "  . . 
id. „ B e st best' . 
id. „ B e st best best"  . 
id. „ E x t r a tripl e best 

T 0 0 r  zeer  moeielijk flenswerk 
Geribde vloerplaten. 
Yorkshir e keteJplatcn -

moor) van af 
id. id . (Andere merken) 

go ek - en kraalijzer  voor  scheepe-
en bruggenbouw . 

„Best"  hoekijzer 
„Best best"  id . 

T i j « r 

l 1 ijzer . . van af 
id, tot k n i e ën en spanten ge-

bogen meer: . . . 
, gewoon . 

i, | " 
i d . „best best"  voor  ketelw. 

Sttafljier , Welsh 
id. Schntech f. a. b. Glasgow 

(Jewnon Nort h Staffordshire 
t id . . 

Superieur id . 
Smith Staffordshire. d 

bars. t brands 
* 

Yorkshire , andere merken 
Spijkerstaven . . . . 
Zweudsch siaalijzer, gewalst 

in. id . gehamerd. 
Belg.id. No.  f. a.b. Antwerpen 

,, Spijkerstaven id. id. 
„  liooiijzc r  id . id. 
„  ijzer , van af. 
„ s No. 5—7 

(per  100 ) . 
gewoon . 

„  superieur 
Bialband N 20, breed 22.2 . 
Export blik . . . . 
Blik „Work in g up"  kwalitei t . 
Qiftlvan . gegolfd 1*1  k No.24 J 

id. id . id . No. 36 id. 
. plat id . No. 20 id . 

a. id. „best bost", koud ge-
«sist en uitgegloeid No.24BG 

Gthaineril o stave 
, ruw hesmced 

Steven id. id . id . vanaf 
, afgewerkt 

Scheepsnhroefassen.ruw afgedr. 
Getrokken ijzeren stoompijpen. 

n daarvoor . 
Getrokken ijzeren gaspijpen . 

n daarvoor . 
«galvaniseerde gaspijpen 
. „  hulpstukken . 
"wre n kotelpijpen (lapwelded). 
p ikan t prjpen 
«goten ijzeren sokken en spie-

senden uitgeboord en afge-
J'vti  . . . . 

. bestreken met . Angus 
j, 8uiith s oplossing, moer: 
u « » e ed roosterijzei 

"UW - of

per  1UOO X<;. 
4 t »eh O. .

No.

Batidijecr 

Gulden. 

56,85 
62,68 
72,90 
81,64 
93.30 

116,63 
69,98 

209,93 
198,28-233,26 

58.31 
64,14 
75,81 
62,68 

4 

29,16 
64.14 
69,98 
81,64 
61,23 
53,94 
65,60 
71,44 
83,10 

93.30 
215,76 
204,09 
69,98 
96 22 
99,13 

58.31 
55,40 
51,02 

7,87 
69,98 
75,81 
78 73 
78,73 
87,47 
 23,92 
141,41 
122,46 

139 95 
186,60 
198,27 
419,86 

4 
233,26—279,91 

5St 
65 
771 
80 
60 

72* 

,2 a 

-  - i 

°*"«herri e 

Pi. '?'  N o - » 
No. 3, voor 

k . 
No. 4, voor 

,'J". ee<;iJ«r-bereidin g . 
hematiet No ! 

id. 
, "«eed ij 

' d ' id. No.S 
No"  l l l c n ' - l>out»kool 

tonde 

tonde ' i T°Ü r 

» , ° d " ' t . v . n . n blokken 

C 

tt,ugaan 80 pCt. 

104,97 

39,38 

1,45 
61,23 

13,91 
37,41 
25,66 

19,82 

18,95 
26,69 
26,10 

99,13 

0 
0 

a i 

 en 

S T A A  per  1000 . 

Scheeps- en brngplaten . 
n . 

id . Tuurkast kwalitei t
Staafstaal . . . , 
Baaiband . 
Staalblik 
Zacht i d . om op te werken 

- en kraalijzer . 
l T ijzer . 

 ijzer 
Spoorstaven, zware i i . d. naas-

id . middelsoort  tc haven 
id . lichte ( b. d. fabr . 

Tramrail s . 
Gerecdschapstaal, gewoon . 

. speciaal 
Veerenslaal van af . . . 
Gietwerk in staal, speciaal id . 

U per  1000 . 

Gcwalstijzerdraad v. omheining, 
uitgegloeid en geolied Nrs. 0-5 

ld . gegalvaniseerd id.
Gewalst staaldraad v.omheining, 

uitgegloeid cn geolied Nrs.0-6 
l d . gegalvaniseerd id . 
Getrokken ijzerdraad voor om-

heining, geolied Nos. 0 — 8 
l i l . gegalvaniseerd id . 
Getrokken staaldraad voor  omhei-

ning, uitgcgl. en geol. Nos. 0 8 
l d . uitgegloeid en gegalvanis. 
Prikke l heiningdraad 2 draads. 

. id . 4 draads. 

. thickset 2 „ 

. id . 4 „ 
Telegraafdraad Nos. 0—8 

) . 

Chi l i staven per  1000 . 
Gietelingen B. S , id . 

id . taai (Toughcake) id 
Staven, platen cn dubbelingid 
Bodems id . . 

d per . 
Gesoldeerde pijpen id . 
Pijpen zonder  naad id . . 
( .11!.  per G 

Staven . . . . 
g 

Soldeerwerk 

G per . 
Gewalst messing 
Bladmes8ing 
Bodems . . . . 
Gesoldeerde gaspijpen 
Getrokken ketelpijpen 

id . condensorpljpen 
d . . . . 

N per  1000 . 
Engelsch in staven (in kisten 

van 203,21 ) . 
id . id . best gezuiverd 
id . gietelingen . 

Strait s ti n (pakhuis ) 
Bancs ti n i d . 

 p. 1000 G 

Gulden. 

59,77 
65,60 
72,90 
68,51 
80.18 
81,64 
93,30 
61 23 
72,90 
75,81 
45.19 

,57 
55,40 

87,47—104,97 
209,93—326,59 

583,14 
116,63 
303.28 

78,73 
104,97 

81,64 
104,97 

87,47 
113,72 

87,47 
113,72 

j  139,95 

j  151,62 

139,95 

507,33 
571,48 
583,14 
641,45 
676,44 

0,70 
0,76 
0,79 

0,54 
0,54 
0,54 

0,57 
0,62 
0,65 
0,73 
0,62 
0,68 
0,57 

1078,81 
1090,47 
1067,14 
1032,16 

524,83 

 per  1000 . 

Zuiver  huitenlandsch 
d 

Bladzink No. 8 en daarboven 

 per  1000 . 
Engelsch pig . 
Spaansch id . . 
Bladen en staven .
 Waterpijpen . . . . 
Gaspijpen. . 

N p. 1000 . 

South Wales stoomkolen le kw. 
. 

; e 
. 

Newcastle 
. 

id . 
id . 
id . 
id . 
id . 

2e 
l e 
26 
le 
2e 

l gezift meer 

. 
Portland 

) . . 
Vulcaan- of voegcement. 

E S T E EN per 

1000 stuks. 

Sehotsche . . 
South Wales . 

l .  . 

N p. 100 . 

t gemalen . . . 
. aan stukken 
e zuiver . 

Oranj e menie . 
t . 

Zuiver  zinkwi t . , 
s si heepscompositie 

Situs' id . 

N per  l i ter . 

Ongekookte lijnoli e 
Gekookte id . . . 
Terpentij n  . . . 
liaapolie . . . . . 
Colza 

e . . 
l „  . . . 

Olij f „  . . . 
Ussenpoot „  . . . 
Spermaceti „  No. 1 
Palmolie per  100 . . 

T E E  eu . 

r  teer  per  vat 
Archangel „  „ 

r  „  , 
, Zweedsche per  100 . 

"  W a S , , « » » 
„ e „  „  „ 

, zworte „  „  „ 
„  amber „  „  „ 

» B e e l .1 1, » 
E G . 

Pakking mot elastiek hart 
Tuck' s pakkin g 

. genuine 

. tripl e . . . . 

. metallieke 
Asbest pakkin g (best) 
Beldam's pakkin g . . , 
Asbest millboar d per  100 . 

N en N per  100 . 

UuSieii. 

207,02 
174,94 
242,01 

118,09 
112,26 
125,38 
131,21 
128,19 

5,83 
5.40 
5.83 
4,67 
6.41 
5,83 
0,29 

3,36 
5,04 
9,48 

2 » , 89 
32,59 
«7,40 

90,41 
19,83 
18,07 
20,99 
17,49 
30,33 

128,29 
28,00 

0,24 
0,2C 
0 , 2« 
0,2* 
0,27 
0,24 
0,42 
0,45 
0,39 
0 , 4» 

29,65 

11,85 
11,26 
5,93 
4,45 

1 4 ,-
« . 12 
5,83 
6,41 
8,!6 

1,63 
1,53 
2,93 
5,87 
3,27 
4,57 
5,22 

 5.32 

Bouten met vierkanten kop en moer, diam. < '"f! 1' 
. 

lang beneden 80.8 m  f 
„  » 0 .8 tot 76.2 „ 
„  76.2 „  114.3 „ 
„  114.8 „ 4 „ 
„  1S2.4 . en daarboven . . . . 
t seskanten kop / 1.17 per  100 . meer. 

Vierkant e moeren, getapt . . . . 
Zeskante id. id. . . . . 
Gegalvaniseerde dekbonten 

V . 
12.7 
18.95 
17.4» 
16,03 

7. 
15.88 
15.74 
15.16 
14.29 15.16 13.70 

14.00 12.83 

% 
» 

14.00 
13.41 
12.83 
12,24 
11.95 

V. 
22.2 
14.00 
13.4 1 
12.83 
12 24 
11.95 

25.4 
14.00 
13.41 
12.83 
12.24 
11.95 

'V . 
28.6 
14.00 
13.41 
12.83 
12.24 
11.95 

t zeskante moer ƒ 1.75 per  100 G 
16.77 14.87 14.29 14.29 14.29 14 .2» 
21.86 18.36 17.20 17.20 17.30 17.30 
20 .9» 19.24 

31.75 
14.00 
13.41 
12.8S 
12.24 
11.95 
meer. 
14 29 

0 

S per  100 . 

Gewone brug- of scheepskwaliteit . . . 13.41 12.53 1 | . »5 

„ B e , t "  13.70 13.83 12.34 
„Beet beet"  u . 8 7 14.OO 13.41 
„ B e st best' ketelklinkbouten. . . . , 4 14.58 14.00 

11.95 
13.24 
13.41 
14.00 

11.95 
13.24 
13.41 
14.00 
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Al l . - . n in A C A TU  A opgenomen 

worden « r a i l a geplaatst in E , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, enz. 

J . A . V A N , . 

T E S V A N N 

O [J . 

Naar het h van N in de 

Gartenlaube, met teekeningen van . . 

Terwij l van den schilder  iedereen weet, dat hy zyne 

scheppingen met behulp van penseel en verven op het linnen 

brengt, van den architect, dat hij  ze met teekenhaak, passer 

en driehoek ontwerpt, staan, in tegenstelling hiermede, velen 

vreemd tegenover  de beeldhonwery. Niet enkel dat de eigen-

hjke beeldhouwer — wy zullen later  zien, waarom hy beter 

„boetseerder"  te noemen is — gevaar  loopt verwisseld te 

worden met den stukadoor, den steenhouwer of den gips-

gieter, men weet ook over  het algemeen weinig van de 

wjjze, waarop hy te werk gaat, en van den weg, dien een 

kunstwerk, dat men iu maimer  of in brons bewondert, heeft 

doorloopen. Ue herinnering aan de by voorkeur  in marmer 

werkende beeldhouwers der  Oudheid of der , 

vooral ook de naam van W zelf zyn oorzaak, dat men 

zich de jongeren dezer  kunst steeds voorstelt werkend met 

beitel en hamer. t komt niet inet de werkelijkheid overeen. 

Fr is tegenwoordig zelfs menig beeldhouwer, die (nauwelijks 

ooit een beitel in de hand heeft gehad, en voorzeker  zouden 

de moesten verlegen staan, als zy datgene, wat zy ontwor-

pen en gevormd hebben, zelf in steen moesten overbrengen. 

t zwaartepunt der  werkzaamheid van den waren kun-

stenaar  ligt hier, als overal, in het ontwerpen, in het vorm 

geven aan het in den geest geziene en gevoelde. r  dit 

alleen door  te probeeren, te veranderen en weder  te pro-

heeren kan geschieden, tot eindelyk de juiste uitdrukkin g 

is gevonden, is er  in de eerste plaats een materiaal noodig, 

dat zich tot de bedoelde wy'ze van werken leent, dat elk 

gebrek laat verbeteren en elke verandering toelaat; zulk 

een materiaal heeft men in de modelleerklei, eene grauwe, 

geelachtige of bruinachtige aardsoort, die door  leeken soms 

voor  glazenmakersstopverf aangezien wordt, waarmede zy 

Biets dan het uiterlyk gemeen heeft. 

e smydige zachte en toch taaie geaardheid van dit 

, die door  telkens bevochtigen moet in stand ge-

houden worden, geeft den kunstenaar  alle mogelyke vryheid 

i° de behandeling van zyn arbeid. y kan naar  willekeur 
wes~nemen en weder  byvoegen, zoo dikwyls hy wil . 

Al s elk ander  scheppend kunstenaar, begint ook de beeld-

houwer met de schets. Zy heeft niet enkel ten doel de 

gedachte vast te leggen — dat zon ook reeds eene ge-

teekende schets doen, terwyl het hier  eene geboetseerde 

geldt — zy maakt ook tevens mogelyk in het klein reeds 

veel te veranderen, wat in het groot met vele moeielyk-

heden gepaard zou gaan; zy maakt den kunstenaar  zyne 

voorstelling duidelyk en klaar. j  gaat daarbij  meer  aan-

duidend dan uitvoerend te werk, maar  moet in het algemeen 

toch houding, kleedy enz. aan zyn beeld in zoover  vaststellen, 

dat hij  later  in hoofdzaak niet veel daarvan behoeft af te wijken. 

s dit gedaan, dan kan hij  aan de uitvoering iu het 

groot gaan denken. r  komt het er  in de eerste plaats op 

aan eene moeielykheid te overwinnen, die menigmaal veel 

hoofdbreken veroorzaakt. n denke zich b. v. eene meer 

dan leveusgroote figuur  met de armen vry uitgespreid en 

men zal inzien, dat zulk een voorwerp zoo maar  niet uit 

weeke en daarby zware klei is op te trekken. m 

moet er  eerst voor  een ijzeren geraamte gezorgd worden, 

sterk genoeg om een last van 1000 tot lf>00 . te 

torschen. t behulp van nauwkeurige en lastige berekeningen 

wordt dit uitgevoerd volgens de schets, in dier  wyze, dat 

\jzeren staven en, waar  het mogelyk is, sterke looden pijpen, 

waarvan de buigzaamheid beter  aan latere veranderingen 

tegemoet komt, aan het lichaam en de uitstekende deelen 

daarvan een vasten inwendigen steun geven. Opdat echter 

de klei niet door  hare zwaarte van het geraamte afglyde, 

is het nog noodig overal groote en kleine houten kruisen 

zoodanig met draden te bevestigen, dat deze haar  vasthouden. 

e ommestaande afbeelding (tig. ) vertoont eene Christusfiguur 

met uitgespieide armen en daarnaast het erby behooreude 

geraamte met de houten kruisen. 

Zyn dan nog alle ijzeren stangen met een vernis over-

trokken, dat het roesten voorkomt, dun staat het geheel op 

zyn voetstuk — een sterk houten bord, dat zelf 

op eene draaischijf rust — gereed om te beginnen. e kun-

stenaar, wien de veelvuldige noodzakelijke berekeningen zyn 

brein byna hebben doen duizelen, herademt, grijp t in de 

vooraf ter  dege dooreengewerkte klei en „legt den grond-

vorm aan", d. i. hij  begint met het naakte beeld. 

Nemen wy' aan, dat hy eene gekleede figuur  wil maken; 

dit zal ons aanleiding geven tot verschillende toelichtingen. 
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Fig. 1. 

t zal voor  velen nieuw zyn, dat, hoewel het beeld een 

ryk geplooiden mantel zal moeten dragen, toch eerst de grond-

vorm, het naakte lichaam, met alle zorg wordt afgewerkt. 

n van kunst rechtvaardigen dit echter  ten volle. A l 

is namelijk het vallen der  plooien nog zoo rijk , toch komt 

op enkele punten de gedaante van het lichaam te voorschijn. 

e verhouding van deze punten tot elkaar  nu zou twijfel -

achtig, niet altij d overtuigend juist zijn, als het lichaam 

niet werkelijk te voren in zijn geheel was geboetseerd. 

t de grondvorm onder  de bewerking met het boetseer-

hout, den strik (Schlinge) en de vingers den graad van afwerking 

bereikt, die de meer  of minder  rflk e bekleeding vereischt — 

hoe minder  kleedij  hoe tijner  de afwerking natuurlij k — dan 

wordt de bekleeding aangelegd. Te voren wordt echter  het 

lichaam op de plekken, die bekleed zullen worden, met dunne 

natte zg'de overdekt. e voorkomt, dat men later  bij 

mogelyk noodige veranderingen of bg het modelleeren van 

verdiepte gedeelten in de kleedn', de klei raakt, die 

het lichaam vormt. Over eene ledepop, waarvan de kogel-

gewrichten het mogelyk maken elke verlangde houding te 

geven, wordt nu met geduldig beproeven en nog eens be-

proeven — niet zelden duurt het dagen eer  het gewenschte 

is bereikt - eene kleedij  gehangen, waarvan de plooien-

vorinen in overeenstemming zijn met het plan van den 

kunstenaar; eerst daarna begint liy deze in klei over  te 

brengen. Wat nu volgt, de uitvoering, die by eene levens-

groote figuur  maanden, ja niet zelden jaren in beslag neemt, 

is in den grond niets dan een altij d voortdurend veranderen 

en vervolmaken der  bijzonderheden. n moet niet 

denken, dat een beeldwerk, dat, zoo als het 

daar  klaar  staat, in eiken trek den indruk geeft 

van niet anders te knnnen zgn, zoo in zijne 

gansche volmaaktheid nit de hand des kunstenaars 

is voortgesproten.  is een voortbrengsel van 

onvermoeide werkzaamheid, weder  vernielen en 

beter  opnieuw uitvoeren. Wat van één kant gezien 

er  schoon uitzag, deed dit niet van de andere. 

, die de toeschouwer aanneemt als van zelf 

te spreken, knnnen den kunstenaar, vóór hij  er 

zoover  mede was, aan de wanhoop nabij  gebracht 

hebben. j  ziet zich niet zelden genoodzaakt, 

ten gunste van mogelijke verbeteringen, in een dag 

weder  aftebreken wat hem wekenlang arbeid heeft 

gekost. Om kort te gaan, de meening, alsof de 

talentvolle kunstenaar  zijne werken „zoo slechts 

uit den mouw heeft te schudden"  is door  en 

door  een dwaalbegrip. 

Bij  menigeen, die dit leest, zal de voorstel-

ling, die hg zich gemaakt heeft van echte 

kunstenaarswerkzaamheid, een goed deel van hare 

aantrekkelijkheid verliezen: zulk met moeite in 

elkander  krijgen is toch in het geheel niet „geniaal" . 

Toch is het niet jammer van die voorstelling, 

want zrj  spruit alleen uit verregaande onkunde 

voort. Bij  een kunstwerk is het er  bovenal om 

te doen hoe het ten slotte uitvalt . Of het met 

meer  of minder  inspanning is tot stand gebracht, 

is eene zaak, die alleen den kunstenaar  zelf aangaat. 

Eindelij k is het model in klei dan gereed. t onder-

zoekend oog van den maker  ontdekt er  niets meer  aan, dat 

storend werkt, en hg krast er  met het aangename gevoel 

van stille voldaanheid zgn naam in. e seheppende kunst 

in de beeldhonwerg' is hiermede ten einde. Wat nu volgt, 

totdat het beeld in marmer of brons vóór ons staat, is de 

zaak van het kunst-handwerk. 

Vooreerst moet echter  het. model nog in duurzamer ma-

teriaal overgebracht worden. e klei, die tot nu toe dag 

aan dag vochtig gehouden is, verleent aan het beeld wel is 

waar  een prachtig karakter  vol leven, maar  behoudt dit tien 

als zg uitdroogt. n dat zg in dezen toestand geene 

voldoende vastheid bezit, wordt zg dan dof grauw en schenrig. 

m komt het werk van den boetseerder  nu eerst in 

handen van den gipsgieter  cf kunstvormer  (mouleur), die et-

een zoogenaamden „verlore n vorm"  van gips omheen maakt. 

n dien vorm wordt, nadat het kleimodel, dat daarbjj  ver-

nield wordt, er  aan stukken uit verwijderd en de holle 

ruimt e met water  gereinigd is, gips gegoten; is dit hard 

geworden, dan wordt de vorm er  voorzichtig in stukken 

af geslagen — vandaar  de uitdrukkin g „verlore n vorm" 

en wat voorheen klei was, staat nu in het vastere gips 

vóór ons. 

e eenvoudig zich dit laat lezen, is toch het verloop 

der bewerking in bijzonderheden van zeer  samengestelden 

aard. Wg zullen daarom dit „afgieten" , zooals het ter  onder-

scheiding van het eigenlijke vormen wordt genoemd, met 

een enkel voorbeeld, een borstbeeld, toelichten. Nadat het 

kleimodel biervan bezet is met een rand van dnnne opstaande 

stokjes bladzink of van klei, die, zooals nevenstaande afbeelding 

(lig. 2) toont, van den voet van het borstbeeld af over  de schou-

ders heen bjj  het oor  langs over  den schedel en aan den anderen 

Fi g 

Behoudens meer  of minder  belangrijke afwjjkingen in de 

bijzonderheden is dit de manier  van afgieten ; het wordt 

lastiger  bjj  groote, samengestelde stukken werk, omdat 

daarbjj  de vorm nit verscheiden deelen bestaat, eenvoudiger 

bij  reliëfwerk . Voor  het goed begrip der  zaak is dit echter 

kant weer  naar  beneden loopt, als het ware in twee 

helften is verdeeld, wordt er  gips met water  aangeroerd, 

waar  een weinig roodkrgt doorheen is gemengd. Uit deze 

gipsbrg wordt nn, zorgende, dat zg in elke indieping in-

dringe en nergens luchtbellen vorme, eene 4 tot 8 . 

dikke laag over  de eene helft van het model uitgespreid, die 

door  den rand van zink of klei wordt begrensd. Zoodra het gips 

hard geworden is, d. i. na 5 of 6 minuten, brengt men 

er  eene dikkere laag wit gips overheen aan; vervolgens 

doet men hetzelfde met de andere helft, van het borstbeeld. 

n zit dit opgesloten in eene vormelooze gipsmassa, die 

echter  door  de zinken plaaljes in tweeën is verdeeld. 

Worden deze er  met eene tang uitgehaald, wat zeer  ge-

makkelijk gaat, dan heeft men slechts eenige wiggen in 

den naad in te drgven en liet weeke kleimodel, dat hierbj j 

natuurlg' k te gronde gaat, geeft mede — de vorm ligt in twee 

op elkaar  passende helften uit elkander  als zuiver  negatief 

van het oorspronkelijke werkstuk. 

e laatste brokken klei, die hier  en daar  nog zgn 

Wgven steken, worden verwijderd , alles zuiver  uitgewasschen, 

licht geolied en weder  vast aan elkaar  gebonden. n 

komt men aan het eigenlijke gieten. Er  wordt daartoe weer 

tfpsbrjj  aangeroerd en deze onder  voortdurend schudden door 

^ne opening iu den vorm gegoten, totdat deze eene bepaalde 

dikte heeft, zoodat het gips nn geheel en al de plaats inneemt, 

waar  tevoren de klei zat. s het gips vast geworden, dan 

t men aan het weghakken van den vorm met hamer 

* u beitel, eerst de witte buitenlaag en dan de roode. -

genoemde waarschuwt den werkman: „Pas op hier  komt het 

model"! d vorm en binnenlaag dezelfde klenr, dan zou 
m e n licht ongemerkt met den beitel iu laatsbedoelde kunnen 

Shaken. Niettemin moet ook nn nog met de meeste zorg 
t e werk worden gegaan. 

van minder  belang. 

Wj j  hebben nu, wat als weeke klei nit de hand des 

kunstenaars was voortgekomen, in duurzamer gips voor  ons 

staan; hier  en daar  is nog eene kleine beschadiging bjj  te 

helpen, doch overigens staat het werk — nit het oogpunt 

van knnst althaus - voltooid voor  ons. Wat er  echter 

nog aan ontbreekt is de aantrekkelijkheid van het materiaal. 

t gips, welke groote voordeelen het uit een practisch 

oogpunt beschouwd ook aanbiedt, bezit die niet of in geringe 

mate. Zjjn e krijtachtig e witheid doet ons niet aangenaam 

aan en, al geeft men er  een tintj e aan, toch blgft het 

altnd eenigszins dor. Bovendien kan er  van duurzaamheid 

alleen in zoover  sprake bg' zgn, als men het vergelijkt met 

de in het geheel niet duurzame klei. n de open lucht zon 

gips aldra verweeren, binnenshuis aan den minsten of gering-

sten stoot ten offer  vallen. t een met het ander  maakt 

het gipsmodel voor  ons tot niet anders dan een overgang 

tot een houdbaarder  en edeler  materiaal, brons of steen, 

voor  kunstwerken van de voornaamste soort marmer. Er 

moet echter  nog eens met nadruk op gewezen worden, dat 

alles wat met betrekking daartoe plaats heeft, niets anders 

is dan namaken, reproduceeren, eene zaak dikwijl s van 

hooge kunstvaardigheid, maar geene scheppende kunst. e 

is met de klei of als men wil, met het gipsmodel ten einde. 

e scheppende kunstenaar, wiens fantasie tot nieuwe schep-

pingen dringt , geeft zgn werk nu in handen van den 

bronsgieter  of den steen-beeldhouwer (praticien) over. 

[Slot volgt.) 
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(Scoriae bricks.) 

n de laatste jaren is te t op vri j  groote schaal 

bestrating ingevoerd met eene soort van kanstkeien, ver-

vaardigd door  gloeiend vloeibare ijzerslakken in metalen 

vormen te persen. Van den aanvang af heeft dit my be-

vreemd, omdat wy nog zoo weinig van dit nieuwe materiaal 

af wisten. t de ervaring van den laatsten tyd voor  oogen 

vrees ik maar  al te zeer  vooreen niet onbelangryken schade-

post op de rekening der  gemeente . 

Zoolang de keien nieuw zijn , is het oppervlak ervan 

stroef en van eene vuil rosachtig witt e kleur : de onberis-

pelijkheid van vorm draagt cr  toe by om belanghebbenden 

tot eene proef uit te lokken en in den aanvang schijnt deze 

goed geslaagd, want de bestrating is aangenaam in het 

beloopen en berijden. 

t witt e stroeve deklaagje is een gevolg van snelle 

afkoeling aan de oppervlakte van het gloeiende materiaal 

door  aanraking met de wanden van den metalen vorm, eene 

soort van oppervlakkige ontglazing, mat wording, die het 

verband van de opperlaag met het lichaam der  kei onvast 

maakt. n de straat in onophoudelijke aanraking met de 

hoeven der  paarden en de wielen der  wagens verliezen 

de keien dan ook al spoedig haar  stroeve oppervlakte, gaan 

hare natuurlijk e blauwekleur  vertoonen en worden glad, 

maar  dit is niet het eenige gebrek. Aldr a ontdekt de op-

merkzame waarnemer in het oppervlak van zeer  vele keien 

een netwerk van fijn e scheuren, vooral duidelyk, als de steenen, 

na natgeweest te zijn, beginnen op te drogen: de scheuren 

zij n dan goed zichtbaar, doordien zij  het langst nat blijven. 

Zeer  nieuwsgierig om eens zulk eene gebarsten kei 

aan alle kanten te kunnen bezien, vond ik dezer  dagen 

daartoe gelegenheid bij  het herstraten van eene der  eerste 

in de bedoelde keiensoort uitgevoerde straten. A l dadelyk 

zag ik toen, dat de scheuren in het bovenvlak zich in de 

zyvlakken voortzetten en dus geene oppervlak- maar  diep 

doorgaande scheuren zyn. t blijk t verder  als men ei inet een 

hamer op slaat; dan is de klank niet helder, maar  min of 

meer  rammelend en, hoewel de samenhang nog vry groot 

is, volgt by harder  slaan de breuk de richtin g der  scheuren. 

Zulk e gescheurde keien bestaan dus niet meer  uit één 

stuk, maar  uit een reeks van aanvankelijk, nauw aaneen-

gesloten afzonderlijk e stukken; het van elkaar  losraken is 

slechts een questie van tij d en vermoedelijk niet van langen tyd. 

Bi j  het stukslaan van zulk eene gescheurde kei neemt men 

op de breuk een afschuwelijken stank waar, een gevolg van 

het opzuigen van rottende aftreksels van straatvuilni s in 

de barstjes en scheikundige werking tusschen de drekstof 

en de zwavelmetalen, die in den steen voorhanden zijn , 

waarvan zwavel-waterstofgas een der  eindproducten is. 

t glasachtig mengsel waaruit de slakkenkeien bestaan 

is, zooals bekend is, nauw verwant aan Portland-cement; 

sommige slakken leveren gemalen zynde zelfs werkelij k 

Portland-cement, andere een poeder  dat op zich zelf niet 

met jwater  versteent, maar  wel als er  eerst kalkhydraa t 

mede vermengd is. d poeder  is dus in anderen 

zin tot de cementen te rekenen, in den zin namelijk van 

hydraulische toeslagen (zooals tras en puzzolaanaarde); het 

is de grondstof voor  het slakken of puzzolaancement. 

Alleen basische slakkeu, dat zyn die waarin de kalk de 

overhand heeft boven het kiezelzuur, kunnen gemalen als 

hydraulische toeslag of cement dienst doen. 

j  onderzoek is my gebleken, dat de slakkenkeien tot 

poeder  gemalen geen versteenend vermogen hebben, noch 

op zich zelf, noch in vermenging met kalk. Zi j  zullen dus 

uit zure slakken geperst zyn. v. . . 

N E OOGEN. 

G VA N . 

Van wege het bestuur  der e llaugewerks-

Bernfs genossenschaft"  is de volgende mededeeling ter  ken-

nis harer  leden gebracht, in zake de eerste hulp by' het 

spatten van kalk in de oogen, met verzoek haar  door  aan-

plakkin g of door  andere gepaste wy'ze ter  kennis der  in 

hun dienst werkzame personen te brengen. Zooals bekend 

is, komt het in het metselaarsvak tamelijk dikwijl s voor, 

dat er  personen verwond worden, doordat hun kalk in de 

oogen spat. Gewoonlijk zoekt dan de betrokken persoon 

verzachting door  het verwonde oog met kond water  uit te 

waschen en at te koelen. r  wordt de toestand, vooral 

als men te doen heeft met nog niet of onvolkomen gebluschte 

kalk , nog erger, zelfs zoo, dat er  volslagen blindheid uit 

voort kan komen. 

Om zulke kwade gevolgen zoo mogelyk te voorkomen 

j  is het volgens ingewonnen advies van een geneesheer  een 

j  vereischte, dat het gewonde oog met een in zuivere olie 

j  (papaverolie of tafelolie) gedoopt linnen lapje of verband 

! watten worde uitgeveegd, of wel dat de olie onmiddelly'k 

! in het oog gedruppeld worde, zoolang tot alle kalkdeeltjes 

eruit verwijder d zijn . Ook ''verdient het aanbeveling, zoo 

mogelyk na de reiniging inet olie, stroop iu liet oog te 

druppelen, aangezien deze Suikeroplossing met de kalk eene 

onoplosbare verbinding aangaat en verder  bjjte n belet. Water 

moet by. het schoonmaken van het gewonde oog in elk 

geval vermeden worden. n roepe men zoo mogelijk 

dadelyk na de reinigin g de hulp van een geneesheer  in. 

E . 

e samenstelling der  Chineesche goudlym was langen 

tyd een geheim. Zi j  is uitmuntend en zeer  gezocht om goud 

op hout, glas op metaal te hechten. Volgens de Decorations-

maler wordt zy bereid door  aan 360 deelen beste lijnolie » 

die in eene metalen pan tot bijn a op kookhitt e wordt ver-

warmd, langzamerhand 120 deelen animehars toe te voegen, 

telkens wachtende tot .het ingeworpene opgelost is. t 

het mengsel de lyvigheid van teer  bereikt, dan laat men 

het door  een stuk zyde doorzygen. Voor het gebruik wordt 

de goudlijm met terpentijnoli e verdund en er  een weinig 

menie aan toegevoegd. 

Ung.  Auz-

poor  aan hardere of moeielyk oplosbare harssoorten eene 

kleine hoeveelheid weeke of gemakkelyk oplosbare hars toe 

t e voegen wordt het oplossen der eerstgenoemde ten dienste 

j e r vernisbereiding bevordert. s b. v. behoort 

tot de zachte harsen, terwyl cowrie, copal, anime en barn-

steen tot de harde behooren. n plaats van de weeke hars 

kan men ook een distillaat gebruiken, dat by de gewone 

manier  van vernisbereiding uit de eene of andere geschikte 

««ro-
of harssoort wordt verkregen, Als voorbeeld wordt 

aangehaald dat eene geringe hoeveelheid dammarhars, in 

ljjnoli e opgelost en aan cowriegom toegevoegd, de oplossing 

van laatstgenoemde gemakkelijk maakt, als men daartoe 

lijnoli e bezigt en het mengsel verwarmt . (Chem. Ztg.) 

. 

Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

G 1» . 

Arnhem. 11 uur. e architecten van Geudt &  Nieraad, iu het 
Cent aal-gebouw: het bouwen vnn drie villa' s op het. landgoed 
Qulkcs'.ein, aan den Utrechtscheii weg aldaar. 
Amersfoort. 11 uur. t gemeentebestuur: 1. het schoonmaken 

van het gebouw der  hoogere burgerschool, 2. bet schoonmaken 
van l o. 1. schoolgebouwen, 3. het vtr.cn van den buitenomtrek 
ian liet jougens- en meisjesschool, 4. bet verven vau den buiten-
omtrek vau bet voorgebouw van bet kinderbuis aan de Breedestraat, 
de woningen aan dc voormalige Bloemendalsche- en Arnhcmscbe-
poortcn, 5. bet makeu van eene bouten brug in het trekpad langs 
di'  rivier  de Eem, nabij  de Eemmond. 

. 1 uur. l gemeentebestuur: bet verplaatsen van 3 
mriTslurlci i in den Biesboscb, bet uittrekken van een dukdalf eu 
bet leveren en inheien van een dukdalf eu een meerstoel in dc 
rivier  de Oude , tegenover  het terrein der  gemeentereiniping 
aan de . 

lirciiiiigeii . 11 uur. t ministerie van financiën, aai» het bureel 
vin den prov. inspecteur  der  directe belastingen, invoerrechten en 
leejjnseo: Je bouw vnn eene woning met kantoor  voor  den com-
miesontvanger  te Bourtange. 

. 9 uur. e heeren e Vries, in het café"  de Witt e Engel: 
bet ainoveereu van een gebouw enz. cn bet weder  opbouwen van 
3 winkelhuizen, in dc Nieuwsteeg te . 

. 1.30. t gemeentebestuur  bestek uo. 10: het ver-
nieuwen van een gedeelte kaaimuur  langs den linker  l.lsclocvcr, 
op eene paalfundeering over  eene lengte vao 50 of vnn 115 . 
. Uren (Geld.) 5.30 uur. Voor  den heer . J, Wansink . 
'o het logement van den heer  J. A. Eggink: üct bouwen van een burger 
Voos- cn winkelhuis in de kom van het dorp. 

"ilega (Fr.) Ten huize vau de Wed. . 8. : bet doen 
t , n ecue belangrijke vertiminericg aan de huizingeu, bewoond 
d o°r  de wed. . S. a voorn. 
Bossum (Geld.) 3 uur. e beer  B. van , in het n 

™tel: bet bouwen van een winkelhuis, aanw. op den dag der 
, 'sm. 10 uur. 

. Steenbergen (N.Br.) 2 uur. e burgemeester  J. J . van , 
n ''et koff.liui s van J. . v. d. ; het maken van bijgebouwen 
" 0 zijne woning, aanw. op den dag der besteding, 'sm. 10 uur, 

G 21 . 

'welloo (Geld.) 11 uur. t gemeentebestuur  van Voorst: 
i"8 e onderhoudswerken aan gemeente gebouwen, bruggen, hand-

"'" n in elf perc. 
e ) 12.30 uur. e heer  J. : het bouwen 

* woonhuizen op een terrein aan de Zoeterwoudscbe Singel 
'J de voormalige t bij , 

, 10 uur. e genie, O  het bureau Plantage -
t . het doen van voorzieningen aan het bomvrije ge-

tan*.  c n z - ler verbetering van de vesting , in de stelling 
Amsterdam, begr. f 3700, onder  het beheer  der genie aldasr. 

Arnhem. 11 uur. e genie, iu het hotel Sluis, Oude Station 
straat: het vernieuwen van het dak van de rijloods, onder  beheer 
der genie aldaar, begr. f 2900. 

Bolsward. 12 uur. t gemeentebestuur: het maken var. 27 
meter  houten walbescboeiing tot verlenging der  Stoom bootkade, 
aanw. 17 Juni, 'sm. 11 uur, samenkomst op het terrein. 

, 12 uur. t bestuur  der  vereeniging . . parochie-
school, bij  den hoogeerw. beer  deken: de vergrooting van het 
klein college. 

9 22 . 

Groningen. 11 uur. e commissie van administratie over  bet 
museum van Oudbeden voor  de prov. en de stad Groningen, in 
bet koffiehuis de Pool: bet bouwen vau een museum opeen terrein 
gelegen langs den Ganzevoortsiugel, bewesten de p aid. 

Gooda. 11 uur. n heemraden vnn den polder  Bloeti.endnal, 
in de liomein: het doeu van eenigen herstellingen aan de water-
keering van den polder  lai.gs de rivier  de Gouwe. 

G 2* . 
Gorinchem. 11 uur. !>e geuie op bet bureel der  genie (Stadhuis) 

aldaar: bet doeu van herstellingen eu vernieuwingen van onder, 
scheiden aard aan ce werken en gebouwen Nieuwe e 
Waterlinie , k cn l . Begr. f 3150, onder 
beheer  der  genie te Gorinchem. 

Gouderak ) 10 uur. t gemeeuiehestuur: bet bouwen 
eener  wouing voor  den gemeentegeneesheer, aanw. 21 Juni, 'sin. 
10 uur. 

. t burgerlij k armbestuur  in Scboterland, in het 
gemeentehuis: het bouwen van ecu armhuis te . 

G 21 . 
Nijega (Fr.) n der . gemeente bij  J . . lnia: 

het bouwen van een geheel nieuwen toren cu ceue belangrijke 
vertiinmerin g aan de kerk. 

G 20 . 
's-Gravenhage, 11 30 uur. t proviuc. bestuur: het makeu 

van een basaltmuur  met. bijbeb, werken langs de e aan de 
zuidoostzijde van de verlengde binneninnen te  begr. 

f
G 27 . 

Nieuwer-Amstel, 12 uur. t gemeentebestuur: liet bouwen 
van eene hoogere burgerschool met wouiug voor  oen concierge en 
verdere bijkomeude wer-en op eeu terrein aan den Vei bindingsweg. 

Utrecht. 2 uur. (lokale tijd ) e maatschappij  tot exploitatie 
van staatssposrwegen, aan het Ceutraalbureau bij  de c 

: bestek no. 6ii begrootiug f 4300, bet albrakeo der  bestaande 
bouteu loods en het makeu vun een loods voor  ijzermagiuiji i uabij 
de centrale werkplaatsen met bijbehooreude werken op het 
station Utrecht. 

Utrecht. 2 uur. (lokale tij.i ) e maatschappij  tot exploitatie 
van staatsspoorwegen, aan het centraal bureau bij  de Vloreelcche 

n bestek n. 613, begr. f 9840 bet maken van gebouwen en 
iuricli'ingcu , bet maken van grondwerken, het opbreken cn leggen 
van sporen en wissels eu eenige diverse werken ten behoeve van 
de halte Capelle.Nieuwevaart. 

G 30 . 
. 0 uur. c bouwkundige A. van , 

namens zijn precipaal, bij  deu heer  F. van , Oudstadskolliehuis: 
het verbouweu van een huis niet bijlevering der  materialen. 

G 12 . 
's-Graveuhage. 11 uur. t ministerie vau waterstaat, handel 

en nijverheid  het maken en stellen van den bovenbouw voor  de 
brug over  het b kanaal, order  de gemeente . 
prov. Gelderland, en bijkomende werken, behooreude tot de werken 
voor  het verleggen van de uitmonding der  rivier  de s 
begr. f122.500. 

P VAN . 

Amsterdam. t maken van abris voor  dc- halten aan de wacht-
posten op den spoorweg . e P. van 
Essen te g voor  f 2170. 

Amsterdam. t verbreeden van den spoorweg, wijziging der 
spoorinrichting, maken van twee verhoogde perrons met houten 
overkappingen eu abris en het makeu van twee prievaatgebouwtjes 
met bijbehoorende werken op het halte emplacement Vork. e 
W. T. Weijers te Tilbur g voor  f 14025. 

http://vtr.cn
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Breda. t maken der  gebouwen voor  bet pompstation eo Tan 
eenige werken in de Seterscbe e voor  de waterleiding. e 
P. v. l te Tilbur g voor f 33250, gegund. 

Uonda. t onderhoud der  kaaimuren enz. e W . Bochoven 
voor f 659S. Vernieuwing brug in den . e de zelfde 
voor f 1293. g brug aan de Peperstraat. e de 
zelfde aldaar  voor f 584. 

's-tiravenhage. t bouwen van 27 cellulaire wandelplaatsen 
bij de gevangenis te Groningen. e J . Timmer te n 
voor f 18875. 

's-draveahage. t verplaatsen van 3 barakken staande op 
het terrei n vau bet gemeente-ziekenhuis. e voor  perc. 1 A . 
Nater  voor  170, voor  perc. 8 en massa E . Peteri voor  1 1875 
en 1548. 

's-Gravenhage. t bouwen vau een post- en telegraafkantoor 
met directeurswoning te . e . F. n te k 
voor f 17,584. 

. t maken van 6 dukdalven in de Westerbrugsloot. 
e A . Gaasterlaod te Wieuwerd voor f 1699, niet gegund. 

. t uitvoeren van eenige werken aan het 
rijksbelastinggebouw te Werobout. e A . J . van r te 
Zevenbergen voor f 3368. 

. t bouwen van een gesticht voor 60 p a t i ë n t en 
en 25 verpleegsters. Gegund aau U . G . Brouwer te Stieus voor 
f 94200. 

. t onderhoud tot en met 31 r  igg. 
van eenige overgenomen, voorheen tot de spoorwegen beboerend 
werken in de haven te Stavoren, provincie Friesland. e
Biesma te Bosom en J . A . de Graaf te Sneek voor  8290. 

Numansdorp. e verbouwing der  bouwmanswoning met graan, 
schuur en wagenkeet. e G. n te 'sGravendecl von' 
f 18 787, gegund. ^ 

. e uitvoering van verfwerken op bet terrein der 
gemeente-gasfabriek, Oostzeedijk. e J . Cleton aldaar vow 
f 1630. 

Varsseveld. t werkloon, afbreken en opbouwen van een woog. 
winkelbuis en woonhuis voor  zoover  timmer- en metselaaisloon betreft' 

: . J . Slotboom te Varsseveld voor f 958, gegund' 
timmer werkloon: . s te Bredenbroek Gemeente ó 
voor f 319, gegund, massa: . J . k te m von. 
f 1299. 

W a g e n i n g e n. t bouwen van een boek- en handelsdrukkerij 
voor  den heer . van Gorte' . e voor  massa S. Geurtt te 

k voor f 3777. 

Z w o l l e . t vernieuwen van de bru g over  de l in 
den weg van Oldeczaal naar , behoorende tot de groote 
rijkswegen in de provinci e Overijsel. e W . Arent s te -
lingen voor f 0367. 
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T 
„JOSSON & Co." 

N  (GE
voor  Nederland en n 

A. E. , 
Adres: ,  No. 118. 

„ , A . E. , Fokke-

Simonzstraat 74. (18) 

J . M. DEN BOER, 

E 
te Vlaardingen. 
t tot

r  de uitgebreidheid der  kun-
nen groote hoeveelheden in korten 
tijd geleverd worden. 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (21) 

S. , 

e S t e e n-

F A B R I E K , 

. 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, , Scheggen, Trot-
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogeljjken tqd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (17) 

J. van der  Endt &  Zoons 
 B

te  is er  geheel op ingericht om alle soorten van 

met den me es ten spoed tot zeer  billijk e prijzen te leveren. 

d aanbevolen voor het drukken van 

Bestekken met daarbij  behoorende Teekeningen. 

Chemisc h bereid e 

. 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhari 
nooit. Z(j is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne-
verkrijgbaar . 

(11) k ) 

e Groeven 
V V N 

. N 

leveren sedert 1851: 

a 
Tras- en 

Trassteen 
op e ; 

verder: - of Zwem-

steen , , 
beste en goedkoopste -

STEEN voor  Tuinen, Terras-

sen, Tuinsalons, Fonteinen, 

Graftomben, enz. 

Carbolineun 
nit de  van 

(in vaten van  100 en 200 kil o 

en in blikken van 30 kilo.) 

is steeds v o o r r a d i g bij  en wordt 
.(lin t jaren voor  de landsgebonwen, 
4e genie, vele gemeenten en particulieren 
leleverd. door (24) 

. E N G E  S, 
fleereiisrruclit  335. . 

Asphalt- *p 

A s| >  -  >:

buitengewoon stevig, 

 W. , 
BEUE  nni n ) 

Agenten voor  (50) 

. , Worincrveer. 

E 

W , 
, 

leveren: 

volkomen geluk aan Na tuu rs teen en 

itsloitend door steenhouwers bewerkt. 

 voorraad: 

, NEUTEN, -

t®, , GOOTSTEENEN, 

, , 
p N voor  scheidingen en hekwerk, 

| UPSTEENEN, 

Fabriek 

A. , 
T 131, , 

Venster- en Spiegelglas, 
N , 

 steeds , f 
GLASASSURANTIE . 

enz. 

en : . 

l (62) 

8 b e s t a » n d of op te geven 

% r ' e l '  l e V e l t franco d e Stoom-hout-
'J en Schaverij van 

 & Co. 
f te Del/zijl (prov. Gron.) 

I * » n l
 (12) 

R
 39

(59) Vraag dessins enz. 

Spiege l- en , 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

, ,  en -

Gr . A S . 

Geslepen en andere N en 
. 

GEBOGEN S en . 

(25) . 

All e soorten van 

Z A G E N 
en 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Special i teit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot

 de Fabriek van 

te n ) 
bevestigd in 1822. (55) 

9*W Vraagde geïllustreerde Prijscourant 

welke wij  U gratis en franco toezenden. 

 E > E . 

S C  E P »S BOUW W F 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

Zware en lichte Smeewerken. 
A  E . S, 

N EN N , 
met certificaat van

en Bureau Veritas. 

ui tmuntend fabrikaat en b i l l i j k e . (29) 
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VERFWAREN , 
. Vernissen. 

voor - en , 

, , 

en alle aanverwante artikelen. 

G,  Co., 
T 132, (5) 

> i s rr  i  > A > i . 

GREVE '5 

Portland - C e m e n t -F abriek 

1864. 

S 

Opgericht 

1801. 

t haar  beproefd en voortreffelij k 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin 
dend, onder  garantie van de grootste 
bindkracht , gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijk s meer  dan 450.000 

vaten. 

 - S 
voor  de Zu ide l i j k e Provinciën: 

Wed, e & van , 
. 

Voor de N o o r d e 1 ij  k e Provinciën 

DE BEER & LEHREN, 
, (60) 

N in 

bet er  tegen de b u i t e n l u c ht bestand 
als vernis of olieverven. 

N &  Co., 
(7) . 

JA N HAMER & Co., 
t 583 bij  de Otrechtsche straat, 

. 

en
s F » a t e n t , 

voor  het verwijderen van warme of slechte 

lucht, stof, stoom, gassen enz. 
Voor d rog in g en a fkoe l ing in 

fabrieken van verschillenden aard. 
n tal van fabrieken en voor  verschil-

lende doeleinden bier  te lande in irebrnik . 

Firm a O. , Utrecht. 
is beter  dekkend, fijner , witter  en bete» 

kleurhoudend dan eenig ander; 

is bekroond door  den Nederl. d 
Tentoonstelling van e Schilderkunst, 
Arnhem 1881; attesten van ervaren schilders 
uit alle oorden van ons land en daarbuiten, wot-
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van , Gemeente. 
Architecten en andere Autoriteite n in hunne 
bestekken voorgeschreven; 

wordt, tot waarborg van echtheid, zuiverheid 
en goed gewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van , Etiket en \ ». 
bricksmerk , welke allen wet tig zyn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur  geleverd, des» 
verlangd met certificaat van oorsprong. 

n leze de waardeerende artikels over  dit t in het  V . d. " 
dd. 31 Jan. 1887; in de - en "  dd. 1 i 1887;inde 

' dd. l l en 25 Juni 1887 ; in de „Schilder "  dd. 1 i 1889 ; inde 
„Opmerker "  dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in de „Ambachtsman dd.8 
Febr. 1890, en in het ,. g Weekblad"  dd. 5 . 1891.  (27> 

 bij  en

L T 

ST OOMCLASSLIJPERI J 
 voor t oriianivi 

\ E 3 S T E B-

SPIEGELGLAS . 
J 

NAA

- en 

in wit en zwart , 

Sierlijke  worden <p aar.noye ventrekt. 

:  1883. 

: : 

Het Portland-Cementwer k Heidelber g 
.  & E 

levert l a T in steeds gelijke «m» 

kende qualiteit en fijnst e maling. 

E E ruim 450.000 vat. 
Vertegenwoordiger voor  en

. t 

A 
H . 

A d v e r t e n t l én in dit blad kotten ran 1—5 regelt 
60 cent», iedere regel meer  10 cents. Groote lettert naar 
plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

Uitgevent 

. 

All e u<l verten lii-i i iu A opgcuomeu 

worden grati a geplaatst in E , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden. 

Ververs, eni. 

J . A . V A N , . 

T E S V A N N 

. 

Naar het h van  in de 

Gartenlaube, met teekeningen van . . 

(Slot.) 

t zou ons te ver  voeren, wanneer  wy de uiterst in-

gewikkelde techniek van het bronsgieten hier  wilden be-

schrijven ; dat zou op zich zelf een opstel vereischen. Beter 

kan dit met den arbeid in marmer geschi "den. n het 

groote publiek gevoelt men daarvoor eene bijzondere be-

wondering, j a eene zekere soort van eenvoudige kunstbe-

schouwing houdt dit, eigeulijk voor  het ware in de beeld-

honwerij, dat hare scheppingen aau den gla.diarden steen 

zijn ontfutseld en stelt aldus iets boven het denkbeeld van 

den kuustenaar, waaraan niet meer  dan een deel van het, 

genot, dat de beschouwing van het kunstwerk aanbiedt, mag 

toegeschreven worden. Niet om de verdienste van bekwame 

marnierwerkers te verkleinen, maar  enkel om de bewondering 

in het rechte spuor te leiden, zy daarom op den voorgrond 

gesteld, dat werken in marmer, daargelaten de noodzakelijke 

en dikwijl s hooge kunstvaardigheid in de behandeling van 

het naakt, het haar of de kleedy, in geen geval meer is 

dan een door  talrijk e werktuigelijk e middelen gemakkelijker 

gemaakt kopie.eren. „Zonder gipsmodel geen marmerwerk" , 

dit geldt, met uitzondering van den eenigen O 

en eenige. bovendien twijfelachtige gevallen uit de oudheid, 

voor de geheele plastiek. 

e wijze nu, waarop dit overbrengen in marmer plaats 

heeft, willen wjj  iu de hoofdtrekken door  een eenvoudig 

"oorbeeld verduidelijken (vergelijk nevenstaande figuren 3 en 4). 

Zooals bekend is, kan men van twee punten uit met, behulp 

Van den passer  een derde punt in het platte vlak uitzetten; 

kuuit er  een derde punt bh', dan heeft men ook de hoogte. 

t men nu een relief iu marmer uitvoeren, dat een 

rechthoekig grondvlak heeft, dan kan men vooreerst aan 

de uiteinden van eene zijde van het model twee en onge-

veer in het midden van de overstaande zjjde een derde 

vast punt voor  den passer  aannemen. Nadat dan op het ruw 

behouwen blok marmer het grondvlak vau het model is 
afs"eschreven, worden daarop juist op de overeenkomstige 

Plaatsen de punten aangegeven, waarvan nit gemeten zal 

> worden, met dien verstande, dat de massa, waaruit de 

i figuren gehouwen zullen worden, verheven daartusschen 

i blijf t liggen. Nu wordt op de hoogste plaats van het model 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

een punt aangegeven en de afstanden van daar tot de drie 

punten op de tanden elk tnsschen een passer  genomen. n 

beschrijft men met die passers op het marmer uit de 

overeenkomstige punten cirkelbogen, die elkander  snijden, 

file:///E3STEB-
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zoo daar  althans nog niet te veel steen voor  in den weg; 
zit. n dit geval wordt onder  telkens voorzichtig meten 
de steen weggehouwen, totdat de passers elkaar  haarzuiver 
in één pant ontmoeten. t is dan het punt, dat juist 
overeenkomt met het hoogste punt van het model en men 
kan nu zonder  zorg weg hakken wat daarboven uitsteekt. 
Op geljjke wijze worden verder  de andere hoogtepunten 
gevonden, totdat model en steen zoodanig met eeu net-
werk van punten overdekt is, dat teu slotte de afstanden 
van ongeveer  een  daartusschen uit de vrij e hand naar 
het beloop bewerkt kunnen worden. a treden weder 
meer  eischen van kunst voor  den uitvoerder  op den voor-
grond, want nu komt her, er  op aan met de meest verschil-
lende beitels, met boor  en rasp, hier  de fijne teekening der 
huid, daar  de flink e behandeling van haar  en kleeding, tot 
haar  recht te doen komen, in een woord het leven, dat 
de kunstenaar  in de smijdige klei had te voorschijn gebracht, 
nu ook in den brozen steen te doen uitkomen. 

Op deze wijze — „met drie passers pointeeren"  heet liet in 
de vaktaal — kunnen natuurlij k alleen reliefs en dergelijke 
beeldwerken uitgevoerd worden ; die van buitengewone 
grootte en hoogte onttrekken zich aan zulk eene n 
deling. Zij  worden inet behulp van vernuftig geconstrueerde 
hulpmiddelen en op velerlei manier  gepointeerd. e verschil-
lend deze ook zijn, toch komen alle in zoover  overeen, dat 
zg de overbrenging niet aan den „genialen"  blik , aan het 
geliefde „kunstenaarsoog"  overlaten, maar  aan betrouwbare 
meetwerktuigen Wie eens den buitengewoon moeitevollen 
en langzaam vorderenden arbeid van een marmer-beeld 
houwer heeft aanschouwd, die zal inzien, dat een scheppend 
kunstenaar  daarmede zjjn besten ty°d zon doen verloren 
gaan. e kunst van den tegen woordigen tij d stelt buiten-
dien zulke hooge eischen op het punt van technische vaar-
digheid, dat alleen hy daaraan kan voldoen, die onafgebroken 
met hamer en beitel werkzaam is. 

Na aldus het beeldwerk gevolgd te hebben, tot aan het 
gereedkomen in marmer, blijven nog eenige wijzen van ver-
menigvuldiging ter  vermelding over, voornamelijk die in gips. 

t is, evenals het bovenbeschreven afgieten, de taak van 
den kunstvormer  en gaat uit van liet gipsmodel, dat wy ,iit 
den „verlore n vorm"  te voorschijn hebben zien komen. 
Zal b v. een relief, dat men zich als een vergroot muntstuk 
kan voorstellen, vermenigvuldigd worden, dan is dat up twee 
manieren mogelyk. t meest geschiedt het met behulp van 
een lijm - of gelatinevorm. Over  het geschellakte en geoliede 
model wordt daartoe eene een vinger  dikke laag klei aan-
gebracht en deze weder  met eene dikkere laag gips over-
goten ; deze laatste wordt de kap genoemd. s deze vast 
geworden, dan licht men ze af, verwijdert de klei en legt 
de kap weder  op het model. Tusschen deze beide is eene 
ledige ruimt e voorhanden, die nu door  eene opening in de 
kap met dikvloeibare lym wordt volgegoten. Na drie of 
vier  uren koelt deze af tot eene elastieke massa, die natuurlij k 
de gedaante van het eronder  liggende model in alle bijzon-
derheden heeft aangenomen. e lijm moet dan nog gevernist 
en geolied worden en levert dan den vorm voor  een aantal 
afgietsels. Een voordeel van deze wijze van werken is de 
betrekkelijk e gemakkelijkheid, waarmede de afgietsels wor-
den verkregen. Ook bevatten deze geene „gietnaden" , of bij 
grootere stukken slechts een enkele. 

Wild e men op gelijke wijze een duurzamen vorm uit gips 
vervaardigen, dan zou deze niet van het model los te krjjge u 
zn'n, daar  zg zich, zooals van zelf spreekt, in alle indie-
pingen, waaruit lgm nog los te krijgen is, zou vastklemmen. 

t volgt, dat een gipsvonn uit een aantal stukkeu moet 
bestaan, die zich elk op zich zelf laten aflichten. n noemt 
zulk een vorm een stuk- of wigvorm. Zulk een vorm laat 

zich bij  goede behandeling zeer  lang gebruiken, doch heeft 
het nadeel, dat op de afgietsels vele gietnaden voorkomen, 
verhoogingen, dia overal ontstaan waar  de stukken van den 
vorm tegen elkaar  sluiten. r  of minder  zorgvuldig be-
handeld, ontstaan op de beschreven manieren b. v. al de 
gips-afgietsels, die wij  in den handel zien. Vele daarvan 
worden daarna nog blootgesteld aan een bad van kokende 
stearine, waardoor  het gips een ivoorachtig aanzien verkrjgt . 

Van andere vemenigvuldigingen kunnen nog de beeld-
werken uit gebrande klei vermeld worden. Zg worden in 
afzonderlijke stukken in vormen geslagen, aan elkander  ge-
plakt en in den oven gebakken. e is het noodig. dat 
zij  zooveel mogelijk hol zijn. r  zg na het aaneenplakken 
nog eens opgezuiverd moeten worden en dit niet altjj d door 
eene kunstvaardige hand geschiedt, loopt er  veel geringe 
waar  onder  door. Zg moeten daarom vooral niet verwisseld 
worden met origineele terracotta-beeldwerken, die wy op 
tentoonstellingen van kunst ontmoeten. j  hebben wjj 
veeleer  den eigen arbeid van den kunstenaar  voor  ons, die 
na liet niodelleeren is gedroogd en gebakken. Natuurlij k 
worden voor  laatstbedoelde werken ook geheel andere 
prijzen bedongen dan voor  de eersten. 

n wij  na onze menigvuldige omwegen nog eenmaal 
terug op den eigenlijken kunstenaar-beeldhouwer, dan moeten 
wy erkennen, dat hy zgn naam, die voorheen niet ongegrond 
was, in onzen alles «pecialiseerenden tyd niet met recht 
draagt. g „houwt "  niet, hg „hak t niet in brons",,zooals 
men soms in zoogenaamde kunst-romans kan lezen, 
maar  hij  modelleert. e er  hier  en daar  al eene uitzon-
dering voorkomen, in het algemeen is dit regel. t is de 
reden, waarom men den beeldhouwer liever  „boetseerder' 
(„Bildner" ) moest noemen. 

A -

Op het terrein der  tentoonstelling te Chicago heeft men 
naar  de „Patent- u. "  vermeldt, kort geleden 
bij  wijze van proef verscheiden dagen achtereen een tram-
wagen laten rijden, die van eene nieuwe soort motor  was 
voorzien, deze motor  werkt zonder  vuur  en stoom en maakt 
zeer  weinig geraas; hij  is niet enkel bestemd om bij  trams 
de paarden, de kabels en de elecfromotoren te verdringen, 
maar  kan ook in de industrie op uitgebreide schaal te pas 
komen. 

e oorsprong der  kracht wordt by den nieuwen moter 
door  ammoniak gevormd. Ammoniak-gas verdicht zich, zoo-
als bekend is bg 40"  C . onder  nul tot eene vloeistof 
en kan ook bg' eene temperatuur  van ongeveer  10° C. 
onder  nul door  een druk van *5 l/4 atmosfeeren verdicht 
worden. Wanneer  nu in het laatste geval de druk opge-
heven wordt, dan heeft er  eene verlaging van temperatuur 
plaats tot op den graad, waarbij  zich het gas zonder  de 
aanwending van druk verdicht. Van deze eigenschap van 
ammoniak wordt voor  y's- en koelmachines het uitgebreidste 
gebruik gemaakt. 

j  den nieuwen motor  nu wordt de druk van het gas, 
dat zicli uit den vloeibaar  gemaakten ammoniak ontwikkelt , 
gebruik gemaakt om een kolf in beweging te brengen, 
waarbg de toevoer  door  eene gewone afsluitklep geregeld 
wordt. By deze wijze van werken zou in, overeenstemming 
met het hiervoren gezegde, eene aanzienlijke koude ver-
oorzaakt worden, als daartegen by de constructie en de 
inrichtin g der  machine geene gepaste maatregelen waren 
genomen. 

n met kookhuizen doorspannen (binnen)ketel, die e l" 
evenals een locomotief ketel uitziet, is in een tweeden en 
grooteren vbuiten)ketel opgesloten. e ruimt e tusschen de 

wanden der  beide ketets is tameljjk groot en zoover  met 
water  of met eene slappe oplossing vau ammoniak gevuld, 
dat ook de kookhuizen daarmede gevuld zijn, tt ï wij l de 
binnenketel zelt den vloeibaren ammoniak bevat. Bg matige 
verwarming van het water  geraakt de ammoniak aan het 
koken en oefent dan een druk van byna 11 '/ t . per 

. uit ; deze druk wordt op den kolf van den moter 
overgebracht. e cylinder  van dezen laatste is met een 
watermantel omringd, die met het water  van den buiten-
ketel in gemeenschap staat; het na iederen slag van deu 
cylinderkolf uit den cylinder  stroomende gas wordt in het water 
binnen den mantel gevoerd en door  dit laatste gretig op-
geslurpt. e inrichtin g is nn zoodanig geregeld, dat door 
deze opslurping van gas eene levendige circulatie van het 
amnioniakwater  wordt veroorzaakt, zoodat het laastgenoemde, 
na door  de bij  de opslurping vri j  geworden warmte eene 
verhoogiug van temperatuur  te hebben ondergaan, deze 
warmte aan deu binnenketel mededeelt en aldus het koken 
van den ammoniak, d. w. z. den gasdruk of de krachtbron 
vuor  den kolf onderhoudt. e gang van zaken is dus als 
volgt: eerst wordt de vloeibare ammonniak in gas ver-
anderd, drijf t in dien vorm den kolf voort en wordt dan door 
het invoeren in water, dat, zooals bekend is, ongeveer  700 
maal zgn volumen aan gas kan absorbeeren, weder  opge 
vangen. 

Zoodra de ammoniak in den binnenketel zoover  vermin-
derd is, dat de uitgeoefende druk niet voldoende meer  is 
om de machine te drijven, wordt de wagen naar  de loods 
teruggevoerd, de ammoniakoplossing afgetapt eu de binnen-
ketel op nieuw met vloeibaar  ammoniak gevuld. e 
vullin g is in gewone omstandigheden genoeg om een weg 
vau 46 . te kunnen afleggen. n de wagenloods wordt 
het ammoniakgas door  middel van hitte uit de oplossing 
uitgedreven en vervolgens weder  tot vloeistof verdicht, waarna 
het tot vulling van den binnenketel kan worden aangewend. 

e hoeveelheid ammonniak wordt dus telkens en telkens 
weer  op nieuw benuttigd en zoo wordt het bedrgf, dat 
op zich zelf reeds zeer  eenvoudig is. nog zeer  goedkoop 
gemaakt ook.  aftappen van het amnioniakwater. alsook 
het \ uilen met den verschen ammoniak vereischt niet meer 
dan twee minuten; dan kan de wagen echter  oubepaalden 
tij d ongebruikt blijven staan, zonder  dat er  eenig verlies 
aan ammoniak of vermindering van druk plaats heeft. 

e uitgevoerde proeveu, die met het oog op het belang 
en de eigenaardigheid van het onderwerp niet enkel in den 
krin g der  ontniddeljj k belanghebbenden, maar  ook hij  het 
publiek buitengemeene belangstelling hebben gewekt, bewe-
zen ontwijfelbaar  de practische bruikbaarheid van het 
stelsel. m bestond het voornemen, niet enkel op het 
terrein der  tentoonstelling, maar  ook op de trambanen, die 
daarheen leiden, een aantal wagens voor  goed in dienst te 
stellen. 

E E N E ? 

Wg ontvingen dezer  dagen de volgende vragen onder 
«e letters: C. D D. W. te O.-B.: 

1. Zou — als de prijzen gelijk staan — eene toekomst 
k verwachten zijn voor eene fabriek, ingericht tot het 

 van alle voorkomende timmerwerken — in tegenstel-
ling met stoomfabrieken — maar ten bate van de hand-
verkslitden ? 

2  stoomtimmerwerk te verkiezen boven handwerk of 
"^gekeerd ? 

3. Zyn er gebreken aan stoomtimmerwerk? Zoo ja, welke ? 

Als ik den steller  goed vat, dan gaat hg — misschien 

*>nder  zich daarvan volkomen rekenschap te geven — met 

het plan om van een coöperatieven timmerwinkel , een plan 
dat zeker  ons aller  belangstelling in hooge mate verdient: 
te meer  omdat de verwezeljjking ervan lang geene kleinig-
heid is. e ontwerper  zal dit ondervinden, zoodra hij  er 
toe overgaat zijne denkbeelden tot een geheel te ordenen; 
hij  verzuime vooral niet zich in betrekking te stellen met 
personen, die van de coöperatie eene bijzondere studie ge-
maakt hebben, waarvoor  ik hem gaarne een adres aan de 
hand zal doen. k wensch echter  voor  het oogenblik de 
administratieve moeielijkheden verder  buiten beschouwing 
te laten en alleen te bewijzen op de beginselen die m. i. 
hier  op den voorgrond moeten staan. 

Vooreerst zg opgemerkt, dat bg wat ten bate van hand-
werkslieden wordt, op touw gezet, elke zweem van lief-
dadigheid tei zgde dient gesteld te worden. Een coöpera-
tieve timmerwinkel moet evenals elke andere op eigen 
beenen kunnen staan, want niemand zal daar  bestellingen 
doen uit enkel sympathie; men zal er  alleen heengaan als 
men er  ten minste even goed en goedkoop, liefst beter  en 
goedkooper  terecht kan als elders. By een goed op touw 
gezetten en wel ingerichten coöperatieven timmerwinkel is 
hel laatste niet onwaarschijnlijk om redenen, die ik op dit 

k niet noodig heb uit te pluizen. t aangenomen 
zijnde, hebben wij  ons vooralsnog alleen met de beantwoording 
der gestelde vragen in algemeenen zin bezig te houden, 
d. w. z. in zoover  als zg betrekking kunnen hebben op 
eiken timmerwinkel of -fabriek. Beginnen wij  roet de derde 
der gestelde vragen. 

Bijzondere gebreken aan stoomtimmerwerk als zoodanig 
eigen bestaan niet, zgn mij  althans niet bekend. 

Er bestaat, voor  zoover  ik kan nagaan, geene enkele 
reden, waarom een volmaakt stuk timmerwerk als zoodanig 
— bij  gelyken vorm en constructie en gelijk materiaal — 
machinaal gemaakt, boven handwerk zou uitmunten of 
omgekeerd. 

Al s er  sprake is van voorrang, dan zal de weegschaal 
in den regel naai het machinale werk doorslaan, echter 
niet om het werk op zich zelf, maar mulat redenen daar-
buiten gewicht in de schaal werpen: Een goed ingerichte 
stoomtimmerfabriek werkt goedkooper  dan de handwerksman, 
de machine schaalt de meest samengestelde profielen inet even-
veel gemak als de eenvoudige; zware lijsten worden zonder 
moeite uit afzonderlijke, met dubbele ploegen op elkaar 
passende geledingen aan elkaar  gelijmd; verstekken worden 
door eene enkele machinale zaagsnede even zuiver  van pas 
gemaakt als de handwerksman het in veel langeren tgd 
met de schaaf doet; gaten en pennen kunnen niet anders, 
dan zuiver  op wjjdt e eu dikte en zuiver  evenwijdig ge-
stoken worden, enz. enz. 

u één opzicht onderscheidt de timmerfabriek zich van 
alle andere met het ambacht wedijverende takken van 
ngverheid: zij  verlaagt het ambacht niet, want hare werk -

lieden zouden bruikbaar  zgn zoo zij  het handwerk niet 
volkomen meester  waren. 

h aan alles is eene keerzgde. Eene goed ingerichte 
timmerfabriek vereischt een vry' aanzienlijk aanleg- en be-
drijfskapitaa l en zij  kan niet bestaan zonder  voortdurend 
volop in het werk te zitten. Op een gewonen timmerwinkel 
dankt men in tijden van slapte de minder  bekwame werk-
lieden af en vermindert de bekwamere in loon of werktij d : 
maar  de machine laat zich niet afdauken, zjj  verslindt geld 
door  enkel stilstaan. Verzin dus voor  dat gij  begint ï s 
het belang van den werkman een hoofddoel, zet dan eerst 
met behulp van een ervaren raadsman op coöperatief ge-
bied het plan der  administratie op touw. Zorg dan voor  bekwame, 
ontwikkelde en het eerlyk met elkaar  meenende werklieden; 
begin op niet al te groote schaal; in één woord doe precies 
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zoo, als of ge in uwe eigen zaak niets dan uw eigen belang op 
het oog had, inet dit verschil alleen, dat ge ten slotte de 
winst niet alleen iu deu zak steekt, maar  die over  zooveel 
zakken verdeelt, als met het getal rechthebbende eigenaars 
daarvan overeen komt. 

t ge U inet Uwe nieuwe zaak ook in de aannemerjj 
willen begeven, dan zou het wellicht overweging verdienen 
haar  niet tot het timmervak te beperken, doch er  ook 
andere ambachten in op te nemen. 

Bedenk .intusschen wel, de bezwaren, aan zulk eene zaak 
verbonden, zijn niet gering te schatten; ziet ge daar  echter 
niet tegen op, dan zuu ik U wellicht betrouwbare raadslieden 
aan de hand kunnen doen. n elk geval ben ik gaarne tot 
nadere bespreking bereid. v. . . 

N EN . 

. B. v. . te Ut re e h t. Waardoor is de naam
wijksrh vurenhout ontstaan ? 

Copervick of i oppervick is een plaatsje in de nabijheid 
van , aan de golf'  van Christiauia in Noorwegen, 
dat vroeger  vuren- en grenenhout van uitmuntende qualiteit 
opleverde, doch al sedert jaren van alle hout ontbloot is 

e naam schijnt echter  uog altij d min of meer  vau toe-
passing te zij n gebleven op hout van by/.onder  deugdelijke 
qualiteit. 

. W'elk middd is U bekend om olievlekken 
uit marmer te verwijderen? 

Afpoetsen met benzine eu rij n krijtpoeder . 

. v. B.  de ondergrond goed is, welke fundeering 
is dan voor gasmotoren te verkiezen, beton o/'metselwerk? 

Als elke soort van werk goed wordt uitgevoerd, kau er 
op het punt van deugdelijkheid en doelmatigheid geen groot 
verschil bestaan. Om een bijzonder  sterk geheel te verkrij -
gen, dat spoedig na opbouw gebruikt kan worden, zal men 
in het eene geval een mengsel van 1 Portland-cement op 
4 of 5 grindzaud, tusschen houten wanden vast aange-
stampt, in het ande andere hardgrauw of klinker s in Port-
land-cementmortel van 1 cement kalk 3 zand. 

t het oog op den geringen omvang van het werk, 
alsmede de gemakkelijkheid der  uitvoering, ook in ver-
band de noodzakelijkheid van vooraf de fimdeeringbouten te 
stellen, zal misschien metselwerk de voorkeur  verdienen, te 
meer  omdat men dit aan eiken metselaar  kan overlaten, 
terwij l men voor  stainpheton ervaren werklieden van eene 
fabriek moet laten komen; is deze iu de buurt voorhanden 
dan vervalt echter  een groot deel dezer  bezwaren en werkt 
men goedkooper. v. . . 

. 
Aanbestedingen morden tlechU eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

G i . 

A m s t e r d a m. 1-2 uur . t gemeentebestuur: 1. bet maken van 

eeiic vaste bouten bru g no. 171 over  ,1e Overtoomsclie Vaart voor 

dc Constantijn : het vernieuwen op dc bestaande ge-

metselde laudboofden van de vaste houten bruggen uo. 209 

over  den O. Z Achterburgwal tusschen de Spook- en Vreden-

burgersteden en no. 293 over  de t vóór de ; 

bet gedeeltelijk veruiewwen vau de deksteenen, het losnemen, 

wedeiom stellen cn aangieten niet lood van de bestaande leuning 

en liet op nieuw voegen van metselwerk van de Wulfbru g no. 226 

over  den Groenenburgwal aan de ; 2. dc levering van 

ongeveer  4 ton balkijzer  en ongeveer  ' / 4 ton hoekijzer  voor  de 

bruggen. 
Amsterdam. 1.30 uur  (Greenw. tijd) . e directie der . 

ijzeren spoorweg-maatschappij, in het centraal personenstation: 
bestek no. 560: het makeu en leveren van 2 standpijpen met 
buislciding voor  waterbezorging op liet goederen station-seinplaccineut 

; begr. f 2240. 

. 1 uur . t gemeentebestuur: het verrichten van 

reiniging* - en stukadoorswerken in verschillende schoolgebouwen 
der gemeente, in S pero. 

. 1 uur . t gemeentebestuur: het witten ent. van 
openbare scholen en andere gebouwen. 

. 10 30 uur . liet ministerie v i n waterstaat, handel 
en nijverheid , aan bet gebouw van het prov. best.: hel maken 
van werken ter  verbetering van de s te , tusschen 
de kilometerraaieu 11 en 13 der  oude ri ' ierkaart . Begr. f26.350 

G 27 . 
. 6 uur . e heer  C. . van n : het verbouwen van 

bet beerenhuis aan de Voorstraat no. 195 tot winkelbuis. 
Uur  i iu (hem. 6 uur . r  of namens Uebr. Nusselder; het 

opbouwen van de door  brand vernielde bouwmanswoning „ h e t klooster 
Sion" : bestek en teekeniug ter  inzage in genoemd ; aanw. 
'sin. 10 uur . 

Z u t p h e n .  uur . e architect . l.ijsen, iu liet ca fé Bellevue: 
den bouw van een huis aan het Stationsplein, aanw. 26 Juni , 
nam. 2 uur . 

G i' s . 
A m s t e r d a m. 10 uur . e genie, op het bureel Plantage -

gr<icht no. 1: het doen van voorzieningen op de forten Botshol, 
Waver-Amstel en bezuiden Uithoorn , ouder  beheer  der  geuie te 
Amsterdam, begi. f 800. 

( l i i ' i tr ici i in . (N. ) 12 uur . t bestuur  van den polder  Castri-
cum, bij  den kastelein . A . van : het maken van de 
gebouweu voor  een stoomvijzelgemaal, teu behoeve van dien polder. 

. 12 uur . e directeur  der  Arti l lerie-inrichtingen , op het 
op het bureel zijner  directi e up den Vau : de 
levering van verschillen le be'ioefien, in zeventien perceelen, ten 
behoeve van de slapelniagazijnen. 

' s -Gravenhage. 11 uur . riet ministeri e vau waterstaat, handel 
en nijverheid : het verrienten vau eenige verfwerken aan laudsge-
bouwen te 's-Gravenhage, begr. f 2556. 

G 2 » . 
o (Geld.) 3 uur . 'l'en gemeen'ehuiie: het leggen van 300 

r  klinke t bestrating in de Boneuburger  allee, aauw. 2.30 uur . 

. 11.30 uur . liet gemeentebestuur: het maken van 

een spuiriool van ceiueutbetoribuizei door  de sluispol.'erknde. 

G '0 . 

' s -Gravenhage. 1 uur . liet ministerie van waterstaat, haudel 
en nijverheid : het herstellen en verbeteren vau rijkstelegraaflijne n 
tusschen m en Botterdam. Begr. f 2 250. 

, i uur e architect VV. Cospijo te , uan 
de secret, der  Ned. e gemeente a/1 Botersloot: het aaulcggen 
eeuer  begraafplaats op de perceelen 171 —176 aau het Toepad te 

, met daarvoor  benoodigde graafwerken, zandophooging, 
bruggen, gebouweu enz., een en ander  voor  rekeuing der  Nederl. 

e gemeente aid. 
G :t . 

A r n h e m . 2 uur . e directeur  van de gemeente gasfabriek, ten 
kar.tor e der  fabriek : 1. liet maken vau oen gebouw voor  ketels, 
esxuaiisters, gloekeuwasc'iers, pelauseu eu elect-isohe verlichting , 
2. het ma<eu van eeu soboorsteeofuudeeriug mei e rook-
kanalen, 3. het maken vau eeu sloot eu het ophoogeu vau het 
terrei n voor  dez3 weken bestemt, alles in eeu perceel. Begr. 
f 101900 

A m s t e r d a m. e architect J . k i de verbouwing van een 
perceel gelegen aan dd Binnenkant 14 auluar. 

's-tiravenkuge. 11 uur . t ministerie van marines het bouwen 
van eene woning voor  den dienst van liet loodswezen op Vlieland. 

G 4 , 
g (N. ) 12 uur . i . . r  van de . 

Gertrudi e te r  ea g sij  Amsterdam, i n bet Cafe 
vau den heer  W . Copée : het bouwen  kerk met toren, s.crisiie, 
pastorie enz., alsmede het dempen van  gedeelte der  Aiusterd. 
trekvaart , rioleeriugeu, afsluitdata, bestraliug eu/.., in de kom der 
gem. (lal'weg. 

U t r e c h t . 2 uur . e maatschappij  tot exploitatie van staatsspoor-

wegen aau het centraalbureau bij  de e , bes'e  no. 61»

het miken van een steenkoleubergplaats op het station , 

begr. f 3800. 

Utrecht. 2 uur . e maatschappij  tot exploitatie van staatsspoor-
wegen, aan het Centraalbureau bij  de e , bestek no-
614: het vergrooten der  wachtkamer van het haltegebouw l\ ropswo 
met daarmede in verband staande werken, begr. f

G 5 . , t 

A m s t e r d a m. 11 uur . e vioeadmiraitl , directeur  en commana 
der marine: 1. her. doen vau eeuige n en ve rn ieuw ing»
benevens het tot 31 . 1893 onderhouden van de e b ° u . * * n . 
inrichtingen , behoorende tot *s rijk s werf, geschutwert en l i jn» » ^ 
8. hel verrichten van schiller-, pleis'ar- eu witwerkeo aa 
gebouwen en inrichtinge n op 's rijk s werf; 3, hol teren » n 

loopbruggen, meerstoeleu, steigers, remmingen, het dik van de ge* 
jchutlools op 's rijk s werf eu lijnbaan en van de geheele buiten 
oppervlakte der  houten barak, staande op de geschutwerf te 
Amsterdam; 4. het vernieuwen van 2 meerstoeleu in liet marioedok, 

E ( herstellen vau de remming bij  de coupure en aan de noordzijde 
„  '» rijk s werf, hei vernieuwen van een gedeelte der  houten 

beschoeiing van de gescbutwerf en de herstelling van een gedeelte 
„ n bet ijzeren hek langs de achterzijde van ce lijnbaan ; 5. het 
„rniei iwe u van een gedeelte der  dakbedekking en van de pant-

jorichtingen en vau het ijtermagazij n op 's rijk s werf met ver-
link t ijzeren gegolfde platen; 6. het maken vnn een steenen ge-

B v 0 0 t t w e e P r ' v » t e n en tot berging van brandstoffen en 

petroleum, bij  het projectielen magazijn iu polder . 

G 6 . 
t (N. Br.) 11 uur . t gemeentebestuur: het. hou-

v e 0 van een ziekenhuis aldaar. 

G 7 . 

Arnhem. 12 uur . i ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van liet prov. bestuur: het vernieuwen 
vau de vier  vervallen of slortmureo io den Vrijeubergerspreog 
nabij , behoorende tot het Apeldoornsche kanaal, provincie 
Gelderland. Begr. f 1830. 

's.Uraveuliage. 1 uur . t ministeri e van waterstaat, handel 
«a nijverheid: het hers'elleu eu verbeteren van n 
io de prov. Fjiesland cn Overijssel. Begr. f 2220. 

G 19 . 
. 11 uur . t ministeri e van waterstaat, handel 

en nijverheid: het afbreken en opbouwen vnn een gedeelte kaaimuur 

aan de spoorweghaven te (b'eijenoord) , met bijkomende 

verken,  239.000. 

P YAN . 
Arnhem. t amoveeren en het bouweu van een monument te 

. e A . F . v, n te l voor  f 950. 
Breda. t doen van herstellingen en voorzieningen van onder, 

sclifi'len aard aan de gebouwen der e e Academie 
te Breda, ondei het beheer  der  genie aldaar. e . Bakkeren 
te Priucenhage voor  f 2385. 

'B-liraveiihugc . t onderhouden en herstellen van het rijksge-
bouw te Sneek, waarin de kau toren van de hypotheken en het 
kadaster  zijn gevestigd, van deu dag nf volgende op,dieu waarop 
<le aanbesteding wordt goedgekeurd tot en met 31 t 1896. 

e . a te Sneek voor  f 1280. 
' l -Uravenhage. t herstellen en verbeteren van rijkstelegraaf -

lijnen in de p r o v i n c i ën Noordbrnbant , Gelderland en . 
W s t e C. J . Tirolf f te l voor  f 1077. 

. t afbreken en weder  opbouwen vau eeu gedeelte 

stelphuizinge te Goingarijp . e G. G. Scluafsma te Terkaple 
voor  f 36S6, gegund. 

, t maken vau een verkenmerk of kaap, tevens 
dienende tot toevluchtsoord voor  schipbreukelingen op de Noor-
derbaaks, genaamd Onrust , bestek no. 97, dieust 1S93. e 

. de Vrie s te r  voor  f 1945. 

. t uitvoeren van buitengewone vernieuwingen 
en herstellingen aau de schipbrug over  de s hij  ileoel eu 
bijbehooiende werken, behoorende tot den dienst der  veren iu de 
prov. Noordbrabaut. e P. W . van m te Zaltbouimel voor 
f 2799. 

. t vernieuwen 'au deu bovenbouw eu het 
uitvoeren van eenige bijkomende werksn aau de bru g over  de 
Walermolenbeek te , in den g van Priuseuhage 
naar  het Tholeusche veer. e . n te Piinceuhage 
voor  f 1645 

. t bouweu van een wonirnr  voor  deu geneesheer. 
e B. Voorendt te n voer  f 7232. 

. t inrichte n tot doorvaart voor  de tweede opening 
van de bru g in de Bonzijweg over  het kauaal door  Zuid-'-'evelaud. 

e . Visser  te Papeudrecht voor  f 22400. 

. t verrichten van verschillende werkzaamheden 
in eenige lokalen in de Abdijgebouwen te , ten behoeve 
van de bewaarplaatsen der  rijksarchieven. e J . . vau s 
eu Zn . aldaar  voor  f 9234. 

Xanrik . t verbouwen der  school te . e voor: 
school, A . J . v. Alphen en . VV. Vnlstar  aldaar  voor  f 5702; 
meubelen, J . . n te Wij k bij e voor  f 1745; school 
te . e J . . n voor  f 1049. 

. e verbouwiug van 2 pakhcizen eu lipt bouweu van 
een nieuw pakhuis aldaar. e J. Scboenmeijcr  aldaar  voor 
f 21,800. 

. t bouweu van een dubbel woonhuis a u den 
Oost Zeedijk voor  den beer  J . Pij l . e v. d. Pluij m eu Gielcn 
voor  f 24,193. 

. t bouwen vau een woonhuis aldaar. Gegund aau J . 
VV. Oortgiese voor  f 1477,15. 

U i t h o o r n . e verbouwing van school uo. 2 aan de , 
gemeente Uithoorn . e T h . g aldaar  voor  f 3000. 

Veendam. t vernieuwen ven de draaibru g over  het bcnedeu 
dwarsdiep te Veeudam. e J. P. r  en J. r  te 
Oude Pekela voor  f 3019. 

W e e s p. t bouwen van een winkelhui s aldaar. e A . 
n aldaar  voor  f 10.993, geguud. 

Z w o l l e . t uitvoeren van werkzaamheden aan de haven-, s'uis-
en andere werken van het p in de prov. Overijssel. 

e . Slot te Zwartslui s von- ! 3249. 

Zwolle. t maken van eenige vakken nieuwe klinkerstratin g 
op den rijksweg Zwolle—Friescbe grens, pero. 4 de.- groote en 
en andere rijkswegen in de provinci e Overijsel. 1-aagste \ \ ' . A>nls 
te n voor  f 1538. 

. 

Spiegel- en , 

 Geruit; Gegroefd-, Carré-, 

, ,  en -

C* . A . 

Geslepen en andere N en 
. 

^  GEBOGEN S en . 

J** ) . 

V O O

G & , 
 Hendrikkade 14. 

 Por t lan d cement. 
h  i " , l 8 > 

. 
1 V i i mn-1. steen. 

\ Bliksteen. 
, 

f Verf . 

( l.l/.ri - luik en staafijzer) 

N op

en 

chemisch 

onderzoek 

van 

F 
L , E 1 1> E . 

P 8 BOUW W F 
met . 

8tooiubooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

Zware en lichte Smeêwerken. 
A \  s . 

N civ N , 
lUet « t ' i - l i l i < : i . i  \ in < . 

en UïiT*eati "Veritas. 
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MAATSCHAPPI J TOT EXPLOITATI E 

op Woensdag den 2»sten Jul i 181)4, 
des namiddags ten2 ure locale tijd) , aan 
het Centraalbureau der j  tot 
Exploitati e van Staatsspoorwegen bjj  de 

N te Utrecht, van 
Be»tek So. . 

Begrooting f 441.000.-. 

e besteding geschiedt volgens § 32 
van het bestek. 

t bestek ligt van af den 3en Juli 
1893 ter  lezing aan het Centraalbureau 
bij de e n te Utrecht en is 
van af dien datum op f ranco aanvraag 
(per  brief) aau genoemd Centraalbureau 
(Centrale t le afdeeling) voor  hee-
ren aannemers te verkrijgen tegen betaling 
van f 20.-. 

n worden gegeven ten bu-
reele van den r  JACOB 
F . , Parkweg No. 79 te 
Amsterdam N. A. 

Aanwijzin g op het terrein zal geschie-
den den 12den Juli 1893 ten 2 uren 
namiddag (locale tijd) . 

Utrecht, den 17den Juni 1893. 

, 

rol 1 X 1 0 r  . . f 6.-
.. O 75 X 10 r  . . f 4 . -

Schrijf- en Teekenbehoetten, (56) 

J . M. DEN BOER, 

te Vlaardingen. 
t tot zeer  b i l l i j k e pr i jzen . 

r  de uitgebreidheid der  kun-
nen groote hoeveelheden in korten 
tijd geleverd worden. 

W. J. \ \ E 1 S S E N 0, 
k l i l te

 geijkte , twee 
en vij f , Stalen -

, , , 
koperen en stalen , -

, , -
, enz. 

Teekenbehoefteuen Optische , 

,  E N Z . 

J A P A N L A K V E R F , 
bet er  tegen de b u i t e n l u c ht bestand 
als vernis of olieverven. 

 O N &  Co., 
(7) . 

n 

, 
k van g tegen , 

 in 

. S , 
',16>

T 
„JOSSON Co." 

voor  Nederland en n 

A. E. , 
Adres: ,  No. 118. 

„ , A . E. , Fokke-
Simonzstraat 74. (18) 

Carbolineum 
*f*  „Neptun" 

beste merk , dringt diep in dc poriën 
en geeft een schoone notenbruin kleur, 
conserveert het hout buitengemeen, zeer 
aanbevelenswaardig. 

A. W. , 
Chemische F a b r i e k , 

l X am Bhein ) 

Agenten voor  (50) 

.

middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwanivorniing enz. 

Engelsche en Belgische . 

 C E . V O O  L L G T E N > E NZ E N , 
: t Bevan &  Sturge.  ̂ v e r s c h m e n d e d e 9sinB. 

- ^ « r  " J , T 
, V U U  E N L 

S T E E N EN 
(3 . G 2 9. 

A 

Chemisc h bereid e 

V E  F . 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zg is gemakkelijk in het gebruik, 
i%»rzaam en goedkoop. 

Staalkaar ten en a t tes ten gaarne 
verkrijgbaar . 

, 
(ii ) k Z.-ll. » 

Stoom J a l o u s i ë n F a b r i e k 
VOO

E . (21) 

S. , 

, fflonnickendani. 

ui t  fabrikaat en b i l  i jk c  (29) 

STOOM C L A S S LIJ PERU 

en  voorliet oriiaineiiteeren van ^ ^ / ^ 

- en 

. ^ ^ 3 ^ 
 in wit en zwart . 

-

(6i; 

E 
Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt. 

g tegen bederf. 

. , 
, 

levert pasklaar  gekyaniseerd 
(rot - en zwam vrij ) (13) 

, Sehuttiiigeii. 

, V , 
, enz. enz. 

öreslau 1869, 

e Portland-Cement-Fabriek 

te A m ö n e b u r g f bij  a'd . 

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 

voor  de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der  Fabriek: 500.000 vaten per jaar. 

s in de voornaamste steden. 

g-ste 
-

7» üi den 
""«natio -

wed-
*  te 

*rnhem 1879. 
(32) 

E 
van 

Verdienste 

E 

Of fenbac h 

A
Eerste prij s 

voor  uit man-
tend 

fabrikaat 

Ut  i 

J 
T E 

, 
is er  geheel op ingericht om 
alle soorten van -

N met den m e e s t e n 
spoed tot zeer billijke prij-

zen te leveren. 

d aanbevolen 

voor  het drukken van 

met daarbij  behoorende 

. 

http://Mokeki.sk
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VERFWAREN , 
 *n  Veriiimseu. 

voor - en , 

A A T . , 

en alle aanverwante artikelen. 

 & Co., 
T 132, (5) 

A. >  « T A . 

All e soorten van 

ZAGEN 
eu 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Special i teit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot, billijk e 

prijzen de Fabriek van 

te n ) 
Gevestigd in 1822. (55) 

 Vraagde geïllustreerde Prijscourant 
e wjj  U gratis en franco toezenden 

Nederlandsche Verzinkfabriek , 
VA N N &  Co. -

N 

E 

Houten of IJzeren RAAMWERK , 
, GEBOUWEN, 

, , , , -

N voor tropische producten, E N voor  Steenoven» 
en v loeren, E N speciaal ter  vervanging van riet-
matten voor  steenovens, enz. in alle afmetingen en voor  alle doeleinden, opgesteld 
in  of ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enke le dagen. , ook e . 

N en N worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. E S ter  bezichtiging. 

 op aanvraag franco en gratis. (58) 
U - F "  A G E N T E N . 

V.

/ ' 1.75 per . geheel gereed afgeleverd f 2.30 per \ 

 op vele tentoonstellingen, la referentiën. Beer  dan 700.000 . gebruikt. 

e en luwte 1/» . 
V u u r v a s t g e ï m p r e g n e e r d. 

t i l ; .1.1., dekking zonder  dakbeschot. « B B a s a s s) g met roeflatten. 

Voor : ebo ime ii vnn a l l e « o o r t , vooral f ab r i eken, loodsen, enz. Bii i i i t ' i ibeklt-e -
d in g tan i i i l i r i ek i n 'ter  bescherming tegen zuren. t jevr lbck le t -d in i t . Bedekk ing der 
onderkant t an plaat (pUTf-n dallet: (tegen lekken) enz. E wegens duurzaam-
heid. s en prijscouranten ter  beschikking. Waarschuwing voor  namaaksels. 

Uitvinder  en eenig fabrikant : , N en WEENEN. 
 voor  en

 EN T 885, AvnatavdtVm. 
N 598, AttlhTVt

A. , 
T 131, , 

V e n s t e r - en Spiegelg las , 
N , 

 steeds , ï 

. - . 
. 

En S En . 

voof Venster- en Spiegelglas 
in alle soorten. 

Gebogen Glas, etc. 
. II , 

. (48) 

DE LINT & , R
E N N°. 39 Ni-

n van - en . 

(59) Vraag dessins enz. 

F A B R I E K , 

 r » 

Fabriceeren Vuurvaste 
Platen, Blokken, Schegne», , r ° 
toirtegels, Smeltkroezen, ett. 

n in den kortst mogelijke»^ 
voorwerpen van vuurvaste steen ^ 
technische doeleinden naar  teekeniw 
model. 1 

e g No. 36. g 1 J u li 1893. 

A 
H . 

A d v e r t e n t i ë n in dit blad kosten van i—5 regels 

60 cents, iedere regel meer 10 cents. Groots letters nnar 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

berekend. 

Uitgevers s 

J. VAN  & ZOON, 
. 

A l l o a d v e r t e n t i ën in A opgenomen 

worden g r a t i a geplaatst in E , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, enz. 

J . A . V A N , . 

. 

Na hetgeen in dit blad reeds ten beste is gegeven over 

„ d r i n k w a t e r i n h o o ge s t r e k e n" , kan het wel-

licht niet onbelangrijk zijn de daarbn in het kort aange-

haalde „ p ü p w e l b o r i n g "  eenigszins meer  breedvoerig 

uit een te zetten. 

t slaan van zoogenaamde  is vry 

algemeen bekend; de püpweiboring daarentegen is hier te 

lande van minder  algemeene bekendheid. t is daarom 

dat wij  hier  eene beschrijving laten volgen van eene, nabij 

Utrecht, uitgevoerde püpwelboring. 

n het begin der  maand Apri l 1887 werd door  de tinna 

N &  Co. te Amsterdam, als agenten der firma S 

&  JACOB  te , tot de uitvoering dier  boring 

overgegaan. 

t algemeen denkbeeld, waarvan bij  de uitvoering dei-

werkzaamheden werd uitgegaan, was te zorgen, dat de 

weerstand, aan de in te drijven hoorbuizen door  den grond 

geboden, over  geene grootere lengte dan 40 a, 50 . 

behoefde overwonnen te worden. 

t wordt verkregen door, telkens als de grondweerstand 

blijk t te groot te worden, binnen de reeds in den grond 

gedreven hoorbuis, met een nauwere buis eene nieuwe boring 

te beginnen, zoodat de nieuwe hoorbuis meestal over de 

reeds bereikte diepte, grootendeels in water  wordt bewogen. 

Naar dit beginsel kan men met de hierna beschreven 

Werktuigen tot een diepte van 200 . boren; bn grootere 

üepie wordt het gebruik van stoom noodzakelijk. 

1'e grootste diepte, tot waartoe destijds in Nederland 

door de firma S <&  JACOB  werd geboord, bedroeg 

7̂5 ; dit geschiedde op het buitengoed „ T w i c k e l ' ' 

>n Overijsel. Zonder  goed drinkwater aan te treffen, stuitte 

u op die diepte op steenzout. 

e wijdt e van de eerste in te drijven hoorbuis wordt 

bepaald, in de eerste plaats door na te gaan hoe dikwijl s 

""en van eene wijdere hoorbuis tot eene nauwere moet over-

gaan, — w a t afhankelijk is, zoowel van de grondge-

'teldheid, als van de diepte, waarop men vermoedt goed 

drinkwater te zullen aantreffen, — en in de tweede plaats 

door de wijdte, die voor de definitief te plaatsen pompbuis 

*ordt verlangd. 

e hier  bedoelde boring werd begonnen met eene hoorbuis 

wij d 17 . n rekende hoogstens twee nauwere hoor-

buizen te zullen noodig hebben, omdat uit ontvangen in-

lichtingen, omtrent pijpwelboringen in de gemeente Utrecht 

verricht , vermoed kon worden, dat men op ongeveer 100 

. diepte voldoend drinkwater  aantreffen zon. 

e opvolgend nauwere buizen, voor de boring bestemd, 

waren respectievelijk van 13 en 7.6 . binnenwerksche 

middellijn , daar  voor de definitief te plaatsen pompbuis 

5 . was aangenomen. r  werd deze afmeting bepaald 

op 7.6 c  ; men verkreeg daardoor  de mogelijkheid om twee 

pompen op de buis te stellen, in plaats van eene, zooals 

men zich had voorgesteld. e metaaldikte van alle buizen 

was 7 . 

Over de eerste 45 . diepte boorde men door te 

pulsen; de verdere diepte werd door  spoelen of spuiten, met 

water  verkregen. 

Alvorens met pulsen werd begonnen, maakte men met 

de boor, in fig. 1 aangegeven,  nut Grifi) 

een gat en plaatste er, na het met eene der  horen 

volgens de figuren 2, 3 en -J  te hebben 

Fig. Ü. 

Pig. 1. 

F i g . . 

Schaal 1 : 20. 

uitgediept en opgeruimd, de eerste hoorbuis, lang 5 . in. 
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Aan die buis was aan het ondereinde een stalen, van 

tanden voorzien verlengstuk geschroefd, met eene iets grootere 

middellij n dan de hoorbuis zelve, znlks met het oog op 

het gemakkelijk indrijven . 

Tot de uitvoering eener  boring door  pulsen, is eene stelling 

(Bohrbock) noodig, als in flg. .5 aangegeven. e inrich -

Fig. 5. 

Fig. 6. 

Schaal 1 : 100. 

ting is ook voor  het later  te beschrijven boren, door  spoe-

len of spuiten, noodig en daarom in flg. 12 nog eens af-

gebeeld. 

e pulsboor, flg. 0, is een gewalst ijzeren 

cylinder, aan het ondereind van staal vervaardigd 

en aldaar  van tanden voorzien. n de boor  kan 

een looden met gutta-percha omkleede kogel, 

op een ijzeren rand van driehoekige dwarsdoor-

snede steunende, op en neer  bewegen, welke be-

weging beperkt wordt door  een ijzeren staafje. 

Aan het boveneinde van den cylinder  is eene ver-

zwaring aangebracht, ten einde de beweging in 

de hoorbuis te vergemakkelijken, en voorts een 

gaffelvormig yzer  vastgeklonken, ter  verbinding 

van de boor  aan de boorstang. 

Aan het boveneind van de boorstang bevindt 

zich een oogvormige wartel; de stang wordt 

opgehangen aan een gewonen takel, bestaande uit 

een twee- en drieschijfsblok, welke takel weder  is 

opgehangen aan een van een haak voorzien kabel-

Schaal 1: 4o.touw, dat over  eene raramelschjjf wordt geslagen. 

Terwij l vier  werklieden, door  het takeltouw  flg. 5, 

o^ B s>  d j * * 

beurtelings aan te halen en te laten vieren, (evenals dit 

bg het inheien van palen met eene gewone e 

heistelling geschiedt) aan de boor eene op- en neergaande 

Fig. 7. beweging geven, doet een werkman, die daartoe op 

de planken  plaats neemt, met behulp van een 

sleutel  (zie nader  flg. 7), de boor  heen- en weer 

draaien, door  welke gecombineerde beweging de puls-

boor  met grond gevuld raakt en zelve in den grond 

dring t Om te beletten, dat de wartel der  boorstang 

van den haak afschiet, moet deze laatste öf voorzien 

zijn van eene veer, óf dient er  een gat in geboord 

Schaal
 t e zÜ n> waardoor  een touw gestoken en zoodanig 

1 : 20. vastgebonden kan worden, dat het losraken van haak 

en wartel niet mogelijk is. 

Bemerkt men, dat de l oor  gevnld is, (gewoonlijk na tien 

minuten „luidens") , zoo wordt het takel vau de boorstang eu 

van den kabel over  de rammelschijf losgemaakt en verwijderd. 

e boorstang trekt men vervolgens met behulp van de 

lier  A (fig. 5) omhoog, om de as waarvan het kabeltouw, over  de 

rammelschijf loopende, geslagen is. 

Gelijktijdi g met dat optrekken wordt aan de in te drijven 

hoorbuis C, (tig. 5) eene heen- en weêrgaande draaiende beweging 

gegeven. e is om die hoorbuis een klemblok (fig 8) 

Fig- 8- vastgeschroefd (*); in de gaten a 

wordt een ijzeren handspaak B (tig. 5) 

gestoken, en deze zoo noodig met een 

onbekwaam eind hoorbuis verlengd. 

t is noodig het optrekken van de 

boor  en het heen- en wéér bewegen 

van de in te drijven hoorbuis, ge-

Schaal 1 : 20. lyktijdi g te doen geschieden, om te 

voorkomen, dat het door  de boor  gemaakte gat, aanstonds 

weder  met grond volwelt. 

s eene hoorbuis nagenoeg geheel in den grond gedreven, 

zoo wordt door  middel van eene mof of sok 'metaaldikte 7 , 

eene andere buis van 2.5 a 3 . lengte, daarop geschroefd. 

e moffen zijn, ten einde weinig hinder  by het indrijven 

te veroorzaken, aan haar  boven- en ondereind van iets ge-

ringere metaaldikte en rond bijgewerkt. 

Uit de beschreven wijze van werken volgt, dat de schroef-

verbinding vau sok en hoorbuis zeer  stevig moet wezen, 

dewijl anders by het indrijve n de verschillende stukken van 

de hoorbuis ten opzichte van elkander  zouden kunnen 

draaien. 

t aaneenschroeven van twee stukken hoorbuis, ge-

schiedt als volgt: 

Na op de grootendeels in den grond gedreven buis eene 

sok over  nagenoeg hare halve lengte te hebben geschroefd, 

pianist men op de laatste een nieuw stuk hoorbuis en 

schroeft deze nit de hand zoo vast mogelyk in de sok. 

a wordt de op te schroeven buis voorzien van eene 

Fig. 9. klem (flg. 9) en om deze een aan zyne uiteinden 

van ringen voorziene ketting zoodanig geslag6™' 

dat eene lus ontstaat, waarin eene handspaak kan 

gestoken worden. Nn wordt door  middel van de 

handspaak de buis zoo vast mogelyk aangeschroefd. 

Schaal 1:20.Vervolgens geeft men aan de onderste buis, met 

behulp van een andere klem, ketting en handspaak, (de laatste 

door  een eind hoorbuis verlengd en tegen een der  pooten 

van de stelling vastgezet) een onveranderlyken stand, 

waarna men aan de bovenste handspaak, welke eveneens 

door  een eind bnis verlengd is, nit alle macht rukt , totdat 

verder  aanschroeven ondoenlijk is. 

Vóór het opschroeven worden sok en schroeven met 

een mengsel van machineolie en petrolenm goed ingesmeerd, 

om te voorkomen, dat de deelen der  verbinding hij  het 

aandraaien te warm loopen. Ten einde doorbuiging of knikkin g 

van de hoorbuizen te voorkomen, plaatst men, bij  het laatste 

aanschroeven, tusschen buis en handspaak een stak hout, zoo-

danig dat de druk over  eene grootere lengte wordt verdeeld. 

Naarmate men nn met den arbeid vordert, wordt de 

boorstang verlengd. e verbinding van twee stukken der 

boorslang is in fig. 10 afgebeeld. 

Fig. 10. Tot het aan- en ontkoppelen van twee stukken 

 der  boorstang, zyn deze aan beide uiteinden, over 

 een gedeelte ter  lengte van ongeveer  0.25 , van 

 vierkante doorsnede, en is één einde voorzien van 

een vaarschroef, het andere van eene moer. 

s by het ophalen der  boorstang het boveneinde 

ongeveer  tot de rammelschyf gekomen, dan wordt 

 by de eerstvolgende, boven de hoorbuis uitkomende 

koppeling van twee stukken der  boorstang, deze 

onder  de veibinding door  een klemblok (fig. 8) 

(
gevangen en vastgeklemd, de verbinding zelve met 

behulp van twee sleutels (fig. 7) los geschroefd 

en het bovenste gedeelte van de boorstang ter  zijde 

gesteld. Voor  het ophalen van de volgende stukken 

Schaal "* er boorstang; wordt gebruik gemaakt van een kikker 

1 i 20. (fig. 11), die daartoe aan den haak van den kabel 

over  de rammelschyf wordt opgehangen. 

Fig. 11. 

Schaal 1 : 20. 

Tot het aaneenkoppelen van twee 

stukken der  boorstang, hij  het laten 

zakken van de pulsboor, past men de-

zelfde bewerking toe. 

e diepte, waarop men door pidsen 

de hoorbuis indrijft , is afhankelijk van 

verschillende omstandigheden, en wel 

in de eerste plaats van de grondsoor-

ten, welke men aantreft. n het alge-

meen gaat men tot spoelen of spuiten 

over, indien door  die wyze van boren 

betere vordering van het werk te verwachten is. 

Na een tocht van tien minuten „ l u i d e n s " , zakte by 

het uittrekken van de pulsboor  en het gelijktijdi g heen- en 

weet draaien van de hoorbuis, deze laatste in zandgrond 

0-40 a 0.45 , en in kleigrond ongeveer  0.20 , naar-

mate van de diepte en de hardheid der  kleilaag. 

Na tien dagen op de beschreven wyze geboord te hebben, 
n*d men eene diepte van 44.50 . bereikt. By die diepte 

Vereischte het uithalen en weder  doen zakken van de puls-

boor, nagenoeg een uur. 

Thans ging men, daar  de grond aanmerkelijk vast be-

8°n te worden, tot de tweede boring over, met eene hoor-

bui s van 13 . middellyn. 

e boring geschiedde door  spoelen of spuiten. 

Alvorens daartoe over  te gaan, werd, na de 13 . 

hoorbuis binnen 17 . tot op de reeds bereikte 

diepte te hebben geplaatst, de wy'dere boor  over  onge-

veer  5 . lengte teruggetrokken, door  middel van twee 

epicycloidaaltakels. (f) 

e werd aan de hoorbuis een klemblok (flg. 8) 

bevestigd, daarom twee kettingen geslagen en deze ieder 

vastgemaakt aan een der  haken van de takels, welke zelve 

opgehangen waren aan balken, op een paar  der  horizontale 

regels van de stelling geplaatst. Een tweede klemblok, 

volgens fig. 9, werd onder  het eerste bevestigd en in 

een der  gaten a eene ijzeren handspaak gestoken. Afwisselend 

woelde men de hoorbuis los. door  de handspaak heen- en 

weer  te rukken, en trok men haar  omhoog door  beweging 

van de epicycloidaaltakels. (Wordt vervolgd.) 

(*) n bet vervolg wordt dikwijl s uanr  figuur 8 verwezen, ook 

bij  de werkzaambedeu met dunne buizen en boorglar.gen; voor 

die dunnere buizen en stangen bedoelt nieu een soortgelijke 

klem, doch waarvan de afmetingen naar  de behoefte zijn gewijzigd. 

e opmerking geldt ook voor  somniiee andere gereedschappen 

en werktuigen. 

(f) t het oog op de eigenaardige voordeelen, die het epicy-

c lo ïdan l tükel voor  het doen van weiboringen heeft, zullen de inrichtin g 

en werkin g daarvan iiiern a meer  breedvoerig uiteengezel wotdeu. 

S EN N . 

Onvermijdelijk e gevolgen van vermenging van water  met 

drekstoflen zyn gisting, gasontwikkeling en stank, en wel 

te sterker  naar  gelang van den graad der  verontreiniging 

en de hoeveelheid onrein vocht. Waar deze natuurlijk e gang 

van zaken zich in het groot voordoet, zooals in beerputten 

en riolen — vandaar  de benaming „rioolgas"  — is be-

letten ervan eene volstrekte onmogelijkheid; 't kan alleen 

de vraag zyn in hoever  men de uitwerkin g kan vermin-

deren en zich aan den onaangenamen en schadelijken invloed 

kan onttrekken. 

e bedient men zich vooreerst van stankafsluiters 

en ten tweede van krachtige doorspoeling der  riolen met 

water. e inrichtin g der  stankafsluiters mag als bekend 

ondersteld worden. Wie zich de verschillende toepassingen 

ervan nog eens wil herinneren, die raadplege e inrich -

ting der  privaten,"  in de Ambachtsman jaarg. l no. 

26—28, waarnaar  ook in e tegenwoordige stand der 

faecalienquestie"  in ons nummer van 7 Januari j.1. werd 

verwezen; verder  herinnere men zich de figuren in het No. 

van van 22 Apri l j.1. „stankafsluitin g door  olie." 

e stankafsluiters zyn een zeer  werkzaam middel om de 

rioolgassen buiten onze woningen te houden; zij  worden dan 

ook algemeen toegepast, niet enkel binnenshuis, maar, daar 

men op straat even ongaarne stank ruikt , ook op straatkol-

ken. Wat is nu het natuurlij k gevolg daarvan ? t de 

riolen tot volkomen van de buitenwereld afgesloten ruimten 

worden gemaakt, waarin de onvermijdelijk e gasontwikkeling 

voortduurt , het gas zich ophoopt, dienovereenkomstig meer 

en meer  spanning aanneemt en ten slotte ontsnapt op die 

punten, waar  het den geringsten weerstand ontmoet, om 
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plaatselijk zijn invloed sterker  dan ooit te doen gevoelen en 

zelfs bij  toevallige aanraking met eene kleine vlam tot 

ontploffing te komen. t dit niet enkel in de verbeelding 

voorkomt, mogen de volgende courantenberichten bewnzen, 

die ik op verschillende tijdstippen uitknipte : 

, 30 October  1892. 

Aan de e der  Courant. 

 de

t deze verzoek ik u beleefd eenige plaatsruimte in 

uw veelgelezen blad, om ee» der  vele vermakelijkheden van 

onze e voorbeeldige straatjeugd te bespreken. 

k bedoel nl. het laten ontploffen van rioolgas.  is 

n zeker  bekend, dat op de Brabantsche Turfmark t de hoofd-

riolen gedekt zijn met ronde deksels, in welks midden 

zich een gat bevindt. e jongens nu laten door  dit gat een 

brandende lucifer  vallen, waardoor  het veelvuldig aanwezige 

gas met een vreeslijk geweld ontploft. k ben er  menigmaal 

getuige van geweest, dat het zware ijzeren deksel er  geheel 

afgeworpen werd, terwij l er  altij d een minstens één meter 

hooge vlam uit opstijgt. k heb mij  wel eens laten wijsma-

ken, dat wanneer  het bovendoelde deksel, door  deze of gene 

omstandigheid niet spoedig genoeg wijken kan, een gedeelte 

van dien goot wel uit elkander  zou kunnen springen, 

't welk natuurlij k voor  de bewoners van bovenbedoelde buurt 

gevaar  kan opleveren. k wil de juistheid hiervan niet bewe-

ren, doch ik heb gemeend, inet het oog op de openbare 

veiligheid, dit door  middel van uw blad onder  de oogen van 

de bevoegde autoriteiten te brengen, opdat er  maatregelen 

kunnen genomen worden. 

Wanneer  U, geachte , nu bedenkt welke treurige 

gevolgen het schrikken van paarden zoowel als voorbijgan-

gers kan hebben, twijfel ik geen oogenblik of U zal aan 

mijn beleefd verzoek om plaatsruimte volgaarne willen voldoen, 

waarvoor  ik u mijn oprechten dank betuig. 

k heb de eer  te zijn, 

(JEd. dw. dr., 

 bewoner der Brabantsche Turfmarkt. 

Nieuws van den  22 November  1892. 

Een straatbengel wierp in de Wagenaarstraat een bran-

dende lucifer  in een rioolput . t daarin aanwezige gas 

ontbrandde en er  volgde een ontploffing, die het deksel van 

den put deed openspringen. e kwajongen werd door  een 

agent opgepakt, maar  liet publiek, in welks oogen de jongen 

nu genade begon te krijgen, wist hem te ontzetten. 

e blad 22 Februari 1893. 

Gisteravond waren eenige straatbengels aan het spelen 

in de Westerstraat. t duurde niet lang of het spelletje 

begon hun te vervelen en, zooals het dan meestal gaat, 

begonnen de knapen allerlei kattenkwaad uit te halen. r 

bedacht er  een plotseling iets nieuws, een heerlijk spelletje, 

gevaarlijk zelfs, en prachtig om de menschen aan het 

schrikken te maken; men begrijpt dus, dat er  een juich-

kreet onder  zijn kornuiten opging over  zoo'n heerlijk voorstel. 

t kleine troepje liep de straat verder  in en hield stil 

bij de 2 e Boomdwarsstraat. t deksel van een beerput, die 

zich daar  in de straat bevindt, werd opgelicht. e ondeu-

genste van het troepje haalde een doosje lucifers voor  den 

dag, streek er  een aan en wierp die in den pnt. 

e jongens holden weg en een oogenblik later  volgde er  een 

sterke ontploffing, zoodat een eind verder  een groot gat in de 

straat werd geslagen en de steenen een eindweegs werden weg. 

geslingerd, tot niet geringen schrik van de voorbijgangers. 

Ook in enkele huizen in de buurt veroorzaakte de ont-

ploffing heel wat ontsteltenis. e menschen dachten niet 

anders of de schok werd veroorzaakt door  een aardbeving; 

hij was dan ook krachti g genoeg om in een der  woningen 

eenige ornamenten van den schoorsteenmantel te werpen. 

t gat in de straat, dat voor  het verkeer  gevaarlijk 

was, werd op last van de politie omheind en van een 

lantaarnlicht voorzien. 

e stankafsluiters, hoe nuttig op zich zelf zijn dus door 

hunne algemeene toepassing een overwegend bezwaar  ge-

worden tegen geregelden gasafvoer  en luchtv6rversching in 

de riolen. e riool-ventilati e is erdoor  tot een hoogst 

moeielijk vraagstuk geworden, dat men op verschillende 

plaatsen door  allerlei kunstmiddelen heeft trachten op te 

lossen; men heeft de riolen, waar  de gelegenheid daartoe 

open was, met fabrieksschoorsteenen in gemeenschap gebracht; 

waar  dit niet kon heeft men afzonderlijke ventilatietorens 

gebouwd; men heeft getracht de rioolgassen door  manden 

met houtskool te filtreeren enz. enz., alles met meer  of minder 

gebrekkig gevolg. 

Toch bestaat er  — ik heb er  reeds dikwijl s op gewezen 

— eeu zeker  afdoend middel om in het bezwaar  te voor-

zien, dat niettegenstaande zijne eenvoudigheid toch nog altij d 

weinig bekend en zelden tot uitvoering gekomen is. t 

middel bestaat daarin, dat alle privaten worden voorzien 

van tot buitendaks opgaande standpijpen tot afvoer  van het 

gevormde rioolgas in de luchtzee boven de huizen en dat ter 

geschikter  plaatse in den bodem openingen worden aange-

bracht tot aanvoer  van versche lucht in de riolen. 

Tegen dit eenige afdoende middel is slechts één bezwaar 

aan te voeren, de moeielijkheid namelijk om het in eens in 

zijn geheel in toepassing te brengen. 

Aanvoeropeningen voor  versche lucht zijn tijdens den 

aanleg van elk nieuw straatriool in voldoende hoeveelheid 

te verkrijgen door  eenvoudig de stankafsluiters uit de straat-

kolken weg te laten, doch met de te maken afvoerbuizen 

voor  het rioolgas gaat het niet zoo gemakkelijk en toch 

zou liet wenschelijk zijn deze eerder  aan te brengen dan 

de andere. Om op den duur  een volmaakten toestand te 

krijgen , is het in de allereerste plaats noodzakelijk bn' ge-

meente-verordeningen voor  te schrijven, dat bij  eiken nieuw-

of herbouw de privaten van standpijpen voorzien moeten 

zijn, die tot buitendaks opgaan. 

n oude, dicht bewoonde wijken werkt dit voorschrift 

uit den aard dier  zaak eerst op den langen duur, en toch 

wordt jnist daar  het meeste rioolgas ontwikkeld. n den 

afvoer  daarvan dient men nu zooveel doenlijk te voorzien 

door  de verordening vooruit te loopen, in dien zin dat men 

in alle gebouwen, waar  men eenig gezag kan uitoefenen, 

de privaten naar  den eisch te doen inrichten. e minde' 

openbare en dergelijke gebouwen er  in zulk eene wijk 

yoorhanden zjjn , hoe moeielnker  de zaak wordt; men 

poet dan zoeken naar  punten op open erven, in hoeken van 

den openbaren weg, enz., waar  men afzonderlijke hooge stand-

pijpen kan oprichten; heeft men eenige van zulke punten 

ontdekt, dan staat men nog voor  de moeielijkheid hoe men 

den standpijpen behoorlijken steun zal geven. Elk openbaar 

ambtenaar weet, hoe weinig medewerking men in zulke ge-

vallen van de burgerij  'nog verwachten. h moge de da-

delijke uitvoering met groote bezwaren gepaard gaan, dit 

neemt niets weg van de deugdelijkheid van het beginsel en 

met geduld en volharding kan men mettertij d zijn doel be-

reiken. 

Een van mijne laatste werken als directeur  der  gemeen-

tewerken te t was het ontwerpen van een stelsel 

van spoeliïolen voor  de binnenstad aldaar  en het uitvoeren 

van een gedeelte daarvan. Getrouw aan het hiervoren uit-

gedrukte beginsel, ontwierp ik alle straatkolken als lucht-

inlaten en tevens zoodanig, dat mogelijke veistoppingen in het 

straatriool erdoorheen zouden doorgestoken kunnen worden. 

k nam mij voor  bij  de uitvoering zooveel mogelijk naar 

gelegenheden om te zien tot het plaatsen van stand-

pijpen. Voor  het daaraan toe kwam, viel door  verandering 

van betrekking mijn vertrek in, zoodat ten slotte bij  de 

uitvoering van het werk wel lucht-inlaten maar geene gas-

oitlaten werden aangelegd. Naar  ik dezer  dagen vernam, 

heeft men later, de bedoeling niet vattende, al mijne straat-

kolken, om den stank, die zn gaven, door  gewone met 

stankafsluiters vervangen, 't Ging hiermede als met de meeste 

ventilatie-inrichtingen in gebouwen. Als zij, die ze ontwierpen 

en uitvoerden van het tooneel zijn afgetreden, begrijpen de 

bewoners het doel niet van de verschillende kleppen en 

«huiven en het eind is gewoonlijk dat zij  buiten wer-

king worden gehouden; het systeem krijg t dan de schuld, als 

de lucht iu het gebouw later  niet frisch is. v. . . 

. 

Volgens het octrooi van G.  wordt de tur f op de 

volgende manier  in eene soort van kool veranderd: e door 

persen in den verlangden vorm gebrachte stukken tur f 

*orden in een luchtdicht afsluitbare retort opgestapeld en 

ïedurende 3 tot G uren tot 125 of 130° C. verhit. -

de teerachtige, distiilatieproducten, stoffen, die daarbij  ont-

daan, niet kunuen ontsnappen, doordringen zij  de turf , 

verdichten zich bij  de daaropvolgende afkoeling en vereenigen 

^arbj j  de turfdeeltjes tot eene harde glanzende kool. 

(Neuest.  u.

. 
^sbededingen worden slecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

G 3 . 
Q "" 'erdass . 12 uur . t gemeentebestuur: het bouwen ran 3 

Ü' ,': s ° h o l en der  1ste en 8e k l . op het terrein aan de Frederik 

endrikatmist bij  de eerste o de Grootstraat, 

kt,» U '  8 u u r - e h 8 e r A - C - vVolthekker , ten zijnen huize: 1. het 

, . * e "  v a n een groote beneden achterzaal met keuken, kleedkamer 

' »  verf- en glasraakerswerken daartoe benoodigd. 

's-Urarenhage. 11 uur. t ministeri e ran marine: het bouwen 
van eei.e woning voor  den dienst van het loodswezen op Vl ie land . 

's-Urareuhage. !>.30 uur. t ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur: het afbreken 
eu weder opbouwen van het veerhuis te Wieldrecht , gemeente 

, beboorende tot de n van het veer  te 
's Gravendeel, in de prov. , begr. f 7400. 

G 4 . 

u (Ov.) t . . parochiaal kerkbestuur: bet verbouwen 
van den toren met het verrichten van eenige werkzaamheden aan 
de bestaande kerk. 

e (Geld.) 6 uur. t gemeentebestuur: het schoonmaken 
van hel verfwerk eu het doen van herstellingen aan schoolgebouwen 
en onderwijzerswoningen in de gemeente lieerde, (waaronder  het 
maken van nieuwe rook- en veutilatiegeleidingen iu de scbool te 

. 

Jonre (Fr. ) t gemeentebestuur  van : bet af- en 
uitbreken van walmureo met fuudeeringen eu het maken van wal. 
muren op paalfundeering, ten noord-westen van de Tolhuisbru g 
te Joure. 

Utrecht . 2 uur . e maatschappij  tot exploitatie van staats-
spoorwegen, aan het Centraalbureau bij  de e , bestek 
no. 015: het maken van een retiradegebouw en net opruimen vau 
twee retiradegebouwtjes op het station Amsterdam W . P., begr. 
f 6350. 

G 5 . 

Alkmaar . 12 uur . e aannemer P. VV. Geurden, in hel ca fé 
Edelbauser, : bet verf-, glas- eu hehangwerk aan de 
uitbreidin g der  strafgevangenis aldaar. 

Varsseveld (Geld.) 4 uur . t herbouwen en het leveren van 
de materialen voor  eene landbouwerswoning op r  aldaar. 

. (F r .)  u u r , r ] e( « e m e e u t e h e s t u ur van Smailingerland : 
hst verven vau de bruggen en draaieu aldaar. 

h (Geld.) 10 uur . t gemeentebestuur  van Zoelen : 
het maken van afscheidingen in de schoollocalen te - eu -
Avezaalh, aanw. 4 Ju l i , nam. 7 nur , in het schoollocaal te -
A vezaatb. 

. 12.30 uur . n van de Groote Zeesluis: het 
vernieuwen van een p iar  eikenhouten boven sluisdeuren met bet 
verrichten van eenige herstellingen aan de zeesluis met toebehooren. 

G 6- . 

Assen. e aannemer J . . Vos Sr., ten zijnen kantore op het 
werk: het maken der  gas- en waterleiding met badinrichtin g voor 
de kazeruebouw aldaar. 

n (N. Br. ) 11 uur . t gemeentebestuur: het bouwen vnn 
een ziekenhuis aldaar, aanw. 'sm. 10 uur . 

Ouderkerk a/d Amstel (remeente Nieuwer  Amstel (N. ) 12 
uur . t bestuur  van den , gemeente 
Ouder-Amstel, in het ca fé „ P a a r d e n b u r g " : bet reconstrueeren .van 
van deu windschepradmolen tot een windnjzelrooleu, aanw. 4 Ju l i , 
11 uur . 

Utrecht . 10 uur . e genie, op het bureel : A . het 
leveren van inuudatiematerieel, begr. f 1200, B. het leveren van 
meubelen, magszijns- en verdere benoodigdheden in verdedigings-
werken van de Nieuwe e Waterlinie , in 4 perc, begr. 
perc. 1. f 1265, perc. 2. f 1645, perc. 3 f 1330, perc. 4. f 760, 
alles onder  beheer  der  geuie aldaar. 

Zlerikzee, 2 uur . t dagelijksch bestuur  van het waterschap 
Schouwen, op 's : het leggen van een duiker  door  den 

k van den polder  St. Jacob Nieuwland bij  Brouwershaven 
en het verrichten van eeuig daarmede in verband staand , 
iu 2 perc. 

G 8 . 

Breda. 11 uur . e genie, in het koffiehuis de Beurs van Breda: 
bet verbeteren van bet oud n Arsenaal en van de kazerne 
Groot Arsenaal, onder  beheer  der  genie aldaar; begr. f 4990 

. 11 u a r . e beer  A . G . Smit, in het koffiehuis van 
J . T . van Poorten, aan den Br ink : het afbreken van een bestaand 
fabrieksgebouw en het daarop bouwen van 2 wooubuizeu aan de 
Nieuwstraat en Tibhensteeg, cn eenige daarbij  beboorende werken. 

n (Geld) 11 uur . t beste ur van den Wil lemspolder, 
bij B. van Ommeren: het maken van houten schoeiingen aan de 
vleugels van de Uitlaatslui s bij  T iel met bijbehoorende wer ken. 

G 10 . 
B o l s w a r d. 11 uur . e bouwkundige . vdn den Berg, in het 

hotel Wiebes: bet bonwen van een fabrieksgebouw, rui m 700 , 

beslaande. 

's-Bosch. 10 unr. t gemeentebestuur: e aanleg voor  stuiten 

en wegen met rioleerin g en werken voor  gas- en waterleiding. 
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W O l . v - i i \ i . 18 . 

. 12 uur . e aannemer 3. 3. , in het hotel 

Flaudre, e : het duen vnn eenig stucadoorwerk ten dieuste 

van de schoolgebouwen op het voormalig Ooitkerkhof . 

> . 18 . 

U t r e c h t . 2 nur . e maatschappij  lot exploitatie van staatsspoor-

wegen, aan het Centraalbureau hij  dc e , bestek no. 

621  het maken van het h u o f d » e b o uw met daarmede in verband 

staande werken op het station n hosob. Begr. 274400. 

A F L O O  Y A . 
A m s t e r d a m. t doen van voorzieningen aan het bomvrij e 

gebouw ) enz. ter  verbetering, van de vesting . e 

. . de Neef . te Amsterdam voor f 3917. 

A m s t e r d a m. t maken van verschillende brugyen eu vernieu-

wingen, enz. n Timmer , Furustner  en J . Faas te Amsterdam 

voor f 8594. 

A r n h e m . t bouwen van 3 villa' s op het landgoed n 

aan den Utrecbischenweg te Arnhem. laagste voor de massa . 

Bolder  voor f 2^.390 en voor  vill a 1 eu 2 dezelfde voor l 15.390. 

A r n h e m . t vtri ' ieuwe u van bet dak van de rijlood s te Arnhem 

onder bet beheer der  geuie aldaar. e J . T h . n voor 

f 1677. 

. t verplaatsen van 3 meerstoclen in den , 

bet uittrekke n vau een dukdalf en liet leveren en inheien vau reu 

dukdal f en een nieerstoel in de rivie r de Oude s tegenover 

het terrein der  sreineente-rpinijrin g aan de - e . Br«: . d 

. te Giessendam voor f 1366, gegund. 

. t bouwen eener  school voor  lager  onderwijs, met 

lokaal voor  vrije - en orde-oefeningen en onderwijzerswouing aau 

het d aldaar. e A . s r te m 

voor f 52333. 

's -Uruveu ln ige. t uitvoeren van eenige verbeteringen, vernieu-

wingen en verst rat iugen op enkele rijkswegen in de provinci e 

d in 2 perceelen. e G . J . C. de u te Arke l 

l e pere. f 5391. 2e pere. f 3613. 

' s -Uravenbuge. t maken van een bazaltmuur met bijbehoo-

rende werken langs de binnenhalen te . e . 

Visser te Papeudrecht, voor f 9850. 

B ron i i i gen . e bouw van eene woning met kantoor  von r  den 

kommies ontvanger te Bourtange. e ü . a te Oude 

Pekela voor f 8137. 

( . ro l l i ngen . t bouwen van euu inuseumgebouw. r 

den geheelen bouw . J . en F . J . t te n voor f 47.77̂  

en voor  den gedeeltelijken bouw dezelfde voor f 35.574. 

G o u d a. t herstellen der  wa'erkeering van den pulder oe, 

mendnal. e T. de Waar d te k voor f 1538, gegnud 

G o n d e r a k. t leggen van een dam vóór de sluis van het 

stoomgemaal van het waterschap Stolwij k c. a. e U . de Jon» 

te n a/d l voor f 520. " 

. t amoveeren van een gebouw en het opbouwen van 

3 winkelhuizen op een terrei n in c'e Nieuwsteeg. e . t 

aldaar  voor f 16037. gegund. 

. t vernieuwen vau een gedeelte kaaimuur , langs den 

linker r  aldaar. e voor  plan A en B Gebr. Aberson 

te Steenwijk vcor f 7025, en f 14450, niet gegund. 

n (Ueld.) t bouwen vaneen woon- ta winkelhuis. e 

. r  Jz. te ter  Wolde voor f 7135. 

t l i c h t . t maken vau werken ter  verbetering van de . 

e A . Prin s te SlieJrecht, voor i'  21800 

. t verrichten van eenige bestratingen op deu 

rijk s grooteo weg der l e klasse no. 3 Zuid-Beveland. e C 

de Wild e Az. te e voor f 3498. 

N i e n w e r . A m s t e l. t bouwen van eeu hoogere burgerschool 

met woning voor  den concierge. e A . B. Zuur e te Amster. 

dam, «oor f 56874. 

. t vergrooten van het klein college onder  bebeer 

van den architect J . Jorua aldaar. e . Peters voor  f5475,. 

gegund 

. t bouwen van een winkelhuis. e Feits te Balkum 

voor f 4998, geguud. 

S teenbergen. t maken van bijgebouwen aan de woning van 

deu heer J . J . v. . e Chr . s vooi f 7197, gegund. 

U t r e c h t . t maken van een geoouw voor  goederenbergplaais 

met buieaux ten dieuste der . . 8. . op het station -

daal. e F. . Bruglemans te l voor f 3663. 

U t r e c h t . t afbreken der  beslaande bouten loods en het maken 

van een loods voor  ijzermagazijn nabij  de centrale werkplaatsen op 

het station Utrecht . e U o te Utrecht , voor  f3700. 

U t r e c h t . t makeu vau gebouwen en inrichtingen , bet maken 

van grondwerken, het opbreken lau sporen eu wissels en eenige 

diverse werken ten behoeve van de halte Capelle-Nieuwevaart. 

e J , A . N . s te Geertruidcnberg, voor f 9230. 

Zoe te rwoude. t bouwen vau 8 woonhuizen op een terrein aan 

deu Zosterwoudschen Singel bij  de voormalige t iu 2 perc. 

e voor  perc. 1, 2 eu a J . Botermans eu P. llasselbacb 

te n voor f 40,800, f 4200 en f 4500. 
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E N. 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (21) 

, 

uit de  van 

(in vaten van  100 en 200 kil o 

en in blikken van 30 kilo.) 

is s teeds v o o r r a d i g bij  en wordt 
sedert j a re n voor de landsgebouwen, 
de genie, vele gemeenten en particulieren 
geleverd, door (24) 

. ENG E  S, 
.  1. Ü 1 a< ht 3.15, . 

J . M. DEN B O E R . 

te Vlaardingen. 
t tot

r  de uitgebreidheid der  kun-
nen groote hoeveelheden in korten 
tijd geleverd worden. 

E X 

V A N 

J.
te h n/d , 

leveren sedert 1851: (8) 

la AndernachscheTra s 
en Trassteen , 

op strengste keur  verder: 

- /VA l >ls 1 11 v -
 beste en goedkoop-

ste N voor  Tuinen, Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

DE LINT & , R

 39

(59) Vraag dessins enz. 
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J A P A I M L A K V E R F , 
(eter  tegen de b u i t e n l u c ht bestand 
fit  vernis of olieverven. 

O N &  Co., 
(7) . 

All e soorten

Z A G E N 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Special i teit 
slechts iu de fijnste qualiteiten tot

 de Fabriek van 

.
te n ) 

Gevestigd in 1822. (55) 

WfW Vraagde geïllustreerde Prijscourant 
welke wij  U .araris en franco toezenden. 

Chemisc h bereid e 

V E  F . 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zfl is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne 
verkrijgbaar . 

, 
m i k Z. . 

e S t e e n-

F A B R I E K , 

P U N . 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
, Blokken, Scheggen, Trot -

toirtegels, Smeltkroezen, etc. 
n in den kortst mogelgken tyd 

voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (17) 

STOOMGLASSL IJPERI J 
en  voor  het ornanieuteeren van 

-
0<Q<>  ̂ N A A

. 

- en 

in  en S 

E 
Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt. 

Spiege l- en , 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

, ,  en -

ö J A S. 

Geslepen en andere N en 
. 

G E B O G E N S en -

(25) . 

KON.NEO.GROFSMEDEREJ. 
. 

F 

Stoombooten-, Baseer-en 
Spoorwe^materiaal. 

Zware en lichte Smeewerken. 
, 

N EN N , 
met c e r t i f i c a a t van s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

if*  Asphalt-

. V.- . |» ; i 1  >: i 1  > i < -1'. 

buitengewoon stevig, 
duurzaam  aanbevelingswaardig. 

A. W. , 
 am n ) 

Agenten voor  (50) 

L.& t - , Wormerveer. 

Port land-Cementfabr iek 
N 

Opgericht 

. 

WE S'ENAU 
i- ti  i o/. 

Opgericht 

1864. 

n i tmuntend fabrikaat en kv . (29) 

t haar  beproefd en voortreffelij k 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin-
dend, onder  garantie van de grootste 
bindkracht , gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijk s meer  dan 450.000 
vaten. 

voor  de Z n i d e 1 g k e Provinciën: 

. 
Voor de Noorde l i j k e Provinciën: 

DE BEER & LEHREN, 
, (tiO ) 

N in 
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GIVE 

Firm a Gt. ö Ft E V E , Utrecht. 
is beter  dekkend, fijner , witter en beter 

kleurhoudeiid dan eenig ander; 
is bekroond door den Nederl. Schildersbond, 

Tentoonstelling van e Schilderkunst, 

Arnhem 1881 ; attesten van ervaren schilders 

uit alle oorden van ons land en daarbuiten, wor-

den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van . (üeineeiite-

Arehiteeteii en andere Autoriteite n in hunne 

 A f t l l l l l l " ! "  bestekken voorgeschreven: 
I 11111 wordt, tot waarborg van eehtheid, zuiverheid 

IIII I en itaed gewicht, nooit anders afgeleverd dan 
U f J I in vaten voorzien van Zegel, Etiket en -

*mm%mw%mW mmw  bricksiucrk,welkeallen wet tig zyn gedeponeerd; 
wordt  op de strengste keur  geleverd, des-

verlangd met certificaat van oorsprong. 
n leze de waardeerende artikels over  dit t in het „N . V. d. " 

dd. 31 Jan. 1887: in de - en "  1 i 1887; in de 
nlllgeilieur' ;  l i en 25 Juni 1887 ; in de ..Schilder'  1 i 1889 ; in de 
„Opmerker' '  dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in de „Ambachtsman' dd. 8 
Febr. 1890, en in het g Weekblad"  dd. 5 . 1891. (27) 

Verkrijgbaa r  bij  alle soliede Verfhandelaren en . 

VERFWAREN , 
, Veniisiseii., 

„„ r - en , 

, , 

en alle aanverwante artikelen 

G.  & Co.r 
T 132, (5) 

. 

E 

W , 
, 

" VÜ E . 
volkomen geluk aau Na tuurs teen en 

uitsluitend door  steenhouwers bewerkt. 

n voorraad: 
, NEUTEN, -

TEN , , GOOTSTEENEN, 

, , 

N voor  scheidingen en hekwerk, 

, enz. 

Fabriek en : -

Alerwedekananl. (62) 

T 
„JOSSON 4- Co." 

F - V E G ENWOO  f GE
voor  Nederland en n 

A. E. , 
Adres: , Nieuicehavev No. 118. 

„ , A . E. ,
Simonzstraat 74. (18) 

O E E 

Caoutchouc en Guta Percha Fabriek 

 &  ZOON, - , 
v e r v a a r d i g t a l l e s o o r t en , N en N 
voor  Stoom-, Water- en andere , , - en , 

, , - en , , 
S en , N (in verschillende soorten) 

met naam en op maat, , om kinder- en ziekbedden rein te 
honden,  voor  deuren en ramen. 

t en f a b r i c e e r t , enz. enz. d 

m e t , te Amsterdam 1883, en door de  ter bevor-

dering van Nijverheid 1885. (38) 

Quaii t en prijzen len volle concurpoorend tegen let BnitciiW . 
A. , B 

 t 

JA N HAMER & Co., 
 b(j  tie Utrechtsche straat, 

J

voor 

Personen, ( ïoedcrcn. Spijzen, enz. 
r  dau N alleen in Neder-

land |f. p laa ts t. 

11. tl'*  Co. hebben steeds ervaren 
 uitsluitend voor  ter 

beschikking, waardoor de montage en 
eventueel onderhoud, in den korst moge 
lijken tijd en tegen billijken prijs ka?, 
verricht worden. 

T 131, , 

Venster- en Spiegelglas, 
N , 

 steeds voorradig, | 
C L A S A S S U R A N T I E . 

en
volgens b e s t a a nd of op te geven 

p ro f i e l , levert franco de Stoom-hont-

zagerij en Schaverij van 

 w. . 

te Delfzijl (prov. Gron. 

 Prijscourant" » 

—  (|2)__ 

zie beschrnving in „Architectura"  van 10 Juni 1893. 

Verkrijgbaa r  door  tusschenkoinst van 

J . H. P. J A N S E , 
t 364, 

die monsters voorradig heeft. 

. 
H . 

A d v e r t e n t i ën i a dit blad kosten van 1—5 regelt 

00 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote letten naar 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

berekend. 

Uitgevers i 

. 

All e a d v e r t e n t i ën in A opgenomen 

worden grati s geplaatst in B , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Vertrers, cnx. 

J. A . V A N , . 

. 

(ie vervolg.) 

Van het boren door  spoelen of spuiten geeft l ig . 12 (zie 

ommezijde) een overzicht. 

C is de tot 44.50 . diepte ingedreven en daarna weder 

over  ongeveer 5 . lengte teruggetrokken 17 . hoorbuis. 

H is de 13 . hoorbuis, die door  spoelen of spuiten 

moet worden ingedreven en, evenals de eerst ingedreven 

buurhuis, aan het ondereinde van een stalen getand verleng-

stuk voorzien is. 

Een zuigperspomp O perst water  door  eene gutta percha 

slang A', in eene buis  werkbuis genaamd. 

e buis  heeft aan haar  ondereind eene boor, die aan 

het ingeperste water  doortocht kan verleeuen.

water  stygt in de ruimt e tusschen boor- en werkbuis op, 

en wordt door los in elkander  gestoken ijzeren buizen

weggevoerd. Alvorens echter  geheel weg te vloeien, komt 

het water in een overstortbak, waar de meegevoerde grond 

kan bezinken. n z(jn eenvoudigsten vorm kan die over-

itortbak een gewone emmer z(jn, met eenig ri jshou t er  in. 

t terugtrekken der  hoorbuis C diende om te verkrijgen , 

dat het ingespoten water in de buis H en niet in C of 

in beide opstijgt . 

Terw(j l door de zuigperspomp water in de werkbuis 

wordt geperst en door de buis  weder  wegvloeit, neemt 

een werkman op de planken  plaats en geeft aan de 

Werkbui s  opgehangen aan een kabel over  de rammelscbijf, 
eene heen- en weêrgaande draaiende beweging, met behulp 
v«n de aan de werkbuis vastgeklemde tang  (nader  aan-

Begeven in flg. 13) en doet een ander  werkman, hij  de 

Fig. 13. ii er A geplaatst, de werkbuis, 

naarmate grond losgespoeld 

wordt, neerzakken. 

Om te voorkomen, dat door 

«poelen de eerste hoorbuis wegzakt, is om haar  boven-

"" d een klemblok (flg. 8) geslagen, waarmede z(j  op 

^ paar  planken steunt. 

t de werkbuis voor het eerst door  eene nieuwe grond-

dringen, dan laat men, onder  heen- en weêrdraaien 

*"  de buis en krachti g en snel pompen, de eerste door-

in korten tij d plaats hebben; ter  verruimin g van het 

Schaal 1 : 20. 

eens gemaakte gat, wordt de werkbuis daarop weder  omhoog 

getrokken en wordt, onder  minder  krachti g pompen en lang-

zamer draaien van de werkbuis, de beoogde uitspoeling verkregen 

en voorkomen, dat lichtelij k te veel grond wordt uitgespoeld. 

Vermoedt men uit de hoeveelheid grond, die in den 

overstor tbak is bezonken, dat onder de hoorbuis voldoende 

ruimt e is uitgespoeld, dan wordt de hoorbuis, door  haar 

heen- en weer te wringen met behulp van een daarom 

geschroefd klemblok (flg. 8), waarin eene ijzeren handspaak li, 

door een eind buis verlengd, in den grond gedreven. By die 

bewerking blijf t men steeds met langzaam pompen voortgaan. 

t kan voorkomen dat, niettegenstaande voorzichtig is 

gewerkt, plaatselijk wat te veel grond is uitgespoeld, 

waardoor de hoorbuis plotseling te veel zou kunnen zakken 

en zich in den grond vastzetten. Bestaat daarvoor  gevaar, 

dan hangt men de hoorbuis aan een epicycloïdaaltakel 

op en geeft aan den ketting, waaraan de buis hangt, eenige 

ruimte. e hoorbuis kan dan over  geene grootere diepte te-

gelijk wegzakken, dan de ruimt e in de ketting van het 

takel toelaat. Vooral hier  komt het voordeel uit vau het 

epicycloïdaaltakel, dat namelijk, als het rad, waarover 

de ketting zonder  eind geslagen is, ééne omwenteling heeft 

gemaakt, telkens eene gelijke eu geringe lengte gevierd 

wordt van deu ketting, waaraan de last hangt, en voorts, 

dat het toestel uit zichzelf geremd is. 

Al s des avonds de arbeid werd gestaakt, nam men 

steeds de voorzorg, de werkbuis minstens tot 1 . 

boven den ouderkant van de hoorbuis omhoog te trekken, 

dewijl deze zich anders, in het welzand binnen de hoorbuis 

gedurende den nacht opstijgende, zoo vast zou kunnen 

zetten, dat den volgenden morgen beweging ervan ondoen-

lij k zoude z\jn. 

Na de algemeene uiteenzetting van de wijze, waarop het 

Fig. 14. boren door  spoelen of spuiten geschiedt, kan 

tot eene nadere beschouwing worden overgegaan 

van de bijzondere hulpmiddelen, die voor de uit-

voering noodig waren. 

e werkbuis  (lig. 12) is, zooals reeds 

gezegd is, aan haar  ondereind voorzien van eene 

boor, welke, naar  gelaug van de grondsoort 

waarin gewerkt wordt, verschillend is. 

e boor in ttg. li  voorgesteld, is slechts 

eene ijzeren buis, aan het ondereind over  eene 

lengte van 10 . van eene sleuf voorzien. Zij 
Schaal 
1 : 20. 
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Fig. 12. 

Schaal 1 : 50. 

werd op verschillende diepten gebruikt, waar  weinig harde 

lagen, als enkel zand of zand met weinig leem vermengd, 

werden aangetroffen. 

Fig. 15. in eene vastere laag, bestaande nit fijn , vast samen-

pakkend, nagenoeg tot klei wordend kwartspoeder, 

i | werd de beitelvormige boor, lig. 15, gebezigd. Van 

uit het midden van het plat van den beitel, gaat 

ÉËÊm aan elke zy'de eene groef, die over  de lengte van 

het werktuig naar  boven doorloopt en in de werk-

^^. ^ buis uitkomt. r  die groeven moet het water, 

^ C * ^ dat door  de perspomp wordt aangevoerd, zijn 

Schaal uitweg vinden. 
: n fig. 16 is de schaarvormige boor aangegeven, welke 

in de zeer  harde, vast ineengeperste laag van verveende 
plantenoverblijfselen werd gebruikt, die men tusschen 56.30 

en 57.60 . diepte aantrof. e boor  bestaat uit eene 

Fig. 16. hnjg m e t e e n e gebombeeitfe verwijdin g aan het 

ondereind. n dat wijdere gedeelte bevinden zich, 

hij  wijze van eene schaar, twee beitels; eene veer 

in het inwendige van de boor  houdt de beenen 

van de schaarvormige beitels van elkaar  verwijderd-

e beitels reiken tot buiten den buitenrand van de 

in te draven hoorbuis. 

Bij  deze boor  vindt het water, in de werkbnis 

geperst, zijn uitweg door  verschillende kleine 

gaatjes, die als groeven op de platte vlakken 

der beitels doorloopen. e richting , waarin net 

water  nit de werkbuis spuit, moet steeds zoodanig 

wezen, dat waterstraal en beitels eikaars werk

ondersteunen; d. w. z. dat de beitels, d' e i o ° 

Schaal 1:20. 

de veer  van elkander  verwijderd worden gehouden, door 

de kracht van den waterstraal tot elkander  gedrukt worden. 

All e boren zijn aan hare boveneinden van schroefdraad 

voorzien en kunnen, met behulp van sokken, geschroefd 

worden op het mede van schroefdraad voorziene ondereind 

van de werkbnis. 

e harder  de te doordringen lagen zijn, des te snijden-

der van vorm moet het boorwerktuig wezen, en door  des 

te nauwere openingen, en daardoor  met des te meer  kracht» 

moet het water  uit de werkbuis gedwongen worden zich 

een uitweg te banen. 

n water  doorlatende zandlagen zorgde men water  in 

groote hoeveelheid aan te voeren, zoodat niet al het inge-

spoten water  in de zandlaag kon wegvloeien, doch genood-

zaakt was in de ruimt e tusschen boor- en werkbuis op te 

stijgen; daarom werd in zulke lagen geene boor  gebruikt, die 

de waterstraal nit de werkbuis drijf t door  eene nauwe opening. 

e werkbuis bestaat uit stukken, welke, evenals de hoor-

buis, door  sokken aan elkander  worden geschroefd; zij 

moeten zóó vast geschroefd zitten, dat bjj  het heen- en 

wéér draaien tijdens het boren, geene beweging in schroeven 

en moeren ontstaat. Tot het los- en vastschroeven van de 

sokken, bediende men zich van gewone soktangen, zooals 

die bg den aanleg van gas- en waterleidingen worden 

gebezigd. 

Aan haar  boveneind is op de werkbuis een ijzeren kop-

stuk N, fig. 12 (Bückschlagventil) geschroefd, waarin eene 

klep, die zich, voor  den waterstraal van de pomp komende, 

opent en voor  een straal in tegenovergestelde richtin g 

sluit; deze klep belet alzoo, dat met grond verontreinigd 

water  naar  de pomp terugvloeit. 

e boorbuis is aan haar  boveneind voorzien van een 

verlengstuk, waaraan eene bocht bevestigd is, ter  verbinding 

met de ijzeren buis  voor  den afvoer  van het spoelwater. 

Bjj  het indrijve n van de boorbuis, met behulp van de hand-

spaak B, mag het verlengstuk niet mede kunnen draaien, 

noch de buis  gewrongen worden, waarom dan ook de 

sokverbinding van boorbuis en verlengstuk betrekkelijk 

b>s aangeschroefd moet zün. 

Volgens de beschreven spoelmethode, werd van 44.50 

tot 76 . diepte doorgewerkt. Tydens het over  5 . 

lengte omhoog halen van de 17 . boorbuis was die 

van 13 , welke vóór het omhoog halen reeds geplaatst 
was, over  4.50 . lengte vol grond geweld,zoodat van 40 . 

tot 44.50 . tweemaal gehoord is, en wel eens door  pulsen 

en eens door  spoelen. 

By de laag, bestaande uit zeer  vast samengeperste ver-

veende plantenoverblijfselen, werd de boorbuis, nadat zy, 

door  die laag gedrongen was, over  ruim de dikte der  veen-

' a aS teruggetrokken, en nadat het eerst gemaakte gat 

nogmaals met de boor, volgens fig. 16, langzaam was 

opgehoord, weder  ingedreven. n beoogde daarmede te 

doorkomen, dat de zelf niet waterhoudende veenlaag, (die 

door  de daarop rustende kwartspoeder- en zandlagen tot 

**ne vaste, op bruinkool gelijkende massa, was samengeperst) 

de boorbuis zoo vast zou omknellen, dat deze later  niet 

">t te trekken zou zyn. 

e opmerking verklaart beter  dan vooraf mogelyk was, 

waarom in harde veenlagen de boor  schaarvormig moet 

zyn, en daardoor  tot buiten den buitenrand van de boorbuis 

moet reiken. 

Tusschen 69.30 en 73.20 . diepte werd eene laag 

zuiver  zand aangetroffen, welke zandlaag, by grootere diepte 

op het oog eenigszins verontreinigd scheen, doch waarvan 

later  by nauwkeuriger  onderzoek bleek, dat de vermeende 

onzuiverheid alleen aan kleurschakeeringen van het zand 

was toe te schryven. n had men reeds besloten 

het water  uit de zandlaag tusschen de genoemde diepten 

gelegen, te doen onderzoeken. 

Te dien einde werd de werkbuis uit de 13 . boor-

buis verwyderd en weder  daarin geplaatst, nadat zij 

aan haar  ondereind van een filter, in stede van een boor, 

was voorzien, welk filter  overeenkomt met het later  te 

beschrijven definitieve filter. 

e werkbnis werd tot zoodanige diepte ingelaten, dat 

het filter  zich ongeveer  in bet midden bevond van de zand-

laag, waarvan het water  zou worden onderzocht. 

Ter vermijdin g van watertoevoer  uit lagen, dieper  dan 

de zuivere zandlaag gelegen, werden, nadat de werkbnis 

met filter  op de goede diepte, met behulp van een ketting 

aan den kabel over  de rammelschijf, was opgehangen, zoo-

veel buislengten van 13 . uitgetrokken, dat het onder-

eind van die boorbuis omstreeks 1,50 . onder  den boven-

kant der  zuivere zandlaag reikte.  filter  was 1.25 . 

lang, zoodat in verband met de hiervoren opgegeven diepte-

cyfers zich onder  het filter  ongeveer  1.15 en boven het 

filter  ongeveer  1.50 . zuiver  zand bevond. 

Na het plaatsen van het filter  werd, alvorens het water 

te doen onderzoeken, gedurende twee dagen gepompt, om 

het onzuivere water, waarmede tydens de boring de zandlaag 

verontreinigd was geworden, nit te spoelen, en om de fijnere 

zandkorreltjes rondom het filter  te verwijderen. 

f Wordt vervolgd.) 

T N N 

E ) 
«OO

 B. . C. . 

t stukje over  slakkenkeien in het No. van 17 Juni j.l . 

geeft my aanleiding tot de volgende opmerkingen. 

Zoowel in de staal- als in de glasfabricage speelt plotse-

linge afkoeling, door  de s „abschrecken'', verschrik-

ken genoemd, eene belangrijke rol. e gepast dit woord 

nit de volkstaal, hoe volkomen het in dezen zin op zyne 

plaats is, heeft de wetenschap van den lateren ty'd bewezen; 

het lot der  kleinste deeltjes van het staal is het best te 

vergelyken met dat van eene dicht aaneengesloten massa 

menschen, die elkaar  by gelegenheid van een of ander 

schouwspel op een plein in eene groote stad verdringen. 

e druk , die de eene mensch in dat geval op den ander 

uitoefent, is gemeten en bedraagt, als ik my wel herinner, 

0.025 . per 4. n stelle zich nu het geval voor, dat 

er  plotseling eene stortbui op de verzamelde menigte neer-
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daalt. n tracht elk voor  zich een goed heenkomen te 

vinden; plaatselijk dringt men elkaar op, verhoogt dus den 

onderlingen druk, daarnaast ontstaan ruimten: d. z. de barsten 

in het materiaal by plotselinge afkoeling van heet glas of 

slakken uit deu smeltoven, wanneer deze in metalen vormen 

tot keien (scoriae bricks) worden geperst. r  de plotse-

linge afkoeling ontstaat er  onder de kleinste deeltjes een 

korte strp, waarin, evenals bg de menschen, de sterkste 

zegeviert, met dit verschil alleen, dat by de doode stof 

geen list en verraad wordt gepleegd, zooals onder de met 

rede begaafde menschen. 

Slakkengruis, alsook Portland-cementkorrels, doen zich 

onder het microscoop voor — ook bjj  de sterkste vergroo-

ting — als helder  doorschijnende glaskorreltjes, maar die 

mat schynen door een onnoemelijk aantal kleine barstjes. 

Om ze doorschijnend te maken, moeten zy op zachte slyp-

steenen uiterst dun gemaakt worden. t gaat er  mede als 

met sneeuw; is deze stof tusschen ons oog en de zon, dan 

doet zg zich zwart voor; een dun laagje sueeuw op een 

glazen dak sluit den doortocht voor het licht geheel en al 

af, maar  ziet men de sneeuw in de verte verlicht door de 

zon, dan vertoont zg zich helder wit en eenigszins door-

schijnend. Glas met veel barstjes en scheurtjes is dus 

nagenoeg ondoorschijnend. 

t zelfde verschijnsel van barsten door  snelle afkoeling, 

dat wg' in het klein bg glas en daarmede verwante lichamen 

aantreffen, doet zich evenzoo iu het gioot voor  in de rotsen, 

onwraakbare getuigen omtrent de geschiedenis des aardbols. 

f worden dan in den loop der  ty'den de scheuren 

opgevuld met deegachtige oprollingen. Zoo bestaan volgens 

den mynen-ingenieur  VAN , de goudaders in de Trans-

vaal als het ware uit gloeienden modder, opgespoten in 

bestaande barsten in de oude rots. 

Wanneer gesmolten gietgzer, zooals dikwgls geschiedt, in 

koude gietg'zeren vormen wordt gegoten, kan men het op-

stuiken en wegdreven der  deeltjes er  bij  oplettende beschou-

wing evenzeer in waarnemen, als dit by glas het geval is, en 

zoo ook na dynamiet-ontploffingen op groote bonken gietgzer. 

Ook bg gs kan men in dat geval opmerkelijke veranderingen 

in het uiterlij k door  gewelddadige verplaatsing der  kleinste 

deeltjes waarnemen. 

Vinden wg in het bovenstaande eene geheele reeks voor-

beelden van inwendige wegpersingen van stoffen in zichzelf, 

veel samengestelder is de gang van zaken in de werkelijk -

heid, want dan komen, behalve de boven besprokene natuur-

kundige werkingen, ook de dubbele scheikundige van gassen 

en dampen en daaruit verdichte vloeistoffen tot stand, die 

opvolgende tot versteening, vergruizing en verweering aan-

leiding geven. e zaken heb ik tot heden tevergeefs onder 

het microscoop door  middel van opzuigingen van kleurstoffen 

trachten na te gaan. Toch is mg gebleken, dat men langs 

dien weg versch uitgehouwen van langdurig bewaard bazalt 

kan onderscheiden. Ook oud en nieuw glas toont, op die 

wyze onderzocht, opvallend verschil. Van vroeger is het 

bekend, dat geperst en snel afgekoeld glas in gepolariseerd 

licht opvallende verschillen met gewoon glas vertoont. 

Bg de versteening van Portland-cement speelt voorafgaand 

langdurig bewaren en omzetten na het malen eene groote rol. 

Versteenen en vergruizen kan dus door  opvolgende natuur-

en scheikundige werking — hoe raadselachtig het ook 

klink e — bijna gelykty'dig tot stand komen. 

n de kolenmijnen treft men een leiachtig gesteente aau, 

dat, vri j  hard in de mijn, na eenige dagen aan de lucht te 

zgn blootgesteld, als drooge modder  uiteenvalt 

s van klei- en duinzand vertonnen op dat gebied 

onder het microscoop en iu klompen opvallend verschillende 

eigenschappen. 

t versche scoriae bricks vergruisd geen reuk geven, 

maar  nadat zij  als straatsteenen in gebruik zgn geweest 

een sterken reuk van vuile eieren doen waarnemen, vindt 

daarin zijne oorzaak, dat het rottende uittreksel van paar-

deudrek zoo sterk in de barstjes ervan is opgezogen, dat 

de zure sappen van de mest met de bg modderrotting steeds 

gevormde zwavelmetalen, zwavelwaterstof ontwikkelen. 

Bekend is het, dat de naar  kattenpis ruikende zooge-

naamde kattenklei, zyne blauw-zwarte kleur  aan ingemengd 

zwart zwavelgzer  ontleent, dat onder het microscoop ge-

makkelij k te herkennen is. n platen met roest bedekt, 

in rottende modder  geplaatst (l/., . diep) en zoodoende 

geheel van de lucht afgesloten, behouden hare bruine roest-

laag, maar  worden oppervlakkig door een blauw-zwart, 

ferriphosphaat eu ferrisultid e bevattend laagje bedekt, waar-

onder  later  het roesten aan de lucht maai uiterst langzaam 

vorderingen maakt. Want het eerste product van in organi-

sche stof roestend ijzer is, zooals alle spijkers in hat eiken-

hout door de zwarte kleur er  om heen verraden, een in 

water  oplosbaar  lichaam, het ferrocarbonaat der  scheikundige». 

n modder zgn dus zoowel deelen voorhanden, die gzer  aan-

tasten, als andere, die het tegen roesten beschermen. 

. . C. . 

E  VAN AANEE N . 

e firma x &  GENEST te Berlij n heeft voor de fabriek-

matige vervaardiging van kleine voorwerpen eene nieuwe 

wijze van aaneenklinken ingevoerd, die het werk vereenvou-

digt zonder aan de vastheid der  verbinding afbreuk te 

i doen. u het dikste der  beide stukken worden namelijk 

] gaten geponst, niet door en door, zooals gewoonlijk, maar 

! in dien zin, dat men halfweg ophoudt, zoodat de ponsprop 

' niet uitvalt , maar  halfweg vast blyft zitten en aan de 

' andere zyde een buiten de oppervlakte uitstekenden cylinder 

| vormt, die, in een gat in het andere, dunuere stuk gestoken, 

: tegelgk de klinkbout vormt. 

e genoemde firma  past deze constructie b.v. toe bg' de 

 vervaardiging in het groot van electrische wekkers, tot 

! verbinding van het anker  van den electromagneet niet de 

platte veer, die hem draagt; tot nog toe liet de onderlinge 

verbinding in dergelyke gevallen nog wel eens wat te 

wenschen over. 

t ly'dt geen twy'tel, dat het beginsel, waarop deze 

wgze van klinkin g berust, ook in vele andere gevallen 

van nut kan zgn; de firma  veroorlooft tegen eene zekere 

vergoeding de verst strekkende toepassing van haar  octrooi-

N N . 

n de Bautechn. Zeitschr. wordt als proefhoudend aan-

bevolen de naden in planken vloeren te dichten met in 

vernis gedoopt werk, in den trant van kalfaatwerk by 

schepen. Ook wordt het doelmatig genoemd de voegeu te 

stoppen met een mengsel van lijm en lij n zand; door  toe-

voeging van kleurstoffen kan deze stopverf met de kleur 

van den vloer iu overeenstemming gebracht worden. 

G VA N . 

! ontteinigd is, sterke optimising plaats, anders niet. Eene 

! goede lei geeft, als men er  op klopt, een helderen, eene slechte 

j in den regel een doffen klank. (Zeitschr. ƒ. Bauhandw.) 

e eenvoudigste manier  bestaat daarin, dat men de leien 

een winter  over in de open lucht laat liggen. Spoediger 

laat zich de deugdelijkheid beoordeelen, als men een stukje 

lei ter  lengte van 12 en ter  breedte van 3 . ineen glas plaatst, 

op deu bodem waarvan ongeveer  1 . hoogte water  staat. t 

men het daarin 24 uren staan, dan zal in goede lei het water 

niet meer  dan enkele . op trekkeu, terwyl slechter  materiaal 

het vocht hooger  opslurpt. AVanneer  men het water met 

een weinig zwavelig zuur  vermengt, dan zal slechte lei 

reeds na zeer  korten tyd verweeren, terwyl goede maanden 

lang stand houdt. Wordt tot poeder  gestampte lei met 

zoutzuur  begoten, dau heeft er, als de lei inet kalk ver-

N VOO . 

e firma N &  te Uerlgii vervaardigt 

deze spitsen uit retortengraphiet. e spitsen zgn ongeveer 

3 . dik en 7 , lang, aan het boveneind kegelvormig 

aangepunt en langs galvatiischen weg met koper  overtrokken. 

t ondereind wordt in eene sterke mof van messing 

vastgeschroefd. 

EENE J . 

e .  te n heeft octrooi verkregen 

op een middel om bg k de aanhechting van het 

cement aan het gzer, die volgens BA  bg glad 

g'zer  25 . per 2. bedraagt, nog te verhoogen. t 

bestaat daarin, dat hg met behulp van geribde walsen aan 

aan het ijzer een ruw oppervlak verleent, waardoor de 

innige aanhechting en de gelgke verdeelir.g der  temperatuur 

over het cement en zgn gzeren geraamte bevorderd moet 

worden. {Baugewerks /Ag.) 
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B E O O  E  N G E N. 

. . . . s het voor den jongen ingenieur en opzichter  van bijzonder  veel waarde op een 
voor hen bijn a onbekend veld te worden voorgelicht door  iemand, die rijp e ervaring aan breed-
voerige studiën paart, ook hunne oudere vakgenooten zullen evenzeer als vele aannemers, 
werkbazen en handelaren, gaarne een werk ter  hand nemen, dat in zoo aangenaraen en bevatte-
lijke n vorm een rui m overzicht geeft van wat de praktij k hier  en elders tot op heden 
heeft uitgewezen of een theoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doen 
voorspellen (De

. . . . t groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver  het steenbakkersbedrijf 
met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaa r met het oog op aankomende industricelen, voor 
wien hij  zijn bock even goed heeft geschreven alu voor  bouwkundigen, iets wat laatstgenoemden 
moeten bedenken, indien hen dat wat te uitvoerig voorkomt en zij  liever een meer  vergelijkende 
beschouwing van bouwmaterialen hadden gewenscht, wat men echter  moet erkennen, dat zijn 
eigenaardige moeielijkhedeu heeft. 

Voor hem die in ë echter  dikwijl s zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen, zal 
daardoor dit boek menige nuttige aanwijzing bevatten. 

. . . . Juist de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer  Van der s gemaakt 
heeft op het gebied der  bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk 

(Bouwkundig Weekblad.) 

. . . . n de tie afdeeling wordt het hout beschreven. t over dit belangrijk materiaal 
heel wat te zeggen valt, is elk bouwkundige bekend, en velen onzer  kunnen geaclit worden met 
de eigenschappen der  verschillende houtsoorten en het gebruik ervan volkomen op de hoogte 
te zijn . e heer Van der s deelt omtrent deze bouwstof zooveel wetenswaardigs mede, dat 
elk vakman er  voordeel en leering uit kan trekken (De Opmerker.) 

. . . . Vorm t de werkkring , waarin de schrijver  geplaatst is, de geschiktste gelegenheid 
om dergelijken veel omvattenden arbeid naar  wensch te voltooien, het reeds verschenen gedeelte 
bevestigt zulks eu erkennen wij  gaarne, dat dit het meest volledige is wat over  materialen-
kennis in den laatsten tij d is gezegd. 

e fabricage wordt zeer  uitvoerig besproken en daarbij  met talrijk e figuren toegelicht, zoodat 
daardoor de uitgave een onmisbare gids is voor  allen, die grondige kennis der  materialen wen-
scben te verkrijgen . t vormt een nutti g boek, dat door  allen dient gekend te worden en 
waarvoor de schrijver  waardeering verdient. 

. . . . daarbij in gebruik, prijzen, kortom alles wat met de industri e in verband staat 
en geeft het 't meest volledige tot op heden  Vademecum der Bouwvakken.) 

. . . . Wi j  durven dit werk dan ook gerust aan allen, die iets met het bouwvak hebben 
uit te staan, aanbevelen. Allen zullen er  ongetwijfeld nut uit trekken 

(Algemeen  Advertentieblad.) 

. . . . t met zorg behandelde werk komt niet enkel den eigenlijken bouw-, werktuig-
en scheepsbouwkundigen ten goede, maar ook allen, die door hun handel en bedrij f met deze 
vakken in aanraking komen. 

. . . . t boek doorbladerende, wordt men telkens getroffen door den practischen zin 
van den samensteller  en zijn eenvoudigen, duidelijken schrijftran t . . . (Het Handelsblad.) 

. . . . Voor den ingenieur en den architect mag het boek van den heer  Van der s 
van onschatbare waarde worden genoemd. Op alle vragen, welke op het terrein der  bouw-
materialen kunnen worden gedaan, geeft het een uitvoerig antwoord, en kan het dus met vrucht 
worden geraadpleegd. e uitvoering is waarlij k keurig en doet de firma  Van der  Endt &  Zoon 
alle eer  aan. e prij s is zeker  beneden de waarde van het boek 

(Dagblad voor Zuid-Holland en 's-Oravenhage.) 
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n in den kortst mogelijken tfl^ 
voorwerpen van' vuurvaste steen v 

technische doeleinden naar  teekening 
model. < 1 7 ) 

middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwam.vorming enz 

Engelsche en Belgische . 

e aanvoer
VA N EN 

, , E 

en E 

voor  l ig te , plafonds, enz. 
: t Bevan &  Sturge. 

: f &  Söhne. 

, - E -
STEENEN. 

(3 . — G 2 9. 

i n v e r s c h i l l e n de dessins. 

, T 
N

A T E  A . E N. 

En . En . | 

voor  Venster- en Spiegelglas 
in alle soorten. 

Gebogen Glas, etc. 
II. II W O I M l i A AII», 

. (48) 

Specialiteit in n . 

Proefstation voor Bouwmaterialen, 
KONING &, BIENFAIT , Amsterdam , 

 en  van
Bepaling der  breekkracht, weerstand tegen doorbuiging van 

profielijzer  en staafijzer, rails enz. 

Tarieven op aanvrage verkrijgbaar . 

g 4 Go. — l bij , 
Fabrikanten van (43) 

Goude n 

, 

e Portland-Cement-Fabriek 
V A B

te A m ö n e b u r g r bij  a'd . 

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der  Fabriek: 500.000 vaten per jaar. 

s in de voornaamste steden. 

hoogste 
onderschei-

ding in den 
internatio-

Wen wed-
, te 

Arnhem 1879. 
(32) 

E 
van 

Verdienste 

Weenen 1873 

N 
E 

Offenbach 

A

Eerste prij s 
voor  uitmun-

tend 
fabrikaat 

pVlvfl i u 
J 

T E 

, 
is er  geheel op ingericht om 

alle soorten van -

N met den m e e s t e n 

spoed tot zeer billijke prij-

zen te leveren. 

d aanbevolen 

voor  het drukken van 

met daarbij  behoorende 

TEEKENINGEN. 
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VERFWAREN , 
 . J i l i l . c n . > c i i i i s x ' i i . 

/ 4 '

voor - en , 

. , 

en alle aanverwante artikelen. 

G.  # Co., 
T 132, (5) 

A > i  r r iz i t i > yv > i . 

J . M. DEN BOER, 

IIKANT 
te Vlaardingen. 
t lot zeer  b i l l i j k e pr i jzen . 

r  de uitgebreidheid der  kun-
nen groote hoeveelheden in korten 
tijd geleverd worden. 

u en,li jh lil te , 
fabriceert geijkte , twee 
en vij f , Stalen -

, , , 
koperen en stalen , -

, , -
, enz. 

N VAN , 
' , 

, , ENZ. 

ii i 1 itsiii i 1 end fabrikaat en l»i 11 ijk c pr i js . (29) 

J A P A N L A K V E R F , 
beter  tegen de bu i t en l ucht bestand 
als vernis of olieverven. 

(7) . 

Nederlandsche Verzinkfabriek , 

E 

Dak- en Zijbekleedinq. 

Houten of IJzeren RAAMWERK , 
, QEBOTJWBJST, 

, , , , -
N voor tropische producten. E N voor Steenovens 

en kol lie\ loeren. E N speciaal ter  vervanging vnn riet-
matten voor  steenovens, enz. in alle afmetingen en voor  alle doeleinden, opgesteld 
in  of ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
i n ^ n k e l e dagen. , ook gegolfde . 

N en N worden opgemaakt voor  elk gevraagd 
doel. E S ter  bezichtiging. 

 op aanvraag franco en gratis. (58) 
A G E N T E N . 

f 1.7» per . geheel gereed afgeleverd ft.10 per  . 

Chemisc h bereid e 

V E  F . 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zij  is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

Staa l kaa r t en en a t tes ten gaarne 
verkrijgbaar . 

, 
(11) k Z.-ll . 

A. , 
T 131, * 

Venster- en Spiegelglas, 
N , 

 steeds , f 
GLASASSURANTIE . 

JA N HAMER & Co., 
t 583 l>i.i de Utrechtschestraal, 

. 

Verstrekken plannen en belasten zich 
met de uitvoering van E 

S voor 

N 
en andere 

 van reed» uitgevoerde 
 verschillenden aard, 

worden op aanvrage verstrekt. 

L van het technisch gedeelte van " van g 8 J u li 1893. 

e prijsopgaaf, zonder  verbinding van eenige N enz. (Volgens de prijscourant van J . Btat  Co., 

s en Exporteurs van n te n en , Jul i 1893.) g franco aan boord l of . 

-

 per  10OO . 

plut«» o r voorechoepa- en brug-
«inbouw . .

d voor  masten, ej iz. „ B e st . 
titelplaten „ B e i t "  . . 
1 1 fd. «Beat best"  . . 

, „Best beat best"  . 
1,1. „ E x t r a tripl e best 

r oor  zeer  moeielijk flenswerk 
Geribde vloerplaten 
Votkibir e ketelplaten 
moor) van af . 

, id. (Andero merken) 
floek-enkraalijiervoorscheeps-

en bruggenbouw . 
Bert"  hoekijzer  . 
'g t,i best"  id-

(ru l T Ü«r  T a n a f 

lot knieën en spanten ge-
bogen moer: 

, gewoon . 
ii l „ b e s t " 
id. „best best"  voor  ketelw 

Simfijier , Welsh . 
_ Schoticli f. a. b. Glasgow 
i Gewoon Nort h Staffordshire 

Best id . . 
id. Superieur  id . 

South Staffordshire. d 
bars. t brands . 

id. * 
id. Yorkshire, andere merken 
Spijkeritaven . 
Zweedsch staalijzer, gewalst . 

id. id . gehamerd. 
Belg. id. No.  f. s.b. Antwerpen 

„  Spijkerstaven id. id . 
, Gootijzer  id . id. 
,  |jzer, van af. 
, s No. 6—7 

(per  100 ) . 
Budjjtcr , gewoon . . . 

i, superieur 
Bulband N 20, breed 22.2 . 
Eipurt blik . . . . 
Blik „Workin g up"  kwalitei t . 
Sejilvan. gegolfd b l k N o . 2 4 BU 

id. id. id . No. 26 id . 
'd. plat id . No. 20 id . 
«. id. „best best", koud ge-

t en uitgegloeid No.24 B G 
Gehamerde staven . * 
sjtlstukken, ruw besmeed 
' " a id. id . id . vanaf 
J™kmen, afgewerkt 
wieepjschroefassen.ruw afgedr. 
«trokken ijzeren stoompijpen. 

n daarvoor  . 
«trokken ijzeren gaspijpen 

n daarvoor  . 
b lB«hinigeerde gaspijpen 

» hulpstukken . 
"'««n  ketelp\jpen (lapwelded). 

t pijpen 
"Ws » ijzeren sokken en spie-
dden uitgeboord en afge-
draaid . . . . . 

'd. bestreken met . Angus 
i oplossing, moer: 

"»™ d roosterljiei 

*1W . of
. . Per  1 0 00 . 

e No.

Cl.,!? - N o - 8

l l ! »elind No. 3, voor 
.. gietwerk . 

No. 4, voor  | 
, b e r e i d i n8

hematiet No ! 

Hl*  '"cht-houtukoo l 
*  * 0 o r (rietwerk . | 

Sj*  '«cht -houtskool 

^ e n en blokken* , 
n 80 pCt. 

. 

« 1 , 23 
67,06 
78,90 
87.47 
99.13 

116,63 
69,98 

209,93 
198,28-233,96 

59,77 
n 

77,27 
62,68 

4 

29,16 
64.14 
69,98 
81,64 
61,23 
55,40 
65,60 
71,44 
83,10 

98.30 
215,76 
204,09 
69,98 
96 22 
99,18 
52.48 
58.31 
55,40 
51,02 

7,87 
68,51 
74,35 
78,73 
78,73 
87,47 

193,92 
141,41 
122,46 

139,95 
186,60 
198,27 
419,86 

606,47—991,34 
283,26—279,91 

« 2 i 

39,36 

1,45 
61,23 

fa
b
ri
e

k
 24,35 

27,70 
25,95 

"°  a 20,70 

£% 
~* 
1 § 
§ j > 

19,82 
26,69 
26,10 

99,13 

a 93,30 
55,40 

145,78 

i . d. naas-
te haven 
b. d. fabr. 

 en 
STAA  p er  1000 . 

Scheeps- en brugplaten . 
n 

id . vuurkast kwalitei t 
Staafstaal 
Baaiband . . . . 
Staalblik . . . . 
Zacht id . om op te werken 

- en kraaiijzer . 
l T ijzer  . 

 ijzer 
Spoorstaven, zware 

id . middelsoort 
id . lichte 

Tramrail s . 
Gereedschapstaai, gewoon 

ld . speciaal 
Veerenstaal van af . 
Gietwerk in staal, speciaal id . 

i n : A A l i per  1 0 00 . 

Gewalst ijzerdraad v. omheining, 
uitgegloeid en geolied Nrs. 0-5 
. gegalvaniseerd id. . 

Gewalst staaldraad v.omheining, 
uitgegloeid en geolied Nrs.0-6 
. gegalvaniseerd id . . 

Getrokken ijzerdraad voor  om-
heining, geolied Nos. 0—8 

l d . gegalvaniseerd id . 
Getrokken staaldraad voor  omhei-

ning, uitgegl.engeol. Nos. O 8 
l d . uitgegloeid en gegalvanis. 
Prikke l heiningdraad 2 draads. 

. id . 4 draads. 

. thickset 1 „ 

. id . 4 „ 
Telegraafdraad Nos. 0—8 

. 
Chil i staven per  1000 . . 
Gietelingen B . S . id . 

id . taai (Toughcake) id . 
Staven, platen en dubbeling id . 
Bodems id. . . . 

d per . 
Gesoldeerde pijpen id . . 
Pijpen zonder  naad id . . 

 per . 
Staven 

g . . . . 
Soldeerwerk . 

G p er  h (.. 
Gewalst messing 
Bladmessing . . . . 
Bodems 
Gesoldeerde gaspijpen 
Getrokken ketelpijpen 

id . condensorpijpen 
d . 

N p er  1 0 00 . 
Engelsch in staven (in kisten 

van 203,21 j . 
id . id . best gezuiverd. 
id . gietelingen . 

Strait s tin (pakhuis ) , 
Bancs tin id . 

 p . 1 0 00 . 

G o l d e n. 

62,68 
68,51 
72,90 
68,51 
80.18 
87,47 
99,13 
61 23 
72,90 
75,81 
45.19 
19,57 
55,40 

87,47—104,97 
209,93—326,59 

583,14 
116,63 
303.28 

78,73 
104,97 

81,64 
104,97 

87,47 
113,72 

87,47 
113,72 

139,95 

151,62 

139,95 

524,83 
588,79 
600,63 
653,12 
688,11 

0,70 
0,76 
0,79 

0,54 
0,54 
0,54 

0,57 
0,02 
0,65 
0,78 
0,59 
0,70 
0,57 

1078.81 
1090,47 
1067,14 
1013.82 

513,16 

 p er  1000 . 
Zuiver  buitenlandsch 

d 
Bladzink No. 8 cn daarboven 

 per  1000 . 
Engelsch pig . 
Spanusch id. . 
Bladen en staven 
Waterpijpe n 
Gaspijpen. 

N p. 1000 . 
South Walos stoomknlen l ekw. 

. id . 2e 
e id . l e 

. id . l a 
Newcastle id . 1 e 

. id . 2e 
l gezift meer: 

T p. r a t v. 181.44 . 
Portland 

h . 
Vulcaan- of voogcement. 

\ t  i : V A . STEEN per 
1 0 00 s i n k s. 

(Jiil-leu. 
207,02 
174,94 
242.01 

118,09 
112,26 

125,38 
181,21 
128,29 

5,83 
5.40 
5.83 
4,67 
6.41 
5,83 
0,29 

3,26 
5,04 
9,48 

Sehotsche . . . . 2<.,89 
South Wales . . . . 32,59 

i7,40 

N p . 100 . 
t gemalen . . . 20,41 

. aan stukken 19,83 
e zuiver  . . . . 18,07 

Oranj e menie . . . . 30,33 
17,49 

Zuiver  zinkwi t 30,33 
liabtjcn' s scheepscompo.itie 
Sims' i d . 

128,29 liabtjcn' s scheepscompo.itie 
Sims' i d . 28,00 

N p er  l i t e r . 

Ongekookte lijnoli e 0,22 
Gekookte id . 0,24 
Terpentij n . . . . 0,26 

0,28 
Colza 0,30 

e . . 0,24 
i ,, . . . 0,52 

Olij f „  . . . 0,43 
Ossenpoot „  . . . 0,89 
Spermaceti „  No. 1 0,49 
Palmolie per  100 . . 29,65 

TEE  en . 
r  teer  per  vat 18,34 

Archangel „  „  . 9,19 
r  „  . 5,98 

Pek, Zweedsche per  100 . 4,45 
„  Was „  „  „ 1 4 ,-
„  Engelsche „  „  „ 6.12 

, zwarte n n tl 5,83 
„  amber  „  „  „ 6,41 
„  ««el „  „  „ 8,16 

E G . 
Pakking met elastiek hart 1,63 
Tuck' s pakkin g 1,53 

. genuine 2,93 

. tripl e . . . . 5,87 

. metallieke 3,27 
Asbest pakkin g (best) 4,57 
Beldam's pakkin g . . . 5,22 
Asbest millboar d per  100 . 65.32 

N eu N p er  1 00 . 

12.7 
18.95 
17.49 
16,03 
15.16 
14.00 

15.88 
15.74 
15.16 
14.29 
13.70 
12.88 

Bouten inet vierkanten kop en moer, diam. j Ĵ1 

lang beneden 50.8 m  ƒ 
„  50.8 tot 76.2 „ 
„  76.2 „  114.3 „ 
„  114.3 „  152.4 „ 
„  152.4 . en daarboven . . . . 
t zeskanten kop / 1.17 per  100 . meer. 

Vierkant e moeren, getapt . . . . 
Zeskante id. id 21.86 18.36 17.20 
Gegalvaniseerde dekbouten . . . 20.99 19.24 

S p er  100 . 
Gewone brug- of schoepskwaliteit . . . 13.41 12.53 11.95 

„ B e s t "  13.70 12.83 12.24 

*/4 V, . 
19 22.2 25.4 28.6 31 75 

14.00 14 00 14.00 14.00 14.00 
13.41 13.41 18.41 13.41 13.41 
12.83 12.88 12.83 12.83 12.83 
12,24 12 24 12.24 12.24 12.24 
11.95 11.95 11.95 11.95 11.95 

t zeskante moer  J 1.75 per  100 . meer. 
16.77 14.87 14.2» 14.29 14 .2» 14.29 14 29 

17.20 17.20 17.20  .20 

,Beit best"  . . . 
„ B e i t best'  ketelklinkbouten. 

14.87 14.00 
15.74 14.58 

13.41 
14.00 

11.95 
12.24 
13.41 
14.00 

11.95 
12.24 
18.41 
14.00 
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. 
Aanbestedingen worden ilechts eenmaal in dete rubriek opgenomen. 

 v v N U 10 . 

Goes. 12 uur. t bestuur  der  vereenigiog de Ambacbtiaobool: 
bet vergrooten der  ambachtsschool aldaar. 

G 11 . 
Winschoten. 6 uur. t gemeentebestuur: bet dnen van eenige 

nieuwe bestratingen en herstellingen aau den Oostwoldersraatweg, 
benevens het herstellen van eenige duikers, liggende onder  dien 

klinkerweg. . . . . . . 
Apeldoorn. 12 uur. t gemeentebestuur: 1. net verrichten 

van verfwerken enz. aan verschillende gemeente- en schoolgebouwen 
in neger, perceelen; 2. het maken en stellen van ongeveer  100 
meter  ijzeren hekwerk op de algemeene begtaafplaats te Apeldoorn. 

G 18 . 
Amsterdam. e architect werktuiglt . J. W. , voor  den 

heer  J. C. G. : het vergrooten van eene stoom-diamant-
slijperi j  aan de Albert Cuijpsttaat hoek , door  bij-
bouwen van een fabriek voor  80 molens. 

Beverwijk (N. ) 11.30 uur. t gemeentebestuur: 1. het 
vernieuwen der  bekapping van het raadhuis, het maken tan 3 ge-
vangeniscellen en eene vergaderkamer van een vroegere politiewo-
ning en iiet bouwen van een bergplaats voor  brandstoffen; 2. het 
vernieuwen en herstellen van verschillende bestratingswerken en 
het verbeteren van den waterafvoer  in de kom der  gemeente 
Beverwijk. 

G S . 
. 10.30 uur. f en hoogheemraden van d 

in het gemeeulandsbuis: üet maken en leveren van kistdammen 
en het droogzetten der  sluis iu den k te Vijfsluizen, ge-
meente Schietam, volgens bestek no. 45. 

G 14 . 
Assen. 2 uur. e aannemer J. . Vos Sr., ten zijnen kabtore: 

het stucadoorwerk voor  de in aanbouw zijnde kazernebouwen te 
Assen. 

l (Geld.) 3 uur. e kerkeraad der  herv. gemeente, in de 
consistoriekamer: het bouwen van eene school met onderwijzers-
woning le . 

Uouderak (Z. U.) 10 uur. Op het gemeentehuis: het bouwen 
der  woning voor  den gemeente geneesheer. 

Groningen. 12 uur. t ministerie van binnenl. zaken, aau het 
gebouw van het prov. bestuur; het uitbreiden van lokalen dei 
gebouwen voor  ontleedkunde te Groningen, begr. f 12,300. 

Weststellingwerf (Fr.) 11 uur. t bestuur  van den giooteu 
veenpolder  in Weststellingwerf, ten huize van den kastelein E. de 

, aan de Schcenesluis: 1. het doen van eenige vernieuwingen 
en herstellingen aan de sluizen, bruggen, draaien en andere pol-
derwerken; 2. het verven van twee molenaartwouingeu met brug 
en draaileuningen enz. 

/.A i r.i:i i VN 15 . 

Arnhem, i l uur. e genie, in het hotel Sluis. Oude Stations-
straat: het maken vau een munitiemagazijn met wachtlokaal op 
op deu g nabij  Arnhem, onder  beheer  der  genie aldaar, 
begr. f 4850. 

G 17 . 
Amsterdam. 1.30 uur. e directie der . ijzeren spoorweg 

maatscb., in bet centraal persoueostatioo, in het lokaal naast de 
wachtkamer 3e klasse (iogaut{ vestibule, bestek no. 560: het maken 
vau een nieuw, grooter  goederenlokaal aan het stationsgebouw 
Baarn en van klinkerbestraiingen op het voorplein, met voorzieningen 
in de afwatering, begr. f 7000. 

G 18 . 
's-Gravenhage. 12 uur. t ministerie van Financiën: het on-

derhouden en bers'ellen van het gebouw, waarin o. m. gevestigd 
ziju de kantoreu van de hypotheken en van het kadaster  aldaar, 
van den dag der  goedkeuring lot en met 31 t 1896. 

. 1 uur t gemeentebestuur: het bouwen van eene 
school aan de Wollefoppenstiaat. 

Utrecht. 2 uur. e maatschappij  tot exploitatie vau staatsspoor-
wegen, aau het centraalburenu bij  de e : bestek no. 
618: het maken van een gebouw voor  conducteurskamer en lam-
pisterie met bijkomende werken op het station Enschede. Begr. 
f 5000. 

G 1» . 

. 10 uur. e genie, teu bureele aan de . 
het maken van een damsluis met iulaatssluis in fzijkanaal A ,a o' 
bet Noordzeekauaal, begr. f 32,900. 

G 86 . 

Utreeht. 2 uur. e maatschappij  tot exploitatie van staatsspoor 
wegen, aan het centraalbureau bij  de e , bestek no. 
610: het maken van een centraalbureau met daarmede in verband 
staande werken en in aansluiting met het bestaande hoofdgebouw 
te Utrecht. Begr. 411.000. 

G 28 . 

. 11 uur. t ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het maken vin 
drie ducdalven iu de buitenbaren en eeu aanlegsteiger  in de bin-
nenhaven van het kanaal door  Walcheren, te Veere, en het ver. 
lengen van het remmingswerk voor  de veerpont aan de westzijde 
van het kanaal aldaar, beboorende tot de werken van bet kanaal 
door  Walcheren. Begr. f 10,550. 

P YA . 
Amsterdam. t bouwen van 2 openbare lagere scholen der 

le eu 2e klasse. e . v. d. p te den g voor  f 66993. 
Amsterdam. t maken en leveren twee standpijpen met bus-

leiding voor  waterbezorging op het goederen-stations-empiacement 
, volgens bestek no. 566. e C. de 

r  te Zoeterwoude voor  f 1879. 
Amsterdam. t doen van voorzieningen op do forten Botshol, 

Waver-Amstel en bezuiden Uithoorn. e . Schouten Jr. te 
Oostvaan voor  f 720. 

Castrienm. t maken van de gebouwen voor  eeu stoomvijzel-
gemaal. e N. Potveer  te Uitgeest voor  f 4105. 

 l oc t i ii (hein. t wederopbouwen der  door  brand vernielde land-
bouwerswoning bet klooster  Sion. e J. Stenderr  aldaar  voor 
f 4598. 

, t gedeeltelijk verbouwen van het heerenhuis aan 
de Voorstraat. e C. v. d. d aldaar  voor  f 3960, 
gegund. 

's-Gravenhage. t verrichten van verfwerken aan landsgebouwen 
te 's-Gravenhage. e J. P. Wolff en Zn. aldaar  voor  f2203. 

's-Gravenhage. üet herstellen en verbeteren van rijkstelegraaf-
lijnen tusschen m en . e . n te 
bcbiedam voor  f 1542. 

. t afbreken en weder  opbouwen van bet 
veeibuis te Wieldrecht. e B. van n te 's-Gravenbage 
voor  f 6558. 

's-Gravenhage. t bouwen van een woning voor  den dienst 
van bet loodsweren op Vlieland. e . r  te Terschel-
ling voor  f 10625. „  ,. 

. t leggen van 300 . klinkerpad. e van Aau 
a f 0.26 per  strekkende meter. 

. t bouwen van een armenhuis aldaar. e 
J. Eisenga te g voor  f 25665, gegund. 

. t maken van een spuiriool door  de sluispolderkane. 
e . de e Sr. te Vlaardingen voor  f 1290, gegund. 

N()ega. t maken van een nieuwen toren en eene belangrijn 
vertimmering aan de kerk aldaar. e 8. . a te w 
ten voor  f 9218, gegnnd. ,»4 

. t aanleggen eener  begraafplaats op de pero. » 
tot 176 aan het Toepad te , in 2 pero. e w» 
perc. 1 G. Sterk te m voor  f 10,277, voor  Pe r c- * fjj , 
inschrijvers, en a F. W. Zonneveld te n voor  f 

Utreeht. t maken van een steenkolenbergplaats op 
station . e G. Anema te u voor  f -»>
bet vergrooten der  waohtkamer van bet haltegebouw w 
met bijkomend werk. e B. Jansen te g ' 
f 946; hut maken van een retiradegebouw en het ° ^ m ^ ^ t 
twee retiradegebouwtjes op hel statiou Amsterdam W. -  w * 

. de Neef te Amsterdam voor  f 6100. , i*i«§t l 
Zutphen. t bouwen van een woonhuis Stationsplein: N 

voor: timmer- metsel- en steenhouwwerk, J. B. n ^ ^ 
f 9997, gegund; metsel en steenhouwwerk, A. J. ü , t e r " ' J . . 6 . voor  f 6485; timmerwerk, Welsing le Brummen voor  . 
kadoorwerk, A. J. Uiterwij d en Zn. voor  f 348, gegund; loo; 
Ü. A. v. Eldik en Zn. voor  f 572, gegund; smedeu, w - u ' u i > w 

derman en Zn. voor  f 829, gegund; sohiideren, G. J"P f f B i ( la l 
e voor  f 1029. niet gegund; behangeu, -

aldaar  «oor f .05, gegund. 

f 3866; atu-

. 
H . 

Adver ten t i ën iu dit blad kosten van 1—6 regelt 

(0 cents, iedere regel meer  10 cents. Groote lettert naar 
plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

berekend. , 
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. 

All e a d v e r t e n t i ën in A opgenomen 

worden g r a t i a geplaatst in E , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, eni. 

J . A . V A N , . 

. 

(2e vervolg.) 

Nadat de deugdelijkheid van het water  uit de zandlaag 

gelegen tusschen 69.30 en 73.20 . diepte was geconsta-

teerd, kon tot het bepalen der  afmetiugen van het definitief 

te plaatsen filter  worden overgegaan. 

Evenals bn het filter,  dat voor  het te onderzoeken water 

gebezigd werd, moest het definitieve filter  zoodanig worden 

geplaatst, dat, zoowel daarboven als daaronder, over  eenige 

diepte zuiver  zand werd aangetroffen, terwij l aan den anderen 

kant het filter  zoo lang mogelijk genomen diende te worden, 

met het oog op eene zoo groot mogelijke capaciteit van de wel. 

g houdende met die beide omstandigheden, werd 

de lengte van het filter  op 3 . bepaald en zjjn onder-

kant geplaatst op 72.70 . diepte. 

t filter  bestaat uit een vertind koperen geraamte, met 

eene omkleeding van 2 lagen vertind kopergaas. t ge-

raamte wordt gevormd door  zes, in de richtin g van de 

lengte-as loopende staven, vastgesoldeerd aan 17 stuks 

'ingen uit plaatkoper  gesneden, die regelmatig over  de 

lengte van het filter  znn verdeeld. e omkleeding van 

kopergaas zit, waar  bet met de ringen in aanraking is, daaraan 

vsst gesoldeerd. 

Tegen vijf  van de genoemde ringen, regelmatig over 

«e lengte verdeeld, is op de omkleeding van kopergaas eene 

verdikkin g van tin aangebracht, die vrn nauwkeurig in de 

to bezigen pompbuis past. 

n heeft de buitenwerksche middellij n van het filter 

weinig minder  genomen dan de binneuwerksche wndte 
1 6 1 pompbuis en de beschreven verdikkingen van zacht 

"Waal aangebracht, om beschadiging van het filter  zelf 

°ï het plaatsen te voorkomen; beschadiging zou bnv. kun-

plaats hebben bn de verbinding van twee stukken der 

l̂ nipbuis, indien bn het vastschroeven der  stukken, op den 

"^ d bramen waren ontstaan. 

Aan de onderzijde is het filter  door  een massief koperen 

"**ti e afgesloten en de gaasomkleediug op den rand daarvan 
v** t gesoldeerd. 

Fig. 17. Schaal 
1 : 20. 1 10. 

Binnen de pompbuis is het filter  over  10 . verlengd 

met een ijzeren buis van 5 . wndte. n beoogt met 

het aanbrengen van die buis te beletten, dat water, af-

komstig uit een andere laag dan de gewenschte, bij  het 

pompen omhoog komt. 

e grootte der  mazen van het filter  moet zoodanig znn, 

dat alleen de fijnere zandkorreltjes daardoorheen kunnen dringen 

Na verloop van tnd wordt dan de ruimt e tusschen de pomp-

buis en de nauwere buis, waarmede het filter  verlengd is, 

gevuld met het fijnere zand, dat door  het filter  heendringt 

en gedurende den t p dat niet gepompt wordt, gelegenheid 

heeft te bezinken. 

t vaBtslibben van de buis, waarmede het filter  is verlengd, 

is bevorderlijk voor  het beoogde doel, namelijk voor  het 

beletten van watertoevoer  uit hoogere lagen dan de ver-

langde. m is het een gunstig verschijnsel en een 

bewns voor  de goede maat der  mazen van het filter,  als 

gedurende den eersten tnd eenig fijn  zand bn het pompen 

wordt omhoog gebracht. 

n figuur  17 znn op de schaal 

van 1 : 20 het onder  en bovenge-

deelte van het filter  aangegeven, van 

welk bovenste gedeelte de gaasom-

kleediug weggedacht is, zoodat de 

beschreven staven en ringen zicht-

baar  znn, en voorts op de schaal 

van 1 : 10 de verbinding van filter 

en verlengbuis, alsmede de dwars-

doorsnede van het filter  voorgesteld. 

t bn het te onderzoeken water 

gebezigde proeflilter  had de gaas-

omkleeding om eene van talrijk e gaten 

voorziene buis, in plaats van om een 

geraamte van staven en ringen. 

Gedurende het wateronderzoek 

plaatste men de 13 . hoor-

buis weder  op de aanvankelijk be-

reikt e diepte van 7ü . en hield 

haar  op die diepte, gedurende den 

tnd, die met het vervaardigen van 

het filter  verliep. a trok men de 13 . hoorbuis 

weder  op, tot bijna aan de hoogte, waarop de onderkant 
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van het filter  zon komen, en plaatste tevens de definitieve 

pompbuis op die diepte. 

e stukken, waaruit de definitieve pompbuis bestaat, zyn 

evenals de hoorbuizen door  sokken aan elkander  verbonden i 

by het aanschroeven der  verbindingen, werd van menie ge-

brui k gemaakt. 

t plaatsen van het filter  binnen de tot 73

diepte in den grond neergelaten 76 . pompbuis, ge-

schiedde als volgt: 

Nadat op het filter  de buis, tot verlenging daarvan die-

nende, met behulp van sokken sterk was aangeschroef 1 en 

de naden om de sokken met hard vet waren aangesmeerd, 

liet men het filter  met verlengbuis, die daartoe met een 

sok aan de boorstang weid verbonden, op dezelfde wyze 

zakken als vroeger  bij  het neerlaten van de pulsboor  is 

beschreven. e sok, ter  verbinding van.de buis, waarmede 

bet filter  blijvend verlengd zou worden en het ondereind 

van de boorstang werd alleen uit de hand, alle andere sok-

verbindingen van de boorstang krachtig met soktangen 

aangeschroefd. 

Toen het filter  met zijn onderkant op 72,70 . was 

gekomen, werd liet van een oogvorniigen wartel voorziene 

boveneind der  boorstang aan den kabel over  de rammel-

schijf opgehangen en de 76 . pompbuis zoover  op-

getrokken, dat het filter , over  nagenoeg zyne geheele lengte, 

vry' in het zand stond. 

Alvorens nu de stang te kunnen verwijderen, die tot het 

inlaten gediend had, moest zich het filter  in het welzand 

hebben vastgezet. m wachtte men met het uithalen 

van die stang ongeveer  een halved dag en trok midderwij l 

eenige 13 . hoorbuizen uit. 

Om te kunnen beoordeelen of na dien halven dag wachtens 

het filter  zich genoegzaam in het zand had vastgezet, maakte 

men op de inlaatstang een merk van kry t en gaf over  dat 

krijtmerk , langs eene liniaal, een horizontaal potloodstreepje. 

Terwij l men vervolgens, door  den oogvormigen wartel aan 

het einde der  inlaatstang vast te honden, wringing belette 

in het kabeltouw over  de rammelschijf, gaf men aan de in-

laatstang zeer  voorzichtig eene kleine draaiing en contro-

leerde, door  na te gaan of de potloodstreep al dan niet 

omhoog gekomen was, of by de draaiing de sokverbinding 

tusschen de verlengbuis van het filter  en de inlaatstang 

ontschroefd werd, dan wel of het filter  in het zand ronddraaide. 

y iedere daaropvolgende geheele omwenteling aan de 

inlaatstang medegedeeld, controleerde men, door  nieuwe pot-

loodstreepjes over  het krytmer k op de inlaatstang, of deze 

zooveel omhoog kwam als de spoed der  schroef van de 

sokverbinding bedroeg en alzoo geene draaiing van het 

filter  in het zand plaats had. 

Toen men uit het aantal potloodstreepjes afleidde, dat de 

sokverbinding geheel was losgeschroefd, werd, door  aan 

de lier  te draaien, de inlaatstang zeer  voorzichtig iets om-

hoog gehaald en, nadat men door  de mogelykheid eener 

slingerende beweging geconstateerd had, dat werkely'k de 

sokverbinding geheel ontschroefd was, de inlaatstang 

weder  geheel verwy'derd, op de wyze als by het uithalen 

der pulsboor  is beschreven. 

a kon worden overgegaan tot het uitttekken vau 

alle nog in den grond zittende boorbuizen. 

Betrekkelij k het uittrekken dier  buizen viel het volgende 

op te merken. e tyd, tot het uittrekken van een stuk 

hoorbuis vereischt, is zeer  verschillend en afhankelijk , zoowel 

van de diepte, tot waartoe de hoorbuis in den grond zit, 

als van de grondsoort der  doorboorde lagen. n nam 

waar, dat een oponthoud van ruim vier uren werd veroor-

zaakt, toen de hoorbuis met haar  ondereind door  de veenlaag 

tusschen 56.30 en 57.60 . moest getrokken worden. Zoo-

als men zich herinneren zal, was aan het ondereind der 

boorbuizen een van tanden voorzien verlengstuk aangebracht 

en is dit verlengstuk van iets grootere middellij n dan de 

hoorbuis zelve. 

Toen het ondereind der  hoorbuis in de laag kwartspoedir 

tusschen 43,90 en 56,30 . gekomen was, had men onge-

veer  een uur noodig om een stuk hoorbuis van 3 . lengte 

uit te trekken. 

Om het uittrekken te vergemakkelijken, spoot men water 

tusschen de 13 en 17 . buizen. 

t uittrekken der  17 . buizen vorderde ge-

middeld per  buislengte van oageveer  3 , niet meer  dan 

tien tot twintig minuten. 

Nadat alle buizen .verwy'derd waren, werd het gat, rondom 

de pompbuis door  het uittrekken der  boorbuizen ontstaan, 

met zuiver  zand aangevuld. 

t water  staat in de pompbuis tot ongeveer  twee . 

onder  het maaiveld, dit is nagenoeg vijf . onder  A. P. 

e gewone rivierwaterstand, is gemiddeld 0.60 . boven A. P. 

t geheele werk is in zes weken voltooid geworden. 

Na afloop der  werkzaamheden zyn de verschillende grond-

soorten meer  nauwkeurig onderzocht. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aange-

troffen grondsoorten, zooals die gedetermineerd zijn. . 

tot 

van ! 

16.50 ., 18.50

. diepte: 

tot 6 . 

8.50 

10 

Zeer  fijne lichtgele klei. 

Bont kwartszand, meeste korrels 

kleurloos, vele lichtrood en 0.4 

. groot. Glimmer in zeer  geringe 

hoeveelheid. e kwartskeitjes 

van 3 en 4 . 

8.50 . Grof bont zand; korrels van zeer 

verschillende grootte tusschen 0.2 

en 1 . Spoor  van glimmer. 

s van 5 en 10 . 

Slechts een spoor  van leem. 

9 . Grover  bont zand; ongelijk van 

korrel , vry talry'k e korrels van 2 

en 3 . 

10 . d ruw zand, met zeer 

vele keitjes van 5 en 1° m '

(fij n grint met zand.) 

16.50 . t bont kwartszand; weinig leem» 

gelykkorreli g en fijn,  0.5 . g r o o t 

„  18.50 „  20.50 . 

, 20.50 „  24.20 . 

„  24.20 „  33.30 . 

„  33.30 „  36.30 . 

, 36.30 „  40.75 . 

„  40.75 „  42.30 . 

„  42.30 „  43.90 . 

„  43.90 „  56.30 . 

„  56.30 „  57.60 . 

„  57.60 „  59.80 . 

, 59.80 „  60.75 . 

> 60.75 „  61 90 . 

, 61.90 , 64.10 . 

. 64.10 „  69.30 . 

» 69.30 „  72.90 . 

» 72.90 .. 73.20 \ l . 

 73.20 , 76.— . 

Fyn gry'sbont zand; korrels 0.3 

, zeer  enkele van 2 . 

r  leemvry' lichtbont zand; 

glimmervry ; korrels van 0.5 en 

0.6 , 

Zeer  grof grint ; kwarts- en vuur-

steenkeien van ongeveer  50 . 

ook een aantal kleinere van 20 en 

5 ; weinig zand ertusschen. 

Fij n leemhoudend kwartszand; 

kleurlooze en witte korrels. 

Fyn leemhoudend kleurloos zand; 

meeste korrels 0.5 , zelden 1 

. Vry ' veel glimmerblaadjes. 

Fyn leemhoudend kleurloos zand 

met houtfragmenten; iets grover 

als vorige. Vri j  veel glimmerblaadjes. 

Fyn leemhondend, ruw korrelig , 

kleurloos zand. e korrels 0.5 

. en kleiner; soms 1 -

Weinig glimmer. 

Zeer  fijn,  zeer  leemhoudend kwarts-

poeder  ; nagenoeg tot klei wordend. 

Nog fijner  kwartspoeder, tot 0.05 

, met leem vermengd en sterk 

samenpakkend. Vr y veel glimmer-

blaadjes. 

Verveende plantenoverblyfselen, 

niets meer  te herkennen. 

Fyn kleurloos kwartszand met leem 

vermengd; gemiddelde korrelgroott e 

0.3 . 

Fyn, ruw, kleurloos zand met wei-

nig leem; korrels 0.5 , vry' 

veel van 1 . 

Geheel hetzelfde, maar  met veen 

vermengd. 

Fyn helder  gelykkorreli g zand; 

korrel s 0.1 . Vry ' veel glimmer. 

Alsvoren; korrels 0.2 . r 

glimmer. 

Al s voren; korrels 0.5 . Geheel 

glimmervry . 

Al s voren; korrels 0.6 tot 0.8 , 

vele van 0.2 en 0.3 . 

Nagenoeg kleurloos, zeer  weinig 

bont zand; volkomen leemvry'. Vele 

korrel s 0.5 en 1 , meeste 

korrel s van 0.3 . 

(Slot volgt.) 

EEN E . 

Naar aanleiding van het stukje „Ben coöperatieve tim-

merwinkel?"  in het No. van 24 Juni j.1. ontving ik twee 

brieven. e eene is van een getrouw lezer, die my' voor-

eerst opmerkzaam maakt op eene zinstorende drukfout ;*) 

en vervolgens meer wenscht toegelicht te zien, in hoever 

myne bewering omtrent de bekwaamheid in het handwerk 

van toepassimg is op de meerderheid der  werklieden van 

den macbinalen timmerwinkel . 

e tweede briet is van den steller  der  drie vragen zelf. 

y schryft my', dat, hoewel coöperatie niet in zyne bedoe-

ling lag, deze, mits goed aangepakt, zeker  een schoon iets 

zou zyn, hoewel voor  hem oogenschynlyk vooralsnog onuit-

voerbaar. 

Zyne bedoeling was voorloopig meer  bepaald: „Wer k van 

elders tot zich te trekken door  met de fabrieken in deng-

delykheid en goedkoopheid te wedyveren, en daardoor  blij -

vend werk te verschaffen aan timmerlieden, die nn 

dikwyl s lang zonder  werk zyn. y wil den stoom niet 

wegcyferen, noch ook zyne onmisbaarheid ontkennen, doch 

hem alleen laten werken waar  menschenkracht te kort 

schiet."  Ook hy' wenscht meer  licht te zien schynen over  de 

zaak. Eindely'k vraagt hy hoe het komt „da t men voor 

machinaal timmerwerk zulk jong hout gebruikt; na byv. 

een jaar  in gebruik te zyn, krimp t het tusschen de nerf 

gelegen hout in, en heeft men eeu ruw oppervlak, 't welk 

men vindt zoowel by' timmerwerk als by' geschaafd en ge-

ploegd hout, kraalschrooten architraven enz." 

e laatste vraag, van geheel technischen aard, is het 

gemakkely'kst te beantwoorden. e eigenaardigheden, door 

schryver  in het machinaal bewerkte hout opgemerkt, vinden 

haar  oorsprong namelijk geenszins in de machinale bewer-

king, maar  in de onvoldoende toebereiding van het hont. 

Verreweg het meerendeel van het buitenslands gezaagde 

hout „heeft nooit water  gezien". Zoowel de zagery'en als 

de timmerfabrieken in het Noorden halen veelal hun hout 

zoo uit het bosch onder  de zaag en de schaaf- en andere 

machines. t gevolg is, dat dit hout veel ineer  onderhevig 

is aan trekken, aan wormsteek en aan bederf dan het hier 

te lande gezaagde hout, dat vooraf maanden lang in het 

water  heeft gelegen. Over  dit onderwerp heeft de -

r  F. J. VAN N een uitvoerig en lezens-

waard opstel geschreven in de Ambachtsman, jaarg. V Nos. 

23—26, waarvan ik den zakelyken inhoud ook in my'n 

werk „Onze bouwmaterialen"  heb overgenomen. t ligt 

voor  de hand, dat zulk hout de bedoelde eigenaardigheden 

evenzeer  zal vertoonen, wanneer  het uit de hand, als wan-

neer  het machinaal bewerkt wordt en dat men het hier  te 

lande dan ook liefst niet verwerkt voor  timmerwerk, waar-

aan eenigszins hoogere eischen worden gesteld. 

(*) e bedoelde zinsnede op bladz. 413 2e kolom moet natuur-
lij k aldus luiden : n één opzicht onderscheidt de timmerfabriek 
zich ÏB  nlle andere met bet ambacht wedijverende takken van 
nijverheid: zij  verlaagt liet ambacht niet, want hare werklieden 
zouden onbruikb»a> zijn, zoo zij  het handwerk niet volkomen mees-
ter  waien. 

http://van.de
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Nu van voren af aan beginnende, weet ik myne bedoe-

ling niet beter  toe te lichten dan door  myn getrouwen 

lezer  uit te noodigen tot een bezoek aan eene wel inge-

richt e timmerfabriek , die van . VAN N te 's-Gra-

venhage b. v., daar  eens te tellen de werklieden, die aan de 

zaag-, schaaf-, steek-, boor- en andere machines staan en 

dit getal te vergelijken met dat van hen, die in de werk-

plaats aan de schaafbank werken. Als mijne herinnering 

mij  niet bedriegt, dan bedraagt het aantal der  laatste — 

de werkelijk e timmerlieden — wel het dubbel van dat der 

eerste. 

e timmerlieden nu hebben, ontheven van het ruwe 

werk, dat de machine voor  hen verricht , al hun zorg en 

aandacht te wijden aan bet inpassen, lnmen, opsluiten en 

afwerken van het werk, maar  dit niet alleen; steekwerk 

zooals cannelures, uitgehaalde kanten en profielen, meer  of 

minder  vrj j  ornament, voor  zoover  dat niet bepaald tot de taak 

van den beeldsnijder  behoort, in dit alles kan de machine niet 

voorzien en, doordien het bij  machinaal lijsten schaven niet op 

eene geleding of wat in het profiel aankomt, worden de 

lijstwerken uit den aard der  zaak rijke r  gemaakt, een rijk -

dom, die niet anders kan dan aanleiding geven tot ruimere 

toepassing der  vrij e versierselen. Zoo worden de timmer-

lieden, die de fabriek aankweekt, door  het altyd door  onder 

handen hebben vau fijn  en zuiver  werk, als van zelf mees-

ters van den eersten rang in hun ambacht. 

Wat nu den meer  licht vragenden vragensteller  betreft, 

diens nader  schrijven brengt mij  tot de slotsom, dat hy' niets 

anders wenscht, dan alle andere timmerbazen, namelijk een 

goed beklanten timmerwinkel met 's zomers en 's winters 

al t p door  werk, door  bestellingen niet enkel uit de plaats zelf, 

maar  ook van elders. Zeker  een mooie wensch! Op die 

manier  zullen wel meer  mannen van het vak aan het hoofd 

van een timmerwinkel willen staan! h — vrager 

houde het ran ten goede — zoo'n winkel moge niet slecht 

znn voor  den werkman, de baas vaart er  zelf zeker  het 

best bn. , zonder  meer, is niet wat men in den tegen-

woordigen tyd verstaat onder  „opkomen voor  de belangen 

van den handswerkman." 

Alles wat de machine timmert , kan ook uit de hand ge-

daan worden, maar  duurder. Wie goedkoop en soliede wil 

werken beginne dus met machines aan te schaffen, richte 

zich in op kunstmatig droog en krimpvr n maken van 

het hout, om kort te gaan, zorge in alles op de hoogte 

van znn tij d te zjjn en — meent hy het wezenhj'k, met het 

belang van den werkman op den voorgrond te stellen — 

dan opene hij  hem de gelegenheid om te deelen in de winst, 

die er  gemaakt wordt. Op welke wyze dit het best kan 

geschieden znllen anderen hem zeker  gaarne aantoonen. n 

ontbreekt de ervaring om in dat opzicht in bijzonderheden 

te treden. v - u - -

N VA N  EN . 

Om b.v. spitsen van bliksemafleiders te vergulden, is het 

volgende bad proefhoudend gebleken: 10 liter  water, 500 

gr . phosphorzure natron, 125 gr. zwavelig zure natron, 

60 gr. cyankalium, 3 gr. dukaten goud als goudchloride. 

n zulk een bad kan het goud onmiddellijk op het yze r 

worden neergeslagen, doch met het oog op de duurzaamheid 

verdient het aanbeveling het ijzer  eerst te verkoperen. 

(Centr. Ztg. f. Opt. & hech.) 

N N . 
Om gaten te boren in voorwerpen van gehard staal, is 

de harding van eene gewone boor  niet toereikend, doch 

moet zy aanmerkelijk verhoogd worden. t geschiedt door 

de roodgloeiende punt der  boor  in kwikzilver  te doopen, 

doch ook alleen maar  de punt; het overige wordt in water 

afgekoeld.  Notizbl.) 

N EN . 

B. te U. Ter bevordering eener regelmatige beweging bij 
het op- en neerlaten van den klap bij ophaal- of klapbruggen 
en ter verkrijging van evenwicht in alle standen bij die 
beweging, wordt gewoonlijk een paralellogram geconstrueerd, 
waarvan de benedenste hoekpunten zijn: het middenpunt 
van de as, waaraan de klap zich beweegt en het aangrij-
pingspunt van den hangketting aan den kettingbalk.  beide 
bovengelegen hoekpunten zijn: het middenpunt van de as, 
waarom de wip draait, en het aangrijpingspunt van den 
hangketting aan de wippriem. 

Het eerstgenoemde benedenste aspunt wordt bij voorkeur 
geplaatst in de bovenlijn van het dek op den klap, om bij 
de evenwichtsberekening te mogen aannemen, dat vrij  zuiver 
het halve gewicht van den klap tusschen den broekbalk en 
den kettingbalk wordt gedragen door de as. 

r  dagen zag ik eene andere wyze van ophangen 
van den klap, waarby de as aan deu klap rechthoekig was 
omhoog gezet en het ophangpunt ^ 12 . boven het dek 
was gelegen. Bij  het omhoog halen van den klap komt de 
12 . naar  boven opgezette as in horizontalen stand en 
het achtereind van deze klap wordt gelijktijdi g 12 cil. 
verder  van t gebracht. 

Naar  het mij  voorkwam, was by de beweging der  brug 
meer  kracht noodig dan by eene, waarby de eerstomschreven 
constructie is toegepast; de groote hoeveelheid ballasty'zer 
op de balans versterkt myne meening. 

 wil mij  echter  toeschijnen, dat men niet, willekeurig 
van de oude bekende constructie is afgeweken en niet zan-
der  doel meerdere kosten, voor  sterkere wip, ballasty'zer 
enz. heeft geofferd. 

Wie wil hieromtrent licht geven? 

Eene reden, waarom het draaipunt van den klap hooger 
wordt genomen dan de bovenkant van den vloer  kan wel 
aanwezig zyn. 

n kan rn voering, of soms voor  tydelyk gebruik, 
spoorstaven op den klap moeten aanbrengen. 

n kan meer  ruimt e weuschen voor  de ondereinden der 
leuningregels wanneer  de brug opstaat. 

Eenige gewenschte bijzondere constructie van de oogen 
der  draaibouten ot andere redenen kunnen mede daartoe 
aanleiding geven. 

Wat in het bedoelde geval de reden is, valt niet te gis-
sen, wanneer  men het werk niet heeft gezien. Van willekeur 
zal hier  wel geen sprake zyn. 

 komt my evenwel voor, dat de beweging der  brug 
daaronder  niet behoeft te lijden; natuurlij k wanneer  a l l e 

vereischten betreffende het paralellogram en de liggi" ? ^ e r 

zwaartepunten betreffende de draaipunten zyn in acht genomen. 
t zwaartepunt van den klap zal zich, by deze behande-

ling, een weinig verplaatsen, wat evenwel geene oorzaa 

tan znn, dat meer  last voor  de uiteinden der  wippriemen 

in rekening behoeft te worden gebracht, dus ook niet dat 

de wip sterker  behoeft te zyn of dat meer  ballast noodig is. 

P. J . . 

W. B. te . Bestaan er andere stoffen, minder 
kostbaar dan saai of wol, die geschikt zijn om voor vet- of 
smeerlappen gebruikt te worden? 

 hier bedoelde vetlappen moeten in gesmolten vaseline 
gelegd, daarna uitgewrongen, goed doortrokken zijn, zonder 
vet te laten afdruipen. 

 &  Co. te m verkoopen tot dit doel 
voor  f 0.80 per  dozyn lappen van eene soort*van grof 
gaas, die, naar  ik van iemand, die ze gebruikt had, vernam, 
zeer  goed voldoen. y. n. . 

. 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opaenomen. 

G 17 . 
Bo lsward. 11 uur . ü e bouwkundige . van deu Berg, iu het 

hotel Wiebes: liet bouwen van een fabrieksgebouw, »uim 700 . 
beslaande. 

Enschede. 12 uur . e lieer . g Az ., in iiel hotel de 
Graaf: het verbouwen vau ziju woonhuis in de t en het 
maken van eeu magazijn voor  gas- en waterleidiugartikelen. Aan. 
wijzin g op den dag der  aanbesteding, 's morgens 9 uur . 

l uur .  architect J . . Pfeiffer  in het 
h : üet bouwen eener  dubbele vill a voor 

rekening vun tten We lEd. Geb. heer  G. . Bosch aldaar. 
G 18 . 

's-Gravenhage. 12 uur . t ministerie van F i n a n c i ë n: het on-
derhouden eu herstellen vau het gebouw, waarin o m. gevestigd 
tij n de kantoren van de hypotheken en van het kadaster  aldaar, 
van den dag der  goedkeuring tot eu met 31 t 1896. 

's-Graveuhage. 2 uur . t ministeri e vau justitie : het bouwen 
van 15 ambtenaarswon>ugeu voor  het rijksopvoedingsgesticht te 
Avereest, begr. f 35.700. 

Nicuwer-Amstel. , gemeentebestuur: het verrichten vau de 
jaarlijksch e wit- , saus- en schoonmaakwerken der  openbare scholen 
in het Noordelij k deel dier  gemeente. 

G 19 . 
's-Gravenhage. 11 uur . t ministeri e vnu waterstaat, handel 

«n nijverheid : het afbreken eo opbouwen van een gedeelte kaaimuur 
langs de spoorweghaven te (Fijenoord) , met bijkomende 
'erken, begr. f 239.000. 

Poortugaal (Z . ) 12 uur. e bouwk. B. Bouman T z . te 
«loon, uamens mej. de wed. van Es, in de herberg bij  J . v. de 
Schee: het bouwen vau een woonhuis met. schuurtje, 

G 20 . 
Aalzum (Fr. ) 3 uur . t polderbestuur  van Oost- en Westdon-

fradeel, bij  N . : 1. verschillende vernieuwingen eu herstellingen 
polderwerken, in 2 perc, 2. het verven van polderwerken, in 

 perc. 

heurne en l (N. Br. ) 3 uur . t gemeentebestuur: het 
'ouwen van nieuwe schoollokalen en verbouwing der  bestaande 
Wnool in de kom der  gemeente. 

. 7.30 uur . t bouwen van twaalf burgerwoniugeu 
°P eeu terrein aan den Noorderdij k aldaar. 

, G 21 . 
. 1 uur . t miuisteri e vau waterstaat, handel 

*  nijverheid : het uitbreiden en veranderen, ten behoeve van de 
po«t- en telegraafdiensten, van het postgebouw te Vlaardingen: 
0 egr . f 9800. 

G 84 . 
Amsterdam. 1.30 uur . e directi e der . n Spoorweg 
tsch., in het centraal Personenstation, in het lokaal naast de 

"Wkame r 3e kl . (ing. vestibule) volgens bestek no. 567: het 
. « g en en uitbreiden van bet stationsgebouw te Borne. Begr. f7000. 

G 2ó . 

, ' * « 2 uur. e maatschappij  tot exploitatie van staats-
no ° ' W e B e n > aan het centraalbureau bij  de e , bestek 
ten h e t m a k e n v a n d e grondwerken, het uitbreiden ea wijzi -
|j  , a ° sporen en wissels en het uitvoeren van daarmede in ver-
i  a t «ande werken, ten behoeve van de uitbreidin g van het station 

m W . P. Begrooting f 169800. 

G 26 . 

. 12 uur. n café Bellevue: het doen van verfwerken 

het plaatsen van glas voor  het in aanbouw zijnde station Nijmegen. 

G 27 . 

. 11 uur. t ministeri e van waterstaat, handel en 
nijverheid , aan het gebouw van het prov. best.; bet herstellen der 
op 7 i 1893 door  aanvaring veroorzaakte schade aan het rem-
mingwerk van de draaibru g in deu g over  bet Noordzee-
kanaal te Velsen en aan deu noordoostelijkeu remstoel nabij  deze 
brug . Begrooting f 9400. 

G 28 . 

. 10.30 uur . t miuisteri e van waterstaat, 
handel en nijverheid , aun bet gebouw van het prov. bestuur: het 
vernieuwen van paalregels, aansluitende aan de benedenhoofden van 
de sluizen no. 10 en 11 der  Zui d Willemsvaart , prov. Naordbra-
bant. Begroot ing f 6000. 

. 12 uur . t ministeri e van waterstaat., handelen 
nijverheid , aan het gebouw van het piov. bestuur: bet maken vau 
twee ducdalven bij  de aanlegplaats aan oen verbindingsdam tus-
schen Amelaud en den Frieschen wal, bij , ter  vervanging 
van de door  ijsgang « e b r o k en rempalen. Begrooting f 400. 

. 12 uur . '  ministeri e van waterstaat, handelen 
nijverheid , aan het gebouw van het prov. bestuur: het uitvoeren 
vau buitengewone bestratingen op de u van n 
naar  Beetgum en van Sneek naar , in de prov. Friesland. 
Begrooting f 2850. 

. 11 U U r . t miuisteri e van waterstaat, handel en 
nijverheid , aau het gebouw vau het provinciaal bestuur: het maken 
van dri e ducdalven in de buitenhaven eu eeu aanlegsteiger  in de 
biuueuhaven van het kanaal door  Walcheren, te Veere, en het 
verlengen vau het remmingswerk voor  de veerpont aau de westzijde 
van het kanaal aldaar, beboorende tot de werken van bet kanaal 
door  Walcheren. Begr. f 10.550. 

G 8 A U G U S T U S. 
. 11 uur . t ministeri e vao waterstaat, handel eu 

nijverheid , aan het gebouw van het provinciaal bestuur: het, ver-
dubbelen van het aantal schuifopeniugeu in de bovenvloed.leuieu 
en de daarvoor  bestaande reservedeureu der  groote schutsluis en 
het verwisselen, herstellen enz. vau houten ebdeuren iu de Noord-
zeesluis te Ymuiden, beboorende tot de werken van het Noordzee-
kanaal. Begr. f 9180. 

G 4 A U G U S T U S. 
Arnhem. 12 uur . t ministeri e van waterstaat, handel eu 

nijverheid , aan het gebouw vau het provinciaal bestuur: het maken 
vau een nieuwe veerstoep naast de bestaande, aan deu linkeroever 
vau de rivie r  de k tc , tot het aanleggen bij  lage 
waterstanden, en het wijzigen vau e bestaaude veersioep met 
daarbi j  beboorende werkeu. Begr. f 1050. 

P VAN . 
Alkmaar . t verf», glas- en beliangwerk der  uitbreidin g van 

de strafgevangenis. e N. van ' t f te Amersfoort voor  f 887. 

Amsterdam. t verbouwen van een perceel aan den Binnenkant 
uo. 14. n Breukerman & s aldaar  voor  f 67^0. 

Amsterdam. t verhouwen van perceel no. 14 aan de e 
straat. e . de Zwar t aldaar  voor  f l ü . 0 0 0, gegund. 

Amsterdam. t maken van eeu winkelhui s in de t 
no. 101. e E . . e aldaar  voor  f 21.500. 

Amsterdam. . t doen van eenige herstellingen en vernieu-
wingen, benevens bet tot 31 . 1893 onderhouden van de gebouwen 
en inrichtingen , beboorende tot 's , Gescbutwerf en . 

e . J . van k te Sliedrecht voor  f 9301). 2. het 
verrichten van schilder-, pleister- eu witwerken aan de gebouwen 
en inrichtinge n op 's s werf. e A . de Neef te u 
voor  f 680. 3. het teren vau alle loopbruggen, meerstoeleu, steigers, 
remmingen, bel dak van de Geschutloods op 's s werf eu 

n en van de geheele buiten oppervlakte der  houten barak, 
staande op de Gesohutwerf aldaar. e . J . van k 
voor  f 1100. 4. het vernieuwen van twee meerstoeleu in het 

, het herstellen van de remming bij  de coupure eu aan 
de noordzijde Jvan 's s werf, bet vernieuweu van eeu gedeelte 
der houten beschoeiing van de Gescbutwerf en de herstelling van 
een gedeelte van het ijzeren hekwerk langs de achterzijde van de 

. e J . Faas aldaar  voor  f 4787. 5. het vernieuwen 
van een gedeelte der  dakbedekkingen vau de pantserinrichtiugeu 
en van het ijzermagaziju op 's s werf met verzinkt ijzeren 
gegolfde platen. e Wolbers & s te Amersfoort voor 
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f 8256. 6. het maken van een steenen gebouwtje voor 2 privaten 
en tot berging van brandstoffen en petroleum bij  bet projectieleu-
magazijn in polder . e J . Poot aldaar  voor f 1688. Voor 
de 6 perceelen tezamen. e . J . van k voor f 30.200. 

Amsterdam. t bouwen van twee openbare lagere scholen der 
l e eu 2e klasse, op een terrein bij  de Frederik t bij 
de l e o de Grootstraat. e J . van der p te 's e 
voor f 66 993. 

A r n h e m , a. t maken van een geoouw voor  ketels, exhausters, 
glockenwaschers, pelausen en electrische verl ichting ; b. bet maken 
maken van een stoomschoorsteen met horizontale rookkanalen; e. 

het maken van een slcot eu het ophoogen van het terreiu voor 
deze werken oestemd, alles ten dienste der  gemeente-gasfabriek, 

e de Nederl. j  te Gouda voor f 82.445. 
Assen. Perceel 1. he! bouwen van eeue groote beneden achterzaal 

met keuken en kleedkamer. e E . Ubels voor f 3228. Perceel 
2. het verf- en glaswerf. e G . . G Voofd voor f 117. 

. t volbouwen van den toren en het veiriuhteu tan 
eenisrfi herstellingen aan de bestaande kerk a ld»a r, onder  beheer 
van het . . parochiaal kerkbestuur. e G . J . Averdij x te 
YVijh e voor f 15.514. 

llougeu. t bouwen van een ziekenhuis. e Adr . s 
aldaar  voor f 3350, gegund 

. t bouwen eener . . kerk met toren sacristie, 
pastorie enz. le g bij  Amsterdam. e C. s te 

k veer  voor f 41.700, gegund. 
. t doen van herstellingen en verwerken aan 6 school-

gebouwen en 4 ouderwtjzerswoningen met inbegrip v i m bet witten 
en schoonmaken in 19 perceelen. : P. ten e aldaar, 
3 perceelen, voor f 131.70; . van Olst le Wijhe , 9 perceelen, 
voor f 271.60; . Westenberg te Veesen, 2 perceelen, voor f 18.90; 
J . J . van Ar k aldaar, 5 perceelen, voor f 38.99. 

. t verbouwen van een huis aldaar. e 
O. de r aldaar  voor '  2&80, gegund. 

J o n r e. tl>t uitreken en werler  opbouwen van walumren op paal-
fundeering te Joure. Gegund aan S. a en P. Jongbloed 
aldaar  voor f 3079. 

. t maken van afscheidingen in de schoii-u te-
- en . e n te Tiel voor  f220 en ' th'j, 

.11 if i<l i n . tiet vernieuwen van een paar  bovensluisdeuren en het 
uitvoeren vau verschillende herstellingen en vernieuwingen aan de 
Groote Zeesluis. e W . r ie Amsterdam voor f 2993, 

Ouderkerk a/d . t reconsirueeren van den wind schep! 
radmolen van den polder  Groot t tot een vijzeimolen. 

e W. l te t voor f 10.800. 

Utrecht . t leveren van inundatiematerieel. e A . E. de 

t J r . aldaar  voor f 1116. 

U t r e c h t . t leveren van meubelen, magazijns en verdere be. 
noodig.iheden in verdedigingswerken van de Nieuwe e 
Waterlinie . n voor: perceel 1, B. Schilt e en Zonen te 
Uselstein voor f 1100; perceel 2, F . Veruimmeu aldaar  voor f 1387. 
perc. 3, W. A . t aldaar  voor f 1262.25; perc. 4, B J . ran 
Baaren aldaar  voor f 694. 

V a r s s e u l d. t bonwen van een landbouwerswoning. n 
vooi: Perceel 1. . B. Goidewijk te o voor f 219. 
Perceel 2. Timaierwerk . A . s aldaar  voor f 151.55. Perceel 
8. Fikenhout. A . Ubbink te Bredevoort voor f 179.90. Perceel 4. 

. E. f voor f 214. Perceel 5 en 6. Greenen en 
vurenhout. . 1. Aberin k te Aalten voor f 197. Perceel 7. Smid»-
werk. C. Venderbosck voor f 39.24. Perceel 8. Glus- en verfwerk. 
J . W . ö c h i e v en voor f 57. a 1—8. J . W . Schuurman aldaar 
voor f 1117. Gegund aan de laagste inschrijver s in perceelen. 

Z l e r i k i e e . 1. t maken van een basaltglooiing langs den 
t en van glooiing van e bloksteen op eenige 

hoofden, een en ander  aan het Noorderstrand van het Waterschap 
Schouwen, volgens bestek no. 176, in 2 perceelen. n voor: 
Perceel 1. Basaltglooiing. P. Vin k te Noordgouwe voor f 1130, 
gegund. Perceel 2. Glooi ing vau e bloksteen. e 
P. Beznijen te e voor f 1969, gegund. 2. het leggen 
vau eeu iuiker  door <*en k van den polder St. Jacob 
Nieuw land bij  Brouwershaven. u J . van der  Valk le Zierikzee 
eu . , beiden voor f 525: na lotin g tusschen die beide 
is het werk toegewezen aan S. . 

E N. 

p.  * ZOON. 
Spiege l- en , 

Cathcdraal-. , Geribd-, 

 Geruit-, Gegroefd-, Carri-, 

W . 

, , BBOE  en -

C *  A S . 

Geslepen en andere N en 

. 

GEBOGEN S en . 

- en P a t r i j s p o o r t g l a z e n. 

(25) . 

. . 

EEN T 
flinke burgerstand, 30 jaren oud, door  on-
dervinding bekwaam , 
tevens goed geleerd, 

zoekt plaatsing , 
liefst in een flink  dorp. Ook niet onge-
negen als hoofd op te treden by eene 
Weduwe of zoo mogelyk in een -

. 
Blieven franco, lett. E S, aan F. 

, Boek., 's BOSCH. 

N 
volgens b e s t a a nd of op tegeven 
p ro f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

. W.  & Co. 
te  (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courant op 

aanvraag gratis. (12) 

F 
1.1.11*1. 

F 
met G lang 50 . 

Stoombooten-, Bagger-en 
8poorwegmateriaal. 

Zware en lichte S m e ê w e r h. 
, 

N EN , 
met c e r t i f i c a a t van s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

E N 
VAN 

/.
te Andernach a/d , 

leveren sedert 1851: (8) 

la Andernachsch e Tras 
en Trassteen , 

op strengste keur  verder: 

- of ; -
N beste en goedkoop-

ste N voor  Tuinen, Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

Carbolineum 
uit de Chemische Fabriek van 

(in vaten van  100 en 200 kilo 

en in blikken van 30 kilo.) 

is s teeds v o o r r a d i g bg en wor 

sedert jaren voor de landsgebouwen, 

de genie, vele gemeenten en particulieren 

geleverd, door (2*) 

. , 
n a r lil 330, 1 ' 

J A P A N L A K V E R F , 
beter  tegen de b u i t e n l u c h t bestand 
als vernis of olieverven. 

N &  Co., 
(7) . 

F van 

J, VAN T & ZOON te . 

beschreven door 

J. A. VAN , 
heeraar aan de.  School 

te

Prijs : Compleet ingenaaid f 18.-
., „  gehouden - 21.50 

,

Uitmuntend fabrikaat en hilljjik p prijs . (29) 

S T O O M C L A S S L I J P E R I J 
en FABftlE  voorliet oriiameiiteereii van -^*^J&c(^^ 

3*1 

V -

SPIEGELGLAS . 

N A A

(01) 

*5 

- en 

in wit en zwart . 

. Billijks t adres. 

Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt. 

N 

Opgericht 

. 

All e soorten van 

Z A G E N 
en 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Special i te it 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

.
te n ) 

Gevestigd in 1822. (55) 

Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

»elke wfl U gratis en franco toezenden 

DE LINT & , ROTTERDAM. 
 39

n van - en . 
(59) Vraag dessins enz. 

Stoom J a l o u s i ën Fabtiek 
VOO

E . (21) 

S. , 
A BH

E 

, 

raiWIl  ZANDSTEEN, 
volkomen geluk aan Na tuurs teen en 

uitsluitend door  steenhouwers bewerkt. 

n voorraad: 

, NEUTEN, -

TEN , , GOOTSTEENEN, 

, BA , 

N voor  scheidingen en hekwerk, 

, enz. 

Fabriek en : -

. (62; 

N 

U 
. 

Opgericht 

1804. 

t haar  beproefd en voortreffelij k 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin-
dend, onder  garantie van de grootste 
bindkraoht , gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijk s meer  dan 450.000 
vaten. 

voor  de Z u i d e 1 ij  k e Provinciën: 

Wed, A. E & van , 
. 

Voor de Noorde l i j k e Provinciën: 

DE BEER & LEHREN, 
, (<i0) 

N in 

A. -

T 131, , 

N , 
 steeds . 1 

C LA S ASSURANTIE . 
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GREVE 
18 

18 

Firma. O. , Utrecht. 
T . fijner , witter  en beter 

kleur  houdend dan eenig ander; 
bekroond door  den Neder!. Schildersboiid, 

Tentoonstelling van e Schilderkunst, 
Arnhem 1881; attesten van ervaren schilders 
uit alle oorden van ons land en daarbuiten, wor-
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van , ( ïe ineente-
Architecten en andere Autoriteite n in hunne 

_ _ _ . _ . . bestekken voorgeschreven: 

wordt, tot waarborg van echtheid, zuiverheid 
en goed gewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa-

W * V J U  brieksmerk, welke allen wettigzijn gedeponeerd; 
wordt steeds op de strengste keur  geleverd, des-

verlangd met certificaat van oorsprong. 
n leze de waardeerende artikels over  dit t in het „N . v. d. " 

dd. 31 Jan. 1887; in de - en "  dd. 1 i 1887; in de 
' dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de „Schilder "  dd. 1 i 1889 ; in de 

„Opmerker "  dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in de „Ambachtsman"  dd. 8 
Febr. 1890, en in het „Bouwkund i g Weekblad"  dd. 5 . 1891. (27) 

 bij  en

VERFWAREN , 
, Vernissen, 

„X>J E

voor - en , 

, , 

en alle aanverwante artikelen. 

Gr.  Co., 
T 132, (5) 

: . 

T 
, , / O S S OA Sr Co." 

voor  Nederland en n 

A. E. , 
Adres: , Nieuwehaven No. 118. 

„ , A. E. ,
Simonzstraat 74. (18) 

Chemisc h bereid e 

. 
e F is geheel gereed 

voor het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zn is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne 

verkrijgbaar . 

 ,,  A A l , 
(11) k (Z.-l l . 

J . M. DEN BOER, 

te Vlaardingen. 
t tot

r  de uitgebreidheid der  kun-
nen groote hoeveelheden in korten 
tijd geleverd worden. 

JA N H A M E R <&, Co., 
 bij  de Utrechlsche straat, 

. 

s P A T E N T 

en

Iedere ventilator is van het be-

kende handelsmerk en ome firma-

naam voorzien, zoodat geen fabri-

kaat zonder deze merken uit onze 

handen komt. 

:  1883. 

: : 

Het Portland-Cementwer k Heidelber g 
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l . 

Vooral om de niet onbelangrijke voordeelen, die, zooals 

Schaal1%0.
 r e e d s gemeld is, het epicycloïdaaltakel bü wei-

boringen biedt, laten wij  eene meer  duidelijk e 

beschrijving van dat takel volgen. 

n lig. 18 is het takel in zijn geheel aange-

geven, terwnl in lig. 19 de samenstellende deelen 

in verschillende standen zijn afgebeeld. 

t wiel  is uit één stuk gegoten; over de 

kleinere schijf van dat wiel is de ketting ge-

slagen, waaraan de last hangt. Van de rechterzijde 

gezien vertoont het wiel zich volgens a; in het uit-

gediept gedeelte kan het rad  geplaatst worden. 

 tandrad  van de rechterzijde gezien, 

vertoont zich als in 11" is aangegeven; op het 

volgens  in het gezicht komend vlak is eene 

cirkelvormige, met twee richels verlengde verdik-

king aangebracht, waaromheen de beugel / / / k an 

geplaatst worden. 

n deze bengel de verdikkin g op het rad / / 

omsluit, wordt dit rad belet rond te draaien, doch daarentegen 

is de inrichtin g van den beugel zoodanig, dat zoowel zij' 

waarlsche als op- en neergaande beweging van het rad 

mogelijk is. 

n verticalen zin kunnen beugel en rad te tarnen op- en 

neer  bewegen, doordien de beugel niet de uitkeping aan 

zijn boveneind over een lip aan het gestel des takels, en 

met het van een langwerpig oog voorziene ondereind over 

een bout dóór dat gestel glijden kan. 

Over het nokwiel  loopt de ketting zonder  eind met 

behulp waarvan de inrichtin g in werking wordt gestold; 

in a is het nokwiel van de linkerzijd e gezien. 

e nok, aan de linkerzijde, vast op het wiel zittende 

is cirkelvormig , doch excentrisch geplaatst; de lengte van 

de nok is geluk aan ruim de dikte van het rad / / , ver-

meerderd inet de daarop aanwezige verdikking . 

Plaatst men het rad / / in / en den beugel  op het 

rad / / , zoodanig, dat de vlakken, die thans volgens

 en  zichtbaar  zijn, in het gezicht blijven, en daarop 
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het nokwiel  zoodanig dat de zijde, in  zichtbaar, 

onder  komt en dus de nok tot in het rad  «luit , dan 

zijn de werkende deelen van het takel in elkander gezet. 

Een aanzicht van de in elkander  geplaatste werktuig-

deelen is in V voorgesteld, waarbij  duidelijkheidshalve van 

het nokwiel  het wiel zelf weggedacht en alzoo alleen 

de excentrisch doorboorde nok zichtbaar  is. 

Om zich duidelijk de werking van het takel voor  te 

stellen, denke men zich de werking, die door  eene draaiende 

excentriekschijf wordt teweeggebracht op een andere sch\jf 

die daaromheen is gelegd. Wordt  de buitenste schijf do<>r 

niets in hare bewegingen belemmerd, dan zal de draaiende 

excentriekschnf de buitenschijf mede doen draaien en wel 

zoodanig, dat ieder  punt van de huitenschijf een cirkel om 

de as beschrijft. Wordt echter  het mededraaien van de 

buitenschijf belet doordien men daarop een richel plaatst, 

waaromheen een beugel, op de wyze als by het epicycloïdaal-

takel, dan is, bij  de draaiing van de excentriekschyf, elk 

punt van de buitenschyf genoodzaakt een cirkeltj e te be-

schrijven met de excentriciteit tot straal. 

e draaiende beweging, die de excentriekschyt aan ieder 

punt van de buitenschyf mededeelt, wordt alsdan door  de 

beugelbeweging ontbonden in een verticaal op- en neergaande, 

eene horizontaai, heen- en weergaande, en eene draaiende 

beweging om eene denkbeeldige as, met een straal, gelijk 

aan de excentriciteit. 

r  nu het rad  één tand meer heeft dan het rad 17, 

zal, wanneer  het nokwiel  eene geheele omwenteling heeft 

volbracht, het rad  zich over  den afstand van slecht ééne 

tanddikte ten opzichte van het rad  verplaatst hebben. 

t de takelinrichtin g uit zich zelt geremd is, als het 

nokwiel niet wordt bewogen, is gemakkelyk in te zien. e 

last toch kan het rad  niet doen draaien, omdat de 

beugel  dit belet, en de geheele excentriekinrichting kan 

door  den last niet in werking gezet worden, omdat de weer-

standen, die de last zou moeten overwinnen, om de tegen-

overgestelde beweging te veroorzaken, die de kracht doet 

ontstaan, te groot worden. 

Ter verduidelijkin g denke men slechts aan de excentriek, 

die by' een stoommachine de beweging der  stoomschuif regelt; 

iedereen begrijpt , dat men, door  de stoomschuif byv. met 

de hand op en neer  te bewegen, geene draaiende beweging 

van de excentriek zou kuunen veroorzaken. s by 

het epicycloïdaaltakel. 

Binnen zekere grenzen kan men het vermogen van het 

werktui g vergrooten, door  de excentrieknok tot buiten 

het gestel van het takel te verlengen en het nokwiel buiten 

het takelgestel aan te brengen. n is dan voor  dit wiel 

niet aan afmetingen der  overige deelen van hetwerktuig 

gebonden. 

Ten slotte zy' hier  nog opgemerkt, dat het hy'weiboringen 

kan voorkomen, dat men op grootere steenen stuit, welke door 

de beitelvormige boor, volgens flg. 15, niet verbryzeld 

kunnen worden. Alsdan is het gebruik van dynamiet nood-

zakelijk, wil men ten minste den arbeid voortzetten en hem 

niet als vruchteloos beschouwen. 
P. A .  E . . 

. 

Uit het ons dezer  dagen toegezonden verslag over  den 

toestand van de Ambachtsschool te n over  1892/3 

blykt , dat een nieuw gebouw is voltooid en in gebruik genomen 

k zij  de flinke medewerking van geheel het personeel 

konden, niettegenstaande de onvermy'dely'ke storing door 

den bouw veroorzaakt, de lessen geregeld worden gegeven. 

r  de verandering, die de school onderging, is zy' eene 

volledige inrichtin g van onderwys geworden, waarin ook 

het verwen en schilderen als leervak is opgenomen. Of 

eene opleiding aan de Ambachtsschool ook voor  den a.s. 

schilder  noodig is, zal wel door  niemand worden betwijfeld. 

t gemis van voldoende fondsen was oorzaak, dat het 

opnemen van het genoemde ambacht zóo lang moest worden 

uitgesteld, totdat cok de e g een begin had 

gemaakt om het ambachtsschool-onderwijs financieel te steunen. 

e nu geëindigde driejarig e cursus is door  26 jongens 

doorloopen. Aan 17 werd het volledig getuigschrift uitge-

reikt , terwij l 7 alleen voor  het diploma der  Ambachtsschool 

voldoende waren gevorderd. Van deze 17 zyn 11 timmer-

lieden, 2 meubelmakers en 4 smeden. n tegenwoordigheid 

van de besturen van Gewest en Gemeente, eenige leden der 

vereeniging, het onderwy'zend personeel en al de leerlingen 

had de plechtige uitreikin g der  diploma's door  den voor-

zitter  plaats. 

Biniientyds verlieten 7 leerlingen om verschillende redenen 

de school. Van de oud-leerlingen kwamen goede berichten. 

Enkelen, die voor  éen of twee jaren naar  elders waren 

vertrokken, nadat ze hun eervol ontslag van de Ambachts-

school hadden ontvangen, berichtten, dat ze reeds het volle 

dagloon ontvingen; sommigen werden ook tot hoogere be-

trekkingen beroepen. 

Vele oud-leerlingen hebben ook weder  dezen winter  van 

het voortgezet vakteekenonderwy's, dat door  Jhr . . . O. 

Engelen wordt verstrekt, geprofiteerd. 

e cursus, waarvan genoemd onderwys eene afdeeling 

uitmaakt, telde het nu afgeloopen winterhalfjaar  niet minder 

dan 107 leerlingen. By de afdeeling meisjes waren 27 toe-

gelaten. Jammer, dat zoovelen moesten worden teleurgesteld, 

amdat het getal aanvragen het plaatsental verre overschreed. 

Onder  de leerlingen waren 15 miliciens. e -

mandant van het garnizoen had de welwillendheid hun dienst 

zoo te doen regelen, dat ze geene enkele les behoefden te 

verzuimen. 

e leeftyd der  deelnemers bewoog zich tusschen de 17 

en 34 jaren. 

e heer  Engelen bewy'st door  het bestendigen van dezen 

cursus zyn vroegeren stad- en gewestgenooten een grooten 

dienst en wy' stellen gaarne de zalen onzer  school voor  zü11 

edel streven beschikbaar. 

Voor  den nieuwen cursus hebben zich 52 leerlingen aan-

gegeven. n komen 25 van buiten de gemeente -

den. 25 Jongens moesten zich aan het toelatingsexamen 

onderwerpen. t aantal voor  het smeden bestemde leer-

lingen was echter  ook na dit examen te groot. t Bestuur 

besloot nu om allen, die zich voor  het smeden hadden aan-
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gemeld, aan een vergelijkend onderzoek te doen deelnemen. 

45 jongens werden als nienwe leerlingen aangenomen. 

j  zyn 29 voor  het timmeren, 9 voor  het smeden, 1 

voor  het meubelmaken en 6 voor  het schilderen bestemd. 

n Apri l 1893 werd de school bezocht door  101 leer-

lingen, waarvan 52 voor  het timmeren, 10 voor  het meu-

belmaken, 32 voor  het smeden, 6 voor  het schilderen zyn 

bestemd, terwyl éen het theoretisch onderwys voor  het lood-

gieten en zinkbewerken ontvangt. 49 komen van buiten 

de gemeente . 

Van de nieuwe leerlingen waren er: 

9 van 12 jaren 

16 „  13 , 

U ,

5 * 15 „ 

1 . 17 „ 

e onders der  leerlingen kunnen als volgt worden ver-

deeld : 

Ambachtslieden 49 

Winkelier s en n 10 

Ambtenaren en Onderwy'zers 23 

Zonder  beroep, overleden of de moeder  weduwe. 19 

Gedrag en yver  waren ook weder  dit jaar  bevredigend. 

e toestand aan de l was in vergelijking 

van vorige jaren tamelijk goed. 

e leerlingen hebben dit jaar  voor  de uitbreidin g der 

school zooveel gewerkt als door  het leerplan als 't ware 

werd aangewezen. Bestellingen van buiten werden niet aan-

genomen, zoodat het belang van den leerling niet ten bate 

van derden werd geschaad. 

t de verloting ging het weder  als in vorige jaren. 

s vóór het einde van den cursus waren alle 1200 

loten verkocht. 

Gelyk iu vroegere jaren werd de tentoonstelling van 

werkstukken en teekeningen, door  de jongens vervaardigd, 

door  een bijzonder  talry k publiek bezocht. 

t getal der  leden der  vereeniging daalde van 139 tot 

129. s die daling voor  het grootste deel toe te schry'ven 

aan natuurlijk e oorzaken, het ontvallen door  den dood van 

enkelen, het vertrek van anderen, geconstateerd moet intus-

schen worden, dat ook verlies werd geleden, omdat sommigen 

meenen, dat, nu de g ter  hulpe is gekomen, bij -

dragen van particulieren gemist kunnen worden. e steun 

van ry'kswege is echter  slechts eene by'drage, by' lange na 

niet voldoende om zelfs met de subsidie van gewest en 

gemeente in de steeds stijgende eischen van het onderwy's 

te voorzien. 

G VA N  VOO
. 

(Vrij  naar Uliland's  Constr.) 

t volgende is ontleend aan eene redevoering, verleden 

jaar  zomer gehouden door  dr. . JONES in eene gecombi-

neerde yergadering van de „  Gesellschaft für  angewandte 

Chemie"  en den „Chemiker  Verein"  te . 

t statistieken van den l Ueberwachungs-

verein voor  zich, begon hy te vermelden, dat van 27600 

in werking zynde stoomketels, slechts 5480, dat is nog 

niet ' / 6 , voorzien waren van middelen of inrichtingen om 

de vorming van ketelsteen tegen te gaan. e oorzaak daar-

van zocht hy' voor  een deel in zekere gemakzucht bij  de 

eigenaars van ketels. Voor  een ander  deel meende hij  het 

daaraan te moeten toeschry'ven, dat op de nadeelen. die ont-

staan door  aangroeiïng van den ketel, even weinig acht 

wordt geslagen, als op de voordeden, die door  doelmatige 

reiniging van het voedingswater  kunnen worden bereikt. 

Toch zou men zeggen, dat zy' een ieder, die met ketels 

omgaat, als van zelf moeten opvallen. s ketels, die 

gevoed worden met ongezuiverd water, waaruit zich licht 

ketelsteen afzet, moeten dikwyl s buiten gebruik gesteld 

worden om den ketelsteen te doen vervvyderen. t de ketels 

van het uithakken veel te lyden hebben en er  niet beter 

op worden, is genoeg bekend. Buitendien komen by' de 

onkosten, die hieruit voortvloeien, nog die van een grooter 

kolenverbruik , dat werkelyk zoo heel min niet te schatteu is. 

e ingenieur  deelde hieromtrent mede, dat in 

eene fabriek, waar  men inrichtingen getroffen had tot zui-

vering van het voedingswater, men met 7 ketels in staat 

was hetzelfde te doen, als vroeger, toen men nog ongezui-

verd water  gebruikte, met 10. t dit tot braudstofbe-

sparing leidde is licht te begrijpen. t geringere ver-

dampingsvermogen, dat na de vorming van ketelsteen 

intreedt, geeft gewoonly'k aanleiding tot geforceerd stoken, 

waardoor  natuurly' k de ketelwand overmatig verhit en dus 

vry' sterk aangetast wordt, wat op zijne duurzaamheid nu 

juist geen goeden invloed heeft en bovendien 't gevaar  van 

explosie zeer  doet toenemen. Een andere reden nog, waarom 

het bovengenoemde voorbehoedmiddel niet zoo snel ingang 

vindt, ligt wel in de zeer  groote moeielykheid om iu elk 

gegeven geval, alle bijkomende omstandigheden van te voren 

zoo juist te beoordeelen, dat de te treffen voorzorgsmaat-

regelen, later  blijken goed te voldoen. 

Elk geval moet op zich zelf bestudeerd worden ; het gaat 

niet aan, alle naar  hetzelfde voorbeeld te behandelen, zon-

der dit naar  plaatselijke gegevens, soms vry' ingrypend te 

wijzigen. 

Wat nu de  betreft, die het water  in gewone 

gevallen verontreinigen, d. w. z. voor  gebruik in stoomketels 

meer  of minder  ongeschikt maken, zyn er  voornamelijk twee 

groepen te onderscheiden. 

. Stoffen, die in 't water  'zweven, dus eenvoudig mechanisch 

meegevoerd worden. 

. Stoffen, die zelf of in verbinding met andere in 't water 

opgelost voorkomen. 

n 't le geval, waar  men meestal met slib enz. te doen 

heeft, kan veelal reeds eene doelmatige zuivering' verkregen 

worden door  filtrati e over  kiezelgruis, ruw of iets dergelyks. 

n 't 2e geval steunt de zuivering op scheikundige pro-

cessen.  is dus zaak daarbij  dc voorlichting van een 

ervaren technoloog in te roepen. Scheikundig onderzoek van 

't te gebruiken voedingswater  is altyd noodig; het diende altyd 

verricht te worden, doch het wordt of uit gemakzucht of 
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nit gebrek aan doorzicht gewoonlijk maar  nagelaten, terwij l 
toch zonder  chemische analyses — ook niet langs allerlei 
omwegen — volkomen betrouwbare gegevens op dit pnnt 
niet te verkrijgen zyn. n kost al dat scharrelen 
en probeeren gewoonlijk nog meer  geld, dan een onderzoek 
in 't . 

Volgens dr. J O N E S heeft men by de zuivering hoofdza-
kelij k te letten op 3 groepen van zouten. 

1. Carbonaten van Calcium en m 

2. Sulfaten 
3. Chloriden „  „ e n Natrium. 

e Carbonaten, die onder  werking van vry koolzuur, dat 
het water  bevat, daarin oplosbaar  waren, scheiden zich als 
een modderig bezinksel af, zoodra door  het koken, dat 
koolzuur  uitgedreven is t sulfaat van calcium (gips), 
dat maar  weinig oplosbaar  is, scheidt zich na eenigen tyd 
door  't langdurig koken eveneens af, daar  by constanten toevoer 
vnn dit zout bevattent water  en gelijktijdige n afvoer 
van zuiver  water  (in den vorm van stooml, de oplossing 
van zeer  verdund tot geconcentreerd overgaat. 

e afscheiding gaat echter  niet plotseling zooals bij  de 
carbonaten, — ook niet als een modderig bezinksel — 
maar slechts langzamerhand in den vorm van kristalkorsten, 
die zich bij  voorkeur  afzetten op de meest verhitte deelen 
van den ketel, om daar, met den siykachtigen neerslag 
der cavbonaten, ketelsteen te vormen. 

e magnesium-zouten, evenals de chloriden, blijven in 
oplossing. 

Wat kan nu vaa te voren gedaan worden om dat ontstaan 
van ketelsteen tegen te gaan? 

r  toevoeging van chloorbarium onttrekt men aan de 
sulfaten het zwavelzuur, of wel. men slaat door  middel van 
soda (ook bijtende natron] er  de kalk uit neer. 

Om de chloriden (die opgelost blijven) kwn't te raken, 
bestaat er  geen practischer  middel dan een menigvuldig 
laten afloopen van den ketel. 

t men nu eenmaal liet voedingswater  onderzocht en 
daaruit bepaald, welke stoifen toegevoegd moeten worden 
om 't water  te zuiveren, dan komt het er  op aan, dit zoo 
eenvoudig en goerlkoop mogelijk te doen. 

All e daartoe in practyk gebrachte manieren laten zich 
in 2 soorten verdeelen. 

a. n scheikundige processen, die men in den ketel zelf 
doet plaats grijpen 

b. n processen, die zich in bepaald daarvoor  ingerichte 
toestellen ontwikkelen, vóór 't water  in den ketel komt. 

Van beide soorten kent men bevredigende uitkomsten, 
doch men kan dadelijk wel zeggen, dat manier  a heel wat 
goedkooper  is dan b, waar  echter  weer  tegenover  staat, 
dat zö nooit met volledig succes kan toegepast worden. 

s zij  bestaat slechts daarin, dat men bij  't water 
in den ketel eene zekere hoeveelheid soda of chloorbarium 
voegt, waardoor  't calciumsulfaat (gips) ontleed wordt. t 
slikbezinksel, dat op deze wijze ontstaat, moet dan, 't zy 
door  het laten afloopen van het water, 't zy door  den eenen of 
anderen daarvoor  ingerichten toestel uit den ketel verwyderd 
worden. 

Tegenwoordig komt men echter  van deze manier  van 
werken meer  er. meer  terug, en streeft er  naar, slechts 
van te voren gezuiverd wafel in den ketel te brengen.. 

Ook daarby is gewoonlijk het toevoegen van chloorbarinm 
of soda voldoende. Tenminste, waar  men by 3800 ketels 
goede resultaten had, bleek het by een kleine 150 later 
nog noodig, bizondere apparaten aan te brengen om de slib-
achtige stoffen uit den ketel te krygen. 

Bovengenoemde apparaten, — die reeds in verschillende 
soorten zyn geconstrueerd — hier  te behandelen, gaat niet 

aan. r  ligt het op onzen weg de meest gebruikelijk e 
chemicaliën, die de ketelsteenvormers neerslaan, te bespreken. 

Zoo zouden in aanmerking kunnen komen: 
1.  stoffen. h deze zyn duur  en 

niet zoo werkzaam als soda. n hebben zy de 
eigenschap van het water  te doen schuimen, wat met 
't oog op 't peilglas nu juist niet wenschely'k is. 

2. Bijtende kalk en bariumchloride. By het gebruik van 
dit middel wordt by eene bepaalde hoeveelheid water, onder 
aanhoudend omroeren, zoolang kalkmelk gevoegd, tot de 
oplossing curcuma-papier  bruin of lakmoespapier  blauw be-
gint te kleuren. e toevoeging dient om het koolzuur 
van 't water  te binden, waarna dan de opgeloste carbonaten 
âls CaCo3 enz.) van zelf neerslaan. a wordt er  de 

vereischte hoeveelheid chloorbarium 1 uit de analyse van het 
water  bekend) bijgedaan en de geheele oplossing dan aan de 
kook gebracht, altyd nog onder  gedurig omroeren. 

e methode kan wel voldoen, doch heeft twee nadeelen. 
Ten eerste ontstaan er  in 't water  oplosbare chloriden 

in zeer  groote hoeveelheid, wat voor  de ketelwanden ge-
vaarlij k wordt, daar  zij  het ijzer  aantasten. Een dikwyls 
herhaald af 1 lazen van den ketel kan dit dan slechts 
voorkomen. 

Een ander  nadeel is dit. t is mogelijk, dat op deze 
wijze van de gebruikte kalkmelk, overtollige hoeveelheden 
m den ketel komen, die daar  een zeer  moeilyk oplosbaren 
ketelsteen vormen. 

X tracht dit euvel weg te nemen door  toevoer 
van verzadigd kalkwater  (met constant gehalte dus) in plaats 
van kalkmelk, die elk oogenblik in kalkgehalte verschilt. 

Veel wordt daarmee gewonnen, doch nog niet alles. 

3. Toevoeging van  (Patent G & 

. 

t bewerkt het neerslaan van kalk. 
e berichten over  dit middel luiden gunstig, docli het 

blijf t de vraag of het ook deugdelijk zal bljjke n by een 
groot gipsgehalte van het voedingswater. 

4.  natron = Soda wordt óf alleen, óf met 

bytende kali of natron gebruikt. 
- en magnesiazonten worden bjjn a direct geheel neer-

geslagen, en daar  soda deu ketel niet aantast, behoeft de, 
te gebruiken hooveelheid niet angstig afgewogen te worden. 

Bytende kali of natron hebben maar  weinig invloed op 
't neerslaan, en daarby moet men ze zeer  voorzichtig toe-
passen, daar  deze chemicaliën, zooals reeds voorgekomen 
is, in korten tyd een ketel onbruikbaar  kunnen maken. 

En soda alleen gebruikt doet wezenlyk geheel dezelfde 
diensten. Wi l men nu weten of er  te veel soda is gebruikt, dan 
neemt men eene kleine hoeveelheid van 't gezuiverde water 
(als het helder  geworden is) en doet daar  wat gipsoplos-
sing bij . Volgt er  een sterke neerslag, dan is er  zeker  te 
veel soda gebruikt. t deze kleine proef, die zelfs een 
jongen doen kan, heeft men het in de hand te zorgen, dat 
't sodagehalte in den ketel een zeker  maximum niet over-
schrijdt . n zou voor  die proef ook phenolphtaleïne kun-
nen gebruiken. t reageert ook op soda en kleurt bij  over-
maat de vloeistof rozenrood. 

5. Om zonder  toepassing van eenig voorbehoedmiddel, de 
aangroeiïng van ketelsteen te voorkomen, beveelt
aan, om den ketel at te blazen, zoo spoedig er  in 't water 
gipsafscheiding begint. By locomotieven wordt dit met vrucht 
toegepast. Weer  anders doen , N & , 

jj e het condensatiewater  en den afgewerkten stoom als 
voedingswater  gebruiken, zoodat er  bykans zuiver  water 
j„  den ketel komt. 

Bjj  dit wezenlyk oorspronkelijk idee, moet men alleen 
maar oppassen, dat er  geene dierlyke of plantaardige vetten 
j„  't water  komen. 

e vetten worden n.1. door  den stoom, onder  hoogen 
jruk verzeept. (Toepassing b.v. in kaarsenfabricage.) 

By dit verzeepen komt vetzuur  vry, dat het yzer  sterk 
doet roesten en aanleiding geeft tot aangroeiïng van ketel-
steen, wat men juist wenscht te ontgaan. 

Vele andere aangeprezen, deels schadelijke, deels nuttelooze 
middelen, blyven hier  buiten beschouwing. 

Eene brochnre over  dit onderwerp, uitgegeven door  de 
geizversuchsstation te , bevat vele behartenswaar-
dige wenken en wordt iederen belanghebbende daarom 
ter  lezing aanbevolen. P. A. S. 

N EN . 

niet alleen voor  gietwerk, doch ook voor  andere bearbei-
ding geschikt te zyn. 

Voor gietwerk bezigt men de volgende verhoudingen: 

J. J. P. Th . te Ams te rdam. Wat is 't beste materiaal 

om de glasruiten van een lantaarnkap van buiten te beschil-

ieren, tot wering van zonnewarmte, dat de volgende goede 

eigenschappen bezit: 

 van licht, bestand tegen hagel, regen in alle 

jaargetijden, dat wil zeggen, dat de specie zich goed met 

't glas verbindt en niet spoedig er van afspringt. 

 zuiver loodwit, olie en taai is dit reeds eenige malen 

door mij beproefd, doch dit houdt 't niet lant/er dan een 

jaar uit en dan springt de verf er bij stukjes en puntjes af. 

't Beste zal dunkt my zyn water-glas-oplossing, het 
.silicaat''  uit den handel; dit vreet het glas min of meer 
in, doch regent op den duur  ten deele er  ook af, waardoor 
de ruiten een onaanzienlijk vlekkerig uiterlij k krygen; als 
het zoover  is gekomen, moeten zij  opnieuw bestreken worden. 
Wat zou er  echter  tegen zyn de glasruiten aau de binnen-
in plaats van aan de buitenzyde te bestryken? n houdt 
liet waterglas zeker  langer. v. o. . 

. 

Zuiver  mangaanbrons, bestaande uit. enkel koper  en man-
pan, zonder  verdere byinengsels, inoet de gewone brons-
soorten (koper-tin) verre overtreffen, wat aangaat weerstand 
tegen druk en trek, terwij l het zich ook beter  mechanisch 
laat bewerken. 

n tegenstelling met phosphor  en silicium, die zoo dikwyls 
» toeslag by bronssoorteu voorkomen, (doch nooit boven 

de zeer  lage grens van 1 "/, „  daar  anders onbruik-
we legeeringen ontstaan) kan men mangaan zelfs tot 39 % 
aan de gewone bronssoorten toevoegen, zonder  daarvan schade 
te ondervinden. 

n doet de mengsels aan innigen samenhang winnen. 
e verschillende soorten van zuiver  mangaanbrons blyken 

Samen-

trekkin g 
k 

2(3- 41 15—20% 19— -29% 31 — 4 7% 

n ' l r * k v a B t \ e ' d '  E l a s t i c i t e i t s -r " i . p. . ; grens 

9 8 — 2 

9 6 — 4 

90 — 10 

85 — 15 

By* genomen schietproeven bleken kanonnen (12 . kaliber) 
uit zuiver  mangaanbrons met 15 "/ „  mangaan, minstens 
even goed te voldoen als die van gewoon geschutbrons 
koper-tin) met 10 % tin. 

Op een enkel nadeel dient hier  te worden gewezen; dat is 
het aan- of verbranden der  legeering door  de ontwikkeling der 
kruitdampen. t nadeel is echter  in werkelijkheid niet groo-
ter  dan by tinbrons. Ook is het mogelijk, dat het tot 
een minimum wordt teruggebracht, daar  inet het stijgen van 
het mangaangehalte, tevens de hardheid van de legeering 
aanmerkelijk toeneemt. 

Gewalst zuiver  mangaanbrons overtreft (zelfs reeds bij 
een gering maugaangehalte) gewalst koper  met + 15 U / 0 

in trekvastheid en samenhang, waardoor  het zeer  ge-
schikt bljjk t voor  lichamen, die grooten weerstand moeten 
kunnen doorstaan, zooals de standers van locomotieven enz. 

Waar bladkoper  bij  druk- en stampwerk licht vaneen- of 
inscheurt, kunnen bladen van mangaanbrons op de stamp-
machine in verschillende, samengestelde vormen bewerkt 
worden, zonder  randscheurtjes te verkrijgen; men zou kunnen 
zeggen, zonder  rafelig te worden. 

Vele ïnangaanlegeeringen yertoonen volgens de nieuwste 
onderzoekingen eene physische eigenschap, waarmee men in 
de electro-techniek rekening dient te houden. n weerstand 
in den electrischen stroom ondergaat by temperatuur-ver-
hooging of verlaging slechts weinig verandering. Zy zouden 
dus tegenwoordig gebruikte legeeringen zooals nieuw-züver, 
patent nikkel-rheothan e. a. uitstekend kunnen vervangen. 

Na onderlinge vergelijking van een aantal dezer  legee-
ringen (deels met een toeslag van nikkel voorzien), is er 
een uitgekozen,  genoemd, dat, bestaande uit koper-
mangaan en nikkel, de kleur  van nieuw-zilver  heeft en zich 
best laat snijden en walzen, alsook tot draad trekken.
liet zich bereiden tot bladen ter  dikte van 0.1 . en tot 
draad trekken eveneens met 0.1 . middellijn . 

n het electro-technisch proefstation van den Bayr. Gew. 
Verein werden mangaandraad en mangaanbladen bij  ver-
schillende temperaturen op hun weerstand tegen den elec-
trischen stroom onderzocht en bleek dat: de weerstand van 
mangaandraad by het stijgen van de temperatuur  per  graad 
met -j- één 24 millioenste vermindert; en mangaanplaten 
-f"  één 20 millioenste per  graad. S. 

[Uhland's prakt.  Constr.) 

î *  Zie «le Aanbestedingen, Alloop van Aanbestedingen, enz. in het Bijvoegsel. 

. 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

. (21) 

S. , 

J . M. DEN BOER, 

T 
te Vlaardingen. 
t tot zeer  bil l i jk e prijzen . 

r  de uitgebreidheid der  kun-
nen groote hoeveelheden in korten 
tijd geleverd worden. 

beter  tegen de b u i t e n l u c h t bestand 

als vernis of olieverven. 

N &  Co., 
(7) . 
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Nederlandsche Verzinkfabriek , 
VA N N &  Co. -

N 

L E E 

Dak- en Zijbekleeding. 

Houten of IJzeren RAAMWERK , 
, 

, , , , -
N voor  tropische producten, E N voor Steenovens 

en f üo vloeren, E N speciaal ter  vervanging vnn riet 
n voor  steenovens, enz. in alle afmetingen en voor  alle doeleinden, opgesteld 

in  of ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enkele dagen. , ook gegolfde N 

N en N worden opgemaakt voor  elk gevraagd 
doel. E S ter  bezichtiging. 

 op aanvraag franco en gratis. (58) 
A G E N T E N . 

l i 0 1 T li A \ S E l 
F. &  A. VA N . -

 i
f 1.75 per  . | geheel gereed afgeleverd f'i.W per

Spiegel- en , 

Cathedraal-, , Geribd-, 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

W . 

, ,  en -

i.i  S . 

Geslepen en andere N en 

. 

G E B O G E N S en . 

- en Patr  ij  s po( rtglazir . 

(25) . 

. . 

- eu 
. 

k van g tegen . 

11 

 in 

J mM 
. S , 

(16)

A. , 
T 131, , 

Venster- en Spiegelglas, 
N , 

 steeds , | 
GLASASSURANTIE . 

All e soorten van 

Z A G E N 
en 

WERKTUIGE N 
vervaardigt als 

Special i teit 
slechts in dc Jijuste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

te n ) 
Gevestigd in 1822. (55) 

W Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

welke wy U gratis en franco toezenden. 

V O O

G & , 
 8 Hendrikkade 14, 

 en
onderzoek van 

 en

W. J. W E 1 S S E N 0, 
Nienwendijk l i l te , 

fabriceert geijkte , twee 
en vij f , Stalen -

, , , 
koperen en stalen , -

, , -
, enz. 

Teekenbehoeft enen Optische , 

EEN , 
flinke burgerstand, 30 jaren oud, door  on-
dervinding bekwaam T1
tevens goed geleerd, 

Zwaar, Prima kwaliteit , zeer  gevoelig, 

rol 1 X 1 0 r  . . f'  fi-~ 

„  0.75 X 10 r  . .

Schrijf-en Teekenbehoe/ten, (o°) 

DE LINT & , B

 39 Nl, 
- -

(59)  dessins enz. 
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F 
met G lang 50 . 

Stoombooten-, Ba^er-en 
Spoorwegmateriaal. 

Zware en lichte Smeewerken. 
A N  E  S , 

N EN N , 
met c e r t i f i c a a t vau s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

zoekt plaatsing , | 
liefst in een flink  dorp. Ook niet onge-
negen als hoofd op te treden by eene 
Weduwe of zoo mogelijk in een -

. 
Blieven franco, lett. E S, aan F. 

, Boek., 's BOSCH. 

Oarholineum 
^ „Neptun" 

beste merk , dringt diep in de poriën 
en geeft een schoone notenbruin kleur, 
conserveert het hout buitengemeen, zeer 
aanbevelenswaardig. 

A, W. , 
Chemische F a b r i e k , 

BEUE  nm n ) 

Agenten voor Nederla}id: (50) 

. , . 

T 
„JOSSON $ Cor 

voor  Nederland en n 

A. E. , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: , Nieuwehaven No. 118. 
„ , A . E. ,

Simomstraat 74. (18' 

g tegen bederf. 

 \ s  \ , 
, 

levert pasklaar  gekyaniseerd 
(rot - en zwam vrij ) (13) 

, Schuttingen. 

, , 
, enz. enz. 

, lonnickendam. 

 fabrikaat en  (29) 

e Portland-Cement-Fabriek 
VAN | 

te A m ö n e b u r g bij  ad , i 

STAATQ l e v e r t a a a r erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie ](jflfj, 

 i e v o o r * e grootste vastheid en deugdelijkheid. — 

' Productie-vermogen der  Fabriek: 500.000 vaten per jaar. * B 

" , s in de voornaamste steden. Verdienste 

Naü U N , | |We8nenl873 

koogste 
'"lergchei-

7 in den 
""«rnaüo . 
^«n wed-
*W , te 

**« m 1879. 
(32) 

(.01

Ofenbach 

 A, 

Eerste prij s 
voor  uitmun-

tend 
fabrikaat 

STO O J 
T E 

, 
is er  geheel op ingericht om 
alle soorten van -

N met den m e e s t e
spoed tot  zeer billijke prij-

zen te leveren. 

d aanbevolen 

voor  het drukken van 

met daarbij  behoorende 

. 
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VERFWAREN , 
, Vernissen. 

voor - en , 

, , 

en alle aanverwante artikelen. 

G,  & Co., 
T 132, (5) 

A > 1 S T E > -A. >1. 

Chemisc h bereid e 

. 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zn is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne 

verkrijgbaar . 

, 
(11) k . 

e S t e e n-

F A B R I E K , 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Blokken, Scheggen, Trot -
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogelijken tüd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (17) 

JA N HAMER & Co., 
t 583 bij  de Utrechtsche straat 

. 

s P a t e n t, 
voor  het verwijderen van warme of slechte 

lucht, stof, stoom, gassen enz. 

Voor d rog in g en afkoel ing j t t 

fabrieken van verschillenden aard. 

u tul vim fabrieken en voer  verschil, 
lende doeleinden hier  te lande in yebrulk 

S T O O M C L A S S L I J P E R I J 
en  voor  het ornaiiieiiteeren v a n ^ ^ ^ ^ Q < * ^ 

.05 
N A A

. " J T j S ^ ^ - en 

m i m i ^ O ^ ^
(61> 

E 
Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt. 

middel tegen het rotten vau hout en touw, tegen zwamvorniing enz. 

Engelsche en Belgische A E . 

G  c\  \r 1 , , B 

en E 

EN 

voor  l i g t e m u r e n , p l a f o n d s, enz. 
: t Bevan «.V Sturge. 

: f &  Söhne. 

, - EN -
STEENEN 

(3n . 

i n v e r s c h i l l e n de d e s s i n ». 

, T 
EN E 

. 

 AP E N U G 29. 
Aan de  te 

 op vele tentoonstellingen, la referentiën. r  dan 700. O Sla. gebruikt. 

e en beste  (Vj„ . per ) 
Vuurvast geïmpregneerd. 

Gladde dekking zonder  dakbeschot. N " S B g met roeflatten. 
Voor gebouwen vun alle soort, vooral fabrieken, loodsen, enz. m nbeklee-

(ling \nu fabrieken 'ter  bescherming tegen zuren, licvelliekleediiitr . Bedekking «ier 
onderkant van plant n dnkfi . (tegen lekken) enz. E wegens duurzaam-
heid. s en prijscouranten ter  beschikking. 'Waarschuwing voor  namaaksels. 

Uitvinder  en eenig fabrikant : , B en WEENEN. 
 voor  en

 ^"^SS^m.  Amsterdam. 

 worden gevraagd een 

 Smeden 
tegen 1 , op eene jaar 
van f 500.— en een 

wedd» 

» 
tegen f 10.- 's weeks, gedurende de 
vier  wintermaanden, November, t i 
Januari en Februari. ,, 

N gelieven zich vo 
1 Augustus schriftelij k aan te mei 
bij  den Voorzitter  der  Vereenig»* 

r  W. A. . 

L va  het teclmisch gedeelte va " va g 22 J u li 1893. 

. 
jgnbestedingen worden slechts eenmaal in dete rubriek opgenomen. 

G 24 . 

» 3 u u r - e architect J. . Toonaet, iu bet koffiehuis de 
, Beestenmarkt: het bouwen eener j  op een 

bestaande fuodeeriug, gelegen builen de Oostpoort te . 
. 1 uur. t gemeentebestuur: het vernieuwen vau 2 

tikken van het leiendak op liet raadhuis aldaar, ter  ges. oppervl. 
m 120 . 

. 1 uur. t gemeentebestuur: liet uittrekken van 
Qude- en het leveren en inheien van nieuwe paleu; bet maken 
,m een aanlegsteiger  en het doen van herstellingen eu vernieu-
wingen aan aanlegplaatsen, walbeschoeiingen en watertrappen aid. 
eg aan de veereu te Papendrecbt en Zwijiidrecht . 

o (Geld.) 3 uur. e architect J. v. d. Goot, voor  den 
beer . Wilmink , iu het koffiehuis van Bisschop aldaar: het 
bouwen van vier  woningen onder  eeu dak, op een terrein gelegen 
ichter  't woonbnis van den heer  B. Blenken. Aanw. op deu dag 
der  aanbesteding, nam. 2 uur. 

n (Utr.) . t gemeentebestuur: bet bouwen van 
eeo schoolgebouw in de buurtschap . Aanw. 20 Juli, 
'tmorg.  uur. 

Oisterwyk (N. Br.) e architect C. F. van f te Tilburg , 
r  rekening eu ten huize van den heer  C. : het afbreken 

nn de bestaande schuur  en stal en bet opbouwen van een ach-
tetbouw voor  slagerij, rookerij , enz., bilj . inz. uiterlij k op den dag 
no den aanbesteding, 's mo.-g. 10 uur, ten huize des besteders 
bij  wieu alsmede bij  deu archil, voorn. 

Vlaardingen. 11 uur. t . . Parocb. artnb., in het koffie-
huis de Uollandsche Tuin: het bouwen van eene . . oude nianneu-
eo vrouwengesticht te Vlaardingen. 

G 20 . 
Baren (Geld.) 12 uur. t gemeentebestuur: het maken van 

ijzeren hekwerk bij  de onderwijzerswoningen te Erichem, benevens 
van metselwerk aan losplaatsen, wallrappen eu straten te Buren enz. 

. 2.30 uur. t gemeentebestuur: het verbouwen van de 
e schilderijzaal tot secretarie enz, in het raadhuis dier 

patente. 
Utrecht. 2 uur. e maatschappij  tot exploitatie van staatsspoor-

vegen, aan het centraalbureau der  maatschappij  bij  de e 
, bestek no. 620: het makeu van een steenkolenbergplaats 

met bijbehoorende werken op het station Boxtel. Begr. f 8500. 
Woudenberg (Ut.) 1.30 uur. e architect P. J. , 

s zijn lastgever, in het koffiehuis de Pyraniide bij  Wouden-
berg: bet Bouwen vau een villa op Constantiboeve te Woudenberg. 

G 26 . 

l (Geld.) 12 uur. t dorpspolderbestuur, ten huize van 
de Wed. van : het geheel vernieuwen van de uit-
wateiingssluis bij  den Achtermolen te l>eil en bet bouweu van 
eeo schuurtje aldaar. 
Eibergen (Geld) 3.15 uur. e heeren G. J. ten Cate en Zonen, 

in 't hotel de , bij  W. J. ten : het bouwen van 2 
woningen onder  een dak. 
ttrontngen. 2 uur. e architect J. P. , Carolieweg, in 

bet café Stuvé van den beer . Prins aan de Groote : 1. het 
bijbouwen van een machine en .ketelbuis, 2. het bouwen van een 
iteeokolenloods, 3. het leggen van nieuwe zuig. en toevoerleidingen 
e n verder  uit te voeren werken, op het terrein aan de Groninger 
Punt van de Naamlooze Vennootschap „de Groninger  Waterleiding" . 

. 10 uur. e genie, in de sociëteit de Eensgezindheid: 
bet doen van voorzieningen aan en bij  militair e gebouwen in de 
'telling van den ; 'begr. f 1230. 

t o (bij  Apeldoorn.) 1 uur. e rentmeester  van het kroon* 
domein t het , ten zijnen kantore: het verrichten van 
eenige herstellingen aan de bouwhoeve enz., behooreude aan het 
woon-doroein. 

G 27 . 
's-Uravenhage. 2 uur. t gemeentebestuur: het aanleggen, 

"oleeren en bestraten van de Stevinstraat te Scheveningen. 
G 28 . 

. 1 uur. t ministerie van waterstaat, handel en 
J'jverheid: het herstellen en verbeteren van rijkstelegraaflijnen is 
"e provinciën Noordholland en Utrecht; begr. f 1415. 
..S'tiraveuhage. 1 uur. t ministerie van waterstaat, handel en 

J'J'erheid: het herstellen en verbeteren van n in 
* prov. Zuidholland en Utrecht; begr. f 2675. 

's-Gravenhage. 2 uur. e ingenieur . P. N. , 
namens de heeren Th. A. van den Broek en G. W. van Barne-
veld y Jr., in bet café N'eut', Stationsweg: bestek no. 3, bel 
bouweu van den watertoreu ouder  hijlevering der  benoodigde ma-
terialen, met uitzondering vau de buisleidingeu eu het reservoir; 
bestek no. 5: bet le-rgen van de gegoten buisleidingen, alles ten 
dienste der  waterleiding te . 

G 29 . 
Sneek. 1 uur. t gemeentebestuur: het afbreken van twee 

draaibruggen met bijkomende werken bij  de Woudvaart en de 
t aan de Stadsgracht aldaar, en bet ter  plaa'se bouwen 

van twee ijzeren ophaalbruggen met gemetselde landhoofden, paal-
jnkkeu, bescboeiingswericen enz. 

Wltmarsum (Pr.) 2 uur. e commissie van beheer  over  den 
weg , bij : iiet vervangen van de draai-
brug in Witmariui n door  een ijzeren draaibrug. 

G 1 AUGUSTUS. 
Utrecht. 2 uur. e maatschappij  tot exploitatie van staatsspoor-

wegen, aan bet centraalbureau bij  de e ; bestek no. 
623: bet wijzigen en uitbreiden van het stationsgebouw en goe-
derenloods inet daarmede in verband staande werken op het station 

, begr. f 5610. 
Utrecht. 2 uur. e maatschappij  tot exploitatie van staatsspoor-

wegen, aan bet centraalbureau bij  de e ; bestek no. 
597: het maken van eene goederenloods en een bureaugebouw ten 
behoeve der  uitbreiding vau het station Amsterdam W. P . ; begr. 
f 82,900. 

Utrecht. 2 uur. e maatschappij  tot exploitatie vnn staatsspoor-
wegen, aan bet centraalbureau bij  de e , bestek no. 
624: bet maken van eene wachterwoning nabij . . 40.590 
(Overweg g r  naar ) met bijbehoorende 
werken, ten behoeve van den spoorweg . Begr 
f 4500. 

G 4 AUGUSTUS. 
Arnhem. t ministerie van waterstaat, handel eu nijverheid, 

aan het gebouw van het prov. bestuur: bet maken van een nieuwe 
veerstoep naast de bestaande, aan den linkeroever  van de rivier 
de , te , tot het aanleggen bij  lage waterstanden, 
en het wijzigen vau de bestaande veerstoep met daarbij  beboorende 
werken. Begr. f 1050. 

G 7 AUGUSTUS. 
r  (bij  Breda.) 1 uur. e WelEd. heer  U. J. a van 

Voss, ten koffiebuize bet f van d van . : het 
houwen eener  villa. 

P VAN . 
Amsterdam. t vergrooten van een stoom-diamantslijperij  aan 

de Albert Cujpstraut, door  bijbouwing van een fabriek vau 80 
molens. e P. A. Warners aldaar  voor  f 10,388. 

Apeldoorn. t doen van verfwerken enz. aau de schoolgebouwen, 
onderwijzerswoningen enz., iu 9 perc. e voor: perc. 1. B. 
v. d. Craats, voor  f 149; 2. . Beewkes voor  f 110,- 3. E. Jonker 
voor  f 168; 4. dezellde voor  f 66 ; 5. G. Gabriel te n voor  f 81; 
6. B. v. d. Craats voor  f 74; 7. E. Jonker  voor  f 96; 8. G. 
Gabriel te n voor  f 45; 9. . . Eikendal voor  f 43; de 
overigen aldaar. l leveren en stellen van ongeveer  100 meter 
ijzeren hekwerk op de algemeene begraafplaats aldaar, is gegund 
aan Wolbers en s te Amersioort, it f 4.13 per  strekkende 

e ter. 
Arnhem. e vernieuwing der  stortmuren der  Vrijeobergerspreng 

te . e . W. u te Brummen voor  f 1644. 
Beverwijk. 1. e verbetering der  bekapping van het raadhuis, 

bet bouwen van gevangeniscellen en brandstoffeubergplaats. e 
P. k aldaar  voor  f 1329; 2. e uitvoering van bestra-
tingswerkeu en aanleg vau riolen. e dezelfde voor  f 3779, 
gegund. 

Breda. t verbeteren van bet Oud n Arsenaal en van de 
kazerne bet Groot Arsenaal aldaar, ouder  bet beheer  der  genie. 

e A. P. l aldaar  voor  f 39.110. 
. t afbreken van het bestaande fabrieksgebouw en 

bet bouwen vau twee woonhuizen. e G. n aldaar 
voor  f 5989, gegund. 

. t maken en leveren van kistdammen en bet droogzet-
ten der  Vij f Sluizen onder  Schiedam, volgens bestek no. 45. 

e W. v'isser  te Papendrecbt voor  f 6700. 
Goes. t vergrooten der  school. e . Buiteudijk aldaar 

voor  f 6840. 
Groningen. t uitbreiden der  gebouwen voor  ontleedkunde 
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la Groningen. e . Jansen te Qroningen voor  f 11,863. 
Gomlerak» t boawen vau eene woning voor  den gemeente-

geneesheer  aldaar. e C. W. den d te t voor 
f 8967. 

's-Gravenhage. t afbreken en opbouwen van een gedeelte 
kaaimuur aan de spoorweghaven te m (Fijenoord) met bij 
komende werken. e A. Prins Tbz. te Sliedrecht voor  f 219.70U. 

's-Gravenhage. t bouwen van S ambtenaars woningen voor 
het rijksopvoedingsgesticht te Avereest. e C. A. van Neck 
te den , voor  f 36.487. 

. t onderhouden en herstellen van bet gebouw, 
waarin gevestigd zijn de kantoren vau c'e hypotheken en vau het 
kadaster, lot 3! t 1896. e A . . Biermasz te 's-Gra 
venhage, voor  f 3698. 

. t aanleggen van straten en wegen met 

rioleering en werken voor  gas- en waterleiding op de nieuwe ter* 
reinen. e . Bakkeren te Prinsenhage voor  f 34,390. 

. t bouwen van eene school aan de VVolleufoppen 
straat. e . A. Treffers te Gorinchem voor  f 35.852. 

Utrecht . t maken van een gebouw voor  conducteurskamers eu 
lampisterie op bet station Enschedé. e A . Groothengel te 
Borne voor  f 48 78. 

Utrecht . t maken vau een hoofdgebouw met daarmede in 
verband staande werken, op het station . e 
G. de r  te h voor  f 255.200. 

Winschoten. t rioleeren van het zoogenaamde Schottsplein. 
e J. k aldaar  voor  f 277. 

Uzendoorn. t verlengen van de wederzijdscbe vleugels van 
de inlaatsluis bij  Tiel. e G. van der l te Ammerstol voor 
f 2750, gegund. 

. 

« T a . 

r  aan de Polytechnische School te . 

 Compleet ingenaaid f 18.—. 
gebonden „  21.30. 

t E O  E E N « E N . 

. . . . s het voor  den jongen ingenieur  en opzichter  van bijzonder  veel waarde op een 
voor  hen bijn a onbekend veld te worden voorgelicht door  iemand, die rijp e ervaring aan breed-
voerige s tud iën paart, ook hunne oudere vakgenooten zullen evenzeer  als vele aannemers, 
werkbazen eu handelaren, gaarne een werk ter  hand nemen, dat in zoo aangenaruen en bevatte-
lijke n vorm een rui m overzicht geeft van wat de praktij k hier  en elders tot op heden 
heeft uitgewezen of een theoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doen 
voorspellen

. . . . t groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver  het steenbakkersbedrijf 
met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaa r  met het oog op aankomende industrieelen, voor 
wien hij  zijn boek even goed heeft geschreven als voor  bouwkundigen, iets wat laatstgenoemden 
moeten bedenken, indien hen dat wat te uitvoerig voorkomt en zij  liever  een meer  vergelijkende 
beschouwing van bouwmaterialen hadden gewenscht, wat men echter  moet erkennen, dat zijn 
eigenaardige moeielijkheden heeft. 

Voor hem die in ë echter  dikwijl s zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen, zal 
daardoor  dit boek menige nuttige aanwijzing bevatten. 

. Juist de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer  Van der s gemaakt 
heeft op het gebied der  bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk 

(Bouwkundig Weekblad.) 

, . . . n de 6e afdeeling wordt het hout beschreven. t over  dit belangrijk materiaal 
heel wat te zeggen valt, is elk bouwkundige bekend, en veleu onzer  kunnen geacht worden met 
de eigenschappen der  verschillende houtsoorten en het gebruik ervan volkomen op de hoogte 
te zijn . e heer  Van der s deelt omtrent deze bouwstof zooveel wetenswaardigs mede, dat 
elk vakman er  voordeel en leering uit kan trekken  Opmerker.) 

. . Vorm t de werkkring , waarin de schrijver  geplaatst is, de geschiktste gelegenheid 
om dergelijken veel omvattenden arbeid naar  wensch te voltooien, het reeds verschenen gedeelte 
bevestigt zulks en erkennen wij  gaarne, dat dit het meest volledige is wat over  materialen-
kennis in den laatsten tij d is gezegd. 

e fabricage wordt zeer  uitvoerig besproken en daarbij  met talrijk e figuren toegelicht, zoodat 
daardoor  de uitgave een onmisbare gids is voor  allen, die grondige kennis der  materialen wen-
schen te verkrijgen . t vormt een nutti g boek, dat door  allen dient gekend te worden en 
waarvoor  de schrijver  waardeering verdient. 

. . . . daarbij  in gebruik, prijzen, kortom alles wat met de industri e in verband staat 
en geeft het 't meest volledige tot op heden (Vademecum der Bouwvakken.) 

. . .  Wi j  durven dit werk dan ook gerust aan allen, die iets met het bouwvak hebben 
ui t te staan, aanbevelen. Allen zullen er  ongetwijfeld nut uit trekken 

(Algemeen Nederlandsch Advertentieblad.) 

. . . . t met zorg behandelde werk komt niet enkel den eigenlijken bouw-, werktuig -
en scheepsbouwkundigen ten goede, maar  ook allen, die door  hun handel en bedrij f met ders 
vakken in aanraking komen. 

. . . . t boek doorbladerende, wordt men telkens getroffen door  den practischen zin 
ra n den samensteller  en zijn eenvoudigen, duidelijken schrijftran t . . . (Het Handelsblad.) 

. . . . Voor  den ingenieur  en den architect mag het boek van den heer  V an der s 
van onschatbare waarde worden genoemd. Op alle vragen, welke op het terrein der  bouw-
materialen kunnen worden gedaan, geeft het een uitvoerig antwoord, en kan het dus met vrucht 
worden geraadpleegd. e uitvoering is waarlij k keurig en doet de firma  Van der  Endt &  Zoon 
alle eer  aan. e prij s is zeker  beneden de waarde van het boek 
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A l l e a d v e r t e n t i ën in A opgenomen 
worden srraii a geplaatst in B , Vak-
blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 
Ververs, enz. 

J . A . V A N , . 

E E N E . 

Weder werd de afdeeling Bouwstoffen der  Polytechnische 

school verrjjk t met een prachtig stel marmer-monsters, een 

geschenk van de Actiengesellschaft für e 

"  te n in Opper-Beieren. e maatschappij 

bezit een aantal marmergroeven in den Zuid-Oosthoek van 

Opper-Beieren en de daaraan grenzende gedeelten van 

Oostenrijk en Tirol . Zy zijn als volgt in drie groepen te 

verdeelen: de Untersberger  marmers, de Adneter  bonte en 

de krisstallyne van i en Sterzing. 

1  groeven aan den Untersberg bij Salzburg. 

e beroemde marmergroeven aan de noordwestelijke hel-

lingen van den Untersberg, ryk aan sagen, behooren tot de 

zoogenaamde Gosau-formatiën. 

e geheele marmerbedding strekt zich in lagen van 

buitengewone dikte 4 . ver  langs den Unterberg uit en 

munt uit door  voortreffelijk e hoedanigheid van het materiaal. 

Tevens maakt de gemakkelijk toegankelijke ligging eene 

voordeelige ontginning mogelyk. 

e groeven waren vroeger  in het bezit der  aartsbisschop-

pen van Salzburg, gingen by de secularisatie aan Oostenrijk 

over  en werden door  keizer S aan koning

van Beieren overgelaten, na wiens dood Z. . . prins 

 VAN N ze aan den Vrijheer  VAN N 

en deze in 1887 ze weder  aan de Actiengesellschaft für 

e r  te n verkocht. 

e in de groeven uitgegraven gereedschappen en munten, 

de op de oude e heerbanen aangetroffen, uit dit 

materiaal vervaardigde gedenkteekenen en mijlpalen wettigen 

het vermoeden, dat reeds de n in deze groeven ge-

werkt hebben. 

n reeds de in de museums te Weenen en Salzburg 

Voorhanden mijlpalen enz. een welsprekend getuigenis af van 

de duurzaamheid van den steen, meer  nog vertoonen bouw-

werken uit de 13e tot de 15e eeuw, zooals de midden-

eeuwsche gedeelten van den Salzburger  burg en de Nonn-

berger  kerk, een duidely'k beeld, hoezeer  men reeds toen 

de voortreffelijk e eigenschappen van den steen als bouw-

materiaal wist op prij s te stellen en daarmede zyn voordeel 

te doen. r  en meer  werden de goede qualiteit en de 

bruikbaarhei d van den steen bekend en in den tyd van de 

16e tot de 18e eeuw, toen er  drukker  gebouwd begon te 

worden, bekleedde het Untersberger  marmer eene eerste plaats 

onder  de bouwsteenen. 

Wenden wij  onzen blik op de schitterende bouwwerken 

der  prachtlievende Salzburger  vorsten, dan treffen wy dit 

materiaal zoowel aan in de portalen en torens van den dom 

te , als in de poorten dier  residentiestad. Ook 

A koos het uit voor  zy'ne beroemde marmeren 

trap in het kasteel . Als eene der  meest uitblinkende 

kunstscheppingen uit dat tijdvak is de in het jaar  1004 door 

O O gebouwde, zoogenaamde "  te 

Salzburg te vermelden. e fontein wordt met recht de 

schoonste van d genoemd. Zy is een sprekend 

voorbeeld van de kolossale dikte der  steenlagen in de groef, 

zoowel als van de weervastheid van het materiaal. e 

fontein, die uit enkel Untersberger  marmer is opgetrokken, 

heeft eene middellyn van 23 . e bovenste, uit één stuk 

gehouwen schaal heeft 5 . middellyn, en vertegenwoordigt 

met de vier  zeepaarden, elk uit één stuk, een inhoud van 

60 . Nog heden vinden wy dit 200 jaren oude werk 

in het regenachtig, zeer  wisselvallig klimaat van het Salz-

burger  land volkomen ongedeerd. 

Niet enkel voor  monumentale bouwwerken, maar  vooral 

ook tot beeldwerk werd dit marmer toentertijd reeds aan-

gewend; een voorbeeld daarvan is onder  meer  andere het 

standbeeld van aartsbisschop ) aan den noordelijken 

ingang van de Nieuwe Poort (Neuthor) te Salzburg. 

n onze eeuw heeft de kunstlievende vorst, g 

 van Beieren het Untersberger  marmer in zyne 

werken aan de glyptotheek, de pinakotheek, de s 

halle,"  de zuilen der  Basilica te , het Walhalla by 

g enz. in de meest verschillende wyzen van be-

werking doen uitkomen en juist dit strekt ten bewijze, hoe 

dankbaar deze steen in zyne zachte gebroken tinten zich 

laat aanwenden. 

Ook tot in den nieuwsten tyd heeft dit marmer zyne 

plaats in den eersten rang gehandhaafd. Wy treffen het 

aan in de koniuklyk e gebouwen te , -

derhof, , alsmede in het hotel Niirnberger 

f te Berly'n, de r  bank, de e bank te 

Berlyn, het domhotel en het hotel "  te , de 
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wisselbank te Breslau, het Amtsgericht te , het 

gedenkteeken vour  aartshertog  en dat voor  aartsher-

tog S te Weenen, alsook in de hofopera aldaar. 

Behalve deze voorbeelden zou nog eene zeer  lange reeks 

van werken in Untersberger  marmer opgenoemd kunnen 

worden welke door  de maatschappij "  zyn geleverd 

en uitgevoerd. 

n den Untersberg zyn vier  groeven geopend namelyk: 

1. e , die een marmer levert van eene 

zacht rose tint , met geelachtig roode en heldere gele plek-

ken en witte stippels. t materiaal kan tot allerlei bouw-

werken aangewend worden; de afmetingen der  blokken zijn 

alleen in zoover  beperkt als het vervoer  moeielykheden 

zou kunnen opleveren. 

2. e „Neubruch" , marmer leverende, dat om zijne roode 

stippels t'orellenmarmer wordt genoemd. t heeft eene 

geelachtig gryze kleur  met dunne groenachtige aderen en 

roode en witachtige stippels. t is eveneens in blokken 

van elke afmeting te krijgen; behalve tot bouwsteen is het 

ook voor  beeldwerk zeer  gezocht. 

3. e , onlangs geopend, levert een geelachtig 

en roodachtig gekleurd marmer met geelachtig witte plekjes. 

 is eveneens in stukken van elke grootte te bekomen. 

4. e „Veitlbriich' ' bevat een marmer-conglomeraat (mar-

merpuin met kalkachtig bindmiddel) van zeer  fijne structuur ; 

de grondtoon is geelachtig met roode, zwarte en witte 

insluitingen; deze groef is reeds sedert vri j  langen tij d niet 

meer  in exploitatie; zij  bevat hoofdzakelijk materiaal voor 

bouwsteenen; de grootte der  stukken is onbeperkt. 

Uit de onder  3 en 4 genoemde groeven zijn op dit oogenblik nog 

geene monsters in mijn bezit. 

Betreffende de aanwending van het Untersberger  marmer 

in het algemeen valt nog op te merken, dat het niet enkel 

binnenshuis, maar  ook in de open lucht zeer  duurzaam is en 

eene zeer  schoone, blijvende polijstir g aanneemt. 

Gezaagde platen zyn tot 10 . minimale dikte te 

vervaardigen. Volgens onderzoek in het proefstation te Berlij n 

bedraagt de drnkvastheid van het Untersberger  marmer 

1605 tot 1728 . per , het soortelijk gewicht 

bijna 2.6. 

. lie bont-marmergroeven te Adnet. 

e Adneter  marmergroeven liggen op een uur  afstands 

van het spoorwegstation n en behooren ten deele tot 

de , de roode Adneter  lagen gedeeltelijk tot 

de e afdeeling (Opper-Trias) van de lithodendron-

of koralenkalk. 

Ook deze marmers werden reeds in den vroegsten ty'd 

ontgonnen en om hunne groote verscheidenheid van zachte 

tinten veelvuldig verwerkt. 

Ook hier  waren het de vorsten van Salzburg, die de 

schoonheid van het materiaal op uiterst te waardeeren en 

het tot vei siering hnnner  kerken en paleizen lieten ver-

werken, getuigen de prachtige altaren in de domkerk te 

Salzburg, de St. Peterskerk, enz. 

Weldra hadden de Adneter  marmersoorten de grenzen 

van het eigen land overschreden en veelvuldig treffen wij 

ze aan in steden en op de kerkhoven van . 

n de meeste kerken van n vindt men er  altaren 

en gedenkteekenen van. l bont marer  zich over  het 

algemeen minder  leent tot buitenwerk, zijn toch eenige ge-

denkteekenen daar  om te bewijzen, hoezeer  de Adneter 

manners ook tegen het weder  bestand zijn; zoo b. v. de 

l te , in 1684 nit rood Scheckmarmer 

opgetrokken. 

n d wedijvert het Adneter  marmer reeds 

langeren tij d tegen de Belgische, Fransche en Spaansche 

marmers t meest heeft het nog toe echter  in Oostenrijk 

ingang gevonden. Weenen levert daarvan tal van sprekende 

voorbeelden uit vroeger  en later  tijd : het prachtige Frede-

riks-monument, het nieuwe , beide in den 

St. Stevens dom, verder  de 24 groote, gecanneleerde zuil-

schachten van Schnöllmarmer in het atrium van het nieuwe 

parlementsgebouw, 8 . hoog bij  1.10 . middellij n uit 

ééu stuk; zoo ook 24 pilasters, 8 . hoog, 1 . breed; 

dan 48 zuilen uit de  en  ; deze werken 

leggen het beste getuigenis af van de uitgebreidheid en 

den rijkdo m der  groeven. 

Onder  de talrijk e toepassingen van den nieuweren tij d 

verdienen vooral nog vermelding de altaren in den dom te 

Fünfkirche n ) en te z a. d. , de monu-

mentale trap in de universiteitsbibliotheek te , de 

werken in het museum te Praag, het g l Bad te 

Wildbad, het Ambtsgericht te , het Starheraberg-

gedenkteeken in den St. Stefans dom te Weenen, de zuilen 

in het raadhuis aldaar, de stadsschouwburg te Salzburg, 

de basilica (domkerk) te Budapest e. m. a. 

h niet enkel in den dienst der  kunst ontmoeten wij 

het manner  van Adnet, ook voor  practische doeleinden is 

het van ouds her  aangewend; de dunne lagen worden 

namelyk tot trottoi r  bekleeding, voedertroggen, enz. 

verwerkt. 

Evenals het marmer van Untersberg neemt ook dat van 

Adnet eene schoone en duurzame polijsting aan. lii j  werk 

in de buitenlucht verdient het aanbeveling het te bepun-

ten (Stocken boucharder). 

e Adneter  marmers in hunne verschillende kleurscha-

keeringen worden in de volgende veertien groeven ontgonnen. 

1

e levert een donkerbruin marmer op met witte aderen 

en kleine versteeningen, alsmede blauwe grijze insluitingen. 

 is in alle lengte- en breedtematen te krijgen ; om vri j 

te zijn van losse lagen, mag de dikte niet meer  dan 40 

tot 50 . bedragen. 

t wordt hoofdzakelijk verwerkt tot massieve traptreden, 

zuilen, balusters, deuromlijstingen, schoorsteenmantels, ge-

denkteekenen, vloertegels (van 5 . en meer  dikte) voeder-

troggen. Platen zijn tot 2 . dikte te krijgen . 

2.

e levert een helder  bruin tot vuri g rood marmer met 

kleine zwarte ringen en witt e aders; het kan in de lengte 

en breedte in alle afmetingen uitgehouwen worden. » 

zonder losse legers reiken lot 25 en 30 . e losse 

legers kunnen in overdekte ruimten geen kwaad; in dit geval 

kunnen stukken tot 80 . dikte verkregen worden. 

Wat de toepassing betreft, komt deze steen overeen met 
dien van . 

3. Blauw Schnöll. 

e kleur  van dit marmer is blauwachtig grij s met witte 

aderen en zwarte figuren. By langere stukken komen roode 

strepen voor. Ook hierin knnnen in de lengte en .breedte 

alle afmetingen verkregen worden, terwy'1 de dikte zonder 

losse groeflagen 30 tot 40 . bereikt. Gebruik als by 

, echter  bij  voorkeur  tot meer  massief werk. 

4. Bood Schnöll. 

n kleur  staat deze groef tusschen die van h en 

u in; er  komen echter  by grootere stukken dikke 

blauw-gryze aderen en vlekken voor. e steen is ook in elke 

lengte en breedte te verkrijgen ; de dikte der  legervrye 

lagen reikt van 0.60 tot 1.20 . toe. Gebruik als bij 

. 

5. JBose Urbano. 

t marmer munt uit door  eene groote verscheidenheid 

van zeer  zachte kleurschakeeringen. e grondtoon varieert 
van geelachtig tot rose met donkerroode aderen en witte 
koraalversteeuingen. 

n deze groef zyn stukken van alle afmetingen te krygen; 

by groote blokken vindt men echter  zelden gelijkmatige 

tinten. Gebruik als bij , echter  meest tot massiet 

werk. e opbrengst is, wat de hoeveelheid betreft, eenigszins 

beperkt. 

6 en 7.  Urbano en

leveren een witachtig geel marmer met rose tot roode 

insluitingen, die voornamelijk by grootere en langere stukken 

voorkomen. 

e opbrengst dezer  groeven is onbeperkt. Gebruik als 

by , doch enkel voor  massief werk. 

8. Tropf-groeven. 

t marmer uit deze groeven kan in drie soorten wor-

den ingedeeld: groen, rood en leverkleur-tropf , met witte 

koraal versteeningen. By stukken van meer  dan 1 . komen 

steeds de drie kleuren byeen voor, terwij l bjj  kleinere 

afmetingen de kleuren afzonderlijk te houden zyn. n kan 

den steen in alle afmetingen uitbreken; de productie is 

onbeperkt. Gebruikt als by ; platen kunnen tot op 

2 . dikte gezaagd worden. 

9.  1. 

Vuri g roode kleur  met groene, witte, blauwe en geel-

achtige figuren; kan vooralsnog slechts in blokken tot '/., 
3. inhoud uitgebroken worden, daar  de groef nog niet 

geheel open ligt; de opbrengst is beperkt. Gebruik als de vorige. 

10. Bood

e groef werd eerst voor  korten tij d door  de maat-

schappij  ontsloten en zal vermoedelijk eene soort van rose 

Urbano opleveren doch in onbeperkte hoeveelheden. 

11. Bood Scheck. 

t marmer, onder  de Adneter  een van de meest gezochte 

heeft eene vnri g roode kleur  met kleine witte figuren 

(stukjes kwarts), die den steen een zeer  levendig aanzien 

verleenen. t kan in blokken tot 3.50 . lengte, 1.50 . 

breedte en 1 . dikte verkregen worden. n de grootere 

afmetingen komen plekken zonder  witte insluitingen voor 

en ook een gryze in plaats van een rooden grond met 

blauw-gryze insluitingen. 

Gebruik als u doch lii j  voorkeur  tot zuilen, balusters 
enz. geschikt. 

12. Blauw Scheck. 

e uit deze groef gewonnen steen kenmerkt zich door 

zyne blauw-gryze kleur  met witte insluitingen, doch by 

groote stukken komen helder  bruine plekken voor. e 

grootste afmetingen der  blokken zyn 2 . lang 1 . breed 

en dik. Alleen voor  massief werk aan te bevelen. 

13. Yigauner. 

e steen komt aan zwerfblokken (Fiudlinge) voor. y 

is in hoofdzaak roodachtig en violet van kleur  met ver-

scheiden andere schakeeringen. e malen, waarin hij  te 

leveren is, zyn zeer  beperkt: grootste lengte 2 , zwaarte 

40 bij  40 . 

li.  Willermann. 

Een enkel sporadisch, in platen tot 2 . lang, 1 . 

breed en 15 . dik voorkomend marmer, chocoladekleur 

met groene en witte aderen. 

15. Grijs

n zeer  groote blokken, gryzen grond met witte ringen 

op donkerder  plekken. Alleen in massieve blokken in gebruik. 

Opbrengst onbeperkt. 

16. Groen Tyroler Serpenten. 

t bezit groote  met het e t'erdi 

di polcevere en is in blokken tot 2 . lengte. 1 . breedte 

en 0.50 tot 0.80 . dikte verkrijgbaar . t wordt tot 

kleinere sierstukken verwerkt. e opbrengst is beperkt. 

t roode Adneter  marmer, in het proefstation te Berly'n 
op drukvastheid beproefd, verbrijzelde by 1204 tot 1382 

. druk per \ 

n myne verzameling bouwstoffen aan de Polytechnische 

school zyn monsters te bezichtigen van , , 

Blauw Schnöll, rose en licht Urbano, rood , rood 

Scheck, e en het na te noemen krisstallyne 

marmer van . Van rood Schnöll, den steen uit de 

Tropf-groeven, Blauw Scheck, Vigauner, Willermann , grauw 

Passlueg en Tyroler  serpeutyn ontving ik tot nog toe 

geene monsters. 

.  witte krisstallijne marmers van  en 

Sterzing in Tyrol. 

e opening dezer  groeven dagteekent eerst van deze 

eeuw. r  is melkwit, grof kriastallyn en 
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leent zich bijzonder tot beelden en beeldhouwwerk. Sommige 

der beelden in den gevel van het parlement» gebouw te 

Weenen werden uit dit materiaal vervaardigd. e groef 

levert vooralsnog enkel beperkte grootten van blokken op. 

t Sterzinger  marmer, van meer  blauwachtige kleur  met 

grof krisstalln'nen korrel , wordt voornamelijk tot traptreden, 

balustraden, grafsteenen, enz, verwerkt en is in alle afme-

tingen uit te breken. 

n beide groeven kan alleen in de zomermaanden ge-

werkt worden. 

e j "  de bezitster  der  hiervoren ver-

melde groeven, heeft haar  zetel te , het eerste 

e grensstation van de Brennerbaan. n 

is zeer  gunstig gelegen, zoowel voor  Oostenrijksche 

als e marmers. e j  is door  hare 

fabrieken op h en Oostenrijksch grondgebied, die door 

waterkracht worden gedreven en met allerlei toestellen 

voor  machinale steenbewerking zijn uitgerust, in staat ge-

steld niet enkel hare eigen marmers, maar ook de sedert 

jaren ingevoerde buitenlandsche te bewerken en in alle 

landen met voordeel in den handel te brengen. 

Tegelijk met de hiervoren genoemde monsters marnier 

ontving ik van de j "  ook een twaalftal 

stalen van mozaïek- of terrazzo-tegels, zooals die in hare 

werkplaatsen nit den afval van de verschillende marmer-

soorten worden vervaardigd. l raarmerzagerij en 

mozaiëk-tegelfabricatie zelden vereenigd worden aangetroffen 

en op het eerste gezicht de vraag zon kunnen lijzen „con-

curreert men hier  tegen zich zelf?", is die samenkoppeling 

van tweeërlei bedrij f toch geenszins misplaatst. , 

waar  marmergruis niets kost en slijpmachines voorhanden 

zijn, daar  heeft men slechts wat Portland-cement en zand 

benevens eene pers noodig om zeer  goedkoop mozaiëktegels 

te maken. t het oog op de ruime keus van kleuri g marmer, 

valt het niet te verwonderen, dat de bedoelde monsters 

zeer  schoon zijn. t zal mij  zeer  aangenaam zijn, indien 

mijne lezers een en ander aan de P. S. willen komen 

bezichtigen. (*) v. . . 

(*) Ook de in het No. van 10 Juu' j l . beschreven marmers 

van Saillon zijn uiterst hezienswaard. 

van vloeistoffen?  V mij inlichtingen verstrekken op 

welke wijze de zoutbereiding volgens het systeem Beins geschiedt ? 

e kristallisati e vindt ge in alle leerboeken over  schei-

kunde behandeld. Een handig werk is het k der 

chemie en van eenige barer  toepassingen"  van . W. F. 

; doch voor Uw doel zal dit niet uitvoerig 

genoeg zjjn. r  in overeenstemming met uwe wenschen 

zal zjjn het „Encyclopedische» h der  technischen 

Chemie van B.  &  F. N (Brnnswijk C. A. 

E & N 1878; misschien is er  ook een latere 

druk.) 

t systeem S geloof ik niet, dat reeds genoeg tot 

publiek eigendom geworden is, om in de literatuu r  behan-

deld te worden. v. . . 

C O Z E - O V E N S . 

N EN . 

. te A . Hoe kan men gütta-percha wielbanden weder 

lasschen? 

Ge bedoeld natuurlij k coantchouc-wielbanden; gutta percha 

wordt tot dit doel niet verwerkt. 

Caoutchouc is, als het eenmaal gevnlcaniseerd is, op het 

punt van lasschen of aaneenhechten, een zeer  onhandelbaar 

materiaal, en er  is, voor  zoover mij  bekend is, geen plak-

middel, dat sterk genoeg hecht om een laseh in 

een wielband mogelijk te maken. v. . . 

J . V. te Zwi jndrecht .  uw een boekwerk of bro-

chure bekend, handelende over zoutbereiding en kristallisatie 

n No. 24 van jaarg.  van de Ambachtsman komt, 

onder  meer  andere vragen van J. V. te Z wij  ndr  echt, 

ook de volgende voor: 

U'at zijn G'/zeovens, op welke wijze zijn ze ingericht? 

Toevallig wordt ik door een opstel van J. A N Z B O C  in 

S  Journal in staat gesteld die vraag eenigs-

zins uitvoerig te beantwoorden. Zooals men zich zal herin-

neren, zag ik daar  toen geene kans toe. k laat hierachter 

de vertaling van bedoeld stukje volgen. 

Coze-ovens en de bediening daarvan. 

Bij  de ovens van C O Z E hebben de retorten eene helling 

van 30"; de zelfwerkende bediening ervan bestaat daarin, 

dat op een op den oven liggend spoor  kleine wagens met 

twee of drie bakken bewogen kunnen worden. e bak 

bevat de lading voor  eene retort en is zoo gesteld, 

dat zjj  door  middel van een hefboom om zijne lengte-as 

gekanteld kan worden. e retorten hebben aan het 

hooger  gelegen eind een gegoten ijzeren loodrecht 

verlengstuk, dat tot aan den bovenkant van den oven reikt 

en aldaar  afgesloten kan worden. Bij  het vullen wordt 

de wagen met den bak boven de geopende retort gebracht 

en eeii bak gekanteld. e kolen glijden in de retort en 

komen daarin in eene gelijke laag te liggen. Zoo kunnen 

twee of drie retorten kort na elkaar  geladen worden. n 

moeten de wagens naar een op geljjke hoogte als het 

spoor  gelegen kolenreservoir  gebracht en weer  gevuld wor-

den ; men heeft voor  deze ovenconstructie slechts de heltt 

van het arbeiderspersoneel noodig van vroeger. 

Een gebrek van de verlengbuizen op de retorten is dat 

/.ij  dikwijl s ondicht worden; bij  het ruimen der  cokes kan 

ook niet van bovenaf opgeduwd w.orden. 

E . Y te Weenen bracht verandering in het verleng-

stuk door er  een kort mondstuk van te maken en boven 

den oven een kolenreservoir  aan te brengen, groot genoeg 

om er  voor 24 uren voorraad in te bergen. 

Onder het retortenhuis staat een kolenbreker; het gn" 8 

valt onmiddellijk in een elevator, die het tot boven het ge-

noemde reservoir  opvoert. Over het reservoir  loopt een hori-

zontale transporteur, die het gruis van den elevator  over-

neemt en over de geheele lengte van het reservoir  verdeelt, 

fn de genl van den transporteur  zijn op bepaalde afstan-

den schuiven aangebracht, door het openen waarvan men 

n et gruis onmiddellijk in het reservoir  laat vallen. t 

kolenreservoir  heeft in zijn bodem twee openingen voor 

eiken oven, die inet schuiven afsluitbaar  zjjn . Onder het 

reservoir  loopen over de geheele lengte van den oven rails; 

daaraan hangen op rollen vnlkisten, elk eene retortladin g 

inhoudende en van onder  van eene schuif voorzien. Om ze in 

gemeenschap te brengen met de retort wordt een blikken 

tnit gebruikt, die los aan de vulkist hangt; voor  elke retort 

heeft men een afzonderlijken tuit noodig, dus in driërle i 

lengten. m neemt men 3 vulkisten met tuiten van 

verschillende lengten; elke daarvan bedient verscheiden ovens. 

t er  eene retort gevuld worden, dan rijd t men de vul-

kist boven de retort , brengt den blikken tnit in den mond 

daarvan, opent de schuif van de kist en de kool glijd t in 

de retort . e tuit wordt daarna gelicht en het mondstuk 

gefloten. 

t het oog op het verschil in valhoogte is de hoek, 

waaronder de blikken tuit in den mond der  retort hangt, 

voor  elke der  drie retorten anders. Om te beletten dat de 

kolen in liet onderste mondstuk vallen, wordt een blikken 

scherm aangebracht, waardoor her  gruis wordt opgestuwd. 

By het ledigen der  retorten worden aan beide einden 

dc mondingen geopend en de cokes van boven af door  stoo-

ten in de cokeskarren gestooten. t ledigen en vullen van 

eene retort eischt niet meer dan 45 seconden. e stygbui-

zen zyn aan het ondereind der  retort aangebracht; pogingen 

om ze van boven aan te brengen stuitten daarop af, dat 

het teer  van boven aanbakte en hinderlij k werd voor het 

inglijden van het kolengruis. 

t nuttig effect is bjj  geljjke ovendiepte 30 groo-

ter  dan by gewone ovens, doordien de retorten tengevolge 

barer  hellende ligging grooter  worden. t arbeidsloon be-

draagt de helft van dat by gewone ovens. e aanlegkosten 

zijn ongeveer l : 1 / 4 grooter  dan by gewone roostovens; als 

generator-ovens ingericht, zyn zy goedkooper dan gewone 

generator-ovens. 

Twee ovens volgens dit stelsel zijn in de gasfsbriek 

 te Weenen in bedry'f. 

. 

-Aanbestedingen  slecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

 \ t i vi. 81 . 

i a l ten (Geld.) 13.30 uur . e architect O. Beltman A G s ., voor 

'oor den heer . , in de sociteit OP bet B l i k : het bouwen 

'toer  weverij, machinekamer, ketelbuis, kantoren, magazijnen ent. 

, « o t t e r d a m . 1 uur . t bestuur van den polder  Blommersdijk 

"  de Groote , West Scbiekade a id .: het maken van een 

""whine - en ke te lhu i» met toebebooren op eeu terrein nabij  de -

t °naas t raa t, gemeente . 

ssea (Ov.) 19 uur . t . . , bij k in 

et logement de : bet bouwen vao een zustersgesticht met 
ehoollokalen. Aanw. ten 10 uur  op het terrein door . Weitjes, 

«fchitect te Bussum. 

U i t h u i l e n (Utr. ) 12 uur . l iet . . , ui lie! koffiehuis 

BosSleumer: het verbouwen en vergrooten der  bijzondere . . 

scholen, met bijbouw van overdekte gang, privaten enz. 

G 1 . 

B r e d a.  nor . e genie, in het kof l ï iehu i s de Beurs van : 

het maken van schietbanen op de Setersche heide. Begr. f1300. 

G 2 A U G U S T U S. 

A m s t e r d a m. 10 uur . e genie, op bet bureel (Plantage . 

baansgracht no. 1): het doen van voorzieningen bij  het for t 

, onder het beheer r  genie aid., begr. . 

l i o l s w a r d . 12 uur . t gemeentebestuur: het vernieuwen van 

de vaste loopbrug, over  dc t in den 

trekweg naar  Pijphorue, bij  Oosterlittens. 

G S A U G U S T U S, 

Waaxens (Fr. ) 7 uur . n der  Nederd. . Gem. 

van Waaxens en Brantgum: het afbreken der  bestaande cn het 

wener  opbouwen eener  nieuwe pastorie te Waaxens. 

G 4 A U G U S T U S. 

' S - G r a r c n h a g e. 1 uur . t mini.-tene van waterstaat, handel 

en nijverheid : het onderhouden van het s post- en telegraaf-

gebouw te , van den dag der  kennisgeving van de goedk. 

der aanbeslcdiuis lot en met 31 t 1S90. Begr. f 2011. 

G 5 A U G U S T U S. 

u ( N. Br. ) * uur . t gemeentebestuur, ten koffiehuize 

van VV. J . : het bouwen van een raadhuis niet daarbij 

beboorende werken en levering van materialen. 

. e architect J . Veiheul , namens de directi e 

der j  Ui recht, in liet. ;and No 4, 

Wolfshoek: het al breken van het bestaande pand No. i Woll'shnek 

te Botterdam, eu hel weder  opbouweu van een kantoor met 

woonhuis. 

G 7 A U G U S T U S. 

Amers foo r t . 11 uur . t gemeentebestuur: het leveren vau 

vij f kachels en van schoolmeubelen voor de school aan de Beek-

straat, benevens de levering van gordijnen, enz. voor de scholeu 

aan de t en Beekstraat. 

A m s t e r d n m . 1.30 uur . J directie der  huil . ijzeren spoorweg-

maatschappij, in het centraal personenstntion, in het lokaal raast 

de wachtkamer 3e klasse (ingang vestibule) volgens bestek no. 

5(15 : het vergrooten v«n de vetgasfabriek op hel centraalstation aid. 

Begr. f+600. 

G 8 A U G U S T U S. 

U t r e c h t . 2 uur . e maatschappij  tot exploitatie van Staatsspoor-

wegen, aan het Centraalbureau der  maatschappij  bij  de e 

l.aan; bestek uo. 625: het maken van een tochtpoitaal onder de 

marquise van bet hoofdgebouw met bijbehoorende werken op het 

station Zwolle. Begr. f 1371'. 

U t r e c h t . 2 uur . e maatschappij  tot exploitatie van staatsspoor 

wegen aau het centraalbureau bij  de e ; bestek no. 

628: het maken, levereu eu opstellen van den bovenbouw eener 

draaischij f van 14.50 . middellijn , op het station Eist. Begr. f 5 . 

G 14 A U G U S T U S. 

A m s t e r d a m. 1.30 uur . e directi e der . ijzeren spoorwegmij* 

in bet centraal personc nstation, in het lokaal naast de wachtkamer 

3e klasse (ingang vestibule); bestek no. 546: het verlagen van 

den spoorweg t met bijbehoorende werken, nabij 

Beverwijk ; begr. f 43600; voor  rekening van den staat der  Neder-

landen . 

A m s t e r d a m. 1.30 uur . e directi e der . ijzeren spoorwegmij. 

i n het centraal personenstation: bestek no. 540: het maken van 

eenige uitbreidingen en wijzigingen aan de gebouwen op het ge-

meenschappelijk station m ; begr. f 7900. 

. 10.30 uur . t ministeri e van waterstaat, handel 

en , aan het gebouw van het prov. bestuur: het herstellen 

van winterschade aan de vaste bru g over de , in het 

jaagpad langs den rechteroever der  rivie r  de , tusschen de 

kilometerraaien  eu , ouder de gemeente . 

Begr. f 2275. 

' s -Gravcnhage. 11.30 uur . t ministeri e van waterstaat, handel 

eu nijverheid , aan het gebouw van het prov. bestuur: het vernieu-

wen der  houten beschoeiing aan de oostzijde van de noordelijk e 

invaar t der  Gouwesluis te Alpben, prov. , beboorende 

tot de werken van den Waterweg van Amsterdam naar . 

Begr. f 1330. 

«&3 
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U t r e c h t , i uur . e j  tot exploitatie van staatsspoor-

wegen, aan liet centraalbureau bij  de e , bestek 027: 

het makeu van eene locomotieven loods met reservoirgebouw, water-

kraan met leiding, onderbouw «oor eene groote draaischijf van 

14.50 W. middellyi i en bijbelioore.ide werken op liet emplacement 

Eist. Begr. '  l ' .UJ . i ' . 

P YA . 
A r n h e m . t ken van eon lucniiicmagazijn met wachtlokaal 

op den Qalgenberg nabij  Arnhem, onder  beheer  de  genie aldaar. 

T l ï . J . u aldaar  voor  f 4034. 

A m s t e r d a m, liet maken vau een nieuw grooter  gnedereclokaal 

aan hi t itationsaebonw te n en van klinkerbestratingen op 

let voorplein nul voorzieningen in de afwateriog. e \ V . 

van k te m voor  ï 5800. 

. l bouwen van eeu fabriek van melkproducten te 

Bolswanl. l,aa;,"it e met fundeering S. .1. Timmenga te Oostercnd 

voor  3^900, en zonder  fundeering f 29594. 

U r i e l . t bouwen van een school met ouderwijzerswouiug aid. 

e W . . Ttiunnissen voor  f 127<>0, gegund. 

i ht . r |et uittrekke n van oude en het leveren en inheien 

van nieuwe palen, het maken van een aanlegsteiger  cn het doen 

van herstellingen eu vernieuwingen aan aanlegplaatsen, walbe-

schoeiin<i>-n en watertrappen aan de veren te Papendrecht eu 

Zwijudrechl . s e A . van Blijleveu te e voor  f 3850. 

l i o i i l r c i l i l . t bouwen 12 wi.uii'gen. Laagste voor: Timmer -

werk, J . A . Schouten voor  f 7393; , J . P. . v. d. 

Steen voor  f 6000; , P. Franken voo  f 7S3; 

Stucadoorsuerk, J . Wouters voor  f 790; Steenhouwerswerk, Gebr. 

Breedveld voor  194,50; Behaugwerk, J . Verbur g voor  f 218; 

Schilderwerk, (i . n voor  f 541 ; Smeedwerk, P. vau | 

seuis voor  f 28S, gunning aaugehotiden, allen aldaar. 

E n s c h e d é. t verbouwen vau een woonnuis in de t 

eu bet makeu van een magazijn voor  gas- en waterleidingarij . 

kelen. e G . W . Wegereef aldaar  voor  f 1593, gegund. 

's-l«ruvenling«\ , uitbreiden eu verandeien leu behoeve vsg 

du post- eu telegraafdiensten van het rijksgebouw te Vlaardiuger, 

e de Gebr. J. . en . e aldaar  voor  f 9660.66. 

. t houwen eener  dubbele vill a vonr  den Welft) 

Get), heer  G . Bosch. e . v. d. Spek .e m 

voor  37,985. 

. t maken van eene damsluis met inlaatkokers ig 

zijkananl A , ouder  het beheer  der  genie. e G . Vlot G«n 

te d voor  f 28,945. 

N ii iin eiAinstel. t bouwen van eeu Tolgaarderswoning roet 

wegophooging enz. te N. Amsle l. e J. de Vrie s te Purmereod 

vonr  f 620", gewijzigd plan voor  f 58''0. 

P o o r t u g a u l. t bouwen van eeu woonhuis met schuurtje voor 

. de Wed. van Es te Poortugaal. e W . k te 

l'iijsonr d voor  f 6200, gegund. 

U t r e c h t . 1. t maken van een centraalbureau met daarmede 

in verhand staande werken en in aansluiting mei iet bestaaude 

hoofdgebouw tc Utrecht. e . Serlij u &  A . .1. de n te 

Amsterdam voor  f 386860. 2. t aiaken vau eeu steenkolenberg, 

plaats met bijbehoorende werkeu op bet station Boxtel. e 

J . . f te Nijmegen voor  f4900. 3. t maken vau de grond-

weiken, het uitbreiden van sporen en wissels en het uitvoeren vaa 

daarmede iu verhand staande werkeu, ten behoeve van de uitbrei -

din g vao het station Amsterdam. e A . J . Terwind t te 

Pauiierdcn voor  t . 

V l a a r d i u g e n . Uet bouwen van een . . oude mannen, es 

vrouwengesticht, aldaar. e . de e aldaar  voor  f 1 1650. 

i metselwerk geguud aau . de e Sr. en het timmerwerk 

aau J . C. . 

. 

J A P A I M L A K V E R F , 
beter  tegen de b u i t e n l u c ht bestand 
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N &  Co., 
(7) . 

DE LINT & , ROTTERDAM. 
 39

(59) Vraag dessins enz. 

5kA  T > ' 

All e soorten van 

ZAGEN 
_ en 

|t WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Special i teit 
slechts iu de Jijnste qiialiteiteu tot

 de Fabriek van 

te n ) 
Gevestigd i n 1822. (55) 

9*W Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

welke wij  U gratis en franco toezenden. 

v a - n d e e 
r  aan de Polytechnische School te . 

 S: Compleet ingenaaid f 18.—. 
„  „  gebonden „  21.30. 

KUNEO. 

S C  EEP 8 BOUW W F 

Stoombooteii-, Bagger- en 
Spoorwegmateriaal. 

A N 1 v  *

N EN N , 

Spiege l- en , 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré; 

, ,  en -

Ci  A

Geslepen en andere N en 
. 

N S -

(25) . 

. 

, . 
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Aan de  te 
 worden  een 

tegen 1 , op eene jaarwedde 
van f 5ÖO.— en een 

ui tmuntend fabrikaat en b i l l i j k e . (29) 

E 

volkomen gelijk aan Na tuu rs teen en 

uitsluitend door  steenhouwers bewerkt. 

, NEUTEN, A 

TEN, , GOOTSTEENEN, 

, BA , 

N voor  scheidingen en hekwerk, 

, enz. 

Fabriek en :

 (62; 

E N 
VA

te Andernach a/d , 

 1851: (8) 

1 i l Andernachsch e Tras 
en Trassteen , 

 strengste keur

- ; -
N

^ N

J . M. DEN BOER, 

te Vlaardingen. 
t tot

r  de uitgebreidheid der  kun-
nen  in korten 
tijd geleverd worden. 

tegen f 10.— 's weeks, gedurende de 
vier  wintermaanden, November, , 
Januari en Februari. 

N gelieven zich vóór 
1 Augustus schriftelij k aan te melden 
bij  den Voorzitter  der  Vereeniging, den 

r  W. A. . 

Carbolineum 
uit de  van 

(in vaten van  100 en 200 kil o 

en in blikken van 30 kilo.) 

is st r e ils v o o r r a d i g bij  en wordt 
 voor  de landsgebouwen, 

de genie, vele gemeenten en particulieren 
geleverd, door  (24) 

. ENG E  S, 
 335.

S T O O M C L A S S L I J P E R I J ^  * 
en  voor  het  van ^^cfê* b"^^ 

. 
EN 

SPIEGELGLAS. 
( 6 1 ) 

-

- en 

in wit en zwart . 

l Billijks t adres. 

Sierlijke  worden op aanvrage verttrekt. 

F A B R I E K , 
 &
. 

 Vuurvaste Steenen, 
Platen, Blokken, Scheggen, Trot -
toirtegels, Smeltkroeien,

Chemisc h bereid e 

. 
F  geheel gereed 

voor  het gebruik  bezinkt of verhard 
nooit. Zij  gemakkelijk
duurzaam  goedkoop. 

, 
 /  , 
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VERFWAREN , 
, N < >rn . 

voor - en , 

, , 

en alle aanverwante artikelen. 
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J . A . V A N , . 

G OP N EN E N 

O N T E . 

t wit „uitslaan"  van muren is een zeer  algemeen 

voorkomend, onoogelyk, in vele gevallen schadelijk verschijnsel, 

dat de bouwkundige aan eigen werk dikwyls niet zonder 

ongerustheid ziet opkomen en dat hem te meer ontstemt, 

naarmate hy, onbekend met de oorzaak van het kwaad 

zich gedrongen ziet in den blinde rond te tasten naar 

middelen om het te keeren. Waar de uitslag zich in sterken 

graad en aanhoudend voordoet, daar  heeft de bouwmeester 

waarlik wel reden om ongerust te zyn, want daar is hij 

de uiting van eene kwaal, waartegen geen krui d gewasschen 

is. Alles wat als verf tegen vochtige muren in den handel 

wordt gebracht, hoe schoonklinkend de naam moge zijn, 

waarmede men het heeft gedoopt, berust op kwakzalverij . 

s kan men er  het euvel door  verplaatsen, opheffen 

in geen geval; en evenzoo is het gesteld met alle andere 

mnnrbekleedingen, cement bepleistering, bladmetaal, enz. n 

zal dit gereedelyk moeten toegeven, als men zich eenmaal 

rekenschap heeft leeren geven van de wijze, waarop de 

mtmruitslag ontstaat, en de oorzaken, waaraan dat ontstaan 

te danken kan zijn. 

e wijze van ontstaan is zeer  gemakkelijk te verklaren 
e n — wat ook de oorzaak van het verschijnsel mag zijn — 

s alle gevallen dezelfde: het metselwerk bevat water, waarin 
z°uten in opgelosten toestand voorhanden zijn; het water 

verdampt aan de oppervlakte van den muur, de zouten nemen 

**n de verdamping geen deel maar zetten zich in vlokken 

~ in de volkstaal muursalpeter genoemd — op het oppervlak 

*w steenen en mortelvoegen of van de bepleistering af. 

e aard en de samenstelling der  neergeslagen zonten 

"san in onmiddellijk verband met de herkomst van het water 
e n de stoffen, waarmede dit in aanraking is geweest. „ -

*lpeter is niets meer  dan een naam. Wezenlijk salpeter 

^*0, ) kan in de muurvlokken voorhanden zijn, maar  komt 

* slechts in bijzondere gevallen in voor. Op de vraag, waaruit 

' lew*at de muur-uitslag dan eigenlijk? is geen algemeen 

antwoord mogelijk. e vreemd het ook klinke, een 

' e i t i> het dat er  aan het onderzoek van dit zoo algemeen 

'°°rkomende goed tot dusver  niet veel gedaan is. e 

reden hiervan is zeker  daarin te zoeken, dat de bouw-

kundigen, die ermede in aanraking komen, niet tot zulk 

onderzoek in staat zijn, en dat zij, die dat wel zijn, de 

scheikundigen, er  zelden hunne aandacht aan schonken. k 

heb de bedoelde vraag meermalen aan scheikundigen van 

naam gedaan en telkens andere antwoorden bekomen. e 

een zeide: r bestaat hoofzakeiyk uit zwavelzure 

soda en koolzure magnesia"; een tweede, van den eerste 

niet afwetende, zei: 'ti s „koolzur e ammoniak"; een derde 

(vergelijk de Ambachtsman Jaarg.  No 50) „koolzur e 

soda en koolzure kalk, alsook koolzure potasch". 

k geloof gaarne, dat al de drie volkomen in hun recht 

waren, in zoover  namelijk, dat al de door  hen genoemde 

verbindingen deel kunnen uitmaken van den ..muursalpeter" 

doch, zooals ik zeide, zal de eigenlyke samenstelling daarvan 

afhangen van oorsprong en herkomst daarvan in elk byzonder 

geval. k weet niet beter te doen dan dit door  eenige 

voorbeelden toe te lichten. 

ld Geva l.  muur van zochten, poreuzen steen, zonder 

voldoend trasraam, met zijn fundament in een vochtigen of 

natten, vervuilden bodem staande. 

n zulk een muur  trekt het grondwater  op; dit water 

kan verschillende zouten bevatten, als: chloornatrium (keu-

kenzout) en chloorkalium, (wellicht ook zwavelzure kali), 

zwavelzure en dubbelkoolznre kalk, salpeterzure ammonia, 

en meer  andere. Zyn deze erin voorhanden, dan zal 

men ze waarschijnlij k in de muurvlokken terug vin-

den ; by het optrekken in den muur kan het water 

bovendien echter  nog zouten uit de steenen en den mortel 

in zich opnemen; deze kunnen met de reeds in het water 

voorhanden zouten stoffen uitwisselen en weder  nieuwe zouten 

vormen. Als dit gezchiedt, zal zulks op de samenstelling vau 

de muurvlokken van onmiddeliyken invloed zjjn . 

Onder deze omstandigheden doet zich het  in 

zyn meest bedenkelyken aard voor. s de voorraad water 

in den bodera is onuitputtelij k en het opslurpend vermogen 

van den muur evenzeer. , 

e harder  men stookt, hoe sterker de verdamping aan 

het oppervlak van den verwarmden muur zal zyn en hoe 

meer  neerslag van zouten daarop zal plaats hebben, terwyl 

erbinnen in rnimt e komt, die weldra opnieuw door  water 

wordt opgevuld. Slaagt men er  al in, door  dichte bekleeding 

a 
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van het mnurvlak, nitdamping en neerslag plaatselijk te 

beletten, dan trekt het vocht verder  en vindt zyn uitweg 

elders hoogerop of zijwaarts. 

Een goed trasraam is, in gevallen als dit, een niet te 

versmaden voorbehoedmiddel; wel slurpen ook de hardste 

klinker s aliy'd nog eenig water  op (*;, doch dit zal mettertij d 

licht nog verminderen. Zeer  kan men de werking van het 

trasraam versterken door  het af te dekken met platen ruw 

glas of door  asphaltbladen, een materiaal, dat verdiende ten 

onzent veel meer  bekend en in gebruik te zy'n. (Vergelijk 

de Ambachtsman .jaarg. V  No. 35). Asphalt neemt volstrekt 

geen water  op. ) 

2e ti e val.  van boven of ter zijde. 

e kan zich onder  verschillende omstandigheden voordoen. 

Neemt men b. v. een tunnelmuur, dan komen zij  min of 

meer  met die van het le geval overeen: het regenwater 

lost zouten uit den bodem op, trekt in den muur, neemt 

daaruit nog mede wat het oplosbaars op zijn weg ontmoet, 

verdampt op den binnenwand van den tunnel en zet de 

zouten op dien binnenwand af. 

Een ander, zeer  sprekend voorbeeld: Gewelven van eene 

brug of een viaduct, waarvan de knepen met zand of grind 

zijn opgevuld, om een plat vlak te krijgen voor  een ry-

of spoorweg, nemen, als zij  niet zorgvuldig inet eene laag 

asphalt tegen inwatering zn'n beschermd, voortdurend water 

uit den bovengrond op. dat, door  eigen zwaarte naar  onder 

zakkend, den mortel in meerdere of mindere mate ont-

leedt. Vooral by bruggen in gewone wegen, waar  drek-

stoffen het insijpelend water  ammoniakaal en koolzuurhou-

dend maken, wordt veel kalk nit den mortel opgelost, zoozelfg, 

dat deze zicli als koolzure kalk in kegels (stalactieten) op 

de voegen van het ondervlak van het gewelf afzet. Zulk 

een stalactiet door  my afgebroken van eene hardsteenen 

brug over  de Ourthe bij  Corablain au Pont bestond uit 

koolzure met een weinig zwavelzure kalk. 

By liet afbreken der e sluis te Amsterdam heeft 

men hetzelfde verschijnsel in sterken graad waargenomen. 

Een gedeelte van een buitenmuur  aan een binnenplaatsje 

der Polytechnische school te t werd door  een kleinen 

uitbouw tot binnenmuur  gemaakt. Waarschijnlij k lekt het 

(*) e hardste Utrechtscbe klinkers 2.76%; Uselklinkers ruim 
13% („Onze bouwmaterialen"  blz. 192). 

(f) Een „buizenmelker"  alhier  bouwde voor  eenige jaren eene ri j 
„menscbenkooien"  met andermans geld. Jammer voor  bem en zijne 
huurders leende bij  niet tegelijk met dat geld andermans kennis. 

r  eene crisis kwamen die gebouwen na verloop vau tij d voor 
weinig geld in verschillende handen. Een der  nieuwe eigenaars, een 
bijzonder  voordeeligen koop gedaan hebbende, wilde nu wel wat 
onkosten maken om zijn pand droog te krijgen. Zoo vond ik op 
zekeren dig den oorspronkelijken eigenaar  en bouwmeester  bezig 
met eene handzaag eene horizontale voeg in een halfstecnsmuur 
uitzagende; toen hij  een eind ver  gevorderd was, schoof bij  in de 
zaagsnede eene glasruit, zaagde weer  verder  en schoof er weer  eene in. 
Zoodoende kwam de muur  langzamerhand doorgaande op eene laag 
glas te . Of de tuiten beel gebleven zijn, heb ik niet kunnen 
nagaan. n hoe meer  stukken zij  komen te liggen, boe minder 
afdoende natuurlij k bet overigens vrij  radicale middel zal zijn. r 
vooral waren buigzame asphaltbladen boveo glas te verkiezen geweest. 
Op dikke muren zal dit kunstje wel niet gemakkelijk toe te passen zgn. 

plat, dat dien nitbonw afdekt, of loopt dat nn en dan over. 

Althans op bedoelden mnnr zetten zich binnen het uitgebouwde 

gedeelte voortdurend aanzienlijke hoeveelheden vlokken af-

deze bestaan nagenoeg geheel uit zwavelzure zouten van 

kalium en natrium; koolznre verbindingen en chloriden wer-

den er  slechts in sporen, ammoniak, nitrieten of nitraten 

werden er  niet aangetroffen. 

3e G e v a l.  buitenmuur van een gebouw, door een 

goed trasraam tegen het optrekken van grondwater beschermd 

en van boven tegen lekwater gevrijwaard. 

Zulk een muur  slaat eerst naar  buiten en naar  binnen uit door 

eigen vochtigheid, het gevolg van het natmaken der  steenen vó&r 

de verwerking en het water, waarmede de mortel is aan-

gemaakt. Vervolgens slaat hy nog geruimen tyd naar  buiten 

uit tengevolge van den regen, die zyne werking zoolang 

uitoefent, als er  nog oplosbare zouten in den muur  voor-

handen zyn; een monster  van zulken uitslag heb ik ter  on-

derzoek gegeven, doch tot nog toe | geen antwoord bekomen. 

4e G e v a l.  binnenmuur alsvoren. r  deze niet 

toegankelijk is voor  den regen, houdt het uitslaan onmiddellijk 

op, zoodra het eigen vocht uit den muur  is verdampt. 

n de beide laatste gevallen hangt de samenstelling der 

muurvlokken in hoofdzaak alleen af van dien van den ver-

werkten mortel, terwy'1 mede eenige zouten van den aan-

vang af in het mortelwater  aanwezig kunnen zyn en andere 

uit den metselsteen kunnen worden opgenomen. 

Wanneer  wy nu de gevolgen nagaan, die de muuruitslag 

kan teweeg brengen en daarby tevens trachten de middelen 

op te sporen, waardoor  deze kunnen worden voorkomen, 

daar  moeten wy ons in de eerste plaats wachten voor  het 

verwarren van oorzaak en gevolg. Onzin is het b. v. aan 

den muuruitslag den schuld te geven van den vochtigen 

toestand van een gebouw. , is in het metselwerk 

zooveel water  voorhanden, dat de lucht binnen het gebouw daar-

aan voortdurend vocht ontleent, dan is de toestand niet slimmer 

of dat water  al dan niet zouten bevat, m. a. w. vlokken 

op de muren achter  laat. Toch handelt men feitelijk in 

dat geloof, als men, om de vertrekken droog te maken, de 

wanden daarvan gaat bekleeden met wat ook. Al ziet men 

dan geene muurvlokken meer, daarom zyn de muren niet 

minder  vochtig. 

g van boven kan den mortel op den duur 

ontleden en den samenhang van het metselwerk verminderen 

en zelfs opheffen, vooral als de vorst daarby tevens haar 

invloed doet gelden, doch ook hier  verandert de vochtig-

heidstoestand niet met een grooter  gehalte van het lekwater 

aan zouten. 

e gevolgen van den muuruitslag knnnen zyn van 

mechanischen en van chemischen aard. e mechanische 

werking berust daarop, dat de zoutdeeltjes opeengehoopt wor-

dende, by' hun overgang in den vasten toestand ruimte eisches 

en, is die niet voorhanden, ruimte maken, m. a. w. op zyde drin-

gen wat hun in den weg zit. n alle, oogenschy nlyk dichte beklee-

dingen, die men op een mnnr  aanbrengt, pleisterlagen in gips °* 

cement, glazuur  op muurtegels, verf met olie of watergl»8 

aangemaakt, enz. zyn poriën en haarscheurtjes voorhanden̂  
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waardoor  water  verdampt. Op rollagen van verglaasden 

steen onder  kozyndorpels b. v. kan men by droog weder 

kort na regen duidelyk die scheurtjes waarnemen, soms 

alleen doordien zy nat zijn, soms ook door  een kammetje 

van witte vlokjes, dat zich erop heeft afgezet t zn'n 

zoutdeeltjes, die zich een nitweg hebben gebaand, maar 

men kan zeker  zyn, dat er  in het spleetje zelf. en in den 

omtrek ervan achter  de glazuurlaag ook zitten, die van 

achter  door  andere worden opgedrongen op gelijke wyze 

als een hoop menschen in een schouwburg, door  eene paniek 

getroffen, allen tegelyk door  ééne deur  naar  bniten willen. 

r  den aandrang der  zouten springt het glazuur  van 

de tegels af, een deel der  aangehechte gebakken klei mede-

nemende en schelpvormige kuilen achterlatende. Sommige 

tegels gaan er  in hun geheel of in stukken af. Evenzoo 

gaat het met harde laagje stuc, enz. n Nos. 33 en 34 

van jaarg. V van de Ambachtsman heb ik een aantal door 

my waargenomen voorbeelden van het afvallen van muur-

tegels aangehaald en ik zou dat lijstj e desgevorderd op 

dit oogenblik nog gemakkelijk met eenige kunnen vermeerderen. 

r  chemische werking kunnen sommige zouten, b. v. 

olieverf, waterglasverf, vernis, stuc-politoer  (een mengsel 

van zeepsop, witte was en saltarari of potasch) enz. ont-

leden en den glans eraan ontnemen. 

Twee gevallen, beide betiv kkin g hebbende op rijkswerken , 

zyn mij  ter  oore gekomen van afschilfering van den bak-

steen zelf — naar  men my berichte — door  de wei king 

van den muursalpeter. r  de berichten my niet zeer 

duidelyk waren en ik niet in de gelegenheid beu geweest 

de werken zelf in oogenschouw te nemen, ben ik niet in 

staat daaromtrent eene opinie uit te spreken, doch houd ik 

mij  zeer  aanbevolen voor  mededeelingen betreffende over-

eenkomstige waarnemingen. Eenige herinnering is mij  bij 

gebleven betreffende eigen waarneming van hetzelfde ver-

schijnsel by natuursteeuen, doch ik zou de betrekkelijk e 

werken opnienw moeten bezichtigd hebben om er  hier  op 

te durven wyzen. 

Voorbehoedmiddelen tegen het opnemen vau grondwater 

*n lekwater  werden hierboven reeds besproken. Een ver-

standig bouwmeester  zal niet nalaten daartegen zooveel 

k te waken. t het oog op den regen zal hij  voor 

buitenmuren geeu anderen dan goed doorbakken eu harden 

metselsteen doen verwerken. n vergeet echter  in den regel 

Welk een grooten invloed de samenstelling der  metselspecie 

°P het afzetten van zouten op het oppervlak kan hebben. 

k meen niet ver  van de waarheid af te zyn, als ik 

beweer, dat alle grondstoffen, die tot mortelbereiding in 

aanmerking komen, met uitzondering van zuiver  metselzand 

«en grooter  of kleiner  gehalte aan in water  oplosbare zouten 

bevatten. 

t volgt alweer  dat het, om het uitslaan van den 

r  zooveel mogelyk te beperken, zaak is zooveel zand 

et zoo weinig andere grondstoffen in den mortel te mengen, 
a ' 8 juist geoorloofd is met het oog op de vastheid van 

t metselwerk. e cement-kalk-mortels hebben in dit 

"Psicht boven alle andere twee voordeelen: vooreerst is het 

latent spoedig in zoover  versteend, dat het geene zouten 

meer  aan het water  afstaat en ten tweede is het bindend 

vermogen zoo groot, dat men er  weinig van noodig heeft 

een mortel van 1 cement, 2 zand en 10 tot 12 zand 

geeft voor  opgaand werk volkomen voldoende vastheid. 

h magere trasmortels zyn ook geenszins te verwerpen, 

vooral omdat zy' goedkooper  zyn. l van 2 kalk 1 tras 

en 3 tot 5 zand geeft in vergelijking met de hier  te lande 

meest gebruikelijk e vette mortels al zeer  weinig uitslag. 

e kalk (zonder  tras) verwerke men in geen ge-

val met minder  dan 3 deelen zand op 1 kalk. 

t men in hollen steen, dan bemerkt men van uit-

slag zoo goed als niets, omdat de uitslag dan voor  een: 

goed deel op de wanden binnen de gaten wordt afgezet. 

Ten slotte zy nog gewezen op de ongegrondheid van 

den heerschenden afkeer  van trasmortel voor  binnenmuren, 

bepleistering en plafonds. s komen deze met geen 

regen in aanraking, en zullen dienovereenkomstig droog en 

hard zyn, zonder  eenigen uitslag meer  te kunnen geven, 

zoodra de mortel het water  gebonden heeft, dat hij  voor 

de versteening behoeft, en de rest is verdampt. Wie dit 

nooit ondervonden heeft beproeve het eens en hij  zal ver-

baasd zyn over  de droogte zijner  muren na korten tyd. 

l van 2 schelpkalk, 1 tras, 3 zand, laat zich best tegen 

den muur  en het plafond gooien; mjne werkplaats aan de 

P. S. is in deze specie gemetseld, beraapt en geplafonneerd . 

met eenige oefening brengt men het zeker  tot 5 zand; by 

e kalk moeten ten minste 5 deelen zand gebruikt 

worden. n late zicli niet afschrikken door  tegenstrib-

beling van metselaars eu stukadoors, die gewoon zyn aan 

en het gemakkelijker  vinden te werken met veel vettere 

specie; doorzetten maar  en streng op de vingers zien en 

het zal spoedig genoeg wennen. 

Aan het sl a dezes acht ik mij  verplicht eveu terug te 

komen op de bewering van den heer  WAA T 

in ons No. van 11 Febr. j.1., dat tras in binnenmuren 

„d e muren geel en salpeterig doet worden"  en wel naar 

aanleiding van het volgende feit: Voor  een hier  ter  stede 

gebouwd heerenhuis had men ïny om advies gevraagd in 

zake de metsel- en pleisterspecie en was door  m(\ voor 

metselwerk en berapiug aanbevolen het hiervoren aangege-

ven mengsel van 2 schelpkalk, 1 tras, 3 zand, en voor 

afpleistering 3 gips, 4 kalk. e metselaars maakten — 

zooals gewoonlyk — bezwaar tegen zulke magere specie 

en de opzichter  gaf toe, zoodat in plaats van mijn minimum 

vau 3 deelen zand, 2 deelen zand werden verwerkt. Nu 

ziet men op het witte pleisterwerk gele ringen, die bjj  nader 

onderzoek blijken niet uit pluizigen uitslag te bestaan, maar 

uit vaste korstjes, die echter  met een mes van deu wit-

ten ondergrond verwy'derd kunnen worden. k vermoed 

dat zy veroorzaakt werden door  een gering yzergehalte 

iu het tras, dat hier  door  te groote vetheid van den mor-

tel op den voorgrond komt en als bindmiddel optreedt tusschen 

de anders pluizige zoutdeeltjes. Zoo laat het zicli best 

verklaren, dat de metselaars, gewoon als zij  ziju om vetten 

mortel te verwerken, een afschrik hebben van tras in bin-

nenmuren. n myne werkplaats, waar  op 2 schelpkalk en 1 

tras 3 zand zn'n gebruikt, is er  geen spoor  van voor-
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gekomen. e gele korstjes, die na afgekrabd te znn een 

nagenoeg wit poeder  leveren zyn even als het hierboven 

bedoelde monster  tot nog toe in onderzoek gebleven. Een-

maal afgekrabd zijnde komt de uitslag niet terug. v. . . 

EENE E . 

e ramp, die de Pruisische stad Schneidemiihl onlangs 

trof en waarvan de dagbladen uitvoerige bijzonderheden 

mededeelden, heeft ook in technische kringen veel belang-

stelling en deelneming verwekt. 

n verwonderde zich over de omstandigheid, dat een 

weinig omvattend werk, als het maken van een artesischen 

put, zulke gevolgen kon hebben. Een lid van den gemeen-

teraad van Schneidemiihl heeft nu een uitvoerig verhaal van 

de catastrophe in het licht gegeven, waaraan wij  het vol-

gende ontleenen: 

e stad Schneidemiihl is reeds meermalen door  zware 

rampen getroffen. n 1834 werd de geheele stad, inet uit-

zondering alleen van ' twee kerken, door  brand verwoest. 

n t van 1888 werd de stad door  een watervloed ge-

teisterd, waardoor de lager  gelegen straten groote schade 

leden. Spoedig verrezen echter  vele aanzienlijke en modern 

ingerichte huizen, in plaats van de bouwvallige gebouwen, 

die door het water  waren beschadigd, zoodat de kleine en 

de groote e — die liet meest van den vloed 

hadden te lijden gehad — sedert dien tij d tot de schoonste 

straten van de stad gerekend worden. Thans zijn ze echter 

verlaten; verlaten zijn de wankelende en gescheurde huizen; 

de arbeiders, met het opruimen der  puin belast, wagen zich 

niet buiten de hun aangewezen kwartieren, daar  ieder  oogen-

blik geweldige instortingen kunne!', plaats hebben. 

e oorzaak van het ongeluk, dat de stad trof , is, zooals 

reeds gezegd, het boren van een artesischen put. Op eene 

diepte van 72 , waarbij  de 50 . dikke leem laag was 

doorgeboord, sprong plotseling een sterke stroon troebel 

water  omhoog. t duurde echter  niet lang, aangezien de 

buizen spoedig verzand waren. t daarop baande zich 

het water  echter  een uitweg rondom de buis, eerst nauwe-

lijk s merkbaar, doch gaandeweg met meer  kracht. Er  wer-

den wijde ijzeren buizen besteld om de wel te bedwingen, doch 

acht dagen verliepen voordat zij  aankwamen. n 

was de toestand, door het uitspoelen van groote hoeveel-

heden zand steeds bedenkelijker  geworden. s en rechts 

werd aan vakmannen om bijstand getelegrafeerd, doch, op 

een enkele uitzondering na, zonder  gevolg, waardoor  weer 

tij d verloren ging. Tot behoud van de bedreigde huizen — 

er waren er  toen reeds veertien — kon niets meer  gedaan 

worden; met alle kracht moest getracht worden de arte-

sische bron te bedwingen, die uit een 8 duims ijzeren buis 

het water  met zand en leem vermengd, twee verdiepingen 

hoog opspoot. Op aanraden van deskundigen begon men toen 

rondom de wel een grooten kuip te metselen, welke men, 

door  rondom den grond weg te baggeren, zou doen zinken 

tot op de kleilaag, die zich op een diepte van 9 . bevond, 

doch ondanks dag eu nacht voortgezetten arbeid, waarbij 

meer dan duizend karrevrachten grond waren verplaatst, 

was de kuip nog slechts 1.40 . gezakt. l tgd zou 

de overige 7.60 . nog vorderen en welke enorme hoe-

veelheden grond zouden intusschen worden uitgespoeld? 

e uitgeworpen hoeveelheden bedroegen toenmaals 3 0 00 
8 . water en 200 . vaste stoffen per  etmaal. En dit 

dunrde reeds vij f weken! t verder  metselen van den kuip 

werd opgegeven en een voorstel aangenomen van den Ber-

lijnsclien puttenmaker , die zich verbond binnen 14 

dagen de wel te bedwingen en bovendien door  dieper  te boren, 

drinkbaar  water te zullen leveren. 

e veertien dagen verliepen, doch de toestand bleef 

dezelfde. 

e grondverzakkingen hebben intusschen in een groot 

deel der  stad, ontzettende gevolgen gehad, 69 . is de 

bodem op vele plaatsen verlaagd. e trottoirtegels staan 

als dakschilden tegen elkan r  aan, het plaveisel der  straten 

is op sommige plaatsen, door het wegzinken der  gebouwen, 

omhoog gedreven, alsof een vulkaan eronder  aan het werk 

was geweest. e huizen, die overeind zjjn blijven staan, 

hangen voorover of neigen zijwaarts; scheuren van een, 

hand breedte, die een geheel gebouw in tweeën deelen en 

zich nog over de straat of de binnenplaats voortzetten, zjjn 

geene zeldzaamheid. 

Van tyd tot ty'd verneemt men onderaardsch gerommel, 

veroorzaakt door het instorten van uitgespoelde kanalen 

in den grond: de bodem dreunt dan en de bogen boven 

raam- en deuropeningen storten in. 

Een groot aantal familiën hebben hare woningen moeten 

ontruimen; de schade is nog moeielijk te schatten, aangezien 

de verzakking nog lang nadat de wel is bedwongen zullen 

voortduren. n zal verplicht zijn <le verwoeste straten 

gedurende langen tij d onbebouwd te laten, totdat in den 

ondergrond het verstoorde evenwicht zich hersteld heeft eu 

de gangen en holen weer  zijn aangevuld. 

. 

N EN . 

Zinkgieten is een lastig werk, als het gietstuk klein en 

van geringe metaaldikte is. t bestrijken van den vorm 

met geslibd krij t draagt er  veel toe bij  om hem goed gevuld 

te krijgen, maar  men moet het kiijtsop vooral goed laten 

opdrogen. t oxydeei 'en van het zink kan men voorkomen 

door het metaal in den smeltkroes of lepel met een laagje 

keukenzout te bedekken. r  vormt zich een vlies van 

zink-oxyde, dat het verdere oxydeeren tegenhoudt. t is 

ook zeer  practisch het gesmolten zink (ook ander  zacht 

metaal) onder  houtskool te houden. t huidje van zink-

oxyde verhindert het verder  oxydeeren namelijk slechts ten 

deele, terwij l het laagje houtskool het oxyde weder  tot metaal 

reduceert. n kan uit de slakken (het oxyde), die zich W 

' den smeltkroes vormen, lood, tin of zink weder  terug winnen 

 door de geoxydeerde massa met houtskool, keukenzout en 

i soda te smelten, mits men ze even als den toeslag tot poeder 

! stampt en ze er  goed mede vermengt. Soda en zont smelten 

j tot eene pappige bri j  en de koolstof vereenigt zich, terwij l 

de houtskool verbrandt, met de zuurstof der  metaalslakken, 

waardoor  het metaalvrij  wordt. Zout en soda werken alleen al8 

smeltmiddel bij  de omzetting van het oxyde.  Arb.) 

P. . A. . te G.  een in den zomer opgetrokken 
gebouw, solied gebouwd, rondom spouwmuren, zijn de kamer-
wanden geschuurd in den groven kalkmortel en is daarover 
behangen; het behang knapt echter los en scheurt, zoodat 
bijplakken aan de orde van den dag is. Het volgende is er 
reeds geprobeerd, doch te verjeefs. 

 zijn de muren goed afgeborsteld en, daar ze zeer 
droog waren, vochtig gemaakt; toen ze daarna los lieten, 
zijn ze besmeerd met verdund silicaat 1 op 3 water, 't Helpt 
echter niet en vooral op de hooger gelegen etages knapt en 
scheurt het lustig voort. Zoudt U ooh hiertegen een a/doend 
middel aan de hand kunnen 'doen? 

t behang loslaat kan aan den grond liggen, waarop het 
is geplakt; dat het daarbij  scheurt is echter een bewijs 
van sterk krimpen van het papier, iets waaraan de grond 
geen schuld kan hebben. s er  wellicht te vette stijfselpap 
gebruikt of is het voerpapier te sterk gelijmd geweest? 
Goed voerpapier  moet door het nat maken met. stijfselpap 
zelf'  pappig worden, zoodat het zich als het ware als deeg 
in de holten van den raapgrond laat drukken. Oude kranten 
beantwoorden lang niet altij d aan dit vereischte. 

s het er  werkelijk zoo mede gesteld, als ik mij  dat 
voorstel, dan zit er  niets op dan opnieuw behangen met 
doelmatiger  grondstoffen. v . |,. . 

. 
Aanbestedingen morden slecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

G 7 AUGUSTUS. 

Enschede. 7 uur . e architect . E . Zeggelink, voor  den lieer 

. . Scheele, in het koffiehuis vau den heer J . : het 

bouwen van twee wouingen op een terrei n aau de k aid. 

Aanw. 's morg. 9 uur . 

Joure (Fr. ) 10 uur . t bestuur  van den , hij  den 

Voorzitter : liet maken van eeu nieuwen klapbru g voor de sluis aldaar. 

. Ten raadhuizc, bestek no. l ö : het vernieuwen van 

«en gedeelte kaaimuur langs deu linker  Usseioever ter  lengte van 

A 50 . ot'  B 115 j  begr. perc. A f 5350, perc. B. f 11.500. 

Scxbieruin (Fr. ) Van het weder  opbouwen der  afgebrande boe-

reabuizinge te . 

Velp. 2.30 uur . e architect W . , iu het koffiehuis van 

. Poelman: het bouwen van een koetshuis met stal, koetsiers-

woning enz. op eeu terrein aan den n en Eikenlaan aldaar, 

G 5» AUGUSTUS. 
Nijmegen. 13 uur . n het hotel Faassen, : bet. her-

houwen der  afgebrande hofstede met schuur  aau de Benedenste Broek-

e e onder  Ewij k nabij  het dorp n bij  VVijchen , voor 

den g VVelGeb. heer . W . . . Baron van . 

T e r b o r g (Geld.) 0.30 ure. e commissarissen van den grintweg 

van Terbor g naar  Zeddam, in het koffiehuis van Brui l Traanboer: 

t makeu van een duiker in voorn, weg bij  de Weerenweide te Etten. 

G 10 AUGUSTUS. 

. 10 uur . t gemeentebest.: het maken van 
*eu gebouw voor een ontsmettingsoven. 

n n der . kerk : 1. het maken 

van eene klinkertbestratin g langs den zoogenaamden k weg aldaar, 
t c f lengte van p. m. 2300 X  ; 8. het makeu van eeu klinkertpa d 

s een gedeelte voetpad aldaar, ter  lengte van p. m. 8G0 , 

»anw. 8 Aug. 'sm. 10 uur. 

G l i AUGUSTUS. 
Zutfen. 2 uur. t gemeentebest.: . het aanplempen en 

ophoogen vau een gedeelte der  hoofdgracht langs den Tadamasingel, 
j° ' vorming van een bouwterrein tot grootte van 1786 4 . ; 8. 
net bouwen Tan een school voor  ongeveer  500 leerlingen; in 8 
Perc. en in massa, aanw. op bet terrein 9 Aug., nam. 8 uur. 
. f^volle. 18 uur. t ministerie van waterstaat, handel en nijver-
ue'0i aan bet gebouw vau het prov. bestuur: het voortzetten der 
t i i  ' e r ' n ? ** n <* e n en het vernieuwen van verschillende 

n klinkerbestrating van de rijkswegen in de pror. Overijssel, 
««gr. f 9600. 

G S A U G U S T U S. 

's-Gravenhage. 2 uur e ingenieur 11 P. N . , in 

het Café Neuf, Stationsweg; bestek no. 2 : het maken der  Pompwerken 

met bijbehoorende werkzaamheden; bestek no. 3: het bouwen van 

een gemetseld boogreservoir; ten behoeve der  waterleiding te 

Apeldoorn. 

G 14 AUGUSTUS. 
. 12 uur . l iet gemeentebestuur: . het makeu van den 

onderbouw der  Turfmarktsbrug ; 2. het leveren en stelleu vau den 

bovenbouw der  Turfmarktsbrug ; 3. het vergrooten van de school 

in de . 

G 15 A U G U S T U S. 

Botterdam. 2 uur . e architect VV. C. G lepijn , op de secretarie 

der  Nederl. . Gemeente uan de Botersloot; het maken van 

geoouwen, brug, hekwerken enz. op de begraafplaats u/h Toepnd 

tc . 

G 19 A U G U S T U S. 

Nieuwkoop (Z. ) 12 uur . f en heemraden van den 

polder  Nieuwkoop iu het logement van den heer T . : het 

maken der  gebouwen voor een stoomgemaal en !e daarmede in 

verband staande werken, op een tel rein gelegen aau de Schoutevaart, 

binnen de gemeente ter  Aar . 

P VAN . 
A m s t e r d a m. liet maken v-.ui een wijzigin g eu uitbreidin g van 

net stationsgebouw , volgens bestek uo. 507 e A . 

ü r u o t h n u g el te Borne voor f ö 7 4 t. 

. 1. het maken van een ijzcieu hek. e G. C. Bagger, 

man te Eist voor f 189, 8. . e O J . k aid. 

voor f 331, 3. Schoouniakcn der  scholen enz. e . A . vau 

Trich t aldaar  voor f 65. 

. t vernieuwen van cene uitwateringssluis. e . en 

W . Schroot aldaar  voi.r f 599.49, gegund, 2. het bouwen van een 

schuur'je. e dezelfde voor f 212, gegund. 

. t bouwen eener  leerloierij  builen de Oosipoort aldaar. 

e .1. van g voor  4 9 S O, gegund. 

G r o n i n g e n. 1. bet bijhouwen van een machine en ketelhuis; 

 het houwen van een steenkolenlouds; 3 het leggen van nieuwe 

zuig- eu toeToerleidingen, en verder uit te voeren werken, op liet 

terrei n uan dc Orouiuger  Punt. e F. van Balen te N . Schans 

voor f 80.888. 

's-Gravenhage. t aanleggen, rioleeren eu bestraten van de 

Stevinstraat te Schtveningeu. e de Waerd en x aldaar 

voor '  7800. 

' s -Gravenhage. k no. 3 . houwen van cru watertoren 

onder  bijleverin g der  benoodigde materialen, met uitzondering vau 

de buislei.ling en het reservoir. e F. van Balen te N . Schans 

voor f 13880, bestek no. 5, hel leggen vau de gegoten ijzeren 

buizen, alles ten dienste der  waterleiding te . e C . 

de r te Soeterwoude voor f 17472,5+. 

' s -Grnvenhuge. i . het herstellen en verbeteren vau rijkstele -

praallijne n in de prov inc iën Zuidhollan d en Utrecht. e C. J . 

T i e r o l l ï te l voor f 1916, 2. het herstellen en verbeteren 

vau rijkstelegraaflijne n in de prov inc iën Noordbolland eu Utrecht . 

e C . J . Tieiolf f te l voor f 1039. 

. t herstellen der  op . 7 i 1893 dotr  aanvaring 

veroorzaakte schade aan het remningwerk van de draaibru g inden 

rijkswe g over het Noord^ceknnaal te Vel len. e ü . . vau 

m te Amsterdam voor f 7850. 

. t verbouwen vau de voormalige Schilderijzaal tot 

secretarie met brandklui s en bergplaats bij  het kantoor van den 

gemeenteontvanger, in bet s met auuexe werken. e 

F . van Tetteroode aldaar  voor f 240.1, gegund. 

. 1. t maken van twee ducdalven bij  de aanleg-

plaats van den verbiudingsdam tusschen Ameland en den Friescheu 

wal bij , ter  vervanging van de door  ijsgang gebroken 

rcmpalen. e F . de Jong te Nes op Ameland voor f 34S. 2. 

t uitvoeren van buitengewone bestratingen op de rijkswegen 

van n naar  Beetgum en van Sneek naar . 

e J . r  en T . a te n voor f 2850. 

, t bouwen van een schoolgebouw aldaar. e 

E. J . Scbreuder  aldaar  voor f 8670, gegund. 
t . t verrichten vau eenige herstellingen aan de bouw-

hoeven enz., beboorciide aan het kroondomein. e J . van 
Essen voor f 658, gegund. 

. t maken van 3 ducdalven in de buitenhaven 
en een aanlegsteiger  in de binnenhaven van bet kanaal door  Wal-
cheren, te Veere en bet verlengen van het remmingswerk voor  de 
veerpont aan de wettigde van het kanaa! aldaar, behoorende tot 
de werken van het kanaal door  Walcheren. e J. van den 

k te g voor f S650. 
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Nijmegen. t doen van vetfwerk eo bet plaatsen van glas 
voor  het in aanbouw zijnde station. e N. Breijer  te Almelo 
«oor f 3276. 

Olsterwyk. t afbreken van een bestaande schuur  met stal, 
en het opbouwen van een achtergebouw voor  slagerij, rookerij  euz. 

e voor  Timmerwerk G. vau n voor  f 989; voor -
selwerk F. Smulders voor  1187, beide aldaar. 

Utrecht. t wijzigen en uitbreiden vau hel stationsgebouw 
en goederenloods met daarmede in verband slaande werken op het 

station . e F. Smulders te Oosterwijk voor  f Hio 
t maken van een goederenloods en een bureaugebouw ten be-

hoeve van de uitbreiding van het station Amsterdam W. p. 
e Tb. Verhoeven te r  voor  f 61900. t maken van' 

een wachterswooiog nabij . . 40.500, ten behoeve van deu 
spoorweg . e J. Alteua te Brammen voor 
f 8974. 

Woudenberg. t bouwen van een villa op Constaotiahoeve te 
Woudenberg. e Gebr. s te n voor  f 13,936. 

. 

middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwailivormiii g enz. 

Engelsche en Belgische A E . 
, , E 

en E 

: t Bevan &  Sturge. 

: f &  Söhne. 

 voor  l igte , plafonds, enz. EN S 

, - EN -
STEENEN. 

o n . G 2 9 . 

i n v e r s c h i l l e n de dessins. 

, T 
E N E 

. 

A. , 
T 131, , 

N . 
 steeds , f 

CL AS ASSURANTIE . 
H. H. Architecten . 

Een bekwaam Bouw 'kundige, met 
nitstekende referentiën, zoekt zoo

Franco brieven onder  motto -
"  aan het bureau dezer  courant. 

J A P A N L A K V E R F , 
beter  tegen de b u i t e n l u c ht bestand 

als vernis of olieverven. 

N ik Co., 
(57) . 

- en 
. 

k van g tegen . 

) 

 in 

en 
. S , 

,16)

S T O O M GLASSLIJPERI J
en  voor  het ornamenteereu van 

E N -̂"""̂ c^C. p^ 

^ 
i > ^ » V > ^ in wit en zwart . 

- en 

. 
Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt. 

K .N .GRQFSMEOERIJ, 
E . 

F 

Stoombooteii-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

 W 

, 

N EN N . 
met c e r t i f i c a a t van s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

T 
„JOSSON Co." 

voor  Nederland en n 

A. E. , 
Adres: , Nieuwehaven No. 118. 

, , A . E. ,
Simonzstraat 74. (66> 

e Portland-Cement-Fabriek 
V A

Gouden 
S T A A T S -

. 

tir.i » tii.i.F , 

o 1161. 

te A m ö n e b u r g bij  a'd . 

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 

voor  de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der  Fabriek: 500.000 vaten per  jaar. 

s in de voornaamste steden. 

hoogste 
onderschei-

ding in den 
internatio-
nalen wed-

strijd , te 
Arnhem 1879. 

(32) 

. 

van 
Verdienste 

; 

Offenbach 

A A. 

Eerste pry's 
voor  uitmun-

tend 
fabrikaat 

STOO J 
T E 

, 
is er  geheel op ingericht om 
alle soorten van -

N met den m e t s t en 
spoed tot zeer billijke prij-

zen te leveren. 

d aanbevolen 

voor  het drukken van 

met daarbij  behoorende 

. 

Vuurvaste Steen-
F A B R I E K , 

P  E  E \ . 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Blokken, Scheggen, Trot -
toirtegeU, Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogelijken tyd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (17) 

Chemisc h bereid e 

V E  F . 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zy is gemakkelijk in het gebruik, 

 en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne 
verkrijgbaar . 

, 
(11) k (Z.-ll. ) 

rol 1 X ' O r  . . f 6 . -
„  0 75 X 10 r  . . f 4.-

Schrijf- en Teekeubehoe/ten, (56) 

Wag<-list rant ' i? , n . 

All e soorten van 

Z A G EN 
en 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Special i te it 
slechts in de jijnste qualiteiten tot

 de Fabriek van 

. 
te n ) 

tievetitigd in 1822. (55) 

W*W Vraagde geïllustreerde Prijscourant 

welke wij  U gratis en franco toezenden. 

W. J. , 
ftieuweiidijk  te , 

fabriceert geijkte , twee 
en vij f , Stalen -

, , , 
koperen en stalen , -

, N , -
, enz. (65) 

N VAN , 
Teckeubehoeft enen Optische , 

, , ENZ . 

, 

levert pasklaar  gekyaniseerd 
(rot - en zwaravrij ) (13) 

, Schuttingen. 

, , 
, enz. enz. 

F van 

J, VAN T & ZOON te . 

Proefstation voor Bouwmaterialen, 
KONING & BIENFAIT , Amsterdam , 

 en  van
Bepaling der  breekkracht, weerstand tegen doorbuiging van 

profielijzer  en staafijzer, rails enz. (4) 
T a r i e v e n o p a a n v r a ge v e r k r i j g b a a r . 

beschreven door 

J. A. VAN , 
 aan de  School 

te

Pri js : Compleet ingenaaid f 18.— 
„  „  gebonden - 21.50 

file://u:/siMi


248 . 5 Augustus 1893. 
e g No. 32. g 12 Augustus 1893. 

Nederlandsche Verzinkfabriek , 
VA N N &  Co. -

N 

E 

Houten of IJzeren RAAMWERK , 
! E C - A ? ] E j 2 S r , G E B O U W E N , 

, , , , -

N voor tropische producten, E N voor Steenovens 
en f lie vloeren, E N speciaal ter  vervanging van riet-
matten voor  steenovens, enz. in alle afmetingen en voor  alle doeleinden, opgesteld 
in  of ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enkele dagen. , ook gegolfde . 

N en N worden opgemaakt voor  elk gevraagd 
doel. E S ter  bezichtiging. 

 op aanvraag franco en gratis. (58) 
A G E N T E N . 

F. &  A. VA N . -

f 1.75 per  il .  geheel gereed afgeleverd ƒ '2 .70 per . 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (21) 

S. , 

VERFWAREN , 
, Vernisseu, 

9

voor - en , 

, V . 

en alle aanverwante artikelen. 

 JU.  & Co., 
T 132, (5) 

A  S T E , 1> A . 

Spiegel- en , 

Carbolineum 
 „ N e p t u n " 

beste merk , dringt diep in de poriën 
en geeft een schoone notenbruin kleur, 
conserveert het hout buitengemeen, zeer 
aanbevelenswaardig. 

A . W. , 
Chemische F a b r i e k , 

 am n ) 

Agenten voor Nederland: (50) 

. . . 

JA N HAMER & Co., 
 by de Utrechtscke straat, 

. 

voor 

Personen, Goederen. Spijzen, enz. 
r  duu 225 N oil. . m iu Neder-

land grplnatst. 
/ / . A'"  Co. hebben steeds ervaren 

monteurs, uitsluitend voor  ter 
beschikking, waardoor de montage en 
eventueel onderhoud, in den korst moge-
lyken tijd en tegen billijken prijs kan 
verricht worden. (63) 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

, ,  en -

. 

Geslepen en andere N en 

. 

GEBOGEN S en . 

(67) . 

DE U N T & , R
 39

(59)  dessins enz. 

, fflonnickendam. 

ui  1 in mil end  hi U k<> . [*») 

. 
H . 

n iu dit blad korten van 1—-5 regels 

00 cents, iedere  mee 10 cents. Groote letten naa

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

berekend. 

Uitgeven i 

. 

A l l e n . l v< r i . n ( i i i i in A opgenomen 

worden . t r a i l , geplaatst iu E , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, cns. 

J . A . V A N , . 

N EENE ZAA  VA N -
? 

Als het waar  is, dat voorzichtigheid en wantrouwigheid 

karaktertrekke n van ons volk zyn, dan uiten deze zich zeker 

in het bijzonder  in de verhouding van den Nederlandschen 

bouwmeester  tegenover  aannemers, fabrikanten en leveran-

ciers. t de laatsten er  nooit reden toe hebben gegeven 

zou ik niet durven beweren, maar  het ljjd t geen twijfel , 

dat verschillende omstandigheden er  veel toe hebben bijge-

dragen om het wederzijdsch vertrouwen, zoo dit ooit bestaan 

heeft, zeer  te schokken. r  zijn het de openbare aaube 

stedingen, die hen, die tot eiken prij s werk noodig hebben 

om zich staande te houden, ertoe brengen om lager  in te 

schrijven dan met eene redelijke verdienste in overeenstem-

ming is. Ginds is het de gebrekkige opleiding van den 

keurmeester, die geene gelegenheid heeft gehad zich ver-

trouwd te maken met den aard van een of ander  mate-

riaal of van den eenen of anderen tak van bedrijf . Wie onzer 

is het niet iu eigen practyk voorgekomen, dat het hem 

net den besten wil niet mogelyk was zich op een gegeven 

tijdsti p op de hoogte te stellen van eeu of ander  onderwerp, 

waarvan de kennis by' lastgevers en ommestanders iets 

was, dat als van zelf sprak. n zulke gevallen is de ver-

zoeking groot om te doen alsof men er  alles van weet, 

om machtsvertoon voor  kennis in de plaats te stellen. Soms 

ook komt men tot de zotste resultaten, door  zich eenvoudig 

ten strengste aan zyn boekje te houden. 

r  den aard mijner  betrekking kom ik nog al eens 

m de gelegenheid om achter  de schermen te zien en dit 

t my meer  en meer  versterkt in de meening, dat het 

ïeene schande is er  rond voor  uit te komen, dat men wei-
BlS of niets weet van dingen, die geacht worden zoo vast 

te staan als „een paal boven water.''  (') 

Aan den anderen kant is het my altyd aangenaam als 
n i e n my in de gelegenheid wil stellen om iets van uaby te 

'Wen kennen en mijne bevinding daaromtrent aau anderen 

e te deelen. 

t is nu onlangs het geval geweest met eene tak 

(') e onvaste stand vau vele zulke puien is iiiisscli.cn het b.'sto 

" d van onze vermeende kennis. 

van nyverheid, die dikwijl s eene „zaak van vertrouwen"  ge-

noemd wordt en waarin dan ook misschien meer  bedrog 

gepleegd is dan in eenige andere; ik bedoel de bereiding 

van hout tegen bederf door  creosoteering. k ontving na-

nielij k eenigen tyd geleden eene uitnoodiging van de tinna 

S &  Co. te Zwolle om dat werk in hnnne fabriek eenige 

dagen te komen bestudeeren en de resultaten ervan te ver-

gelijken met die myner  eigen proeven op kleine schaal, 

welke ik van tyd tot tyd in de Ambachtsman i* ) en ten 

deele ook in „Onze Bouwmaterialen"  heb medegedeeld. 

e bedoelde fabriek bestaat sedert een paar  jaren. e 

oprichters ervan zyn van het beginsel uitgegaan, „da t 

creosoteeren eene zaak is van vertrouwen" , dat zy dus in 

de eerste plaats trachten moesten het vertrouwen dei werk-

gevers te winnen, door  het leveren van terdege goed werk, 

zonder  in den aanvang al te zeer  aan het maken van groote 

winst te hechten. Zeker  een schoon beginsel! r  daarom 

te meer scheen my de gelegenheid schoon, om eenige meer-

dere kennis op te doen; ronduit gezegd ben ik misschien 

zelf ook niet geheel vry van de algemeen heerschende eigen-

aardigheden, waar  ik zooeven op wees, in dien zin namelijk, 

dat ik aan weten de voorkeur  geeft boven vertrouwen Nu, 

myne verwachting is niet beschaamd geworden. 

t oprichten van eene fabriek van houtbereiding op 

zichzelf is tegenwoordig geene kunst meer. Als de fondsen 

maar  voorhanden zyn, kan men er  in elke wel ingerichte 

machinefabriek voor  terecht. e heeren S &  Co. hebben 

de zaak van den aanvang af llink aangevat; alle ketels en 

verdere toestellen zyn onder  dak aangebracht en in de 

gebouwen zelf zoowel als op het omliggende terrein, is 

ruimt e in overvloed tot toekomstige uitbreiding. e fabriek 

is gunstig gelegen aan het Zwarte Water, even buiten 

de stad. 

Op het punt van het bedrij f in zulk eene fabriek, is 

intusschen het laatste woord nos niet gesproken. e 

kan men op verschillende wijzen te werk gaan. Uitgaande 

van het biervoren aangegeven beginsel, hebben de heeren 

S &  Co. in zekeren zin met alle overlevering gebroken, 

d. w z. zy hebben niet gevraagd naar  wat gewoonlijk op 

( 4) n vergelijke de Jmbachtsmuu, jnarg .  No. 50, jiiarjj . V 

Nos. 40 eu 41, jsarg. V  Nos. 4, &  eu 1G, jaarg . , No. S. 

http://iiiisscli.cn
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het punt van creosoteering wordt geëischt en naar  de manier, 

waarop en de maat, waarin daaraan door  anderen werd 

voldaan; in de plaats daarvan hebben zy zich zelf eenvou-

dig de vraag gesteld: op welke wijze is het hout op de 

meest afdoende wijze tegen bederf te bereiden, m. a. w. 

hoe krijg t men er  de grootst mogelijke hoeveelheid creosoot-

olie in ? t spreekt van zelf, dat zoodoende de questie 

van den prij s voorloopig op den achtergrond moest blyven. 

Tevoren geene persoonlijke ervaring van dat werk opgedaan 

hebbende, zijn zy met de aangeschafte toestellen proefne-

mingen in het groot gaan beginnen eu zoodoende zyn zij 

gekomen tot de volgende, misschien eenigszins omslachtige, 

maar  zeker  degelyke manier  van werken: 

Nadat het vooraf opgemeten hout op den daartoe be-

stemden rolwagen opgestapeld en in deu ketel is gereden, 

brengt men dezen onder  een stoomdruk van 0 atmosfeereti 

en onderhoudt dien uur  achtereen: eene onder  aan den 

ketel aanwezige spuikraan blyft daarby open staan, zoodat 

het met houtsappen vermengde condensatie water  onmiddellijk 

na zijn ontstaan wordt afgevoerd. Na 1 / a uur  sluit men 

den toevoer  van stoom af en laat den persketel geruimen 

tyd afkoelen, alvorens met het luchtledig maken aan te 

vangen. t hangt van de grootte van den ketel en de 

soort der  lading af, welke tyd noodig is om tot een vol-

doend luchtledig te geraken. e grootste luchtverdunning, 

die bereikt wordt, vertegenwoordigt een druk van 60 tot 

68 . kwikzilver  en wordt een half uur  lang onderhouden, 

waarna onmiddellijk de oliekraan wordt opengezet om den 

ketel te vullen; daarmede gaan by een ketelvan 10.50 . 

lengte en 1.20 . middellij n 15 minuten heen. Nu brengt 

men den ketel zeer  langzaam onder  druk ; de perspomp, 

waarmede dit geschiedt, is slechts zeer  klein; men regelt 

dit zoo, dat b. v. t na 1'/., uur  een druk van 10 atmos-

feeren wordt bereikt en onderhoudt dien druk , zeer  langzaam 

pompende, totdat uit de peiling in den vergaarbak blijkt , 

dat de geëischte hoeveelheid creosoot-olie is ingeperst; om 

een ketellading vuren ribhout met 200  per  ;. te be-

reiden, heeft men b. v. ongeveer  3 tot 4 uren noodig. 

a heft men weder  zeer  langzaam den druk op. e 

langzame bereiding maakt, dat met ééne ketellading een 

gansche dag is gemoeid. 

e ondervinding heeft de heeren S &  Co. echter 

geleerd, dat die langzaamheid eene zaak van zeer  groot 

belang is en myne eigene ervaring bij  proeven in het klein, 

is daarmede volkomen in overeenstemming. r  snellen 

aanvoer  van olie, en dienovereenkomstige snelle toename 

van druk , wordt in de oppervlakte van het hout de olie 

als het ware plaatselijk verdikt en eene laag van dikke 

oliedeeltjes gevormd, die, zelf hoogst moeilijk indringende, 

ook den doortocht voor  verdere olie verspert. e lucht in 

het hout, door  de luchtpomp slechts ten deele verwyderd, 

wordt tot een kussen samengeperst, dat bij  snelle opheffing 

van den druk uiteenspat en een deel der  ingedrongen olie 

weer  medesleept naar  buiten. (*) 

(») Volkomen hiermede in overeenstemming is wat ik schreef in 

jaargang V  No. 5 van * Ambachtsman: „ G e n o e m de werkin g (de 

veerkracht der  luchtdeeltjes in het hout) springt in het oog, als 

Waar zóó gecreosoteerd wordt, als hier  werd beschreven, 

kan de fabrikant natuurlij k niet bestaan van den prij s van 

f 13.—, die men gewoonlyk voor  het creosoteeren van 

1 8 . hout betaalt, rekenende volgens de A. V. op . 

per 3 . voor  eiken en 175 . per 8 . voor  naaldhout; 

als men 200 . per . verlangt, sehijnt mij  f 18.— een 

geenszins onredelijke eisch toe. (4) 

n wij  nu naar  aanleiding van het door  mij  aan de 

fabriek van S &  Co. waargenomene, ook in verband met 

myne vroegere ervaring met proeven op kleinere schaal, 

eens nagaan: 

1. Wat men op het punt van impregueering van hout 

in redelijkheid mag eisehen. 

2. e men zyne eisehen het best formuleert, en 

3. e men de meeste zekerheid heeft, dat er  aan vol-

daan wordt. 

e hoeveelheid bederfwerend vocht die per : ! . in hout 

kan worden ingeperst hangt, behalve van de soort van 

hout, den staat van droogte daarvan en de snelheid waar-

mede geperst wordt, vooral af van de zwaarte van het hout. 

Wanneer  wij  uitgaan van de onderstelling — en deze kan 

niet zeer  ver  bezyden de waarheid zyn (5) — dat creoso-

teering door  en door  tot in het hart overeenkomt met 500 

. per 8 ., dan wordt-'100 . per 8 . vertegenwoordigd door 

zwart kleuring over  8 / 5 van het oppervlak van den kop, 

d. i. bjj  een paal van 25 . middellij n door  een zwarten 

rand van 46 . breedte langs den omtrek, terwyl daar 

binneu dus een blanke cirkel van 15.8 . middel-

lij n overblijft ; neemt men daartegenover  een paal van 10 

. diam. dan behoeft die op den kop slechts een zwarten 

rand van ruim 18 . breedte te vertoonen, om met 300 

. per 8 . gecreosoteerd te zyn. 

t men zoodoende in het aanzien van den kop of van 

het doorgekloofde langsvlak wel degelijk een uitgangspunt 

voor  de beoordeeling van den graad der  doordringing, toch 

gaat het niet aan in dat opzicht een bepaald minimum te 

eisehen en zich bij  de keuring daar  streng aan te honden, 

men, na den ketel een tijdlan g achtereen onder  dru k te hebben 

gehouden, met bet pompen ophoudt en de luchtkraa n op den ketel 

openzet; dan blijf t namelijk het vocht eenigen tij d uitspuiten, nadat 

de manometer  geen dru k meer  aantoont. Beschouwt men een versch 

g e ï m p r e g n e e r d en paal op den kop of zaagt men hem dwars door-

midden, dan neemt men op het kopshout tal van blaasjes waar, 

gepaard mat uitdringe n ï an vocht." 

(') / 13.— schijnt nog altij d de courante prij s te zijn , ook al 

wordt in het bestek 200 . per . g e ë i s e b t. n rekent er 

waarschijnlij k op, dat die hoeveelheid er  toob niet inkomt . u 

twaalftal jaren geleden liet ik vuren paal- en soboeiinirhout creo-

soteeren, onder  streng toezicht: er  ging toen werkelij k b. 

per  . io, maar  de fabrikan t liet zich ontvallen, dat als hij  altij d 

zóó moest creosoteeren, bij  zijne zaak wel kon sluiten. n moet 

intussoben niet denken, dat door  hel enkel betalen van / 1 8 .' 

per  , de zaak gezond is. k zag nog zeer  onlangs vuren p»»' -

bout, dat voor  dien prij s met 200 . olie per . heette bereid 

te zijn , maar  volgens mijn e ervarin g op het punt van schatting 

der ingeperste hoeveelheid, naar  bet aanzien van bet zaag- of 

kloofvlak , zeer  ver  beneden dat cijfer  bleef. 

(») n vergelijke de Ambachtsman jaargang V  No. l d e a 

desverkiezende ook No. 50 van jaargang . 

want hout is en blyft een natuurproduct en moeder  natuur 

is grillig . e zy ook toelaten, dat wij  zekere geëischte 

hoeveelheden en groote hoeveelheden creosootolie in het 

hout persen, zoodra wij  eene bepaalde gelyke diepte van 

doordringing gaan eisehen, dan raakt haar  geduld op en 

ook de best gecreosoteerde paal zal op het eene punt tot 

bijna in het hart zwart zien van de olie en op het andere 

zoo goed als niets opgenomen hebben. 

, moge het van een theoretisch standpunt minder 

rationeel zyn de gevorderde impregneering in liters per 3 . 

uit te drukken, iu de werkelijkheid zal langs dien weg de 

graad van doordringing nog het best te controleeren zyn. 

h men eische niet het onmogelijke en zorge te rade te 

gaan met de afmetingen van het hout, in dien zin, dat 

hout van geringe zwaarte by gelyke indringin g van het 

vocht per 8 . meer  opneemt dan zwaarder. m dient 

elke ketellading uit hout, niet enkel van dezelfde soort, 

maar  zooveel mogelyk ook uit hout van dezelfde zwaarte 

genomen te worden. 

Een en ander  is veel beter  mondeling met de monsters 

voor  zich aan te toonen, dan op het papier. Elk ; die er 

genoeg belang bjj  heeft of in stelt, om de monsters te 

komen bezichtigen, die ik aan de Polytechnische school ter 

mijner  beschikking heb, zal ik gaarne te woord staan, doch 

niet elkeen is daartoe in de gelegenheid; daarom kan het 

zyn nut hebben hier  nog eenige cyfers aan te halen. 

e ketellading, die in myn b i j z i j n in de fabriek van 

S &  Co. werd gesreosoteerd, bestond uit ruim 4 3 . , 

voor  het meerendeel vuren, met enkele stukken ander  hout. 

e lading werd als voren beschreven met de meeste zorg 

bereid met 200 . per . 

Een stuk droog dennen, tot die lading behoorende lang 

1.84 , zwaar  20.2 by 19.5 , vóór de bereiding 40 

. wegende, bleek daarna 20 . meer  gewicht te heb-

ben gekregen. t laat zich eene creosoteering met 274 

. p. 8 . berekeneu. d vertoont het eene zeer 

degelyke, doch ook zeer  ongelijke doordringing. t stuk 

is aan de P. S. voorhanden. 

Een grenen paaleind van 54 . omtrek, tot dezelfde 

lading behoorende, maar  niet vooraf gewogen, bleek tot op 

de helft van den straal, d. i. gem. 43 . diep, te zyn 

gecreosoteerd. Volgens de vroeger  aangegeven methode van 

berekening geett dit 375 . p. 3. 

Een ander  droog, een winter  over  gelegen hebbend, gre-

nen paaleind bleek na weging inet 307 . p. 3 . geïm-

pregneerd te zyn. 

t is bekend, dat grenen spint zeer  gretig de olie op-

neemt. Voor te creosoteeren paalhout moet men daarom by 

voorkeur  grenen nemen. 

Wat er  in beide stukken boven de 200 . p. 8 . 
was iugeperst, zat natuurlij k in het overige hout te weinig. 

Bij  een proefstuk van Amerikaansch grenen verschilde de 

diepte van indringin g van 5 tot 30 . 

Een blok beuken, lang 37 , zwaar  25.5 by 15 , 

16 . wegende, nam 1.5 . in gewicht toe. t komt 

overeen met 107 . creosootolie p. 3 . 

Zeer  zeker  is ter  dezer  zake het laatste woord nog niet 

gesproken. m hoop ik later  nog eens weer  proeven bjj 

te mogen wonen ook met gedeeltelijke bereiding van palen 

n wensen ik hier  nog op één punt te wjjzen, 

dat m. i . van groot belang is voor  de meer algemeene 

toepassing van gecreosoteerd hout ook op kleine werken. 

k zou namelyk willen dat, als eene fabriek van houtbe-

reiding eenmaal het vertrouwen van het bouwende publiek 

heeft veroverd, zy gecreosoteerd paal- en schoeiïughout in 

voorraad bereidde; dit zou het debiet zeker  zeer  vergrooten. 

g architect, die thans nog uit onbekendheid of gemak-

zucht het gecreosoteerde hout mijdt , zal het voorschrijven 

zoodra het courante handelswaar  geworden is. r  een 

der firmanten S &  Co. een nitgebreiden houthandel 

drijft , zal het deze tinna in het bjjzouder  niet moeielyk 

vallen ook iu dit opzicht haar  eigen belang en dat barer 

afnemers in de hand te werken. v. i>. . 

E  TOT G 

VA N E T N EEN PUT. 

k zag onlangs in , zegt een schryver  de Globe-

Democrat, eene merkwaardige methode toepassen om bedor-

ven lucht uit een put te halen. e put moest schoon 

gemaakt worden, maar  de man, die het karwei ondernam, 

was bang om naar  beneden te gaan, voordat hij  zich van 

de hoedanigheid der  lucht op den bodem overtuigd had. 

y liet eene brandende kaars zakken en toen deze tot op 

ongeveer  zes voet van den bodem gedaald was, ging zij 

uit , zoo plotseling als door  tocht. t was alles, wat lii j 

behoefde te weten. j  was er  zeker  vau. dat de put 

vergifti g gas bevatte, nam eene kleine parapluie, tond 

een touw aan het handvat en liet deze open in den put. 

neer. Nadat hy haar  bijna op den bodem had laten zakken 

trok hy ze naar  boven, droeg ze op eenige voeten afstands 

van den put en gooide ze omver. j  herhaalde deze han-

deling twinti g of dertig maal, terwyl al de omstanders hem 

uitlachten, liet vervolgens de kaars weer  naar  beneden, die 

nu zelfs tot op den bodem klaar  en helder  brandde. Toen 

verwaardigde hy zich uit te leggen, dat het gas in den 

put koolznur  was, dat zwaarder  is dan lucht en daarom 

opgehaald kan worden in eene parapluie, als of het water 

was. t was een eenvoudig kunstje, maar  miste toch zjjne 

uitwerkin g niet. 

N EN . 

F. . B. te W i l l ems tad. Aan welk adres moeten 

vragen voor de rubriek „  Vragen en antwoorden" worden 

gericht? 

Aan den redacteur  J. A. VAN S te . 

.  het noodig hout, dat op eenige manier 

met eene stof is doortrokken, die het tegen bederf mort

waren fgekganiseerd, gecreosoteerd, enz.), en dat verwerkt is 
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tot beschoeiingen, schuttingen, paalwerken, enz. nog jaarlijks 

le teren tot onderhoud, evenals enkel geteerde voorwerpen? 

Zoo ja, welk teer is dan in het bijzonder voor gecreoso-

teerd hout te verkiezen, houtteer of kootteer?  beweert 

namelijk, dat, hoewel anders voor hout het (Zweedsche of 

 houtteer is voorgeschreven, voor het gecreosoteerde 

hout kootteer beter zou zijn. 

Voor deze bewering kan ik geen enkelen redelijken grond 

uitdenken. Zeker is het, dat, wanneer  hout goed gecreoso-

teerd is, jaarlijk s teren volkomen overbodig is; ik zou dit 

met voorbeelden kunnen aantoonen. s er  daarentegen niet 

goed gecreosoteerd, m. a. w. weinig of geene creosootolie 

in het hont voorhanden, dan is de verhouding ervan tegen-

over  kooltcer en houtteer  feitelijk geene andere als bij  on-

bereid hont. r  zal er  evenals anders eene harde 

brooze korst op gaan vormen: houtteer zal er  meer  taai 

en elastisch op blijven. h het komt mg voor, dat er  in 

het bijzondere geval van onvolkomen creosoteering nog meer 

dan anders voor te zeggen zou zjjn oin èn kool-èn houtteer 

achterwege te laten, maar het hont met dun vloeibaarder 

teerprodncten, zooals creosoot-olie of carbolineum te bestrijken. 

Van tij d tot tgd teren, verven, enz. kan verder zgn nut 

hebben bij  bereiding met stoffen, die voor  uitspoeling dooi-

water  vatbaar  zijn, zooals b.v. gezegd wordt van chloorzink, 

kopervitrioo l enz. , juist met het oog op de mogelijk-

heid van uitspoeling, staan zulke impregneermiddelen, vooral 

voor  waterwerk, ver  ten achter  bg creosoot-olie. v. n. . 

. A.  te Amsterdam. Welke lijm of andere com-

positie kan men aanwenden tot herstelling van eene gebroken 

albasten vaas ? 

e samenstelling der  bindmiddelen, die tot zulke doel-

einden met goed gevolg gebruikt worden, is uig niet bekend, 

doch men koopt in galanteriewinkels en bg reizende koop-

lieden onder de benamingen van glas- of kit-lijm,  coaguline 

enz. kleefstoffen, waarmee om zoo te zeggen wonderen ver-

richt kunnen worden. t goed wordt dun vloeibaar  geinaak t 

door het fleschje in heet water te houden en de voorwer-

pen — dit is voor de aanhechting van groot belang — 

moeten vóór het opstrijken ook gewarmd worden. 

.  gaf mg nog de volgende recepten op: 

Gewone witte e of e lij m met een 

spoor  glycerine gemengd, zal, als de oppervlakken met eene 

fljne stalen stift ruw gemaakt worden, wel geschikt zgn. 

Ook ongevulcaniseerd, dat is bruinzwar t caoutchouc (hét 

ouderwetsche gomelastiek), in een mengsel van chloroform 

en zwavelkoolstof opgelost, zoude bruikbaar  zijn. 

. . 

. B. v. . te U t r e c h t . Welke soort van hout levert 

de grove den (Pinns sylrestris; en welke de fijne of roode 

den (Pinus abies)? 

e grove den, ook pijn- en mastboom h

of  genoemd, levert wat wy grenenhout noemen, de 

roode (beter  fljne) den het vuren- of v'uchtenhout

holz); de tegenwoordig meest gebruikelijk e latynsche naam 

voor  dezen boom is Abies excelsa, in tegenstelling met Abies 

pectinata, den met kamvorraige naaldstelling) voor de zilver-

den, die het dennenhout levert. 

e naam  abies geeft aanleiding tot verwarring . 

S doopte er  de fljne den  mede en noemde 

de zilverden (Tanne)  picea;  keerde de namen 

om, om dat picea (van hars of pek) meer op vuren- dan 

op dennenhout van toepassing is. Van daar dat wie later 

van Pinns abies en picea sprak, er  duidelijkheidshalve altyd 

den naam van S of van  bg moest noemen. 

t het oog daarop heeft E de namen van Abies 

excelsa en pectinata uitgedacht. 

.  de Pinns strobns het Amerikaansche 

grenenhout ?  de  strobus ook in Nederland voor 

en waaraan is hij  te herkennen ? 

k ben hier  niet zoo zeker van als van de hiervoren op-

gegeven benamingen. e reden daarvan is, dat de

strobits of  als uitheemsclie boom, hier  te 

weinig algemeen is, zoodat ik er  tot nog toe niet, zooals 

ik met de inlandsche boomen gedaan heb, stukken van met 

hout uit den handel en wetenschappelijke beschrijvingen heb 

kunnen vergelijken. Zeer  aangenaam zou het mg zgn daartoe 

door den eenen of anderen eigenaar  van een levenden Wey-

mouthskiefer  in de gelegenheid te worden gesteld. n 

zal ik er  binnen enkele weken nog iets naders van kunnen 

inededeelen. v. . . 

N . 

 de  ! 

Om op de vraag van den heer B. te U. licht te geven, 

was het dunkt mg noodig eenigzins nader op de hoogte te 

zyn van sommige construction, namelijk van die der  verschil-

lende draaipunten en van den ballast. 

t men willekeurig van de oude constructie zou afwijken 

(deze is trouwens nog al verschillend) is niet aan te nemen; 

er  zal hier  wel reden voor  bestaan. Gaan we na, waaraan 

eene ophaalbrug heeft te voldoen, om iu alle standen in 

evenwicht te zgn, dan zien we, dat naast het door  vraag-

steller  genoemde paralellogram, de som der  momenten van 

den klap ten opzichte zjjner  draaiingsas, van de leuningen 

ten opzichte barer  draaiingsas en van de hangkettingen ten 

opzichte van de draaiingsas der  balans gelijk moeten zijl-

aan het moment der  balans met den achterketting. Eene 

ophaalbrug heeft dus te voldoen aan 2 vergelijkingen, die 

van de horizontale en verticale momenten. n we de 

leuningen en kettingen eens buiten beschouwing, dan 

zal de horizontale afstand van 't zwaartepunt van den klap 

tot zyne draaiingsas maal het gewicht van den klap gelijk 
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moeten zijn aan den horizontalen afstand van 't zwaartepunt 

der balans 

tot hare 

draaiingsas 

maal het ge-

wicht dei-

balans; dus 

Ww = Yy 

en de ver-

ticale af-

stand van 

't zwaartepunt van den klap tot zgne draaiingsas maal het 

gewicht van den klap moet gelijk zyn aan den verticalen 

afstand van 't zwaartepunt der  balans tot hare draaiingsas; 

dn8 Ww1 = Yy1 (deze wanneer de brug 90° is gedraaid.) 

Wat gebeurt er  nu als men 't draaipunt van den klap 

hooger  plaatst? 

't Zwaartepunt van den klap blg'ft op zyne plaats; wel ver-

andert de verticale afstand van dit zwaartepunt tot de draaiings-

as; dus w1 wordt grooter, liet verticale moment wordt dus groo-

ter; ook dat van de balans zal dan grooter  moeten worden. 

Wanneer men nu 't gewicht van deu ballast en van de 

priemen in 't zwaartepunt even groot laat, dan moet dus de 

verticale afstand van 't zwaartepunt der  balans tot hare 

draaiingsas of y1 ook grooter  worden; het zwaartepunt 

van den aan te brengen ballast zal dan hooger  moeten 

liggen. n kan waarschgnlgk de reden liggen, waarom 

liet benedendraaipunt zoo hoog is aangebracht; de ontwerpei-

heeft wellicht gewen8cht den ballast op de priemen aan te 

brengen. t dit zoo zgn, dan komt het mij  voor, dat 

ter  wille hiervan, het wel wat gevaarlyk is, het beneden-

draaipunt zoo hoog aan te brengen; hoe hooger  toch aan-

gebracht, hoe solieder  immers de bevestiging van het oog 

van den draaibout aan den klap moet zgn, die in dit geval 

al flink  zwaar zal moeten zgn. 

e kracht voor de beweging, dus meer  ballast zal 

«, als men het nagaat, niet noodig zyn; evenmin dus 

meerdere kosten voor  sterkere priemen; dit is dus geen 

offer  by een hooger  draaipunt. Evenmin is het naar  ïnyne 

Oeening eene reden, dat ontwerper  rekening zon hebben 

gebonden met tydelg'k aan te brengen spoorstaven of met 

bet bergen zyner  leuningen, dan toch had hy gevoegelyker 

'et draaipunt naar  voren verschoven, wat heel goed mogelyk 
, s- »Eenige gewenschte bijzondere contrnctie van de oogen 

der draaibouten aan te brengen"? 'c kan mogelyk zyn, maar 

dan om daardoor de bevestiging aan den klap veel slechter 

*e maken. Of, zooals de heer P. J. . zegt „andere 

'edenen kunnen mede daartoe aanleiding geven". Zie myn-

heer de redacteur, het komt my voor, dat dit wel juist en 
WU8 gezegd zal zyn (aangenomen dat er redenen voor  bestaan), 

* &nt. al heeft men het werk ook al gezien, dan zal het wel-

'eht nog moeielyk vallen te gissen welke redenen ontwer-
anders zou hebben gehad, om dit hooge draaipunt te ver-

ben, boven het by voorkeur  zoo laag mogelyk aangebrachte. 
Tot hiertoe mijne zienswy'ze in deze zaak, mynheer de 

facteur; moge hierdoor  voor de vraagsteller  eenig meer 
"ht schijnen, dan is hiermee myn doel bereikt. 

Uw getrouw, belangstellend lezer, 

, 19 Juli 1893. O. P. W. 

. 
Janbededingeii worden slecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

G 14 AUGUSTUS. 

A m s t e r d a m. 12 uur . e directie der  Nnordholl . 'rainwcgmaat-
schappij, iu het kantoor  Spuistraat 34: bet bouwen van 5 houten 
bruggen ten behoeve van den tramweg Schouw . 

A m s t e r d a m. 12 uur . t gemeentebestuur: bet verbouwen en 
uitbreiden van de woningen voor de de ambtenaren der  oostelijke 
doksluizen. 

Jaa rsve ld (Utr. ) 4 uur . e architect . A . vau der  Voort , ten 
huize van deu hee . : het doeu van herstellingen aau 
het woonhuis op de Willernshoeve te Polsbroek, bewooud door J . 
v«u de  Vlist , benevens bet bouwen eener  steeueu schuur op 
pkalfundeeriug. 

O verveen (N. ) 12 uur . (let ft .  Paroch. kerkbestuur van 
O. . V, Onbevlekt Ontvangen aldaar, in het l van deu heer 

. . Vogels Jansen: het bouwen van een zustersgesticbt, kapel 
en een schoolgebouw met J2 lokalen. 

\ \ i nschoten. 5 uur . t gemeentebestuur: het vergrooteu van 
de inrichting , bestemd voor  mest verzameling, met inbegrip vau 
het bouwen van eeu nieuwe ierkuip . 

G ld AUGUSTUS. 

n (Fr. ) 1 uur . t burgerlij k armbestuur  van , 
ten gemeenleliuize: het bouwen vau een armhuis aldaar. 

.Naaiden. 1! uur . e eerstaauvvezend ingenieur d r  genie, op 
het buieel: het verbo.ogen vau deu toegaugsweg naar bet for t Spion, 
onder het beheer  Oe  geuie te .Vaarden, begr. f 10.00U. Biljetten 
inzenden uiterlij k 14 Aug., nam. vóór 3 uur  op liet bureel vau deu 
eersiaauw. ingenieur te Naarden. 

G 10 A U G U S T U S. 

d ) 5 uui . t bestuur  vau liet waterschap 
Nieuwdrouweu, bij  W . Wolthuis : . het vervaardigen en leggen 
van eeu houten draaibru g over  het verlengde van liet Zuiderboofddiep. 
2. het bouweu van een brugwachierswotiiusr  op de plaats No. 1 
der Noordblokken. 

V l i ss inge i i. 1 uur . J geuie te Bergen op Zoom, iu het koffiehuis 
de Vriendschap: liet aansluiten van de militair e gebouweu te -
delburg aan de gemeente-duinwaterleiding. Begr. '  )S5(J. Biljct'e u 
inz. uiterlij k 15 Aug., vóór 3 uur , ten burscle van deu opzichter 
van fo r t i f i ca t iën , aau de e te Vlistingen. 

G 17 AUGUSTUS. 

. 1 uur . n p ikliuismeestereu, in het botel l.eij -
, VVestplein : liet maken dn'  patlfuudeeriii. ' eu bet 

leggen der  ijzeren balkiaag voor  ecu pakliuispaud ter  grootte van 
ongeveer 1900 vierk . meters. 

Sch iedam. 2 uur . t gemeentebestuur: het vergrooteu vau de 
3e openbare kostelooze school aau de . 

G 18 AUGUSTUS. 

Veendnni. f> uur . e ingenieur J . Schotel, iu het hotel de Uuie : 
het leggeu der  sporen en wissels met dc daartoe e u 
voor de lij n Veendain—Pekela, voor  rekening van de e 
Groninger  Tra m . 

G 1» AUGUSTUS. 

's-Graveuhage. 2 uur . e ingenieur 11. P. N . , iu 
bet ca fé Neuf, Stationsweg, bestek u. 2: bet maken van de gebouwen 
der pompwerken met bijbehoorende werkzaamheden voor de water-
leiding te . 

's-Gravenhage. 2.30 uur . e ingenieur 11. P. N . , 
in het café Neuf, Stationsweg, bestek n. 2: bet leveren en het 
leggen van de gegoten ijzeren buisleidingen van Almelo naar n 
en van eenige verdere buisleidingen in Stad en Ambt u tea 
behoeve der  walerleidiug te Twickel . 

G 21 AUGUSTUS. 

Beetsterzwaag (Fr. ) 11 uur . t gemeentebestuur  van Opsterland. 
ten raadbuize: het bouwen eener  onderwijserswoniug. Aauwijziu g 
1'J Aug. door den Gemeente-opzichter. 

G 25 AUGUSTUS. 

. 11 uur . t ministeri e van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van het provinciaal bestuur: bet ver-
nieuwen van de beveiligingswerken bij  de draaibrug over deu 
oostelijken arm van bet kanaal van Terneuzen. Begrooting f4100. 
Aanwijzing S Aug., 's morgens 10 uur. 
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G 7 . 

. 11 uur . t ministeri e vau waterstaat, bandel en 

nijverheid , aan bet gebouw van bet provinciaal bestuur: bet maken 

van de gebouwen voor een stoomgemaal nabij  de Oranjesluizen te 

Scbellingwoude, beboorende tot de werken van het Noordzeekanaal. 

Begrooting f 234.000. Aanwijzin g 31 Augustus. 

P VAN . 
Aalten. t bouwen eeuer  weverij  enz., onder  beheer van den 

architect G. Beltman A . G z. tc E n s c h e d é. Gegund aan . Jan- ' 

sen te m voor f 19.7S8. 

Amsterdam. t doen vun voorzieningen bij  bet for t te -

stnart . e G. Verweij  le Uithoor n voor f 1629. 

Bolsward. t vernieuwen van de vaste looporug over de 

Bolswariler t onder  Oosteriittens. e . Jonkers 

te Oosterlittens voor f 1110, gegund. 

Breda. t maken n schietbanen op de Setersche beide, onder 

beheer der  genie te Breda. e C . de r voor f 1036. 

's-Graveuhage. t onderhoud van het post- en telegraaf kan-

toor te , van den dag der  kennisgeving van de goedkeuring 

der aanbesteding tot eu met 31 t 1896. e W . f 

zema te l voor f 1785. 

. t verdubbelen van bet aantal schuifopeningen in d e 

bovenvloeddeuren en de daarvoor  bestaande reservedeuren d e r 

groote schutsluis en het verwisselen, herstellen enz., van houten 

ebdeuren in de Noordzeesluizen te . e G . 1). ,„ „ 

m te Amsterdam voor f S980. 

. t maken van een machine- en ketelhuis. e 
A . Toorenvliet aldaar  voor f 11.900. 

. t bouwen van een . . zustersgeaticht met schoollo-
kalen. e E . Eshuis te Almelo voor f 17.993, gegund. 

tilieek. t afbreken van twee draaibruggen met bijbehoorende 

werken en het daarvoor ter  plaatse bouwen van twee ijzeren ophaal-

bruggen. e T b . n te Sneek voor f 7360, gegund. 

Uithuizen. t vergrooten en verbouwen der . . bijzondere' 

scholen B l d a a r . e . J . Snik te j  voor  f 3 850, gegund. 

Witmaisuin , t vernieuwen van den draaibru g in Witmarsum' 

en het maken van een ijzeren draaibrug . e W . E . Penning 

te n voor f 2580. 

. 

„JOSSON Co." 
N  ( G E

voor  N e d e r l a nd en n 

A. E. , 
l in Bouwmaterialen. 

A d r e s: , Nieuwehaven N o. 1 18 

„ , A . E . ,
Simonzstraat 74. (661 

*f* A s p h a l t- tf* 

- A . s p l i « l t - ] > a l i p » p i e i * . 

buitengewoon stevig, 

duurzaam en aanbevelingswaardig. 

A . W. , 
 am llheii i d ) 

Agenten voor Nederland: (50) 

. , Wormerveer. 

E JN. 

S F 
met G lang 50 . 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

 W 

Zware en lichte Smeewerken. 
A N  E . S, 

N EN , 
met certificaat van s 

en Bnreau Veritas. 

E N 
V A N 

J.
te Auderiinch a/d , 

leveren sedert 1 8 5 1: (8) 

la AndernachscheTra s 
en Trassteen , 

op strengste keur  v e r d e r : 

- of /w n i s i i ; i , \ : -
 beste en goedkoop-

ste N voor  T u i n e n , T e r r a s s e n, 

Tu insa lons, Fonte inen, G ra f t omben, enz. 

E 

, 

V J
vo lkomen gel i j k aan N a t u u r s t e en en 

u i ts lu i ten d door  steenhouwers bewerk t. 

l \ ooi i  : 

, N E U T E N , -

T E N , , G O O T S T E E N E N , 

, , 

N voor  scheid ingen en hekwerk, 

, enz. 

F a b r i e k en : -
.

DE LINT & C D , R
 39

n van - en . 
(59) V r a a g dessins enz. 

A l l e soorten vaa 

ZAGEN 
en 

ve rvaa rd ig t als 

Specialiteit 
slechts i n de fijnste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de F a b r i e k van 

te n ) 
Gevestigd in 1822. (55) 

| r«^ *  V r a a g de g e ï l l u s t r e e r de Prijscourant 

we lke wi j  U gratis en franco toezenden. 

Carbolineum 
ui t de Chemische Fabriek van 

(in va ten v an  100 en 2 00 kil o 

en i n b l i k k e n van 30 kilo. ) 

i s s t e e d s v o o r r a d i g bij  en wordt 

sedert jaren voor de landsgebouwen, 

de genie, ve le gemeenten en particuliere n 

ge leverd, door (2^) 

. ENG E  S, 
t 335, A»STBB»A*' 

A. . 
T 131, , 

Venster- en Spiegelglas, 
N , 

 steeds . | 
CLASASSURANTIE . 

S T O O M G L A S S L I J P E R I J ^ 
en  voor het o r n n n i e n t e e r en v a n 

. 

SPIEGELSUS . 
(61) 

- en 

<

<C°^^'
rs^q&s^^  i n wit en zwart . 

E Billijks t adres. 

Sierlijke  worden op aanvrage ventrekt. 

ONZE  1.1 , 

v a n d e

r  aan de Polytechnische School te . 

 Compleet ingenaaid  18.—. 
gebonden  21.30. 

 E O O  E E  1 N G E X. 

. . . . s het voor den jongen ingenieur en opzichter van bijzonder  veel waarde op een 
voor hen bijn a onbekend veld te worden voorgelicht door  iemand, die rijp e ervaring aan breed-
voerige studiën paart, ook hunne oudere vakgenooten zullen evenzeer als vele aannemers, 
werkbazen en handelaren, gaarne een werk ter  hand nemen, dat in zoo aangenamen en bevatte-
lijke n vorm een rui m overzicht geeft van wat de praktij k hier en elders tot op beden 
heeft uitgewezen of een theoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doen 
voorspellen

. . . . t groote uitvoerigheid en voorliefde teekeut de schrijver bet steenbakkersbedrijf 
met al de daartoe noodigo werktuigen, blijkbaa r met het oog op aankomende industrieelen, voor 
wien hij  zijn boek even goed heefc geschreven als voor  bouwkundigen, iets wat laatstgenoemden 
moeten bedenken, indien hen dat wat te uitvoerig voorkomt en zij  liever een meer  vergelijkende 
beschouwing van bouwmaterialen hadden gewenscht, wat men echter  moet erkennen, dat zijn 
eigenaardige moeielijkheden heeft. 

Voor hem die in ' echter  dikwijl s zijn eigen materiaal moot zoeken of vervaardigen, zal 
daardoor dit boek menige nuttige aanwijzing bevatten. 

. . . . Juist de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer  Van der s gemaakt 
heeft op het gebied der  bouwmaterialen, maken zijn boek belangrij k 

(Bouwkundig Weekblad.) 

. . . . n de 6e afdeeling wordt het hout beschreven. t over dit belangrijk materiaal 
heel wat te zeggen valt, is elk bouwkundige bekend, en velen onzer  kunnen geacht worden met 
de eigenschappen der  verschillende houtsoorten en het gebruik ervan volkomen op de hoogte 
te zijn . e heer  Van der s deelt omtrent deze bouwstof zooveel wetenswaardigs mede, dat 
elk vakman er  voordeel en leering uit kan trekken (De Opmerker.) 

. . . . Vorm t de werkkring , waarin de schrijver  geplaatst is, de geschiktste gelegenheid 
om dergelijken veel omvattenden arbeid naar  wensch te voltooien, het reeds verschenen gedeelte 
bevestigt zulks en erkennen wij  gaarne, dat dit het meest volledige is wat over  materialen-
kennis in den laatsten tij d is gezegd. 

e fabricage wordt zeer  uitvoerig besproken cn daarbij  met talrijk e figuren toegelicht, zoodat 
daardoor de uitgave een onmisbare gids is voor  allen, die grondige kennis der  materialen wen-
schen te verkrijgen . t vormt een nutti g boek, dat door  allen dient gekend te worden en 
Waarvoor de schrijver  waardeering verdient. 

. . . . daarbij  in gebruik, prijzen, kortom alles wat met de industri e in verband staat 
«o geeft het 't meest volledige tot op heden (Vademecum der Bouwvakken.) 

Vuurvaste Steen-
F A B R I E K , 

P U  11 N . 

Fab r i cee ren Vuurvaste Steenen, 
Platen, t lokken. Scheggen, Trot -
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

n in den kor ts t mogel i jken t y d 

voorwerpen van vuurvaste steen voor 

technische doele inden naar  teeken ing of 

model. (17) 

Chemisc h bereid e 

V E  F . 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zj j is gemakkelijk i n het g e b r u i k , 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t e n en a t t e s t en gaa rne 

ve rk r i j gbaar . 

G , 
(11) k ) 

Spiege l- en , 

T E P gevraagd: 

TOT E 

s dei Waterbouwkunde, 
door . J. . 

Fr . brieven onder  lett. T . W . bnrean 
"»»u dit blad. 

volgens b e s t a a nd of op te geven 
profiel , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

. W.  & Co. 
te  (prov. Gron.) 

P rofielteeken i nge n en Prijscourant op 

aanvraag gratis. (13) 

Cathedraal-, , Geribd-, 
 Geruit-, Gegroefd-, Carri-, 

W , 
, ,  en -

G  A S. 

Geslepen en andere N en 
. 

GEBOGEN S en . 

- en Patri j tpoortglazen . 
(67) . 

, . 
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VERFWAREN , 
, Vernissen. 

voor - en , 

, , 

en alle aanverwante artikelen. 

G.  & Co., 
T 132, (5) 

 S T .  > A . 

 ZöON

 er  gebeel op ingericht om alle soorten 

van N met den meesten 

spoed tot  te leveren. 

 A
Firm a Gr. 

18 en beter 

GREVE 'S 

, Utrecht, 
beter  dekkend, fijner , witter 

kleurlioudend dan eenig ander; 
is bekroond door  den Nederl. Schildersbond, 

Tentoonstelling van e Schilderkunst, 
Arnhem 1881; attesten van ervaren schilders 
uit alle oorden van ons land en daarbuiten, wor-
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van , (iemeeiite-
Architecten en andere Autoriteite n in hunne 
bestekken voorgeschreven; 

wordt, tot waarborg van echtheid, zuiverheid 
en goed gewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket eu Fa-
brieksiue rk , welke allen wettig zyn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur  geleverd, des-
verlangd met certificaat vau oorsprong. 

n leze de waardeerende artikels over  dit t in het „N . v. d. ' 
dd. 31 Jan. 1887; in de - en . 1 i 1887; inde 

' dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de „Schi lder "  dd. 1 i 1889 ; in de 
„Opmerker "  dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in de „Ambachtsman"  dd. 8 
Febr. 1890, en in het „Bouwkund i g Weekblad"  dd. 5 . 1891. (27) 

 bij  en

I N 

Opgericht 

1861. 

) 

N 

. 

Opgericht 

1864. 

t haar  beproefd en voortrefïeljj k 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin-
dend, onder  garantie van de grootste 
bindkracbt , gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijk s meer  dan 450.000 
vaten. 

voor  de Zu ide l i j k e Provinciën: 

Wed. A. e & van , 
. 

Voor de Noorde ly 'k e Provinciën: 

DE BEER & LEHREN, 
, (60) 

N in 

J A P A N L A K V E R F , 
beter  tegen de b u i t e n l u c h t bestand 

als vernis of olieverven. 

N &  Co., 
(57) . 

JA N HAMER & Co., 
 bij  de Utrechtschestraat, 

A \1  A . 

Verstrekken plannen en belasten zich 
met de uitvoering van E 
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J. A. VA N , . 

E JONGSTE N TEN E 

VA N S -

G . 

Ofschoon ik, met het geven van dit opstel, de bedoeling 

heb om hen, die daarin belang stellen, kennis te doen maken 

met de jongste werken die, ten behoeve der  waterverver-

sching van Amsterdam, werden tot stand gebracht, zoo 

schijnt mij  vooraf een kort overzicht van de inrichtin g 

der  verversching zelve duidelijkshalve niet overbodig. 

Voor het gebied der  stadsgrachten van Am terdam zijn, 

in dezen als grenspunten te noemen: in het Oosten de sy-

phons te Zeeburg en in het Westen de spuisluis van het 

Westerkauaal. e syphons, negen in getal en ieder  met 

eene capaciteit van 3 , zjjn smeedijzeren kokers van 

vierkante doorsnede; zü zijn, op hun diepste punt, in 

den bodem van het l gelegd, volgen verder 

de taluds van dit kanaal en zjjn aan beide oevers op-

gehangen in gemetselde bouwwerken, die, — dus negen 

gekoppelde duikersluizen vormende — voorzien zyn van 

schuiven om den toelaat van Zuiderzeewater te regelen en 

van deuren om als zeekeering te dienen. Vroeger, vóórdat 

bet l tot stand kwam, diende de Zeeburger-

schutsluis om den toelaat van het zeewater te regelen, 

thans blijf t "Ü alléén voor de scheepvaart bestemd. 

e gewone toestand der  verversching is nu, dat te Zee-

burg, door  desyphoiis, zeewater  wordt toegelaten en — terwij l 

fan gesloten znn de sluis in den Amstel, die aan de We-

teringpoort, die onder de brug by het e pleiu en 

*ue sluizen, welke toegang hebben tot het Noordzeekauaal, 

behalve de Suatiesluis aan het Westerkanaal — passeert dat 

'"gestroomde water  alle stadsgrachten, doet ze al naar  hare 

betrekkelijk e ligging ten opzichte van de hoofdkanalen, meer 
o t minder in de verversching deelen en ontlast zich ten slotte 

door de genoemde Suatiesluis op het N. Z. kanaal. e 

hoofdkanalen voor den toevoer van hel water  zjjn van 

Zeeburg af (zie bijgaande situatie-teekeuing) het -

'""Baa l en de Nieuwe Vaart („binnen "  dat is het gedeelte 

dezer  Vaart ten westen van de brug in de Zeeburgerstraat.) 

^* vulling dan van het Oosterdok treedt het zeewater, door 

^ sluis in het Entrepotdok en die bij g in de 

Nieuwe t en Nieuwe t en hierop 

zjj n alle voorts stadskanalen verbonden. 

t verval der  tpestrooming wisselt tusschen 20 en 5.S 

, want de Zuiderzeestand is bjj  middelbaren vloed 8 . 

boven A. P. en bjj  middelbare ebbe 30 . onder  A. P., 

terwij l de normale stand van het Noordzeekauaal 50 . 

onder  A. P. bedraagt — en moet beheerscht worden door 

suatie te Ymuiden en afmaling door de stoomwerktuigen te 

Schellingwoude. 

Eene beschouwing dezer  cijfers leidt tot de conclusie, dat 

eigenlijk elk uur  van den dag zeewater op de stad kan 

worden toegelaten; ten gerieve van de scheepvaart echter, 

(om stroomend water en schutten te vermijden) heeft de 

toelaat, naar  gelang van het seizoen, plaats tusschen 7 a 9 

uur des avonds tot 4 & 7 uur des morgens — alleen op 

Zon- en feestdagen ook op een deel van den dag. 

Zooals uit het hiervoor  gezegde blijkt , ondervindt de .Singel-

gracht van den Zeeburgerdijk af tot de e poort niet den 

invloed der  verversching, doordien zij  buiten de Amstelsluis ligt 

en hare conditie zal niet te verbeteren zijn, vóórdat hooger  op 

deu Amstel, bijv. bij  Schulpbrug, eene nieuwe sluis zal gebouwd 

zgn. Tevens zal dan kunnen bereikt worden, dat de waterver-

versching in omgekeerdeu zin als tegenwoordig kan plaats 

hebben, nl. door  aan het Westerkanaal water  van het N.Z. 

kanaal binnen te laten en te Zeeburg het vervuilde water 

der  stadsgrachten op de Zuiderzee over te zetten door 

middel van het stoomgemaal en dus zoodoende te voorkomen 

dat zich op het kanaal vóór de stad het medegevoerde 

grachtenvuil zou neerzetten en ophóogen. Vrees hiervoor is 

echter nog niet gegrond gebleken bij  den tegen woor-

digen toestand, die ons in elk geval eene natuurlijk e door-

stroming van de stadsgrachten verschaft en geene kunst-

matige (gepaard met groote kosten) door  middel van het 

stoomgemaal. t werktuig dient thans dan nok (in hoofd-

zaak) alleen om het peil der  stadsgrachten te beheerschen. 

Wanneer  namelijk bü westelijke winden, de ebben op de 

Noordzee niet laag genoeg afloopen om voldoende te kun-

nen spuien, zoo komt het — vooral in tijden dat veel pol-

derwater  wordt afgevoerd — meermalen voor  dat het peil 

van het N./.-kanaal aanmerkelijk wordt verhoogd doordien de 

stoomwerktuigen van het k te Schellingwoude niet toe-

reikend znn om alsdan genoeg water op de Zuiderzee ovar 
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te zetten. e bouw van een tweede stoomgemaal aldaar  is 

in uitvoering.) 

e stads-scliut8luizen langs het Noordzeekanaal blijven, 

ter  wille van de scheepvaart zoo lang mogelijk geopend, en 

blg'ft das de stad op gelyke waterhoogte met het kanaal; 

zoodra echter  het peil van 0.20 : - A. P. is bereikt — en 

dat om verschillende redenen niet mag overschreden worden, 

— zoo worden de sluizen gesloten en treedt het stoomge-

maal Zeeburg in werking om de stad af te malen en het 

peil van ongeveer  20 4 30 . onder  A. P. te handhaven 

tot zoolang dit weer, door  suatie van het Noordzee-

kanaal kan geschieden. 

t stoomgemaal heeft — met vol vermogen van 8 

stuwraderen — eene capiciteit om gemiddeld 1600 3 . , 

water  per  uur  op de Zuiderzee te kunnen overzetten. 

Over  het algemeen kan het effect der  waterverversching 

van Amsterdam bevredigend geacht worden en laat de rein-

heidstoestand der  grachten, — dank zy ook de hulp der 

stadsreiniging — weinig te wenschen over. t dit nu van 

eenige ongunstig gelegen grachten niet juist kan worden 

getuigd is bezwaarlijk aan het systeem van ververschen 

of aan de middelen, waarover  men te beschikken heeft 

toe te schrijven. r  toch komen ieder  jaar  enkele dagen 

voor  dat het effect der  verversching over  de geheele stad 

ten achter  staat bij  dat wat in het 'algemeen wordt ver-

kregen. Pes zomers namelijk — juist wanneer goede ver-

versching der  stadsgrachten het meest noodig is — komen 

de vloeden op de Zuiderzee meermalen weinig hoog op, zoo-

dat dan de toestrooming naar  de stad zwak is en onvoldoende 

voor  goede verversching der  grachten. 

t bracht op het denkbeeld om, in die gevallen met 

het stoomgemaal Zeeburg te hulp te komen en dit dus 

ook dienstbaar  te maken tot het toevoeren van water 

op de stad. Om dit te bereiken moest het zeewater 

dus (evenals by werking van het gemaal om de grachten 

af te raaien) ten zuiden, voor  de stuwraderen geleid wor-

den en werd voor  dit doel een combinatie van werken aan-

gelegd, waarmede ten zuiden van het gemaal kon worden 

verkregen een boezem, die op Zuiderzeepeil wordt gebracht, 

en ten oosten een kleine maalboezem, waaruit het zeewater 

door  de werktuigeu opgezet — naar  de stad stroomt. e 

werken, in 1892 tot stand gekomen, zijn op de hierbij 

gaande situatie-teekening plaat 1, (van het terrein tusschen 

het stoomgemaal Zeeburg eu de Zeeburgerstraat) aangeduid 

met de letters  A B en C.  is een keermuur, A B en C 

zijn keersluisjes, waarvan de beide eerste naby' het gemaal 

„Zeeburg"  en het derde aan het westelijk einde van het loo-

zingskanaal by' de Zeeburgerstraat en de n de „Gooyer" 

is gelegen. Van deze sluizen ziju — wanneer  het gemaal, 

volgens zyn bestemming om de stad „a f te malen"  werkt — 

C en B geopend en A gesloten evenals de sluis C, van 

ouderen datum naast den Zeeburgerdijk. Werkt het stoom-

gemaal om zeewater  op de stad te brengeu, zoo zgn B en 

C gesloten en A en C' geopend. 

e nienwe waterwerken zijn door  de afbeeldingen op 

plaat 2 nader  toegelicht. Zy zijn allen van zeer  zuinigen 

en oordeelknudigen aanleg, zoodat de sluizen (van geen 

zwaarderen bonw dan in overeenstemming inet de krachten 

waaraan zij  hebben weerstand te bieden, noodig is) tot zee r 

beperkte afmetingen zijn teruggebracht, en in verband hier-

mede eigenlijk alleen als sluishoofden zijn te beschouwen! 

rechtstandmuren met kassen over  de deuren worden ge-

mist. e deuren worden bij  geopenden stand geborgen in 

eikenhouten schermwerken, terzijde van de hoofden gebouwd, 

en waarop tevens de werktuigen voor  het openen en slui-

ten zijn opgesteld. 

Beter  nog dan plaat 1 geeft plaat 2 in hare „Situatiën "  een 

overzicht van de onderlinge ligging der  nieuw aangelegde wer-

ken. — Ct en Cu zijn sluizen die bestonden ; de laatste is de 

reeds meergenoemde „Zeeburgersluis" , waardoor  vroeger  — 

vóór het l tot stand kwam —het zeewater  binnen 

trad om door  Ci in het l te stroomen. e maal-

boezem van het stoomgemaal was toen begrensd — in het oosten 

— door  een kade van sluis Cu naar  den Zeeburgerdijk Z. Ni 

den aanleg van het l was de toestand, wat 

de omdykingen betreft, zooals de kruis-arceering aangeeft. e 

laatste toestand, nabij  het gemaal Zeeburg (na het gereed zyn 

der in dit opstel bedoelde werken, is verduidelnkt door  rechte 

arceering van de nieuwe dijken en door  aangave van de bodem-

lij n der  waterwegen, waaruit dus ook bljjk t dat de dyk voor  de 

siuis Cu in het Westen werd weggegraven om directe ver-

binding met de Nieuwe Vaart (Buiten) te verkrijgen — 

Zie ook plaat 1. — e aanzicht- en doorsnede-teekeningen 

op plaat 2 geveu een voldoend overzicht der  aangelegde 

werken, zoowel wat het ontwerp als wat afmetingen betreft, 

— zoodat we hierover  dus kort kunnen zijn. — e bodem-

kantslagdrempel zoowel van A als van B ligt op 2.30 ; 

A. P.; de hoofden reiken tot 1.50 -j - A. P. evenals de bij  B 

aaneensluitende keermuur  B keert tot A. P. en A 

tot 1.50 -4- A. P., want deze laatste is gesloten zoowel din als 

de syphons Zuiderzeewater  toelaten, als wanneer  door  het 

stoomgemaal het stadswater  wordt afgemaald. e sluis 

heeft dan ook in afwijkin g met B een verbreeding van 

fundeering en van den opbouw tot de wat ei lij n — (op 

0.50 - : A. P.) aan de zjjde van de Nieuwe Vaart. 

Sluis C nabij  de n de Gooyer  heeft den bovenkant slag-

drempel op 3.50 : A. P.; de hoofden reiken in verband met 

de over  haar  gebouwde vaste brug tot 2.48 -f- A. P. Us 

deuren zoowel die tot keering naar  de Nieuwe Vaart als 

naar  het l reiken tot A. P. e bouw der  sluis-

fundeering had plaats in een gewonen put die door  ontgravin? 

van het terrein werd verkregen, alleen over  eenige lengte 

was tot keering van den grond een damwand met schoor-

palen geslagen. 

Voor den bonw der  sluishoofden bij  Zeeburg was bij  de 

wy'ze van afdamming natuurly' k rekening te honden met de 

aanwezigheid van het stoomgemaal en de syphons; de water-

gemeenschap tnsschen deze beiden mocht geen oogenblik 

worden verbroken en nergens minder  bedragen dan 80 . 

in proflei, beneden den stand van 50 . onder  A. P- 1" 

de wy'ze van afdamming voor  den bonw was de aannemer 

overigens, behoudens goedkeuring, geheel vry' , ook hierin om 

de afdamming voor  de twee sluizen A en B te zanten te 

vatten of elk afzonderlijk te honden. 

t het oog op de onmiddellijk e nabijheid van het stoom-

gemaal moest eene grondafdamming minder  gewenscht voor-

kernen eu werd tot een houten fundeeringkuip besloten, en 

dat voor  elke sluis afzonderlijk . 

e knip verkreeg den vorm van een zestienhoek, waar-

van de straal des omschreven cirkels ten naasten by 16 

. bedroeg. e damplanken van 15 . dikte met messing 

en groef in elkander, waren il . lang; zij  werden met den 

bovenkant tot 1.25  A. P. ingeslagen. 

e waterstanden die tegen de kuip konden verwacht 

worden waren: hoogwater  1.10 -4- A. P., laag water  0.50 

A . P. Aan de buitenzijde van de kuip was de grondslag 

gemiddeld 2.50 ~ A. P., terwyl de bodem binnen de kuip 

tot 3.30 : - A. P. was verdiept. 

Tot versterking aan weerszijden van de damplanken, eeu 

gording van 30 bij  36 aangebracht — met den onderkant 

op 0.50 ; A. P. 

Aan de binnenzijde van den kuip kwam bovendien, toen de 

kistdam zoover  was uitgemalen, eene derde gording inet den 

onderkant op 2 r  : A.P.; zy werd met schroefbouten 

— tot de halve plank dikte doorgaande, bevestigd. 

Toen de kuip, na ongeveer  drie weken werkens, gereed 

was, werd zy door  een centrifugaalpomp zeer langzaam uit-

gemalen, zoodiit zetting van het werk geleidelijk kon plaats 

hebben. Na geheele drooglegging werd zy' — op last van 

den hoofdopzichter . J.  — nauwkeurig opgemeten 

en in teekening gebracht. Eigenaardig is het de daaruit 

blijkende vormverandering na te gaan. 

e bovenkant van de kuip was nl. over zijn geheel aan-

merkelij k ingeknepen door  het sterk in elkaar  knellen van 

de plankeu bij  hunne onderlinge aansluiting en het inknypen 

van het hout. e eene helft van de kuip — dus elk van 

acht aaneensluitende zijden van den zestienhoek was onge-

veer  35 . naar binnen gekomen. Over  de andere helft 

waren de zijden in het algemeen minder  naar  binnen ge-

drukt — alleen één der  vertoonde een inzetting 

van 50 . t hierop direct volgende hoekpunt was het 

eenige dat buitenwaarts was uitgezet en dit nog slechts 

over  30 . 

e waterstand tegen den kuip was natuurlij k met het 

toelaten van Zuiderzeewater  door  de syphons varieerend, 

doch de gemiddelde druk dien de kuip heeft weerstaan 

was drie meter  water. Zy bleek goed te voldoen, zoodat 

het drooghouden met geringe moeite kon geschieden. Om 

te voorkomen dat de waterdruk tegen de kuip hooger  werd 

dan 3 . had men in de kuip een opening gemaakt, waar-

door  by hoogeren buitenwaterstand zeer  langzaam het niveau 

binnen de kuip kon worden verhoogd. Éénmaal tydens het 

Werk is men tot dit toelaten van water  moeten overgaan. 

Een merkwaardig verschijnsel, dat nog plaats had, was, 

dat over  een lengte van 5 . — (op de plaats waar 

de bodem — overigens van goede grondlagen — eenig 
yeen bevatte) de damplanken ongeveer  1 . naar  boven 

kwamen en de kuip dus lek werd. n verhielp dit door 

°P de betrokken plaats en binnen en buiten de geheele kuip 
eei> flinke zandstorting aan te brengen — waarvoor  tusschen 

den damwand en het bouwwerk genoezame ruimt e was — 

en de planken weder  neer  te slaan. Ofschoon wel wat, buiten 

verwachting, werd daarna niet de minste werking meer 

e bonw der  hootdeu en het maken der  overige werken 

zoowel hier  bij  Zeeburg als by de n de Gooyer  werd vlag 

en kearig uitgevoerd en meldenswaardige bijzonderheden 

van technischen aard hadden niet plaats. 

e keermunr  J) verkreeg een betonfundeering op draagpalen 

tusschen damwand. e onderkant van het beton reikt tot 4 

. beneden A. P. e koppen der  palen tot 3.50 beneden 

A. P. e palen werden eerst geheid en daarna de 

twee plankenryen — tevoren was echter  de bodem over 

3 r  breedte in de richtin g van den keermuur  tot ruim 

4 . beneden A. P. weggebaggerd en niet tot 4.5 . : 

zooals teekening en bestek aangeven. e voorgeschreven 

zandlaag van 50 . heeft men namelijk niet aangebracht, 

aangezien de ondergrond zeer  vast en zuiver  was. 

e draagpalen werden door  middel van een eikenhouten 

opzetter  dadelyk tot de vereischte diepte ingeslagen. e 

damplanken bleven staan tot A. P. en werden nadat de 

betonstorting gereed was, op 50 . beneden A. P. afgezaagd. 

e samenstelling van het beton was b' e water-

kalk , 4 Andernachsche tras, 4 zand en 18 deelen gebroken 

hardgrauwe metselsteen. e storting van het beton had plaats in 

dri e lagen, door  middel van houten kokers van verschillende 

lengte. e koker  was met zyn boveneinde aan een wagentje 

opgehangen, dat dwars op de lengte-richting van den muur, 

over  rail s kon worden bewogen; de rail s waren bevestigd 

op twee houten liggers en deze zelf rustten ook weder  op 

rail s die op elk der  twee duinwanden waren gelegd. 

Voor  het storten in de lengte-richting worden dus deze 

liggers — en met hen het wagentje en den koker  — door 

middel van koevoeten voortbewogen. Noor dat met het in-

ryden van het beton in den koker  werd aangevangen, werd 

deze gevuld met de z.g. kipbak: was de koker  zoover  ge-

vuld tot 1 . boven de waterlijn , dan werd deze voort-

bewogen door  middel van ijzeren koevoeten, welke in de 

wielen van de wagen konden gestoken worden; was het 

beton tot op de waterlij n gezakt, dan werd het voortbewegen 

gestaakt en de vulling opnieuw voortgezet. t door  eenig 

toeval het beton geheel uit den koker  wegglyden dat zeer 

zelden voorviel) dan werd deze daarna eerst weder  met 

de kipbak gevuld. 

Vóór dat het storten begon was de grondslag langs de 

duinwanden met kleispecie aangestoft en tot 3.50 ; A. P. 

aan de zyde van het te vormen pompbassin en tot 3.50 '. 

A. P. itan de zyde van den Zeeburgerdijk: aan deze zyde 

van den damwand werd bovendien over  30 . lengte vanaf 

de aansluiting bij  de sluizen van het stoomgemaal en over 

5 . breedte eeu inet puin bestort zinkstok aangebracht. 

. E. VA N . 

S , X N -
BOUW TOEGEPAST. 

e onderstaande liguii r  vertoont eene langsdoorsnede 

over  deu salon van het poolschip de  dat ontworpen 
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en gebouwd is voor . N A N S E N ' S Noordpool-

tocht en waarmede hg den 20en der  vorige 

maand van Christiania is vertrokken. t 

schip is gebouwd k in Noorwegen 

op de werf van den heer N  ; 

in uiterlij k aanzien komt het overeen met 

een Schotsche buckie-boot, maar  is als 

schooner  opgetuigd en met machines van 

ongeveer  1701 P. . voorzien; het is 

lang 39 , de grootste breedte is 11 . 

A'olgens de theorie van . N A N S E N 

moet het schip ergens iu de buurt van 

r  ingevroren raken en door  de ver-

wachte beweging van het ijs naar  en over 

de Noordpool worden medegevoerd, om 

ten slotte door  deze onderstelde strooming 

in de zeeën van Oostelijk Groenland te 

worden afgezet. 

e bemanning zal in het geheel uit 

niet meer  dan 12 man bestaan; er  zal 

genoeg provisie voor  vij f jaren mede wor-

den genomen. e luchtverversching is op zulk een schip 

een vraagstuk vau het hoogste belang, men heeft er  het 

zelfwerkende stelsel van  op toegepast, waarvoor  de 

toestellen zyn geleverd door  de heeren T E & 

S O N, ingenieurs voor  ventilatie te n en Glasgow. 

e inrichtin g der  ventilatie is door  de figuur  als volgt 

verduidelijkt : A is een zelfwerkende luchtzuiger, volgens 

S laatste verbeterde octrooi; B. de daarmede verbonden 

afvoerbuis voor  de lucht, die aan het eind van deu salon 

in de zoldering aanvangt en aldaar  van een regulateur  C 

is voorzien;  is een patent-lnchtperser  van ; E de 

daaraan verbonden inlaatbuis voor  de versche lucht; F is 

een bochtstuk voor  het inlaten van verwarmde lucht, voor-

zien van een reguleerklep, eene serpentijn- of kronkelbuis 

ter  verhitting , en olielampen, die tegelijk voor  verlichting 

dienen. e inrichtin g is door . N A N S E N en den heer 

T E getroffen, teneinde in de eigenaardige eischen 

van het geval te voorzien en zal in dienst worden gesteld 

zoodra het schip tusschen het drgfg's zal zijn ingesloten, 

wat gedureude het grootste deel van het jaar  het geval 

zal zijn. Beide ventilators, voor  aan- en afvoer  zgn volstrekt 

weervast en, hoewel zg voortdurend in werking zgn, kan er 

geen water  door  in den salon binnendringen ; de hutton 

worden er  ook door  geventileerd; door  losse mutsen worden 

' de ventilators tegen sneeuw bedekt. 

N VA N . 

Te Johnstown in Pennsylvanië zgn, naar  de Scient. Amer. 

vermeldt, met goed gevolg proeven uitgevoerd met een 

toestel om rail s aan elkaar  te wellen op hare plaats 

in de spoorbaan, in plaats van ze met bouten en laschplaten 

aaneen te koppelen. e machine, die dit werk verricht , 

gelijkt uiterlij k eenigszins op een electrisch spoorrgtuig, doch 

is wat zwaarder  gebouwd. e stroom wordt ontleend aan 

een boven liggenden gewonden draad. Binnen in den wagen is 

de dynamo-motor  aangebracht, die den directen stroom omlegt 

en verandert in een zoodanigen als voor  het electrische 

wellen noodig is. Eene zware kraan van bijzondere constructie 

steekt buiten het open eind van den wagen uit en draagt 

een toestel, die de eigenlijke weller  is. Binnen den wagen 

zgn waterbakken, waaraan de hydraulische druk wordt ont-

leend, die noodig is voor  sommige aaneenkoppelingen, en eene 

waterleiding voor  het afkoelen der  koperen contact-stukken, 

die bij  het wellen gebruikt worden. Op verschillende punten 

zgn onafhankelijke electrische motoren, die amarilschgven 

drfjven . om de rai l schoon te maken voor  het wellen. 

e machine werd boven eene vergaring stilgezet, waar 

de einden van twee spoorstaven op een dwarsligger  bijeen-

kwamen, en nadat de noodige aankoppelingen hadden plaats 

gehad, werd er  een sterke electrische stroom doorgevoerd. 

n minder  dan eene minuut begonnen de einden der  rails 

van kleur  te veranderen en binnen drie minuten was het 

metaai op wit-gloeihitte gebracht. p werden de einden 

der rail s onder  druk bg' elkaar  gebracht en werd eene 

volmaakte welling tot stand gebracht. 

e voordeden, die uit de toepassing der  bedoelde machine 
zullen voortspruiten, zgn de volgende: daar  de rails aan 
de einden het meest aan slgting onderhevig zgn, zal de duur 
ervan verlengd worden; het sparen van de electrische motoren, 
die elk rgtuig drg'ven; het genoegen van de passagier 
doordien het telkens stooten der  wagens op de eindverbin-
dingen niet meer  plaats heeft; de vermindering van het 
geraas, dat de wagens daardoor  maken; en dan het aller-
grootste voordeel, dat zulke in één stuk doorloopende rails 
den electrischen stroom naar  den dynamo zullen terugvoeren, 
zoodat het verlies aan electriciteit, dat in vele gevallen 
ernstig aantasting der  in de straat liggende gas- en water-
buizen heeft ten gevolge gebad, zal voorkomen worden. 

e men tegemoet zal komen aan het langer  en korter 
worden van zoo'n doorloopende rai l bg"  verandering v a

temperatuur, wordt niet vermeld. 

. 
Janhextrdinge* worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

G 21 A U G U S T U S. 

A m s t e r d a m. 1.30 uur . e directi e der  boil , ijzeren spoorweg mij. , 

in bet centraal pcrsonenstation, in bet lokaal naast de wachtkamer 

'ie klasse, ingang vestibule, bestek 564: het uitbreiden van bet 

gebouw hydraulische en elcctrUcbe inrichtinge n up bet goederen-

station Amsterdam—Oostenburgergracht. Begr. ' . 

A r n h e m . 2 uur . 1'c directeur  der  gemeente-gasfabriek, i en kantor e 

der  fabriek : 1. bet bouwen vnu eeu portiersbuisje met put voor 

eene weegbrug, 2. bet bouwen van een cokesbiljet afgevershuisje, 

3. bet maken van eeu kantoortj e in de steenen kolenloods net 

put voor  een weegbrug; 4. het inrichte n vnn den kui p van gas. 

houder  no. 1, tol teer- en ammoniak waterput; 5. hel metselen 

van ecu grondmuur  aan du salmiakgeestfabriek, alles in 1 perceel. 

Begr  f 11750. 

. 3 uur . e Architect G . te e W z voor  de wed. 

A. k in bet koffiehuis \an deu beer  J. T. Poorten aan 

den Br ink : bet verbouwen van . winkelhui s en boerderij  tot 

twee arbeiderswoningen; nauw. 'sm. 'J uur , inlicht , bij  gen. architect. 

Z u t p h e n . 2 uur . Provisoren van bet oude- eu nieuwe gasthuis: 

het doen van eenige verbouwing aau de mauuenafdeeling; inlicht , 

te verkrijge n j  deu archit . . . 

G 22 A U G U S T U S. 

G o r l u c l i e m . 10 uur . e luiten.-kolonel op het bureau der  genie 

{stadhuis): 1, | i e t verbeteren van dc damsluis achter  dc inundatie-

sluis te Woudrichem, begr. f 5000; 2. liet leveren van ii undatie-

matnrieel voor  de Nieuwe e linie, bezuiden de , 

he.gr. f 2300. Uil j . inzenden uiterlij k al Aug ., nam. 3 uur , op bet 

bureau der  genie (stadhuis) te Gorinchem. 

U t r e c h t . 2 uur . e maatschappij  tot exploitatie van staats-

spoorwegen, aun bet centraalbureau bij  de e laan, bestek 

no. 630: het maken van een gebouw voor  privaten, waterplantse î 

en buffetkamer op het station . Begr. f 2700. 

U t r e c h t . 2 uur . e maatschappij  tot exploitatie van staatsspoor-

wegen, aau hei centraalbureau bij  de e , bestek no 

021): bet wijzigen en uitbreiden der  waterleiding met bijbehoorende 

werken op bet station Boxtel. Begr. f 4200. 

Zoe te rmeer ) 3 uur . l iet gemeentebest.: het maken van 

een klinkerbestratin g in bet paardenspoor  van den grindweg de 

Voorweg, binnen die gemeente, over  eeue lengte van 1270 meter, 

met uitvoerin g van de daarmee iu verband staaude werkzaamheden, 

dücli zonder  bijleverin g der  straatklinkers . 

Z w o l l e . 11 uur . t gemeenteoestuur  van Zwollerkerspel, 

ten gemeentehuize: bet vernieuwen der  school en onderwijzers-

woning te , in twee perceelen. 

G 23 A U G U S T U S. 

B e m m el (Geld.) 5 uur . e heer  E . J . Vecnendaal, ten uerberge 

'an W . Welbers: den herbouw van dn bouwhoeve den houtakker 

te Bemmel, met bijleverin g met alle d.artoe benoodigde materialen. 

' s -Graveuhage. 1 uur . t ministeri e van waterstaat, baudel 

en nijverheid : bet voltooien der  verbetering van deu toegang van 

ie stad Gorinchem naar  de aanlegplaats buiten de Waterpoort 

aldaar, met opruimin g van deu liukerscbouderboek van het Tol 

bastion beboorende tot de werken voor  den aanleg van een kanaal 

tot verbindin g van Amsterdam met de . Begr. f l i ' ,000. 

Aanw. 21 Aug ., 'smorg. 11 uur . 

. 2 uur . Ten gemeentehuize: hr t verbreeden van 
iet vaarwater  langs de Tuinen, het vernieuwen van de , 

de verlaging van de Amelandspijp en andere daarmede in verband 

staaude werken. 

G 24 A U G U S T U S. 

Avereest (O'. ) 12 uur . e aannemers van het -

gesticht Veldzicht te Avereest, aan de Balksbrug: het .«chi ldewerk 

en het zetten van glas nan genoemde gebouwen. 

S t. A n n a P a r o c h ie (Fr. ) 4 uur . Ten kantore van den secretaris, 

ontvanger  van het waterschap het Oud-Bi ld t : de verbouwing der 

draaibiu g te Vrouwenparochie. 

G 25 A U G U S T U S. 

n (Z. ) &  uur . t gemeentebestuur: het mnken van 

eene klinkerbestratin g in het paardenspoor  van Jen griudweg in 

die gemeente, r  lengte van onereveer  1220 , met daarmede iu 

verband staande werkzaamheden, zonder  levering der  straatkl inkers ; 

aanw. 22 Aug ., 'sin. 10 uur . 

G 1 . 

Z w o l l e . 12 uur . t ministeri e van waterstaat, handel en nijver -

heid, aan het gebouw van her. prov. bestuur: bet vernieuwen van 

de bru g over  de l in den weg van Oldenzaal naar 

de Pruisische grens iu de richtin g van Bemheim, beboorende tot 

de groote rijkswerke n in de prov. Overijssel. 

G 8 . 

. 10.30 uur . t ininist . van waterstaat, handel 

en nijverheid aan het gebouw van bet prnv . best.: het maken van 

nieuwe deuren in het heiiedenh"ofd van sluis n. 1 der  Zuidwillems-

vaart , prov. Noordbrabaut , begr. f 2200, aanw. 1 Sept. 

P VAN . 
A m s t e r d a m. . vergrooten van de vet-gasfabriek op bet cen-

traalstation te Amsterdam. e N. VV. Zwaan aldaar  voor  f 3899. 

A m e r s f o o r t , 1. t leveren van 5 kachels voor  de school uan 

de Beekstrae.t. e W . F . . Taberunl aldaar  voor  f 300. 2. 

t levereu van achoolineubelen voor  genoemde school. e 

. J . Fijeube.-g voor  f 1700. 

. t bouwen van een raadhuis met bijbehoorende werken 

eu levering van materialen. e C. A . van l aldaar  voor 

f 8S58, gegund. 

E n s c h e d e. t bouwen van twee woningen voor  den heer . 

. Schede aldaar. e . r  voor  f 2354, gegund. 

. t makeu van een gebouw voor  ontsmet-

tiugsoven builen den Ortheuuitgang. e Z . C . n aldaar 

vo-jr  f 1180. 

^ . l iet bouwen van een heerenbuis. e J . Claas te 

Etteu vuor  f 13.757, uog niet gegund. 

T e r b o r g , t maken van een duiker . e G . te Wiel E z. 

te Azewijn voor  f 389,99, gegund. 

U t r e c h t . t maken van een tochtportaal onder  de e van 

het hoofdgebouw, met bijbehoorende werken op hel station Zwolle. 

e . r  te Zwoll e voor  f 1192. 

U t r e c h t . i maken, leveren en opstellen van den bovenbouw 

eener  draaischijf van 14.50 . middellij n op het station Eis t. 

e J . ten n te Veendam voor  f 412S. 

V e l p . t bouwen van een koetshuis met stal, koetsierswoning 

enz. e . A . m te Arnhem voor  f 9257, gegund. 

Z u t p h e n . t aanplempen en opboogen van een gedeelte der 

t langs den Tadamasingel tot vormin g van eeu bouw-

terrei n ter  grootte van ] 78(1 . e J . n aldaar 

voor  f 12,300; 2. het bouwen van een school voor  ongeveer  500 

leerlingen. e dezelfde voor  f 29,390 en massa voor  f 41,600. 

Z w o l l e . t voortzetten der  verbetering van de trnverseu eu het 

vernieuwen van verschillende vakken kliukerbestratin g van de rijks -

wegen in de prov. Overijssel. e T . W . Bonte te Amersfoort 

voor  f 9125. 

. 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (21) 

S. G , 
 X

rol 1 X 1 0 r  . . f 
„  0.75 X 10 r  . . f 4 . -

Schrijf- en Teekenbehoeften, (56) 

t 27, n . 

J A P A N L A K V E R F , 
beter  tegen de b u i t e n l u c h t bestand-

als vernis of olieverven. 

N &  Co., 
(57) . 

http://he.gr
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F van 

J. W T k ZOON e . 

beschreven door 

J. A. VAN , 
 aan de  School 

te

Pri js : Compleet ingenaaid/' -
„  „  m  - 21.50 

D E L I N T & , R . 
 39

(59)  dessins enz. 

A. , 
T 131, , 

Venster- en Spiegelglas, 
N , 

 steeds . J 
GLASASSURANTIE . 

g tegen bederf. 

 L  \ , 
, 

levert pasklaar  gekyaniseerd 
(rot - en zwam vrij ) (13) 

, Schuttingen. 

, . 
. enz. enz. 

Oarbolineum 
q* „Neptun" 

beste merk , dringt diep in de poriën 
en geeft een schoone notenbrnin kleur, 
conserveert liet hont buitengemeen, /.eer 
aanbevelenswaardig. 

A. W. , 
Chemische F a b r i e k, 

 JEE nm n ) 

Agenten voor Nederland: (50) 

. & . ,

Chemisc h bereid e 

V E  F . 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zij  is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne 
verkrijgbaar . 

. 
(11) k (1.-11.) 

F A B R I E K , 
 A .

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Plnteu, , Scheggen, Trot -
toirtegels. Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogelijken tn'd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (17) 

W. J. , 
Nieuwendijk 111 te

fabriceert geijkte , twee 
en v\jf , Stalen -

, , , 
koperen en stalen , -

, , -
, enz. (65) 

Tcekcii be hoeft en ou Optische , 
, , ENZ . 

- eu 
a  iseerinrichting. 

k van g tegen . 
 in 

, Bezaagd- en Beslagen . 
. S , 

(16>

Gouden 

E 

i 1859, 

hoogste 
onderschei-

ding in den 
internatio-
nalen wed-

strijd , te 

Arnhem 1879. 
(32) 

e Portland-Cement-Fabriek 

te A m ö n e b u r g bij  i;ltl <  ml  icijn . 
levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der  Fabriek: 500.0(10 vaten per  jaar. 

s in de voornaamste steden. 

E 

Weenen 1873 

Offenbach 

Eerste prij s 
voor  uitmun-

tend 
fabrikaat 

J.
Ï E 

, 
is er  geheel op ingericht om 
alle soorten van -

N met den meest en 
spoed tot zeer billijke prij-

zen te leveren. 

d aanbevolen 

voor  het drukken van 

met daarbij  beboorende 

. 

19 Angnstns 1893. . 963 

:  1885. 

: : 

Het Portland-Cementwer k Heidelber g 
.  & E 

levert l a T in steeds gelijke uitste-

kende qualiteit en fijnst e . 

E E ruim 450.000 vat. 
Vertegenwoordiger voor  en

Telephoo  No. 593. t 335. 

. 

S T O O M G L A S S L I J P E R I J ^ - ~& 

& - en 

SPIEGELGLAS . , 
in wit en zwart . 

(61) 

.
Sierlip\e  worden op aanvrage verstrekt. 

u i tmuntend fabrikaa t en b i i l j j k e . (29) 

KON.NEO G R D F S I V I E D E R I J , 
 E  E . 

F 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

 W 

Zware en lichte Smeewerken. 
A. V  E . S , 

N EN N , 
met certificaat van s 

en Bureau Veritas. 

All e soorten van 

Z1GE
en 

N 
vervaardigt als 

Special i te it 
slechts in de fijnste qualiteiten tot

 de Fabriek van 

te n ) 
Gevestigd in 1822. (55) 

"  Vraagde geïllustreerde Prijscourant 

welke wij  U gratis en franco toezenden 

Sp iege l- en , 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

, ,  en -

Geslepen en andere N en 

. 

N S en . 

- en P a t r ij  s p  0 r t g  a zen. 

(67) . 

, . 
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VERFWAREN , 
, Vernissen. 

voor - en , 

, , 

en alle aanverwante artikelen. 

Gr.  Co., 
T 132, (5) 

A N 1  T , 1 . 

T 
„JOSSON Co." 

voor  Nederland en n 

A. E. , 
Adres: ,  No. 118. 

* , A. E. ,
Simomstraat 74. (66) 

JA N HAMER & Co., 
t 583 bij  de Utrechtsche straal, 

. 

Proefstation voor 
Bouwmaterialen* 

KONING & BIENFAIT , Amsterdam , 
S E 14, 

 en  van
Bepaling der  breekkracht, weerstand tegen doorbuiging van. 

profielijzer  en staafijzer, rails enz. (4) 
T a r i e v e n o p a a n v r a g e v e r l c r l j j j b a a r . 

s P A T E N T 

en
n met het meeste succes geplaatst. 

Iedere ventilator is van het be-

kende handelsmerk en onze firma-

naam voorzien, zoodat geen fabri-

kaat zonder deze merken uit onze 

handen komt. (63) 

Nederlandsche Verzinkfabriek , 
V A N N &  Co. -

N 

E 

- en Zijbekleeding. 
Houten of IJzeren RAAMWERK , 

, G E B O T J W E J N T 
, , , , -

N voor tropische producten, E N voor Steenovens 
en , E N speciaal ter  ver\anging van riet-
matten voor  steenovens, enz. in alle afmetingen en voor  alle doeleinden, opgesteld 
in  of ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enke le dagen. , ook gegolfde . 

N en N worden opgemaakt voor  elk gevraagd 
doel. E S ter  bezichtiging. 

 op aanvraag franco en gratis. (58). 
A G E N T E N . 

V.
Pitch-Pine Parketvloeren i  Pitch-Pine n 

 J  f't.10

1 middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwaiuvorming enz. 

Engelsche en Belgische N T 

e aanvoer
E N 

, , E 

en E 

 w
* * . „  B.„„  * sun.  m u r t 0 '

: f &  Söhne. 

, - EN
STEENEN. 

i n v e r s c h i l l e n de dessins. 

, T 
EN E 

. 

(3 . G 2 9. 

L van het technisch gedeelte van " van g 10 Angnstns 1893. 

c prijsopgaaf, zonder  verbinding van eenige N enz. (Volgens de prijscourant van J .  &  Co., 

s en Exporteurs van n te n en , Augustus 1893.) g franco aan boord l of . 

 per  10UO . 

Plaatijzer  voor  scheops- en brug-
genbouw . . . 

4. voor  matten, enz. „ B e s t "  . 
n „ B e s t "  . 

id . „ B e st best"  . 
id . „ B e st best best"  . 
id . a tripl e best 

voor  zeer  moeielijk ilenswerk 
Geribde vloerplaten . 
Yorkshir e kete'platen w 

moor) van af 
id . id . (Andere merken) 

goek- en kraalijzer  voor  schoep» 
en bruggenbouw . 

„Best"  hoekyzer 
t best"  id . 

T Ü'-er  . . . . 
l T ijzer  . van af 

id. tot k n i e ën en spanten ge 
bogen meer: 

, gewoon . 
id . „ b e s t " 
id . „ b e st best"  voor  ketelw 

Staafijzer, Welsh 
id. Schotscb f. a. h. Glasgow 
id. Oewoon Nort h Staffordshire 
id. Best id . . 
id. Superieur  id . 
id. South Staffordshire. d 

bars. t brands . 
id. ' 
id. Yorkshire , andere merken 
Spijkerstaven . 
Zweedsch staalijzer, gewalst 

id . id . gehamerd 
Belg. id. No.  f. a.b. Antwerpen 

„  Spijkerstaven id. id 
„  (iootijzer  id . id 
„  ijzer , van af. 
„ s No. 5—' 

(per  100 ) 
, gewoon . 

„  superieur 
Baaiband N 20, breed 22.2 m
Export bli k 
Blik „ W o r k i n g up"  kwalitei t . 
Gegalvan. gegolfd hli k No.24BG 

id. id . i d . No. St id 
' '  plat id . No. 20 id 
i. id . „ h e i t best", koud ge 
ftalst en uitgegloeid No.24BG 

Gehamerdo ataven . 
, ruw besmeed 

Steven id . id . id . vanaf 
, afgewerkt 

Scheepsschroefassen.ruw afgedr 
Getrokken ijzeren stoompijpen 

n daarvoor 
Getrokken ijzeren gaspijpen 

n daarvoor 
Gegalvaniseerde gaspijpen 

„  hulpstukken 
Utercn kotolpijpen (lapwelded) 
ledikant pijpen . . 
Gegoten ijzeren tokken uitge 

boord en afgedraaid . 
«*  id. bestreken met Or . Angus 

Smiths oplossing, meer: 
Geiroeed roosterijzei 

- of

per  1 0 00 . 

« b o t B ch . B . N o. 1 
Gartsherri e No.
„ , id. N o. S . . 
u , » e l a nd No. 3, voor 

gietwerk. . 
'd . No. 4, voor

"needyzerhoreiding . 
^ « b e r l . hematiet No 1 
 "1- id . No 3 

lucht-houtfkool 
 1 voor  gietwerk, 

lucht-houtskool 
? ° - Svoorameedijzer-

j  Weiding 
j ^ l s l a v o n en blokken 

" r ° mangaan 80 pCt . 

3 

 CO 

Gulden. 

61,23 
« 7 , 06 
72,90 
87,47 
99.13 

116,63 
69,98 

209,93 
198,28—233,26 

59,77 
65,60 
77,27 
62,66 
64.14 

29,16 
64.14 
69,98 
81,64 
59.47 
53,94 
64,14 
69,98 
81,64 

93,30 
215,76 
204,09 
69,98 
96 22 
99,13 
52.48 
55,40 
56,85 
52,48 

7,87 
68,51 
74,35 
78,73 
78,73 
87,47 

123,92 
141,41 
122,46 

139,95 
186,60 
198,27 
419,86 

606,47—991,34 
233,26—279,91 

621 
65 

" i 
80 

60 

* 

7*1 

- = ~ 2 
O  B 8 

z -
104,97 

40,81 

1,45 
59,77 

24,35 
27,70 
26,54 

21,28 

20,41 
26,69 
26,10 

99,13 

93,30 
55,40 

145,78 

 en 
S T A A  per  1000 . 

Scheeps- en brugplaten . 
n . 

id . vuurkast kwalitei t
Staafstaal . 
Baaihand . . .
Staalblik 
Zacht id . om op te werken 

- en kraalijzer  . 
l T ijzer  . . .

 ijzer 
Spoorstaven, zware . d. naas-

id . middelsoort J te haven 
id . lichte ( b. d. fabr . 

Tramrail s . 
Gereedschapstaai, gewoon 

id . speciaal 
Veerenstaal van af . 
Gietwerk in staal, speciaal id . 

 per  1 0 00 . 

Gewalst ijzerdraad v. omheining, 
uitgegloeid en geolied Nrs. 0-5 

ld . gegalvaniseerd id . . 
Gewalst staaldraad v.omheining, 

uitgegloeid en geolied Nrs.0-6 
l d . gegalvaniseerd id . 
Getrokken ijzerdraad voor  om-

heining, geolied Nos. 0—8 
l d . gegalvaniseerd ld . 
Getrokken staaldraad voor  omhei-

ning, uitgogl.en geol. Nos. 0 8 
l d . uitgegloeid en gegalvanis. 
Pr ikke l heiningdraad 2 draads. 

. id . 4 draads. 

. thickset 2 „ 

. id . 4 „ 
Telegraafdraad Nos. 0—8 

. 
Chi l i staven per  1000 . . 
Gietelingen B. S. id . 

id . taai (Toughcake) l d . 
Staven, platen en dubbeling id . 
Bodems id 

d per . 
Gesoldeerde pijpen id . . 
Pypen zonder  naad id . . 
G E E  per . 

Staven 
g . 

Soldeerwerk . 

G per . 
Gewalst messing . . . 
Bladmessing . . . . 
Bodems . . . . 
Gesoldeerde gaspijpen 
Getrokken ke te lpüpen 

ld . condensorpijpen 
d 

N per  1 0 00 . 
Engelsch in staven (in kisten 

van 203,21 ) . 
id . id . best gezuiverd, 
id . gietelingen . 

Strait s ti n (pakhuis ) , 

 p. 1 0 00 . 

Gulden. 

62,68 
68,51 
72,90 
68,51 
80.18 
87.47 
99,13 
61,23 
72,90 
75,81 
45.19 
52.48 
59,77 

87,47—104,97 
209,93—336,59 

583,14 
116,63 
303,28 

78,73 
104,97 

81,64 
104,97 

87,47 
113,72 

87,47 
113,72 

{ 139,95 

 151,62 

139,95 

494,21 
565,64 
577,31 
629,79 
664,78 

0,70 
0,76 
0,79 

0,54 
0,5
0,54 

0,57 
0,62 
0,65 
0,73 
0,59 
0,70 
0,57 

1026,33 
1037,99 
1014,66 
692,18 

513,16 

l e 
2e 
l e 
2e 

 per  1000 . 
Zuiver  buitenlandsch 

d 
Bladzink No. 8 en daarboven 

 per  1000 . 
Engelsch pig . 
Spaansch id . . . 
Bladen en staven . . 
Waterpijpe n 

G a s p i j p e n . . . . 

N p. 1000 G 
South Wales stoomkolen le kw 

. id . 2e „ 
e id . 

. id . 
Newcastle id . 

. id . 
l gezift meer: 

T p. vat v. 181.44 G 
Portland . . . . 

h . . . 
Vulcaan- of voegcement. 

E S T E EN per 
1 0 00 stuks. 

Schotsche 

South Wales . 

l . . . . 
N p. 100 G 

t gemalen . . . 
. aan stukken 
e zuiver  . 

Oranj e menie . 
t . . . . 

Zuiver  zinkwi t 
s scheepscompotitie 

Sims' i d . 

N per  l i ter . 
Ongekookte lijnoli e 
Gekookte id . 
Terpentij n 

e . . . . 
Colza . . . . 

e 
l „ 

O lü f „  . . 
Ossenpoot ,, 
Spermaceti „  No. 1 
Palmolie per  100 . . 

T E E  en . 
Stocaholmer teer  per  vat 
Archangel „  „ 

r  „ 
Pek, Zweedsche per  100 G 

„  Was „  „  „ 
„  Engelsche „  „  „ 

, zwarte „  „  „ 
„  amber  „  „  „ 

geel „  „  „ 

E G G 
Pakkin g met elastiek hart 
Tuck' s pakkin g 

. genuine 

. tripl e . 

. metallieke 
Asbest pakkin g (best) 
Beldam's pakkin g . 
Asbest millboar d per  100 Q 

N en N per  1 00 . 

. 7, 
12.7 
18.95 
17.49 
16,03 

V. 
15.88 
15.74 
15.16 
14.2» 

Vs 
19 

15.16 13.70 
14.00 12.83 

14.00 
13.41 
12.83 
12,24 
11.95 

Bouten met vierkanten kop en moer, diam.  m j g 

lang beneden 50.8 m  f 
„  50.8 tot 76.2 „ 
„  76.2 „  114.3 „ 
„  114.3 „  152.4 „ 
„  152.4 . en daarboven . . . . 
t zeskanten kop ƒ 1.17 per  100 . meer. 

Vierkant e moeren, getapt . . . . 
Zeskante id . id . . . . . 2 1 . «6 18.36
Gegalvaniseerde dekbouten . . . 20.99 19.24 

S per  100 . 
Gewone brug- of scheepskwaliteit . . . 13.41 12.53 11.95 
„ B e s t "  13.70 12.83 12.24 

Vs 1 'V . 
22.2 25.4 28.6 
14.00 14.00 14.00 
13.4 1 13.41 13.41 
12.83 12.83 12.83 
13 24 13.24 12.24 
11.95 11.95 11.95 

t zeskante moer  ƒ 1.75 per  100 . 
16.77 14.87 14.39 14.29 14.29 14.29 14 29 

17  17.20 17.20 1 .20 

31.75 
14.00 
13.41 
12.83 
12.24 
11.95 

.20 

„ B e st best" 
„ B e s t best'  kotclklinkhouten . 

14.87 14.00 
15.74 S 

3.41 
14.00 

11.95 
18.84 
13.41 
14.00 

11.95 
12.24 
13.41 

1 1
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A d v e r t e u i l ë n ia dit blad kotten Tan 1—5 s 

00 cents, e l mee 10 cents. e t naa

. l plaatsing t slechts tweemaal 

. 

Uitgevers i 

. 

All e a.lvorl . n l l i n in A opgenomen 

worden strati *  geplaatst in E , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, enx. 

J . A . V A N , . 

E E N T E . 

Zooals de meestert onzer  lezers zich zullen herinneren, 

werd reeds meermalen, zoowel in de Ambachtsman, als in 

het vroeger  Genootschaps-orgaan van „A . et A." , de Op-

merker, (*) gewag gemaakt van de in aanbouw zijnde 

sluizen te , meer  bepaald van de belonfundeering, 

waarop men thans bezig is den bovenbouw dezer  'ossale 

waterkeeringen te voltooien. 

n die artikelen werd gewezen op het voorkomen van 

buitengewoon groote hoeveelheden betonslib, als gevolg van 

het storten van het beton in het water, eene omstandigheid, 

die de vrees wettigde dat de verbindende trasspecie, voor. 

een groot deel aan het beton zou zijn onttrokken en dit 

dus den noodigen samenhang zou missen. 

n genoemd Opmerker-arükel werd bovendien melding 

gemaakt van wellen, die toen reeds door  de voltooide 

betonfundeering een uitweg vonden en, wegens het opvoeren 

van zand, zeer  licht aanleiding konden geven tot verzak-

king of bnderloopschheid. 

n het weekblad de  van 4 Juni d. a. v. werd 

hierop geantwoord, dat de hoeveelheid gevormd betonslib 

geene zorg behoefde te baren, aangezien die hoeveelheid 

btf dergelyke wijze van werken wel 15 a 16 w / 0 kan be-

dragen en dat ook de wellen, die in de sluishoofden voor-

kwamen, van weinig beteekenis waren en niet het gevolg 

konden zgn van de wijze van storting, doch dat zij  haar 

ontstaan te danken hadden aan 'vroeger  daar  ter  plaatse 

gedane grondboringen. ,.Zij  zullen waarschijnlij k wel te 

dichten zijn" , schreef de redactie aan het slot van haar 

artikel . 

t dichten ging echter  minder  voorspoedig in zyn werk 

dan uit het aangehaalde stuk wel mocht opgemaakt worden. 

» het laatst verloopen jaar  werden deze „boorgaten"  op 

diverse manieren behandeld, doch zonder  het gewenschte 

Voor een paar  maanden brachten wy een bezoek aan de 

*erken; men was toen bezig met het stellen der  beton-

blokken voor  de bekleeding van den schutkolkbodem. Tevens 

(*) Zie de Ambachtsman van 20 Februari 1892 eu de Opmerker 
*»» 28 i 1802. 

merkten wij  op, dat men in het midden- en in het binnen-

sluishoofd be?ig was eene werkkamer boven de daar  aan-

wezige wel te maken, waarin zou getracht worden, langs 

pneumatischen weg de wel te beteugelen. e werkkamer 

of caisson kreeg den vorm van een koepelvormig gewelf, 

geheel uit beton bestaande. Toen deze kamer gereed was, 

werden de welgaten opgehakt en in het midden ervan eene 

ijzeren buis gesteld, waarin het water  kon opstygen. By' 

deze werkzaamheden bleek het, dat de beton op die plaat-

sen en in de omgeving, over  de geheele diepte geheel on-

voldoende was en weinig of geen samenhang had. e ope-

ning rondom de staande buizen werd vervolgens met port-

landcementbeton gedicht. 

Wy' vernamen later, dat, uithoofde van den boven be-

schreven toestaud der  betonfundeering, de aannemer van 

! deu bovenbouw stappen heeft gedaan om volgens de wet 

ontheven te worden van de verantwoordelijkheid voor  even-

tueele schade, ontstaan uit den onvoldoenden toestand dier 

fundeering. r  den President van de rechtbank te Am-

sterdam zijn daarop, op verzoek van den aannemer, drie 

deskundigen benoemd om rapport uit te brengen over  den 

toestand der  betonfundeering. e deskundigen hebben-on-

middellij k hun onderzoek ter  plaatse begonnen; zy' zyn in 

een der  caissons afgedaald, en dus in de gelegenheid ge-

weest den toestand in natuia op te nemen. 

e week brachten wy' nogmaals een bezoek aan de 

werken; wij  zagen toen, dat de sluishoofden en schutkolk-

muren tot op ongeveer  0.50 . -+- A.P. waren opgetrok-

ken. Tevens zagen wy in het buitensltiishoofd eene groep 

werklieden bezig de betonlaag op eene diepte van O.30 

a 0.40 . op te breken en successievelijk door  nieuwe 

portlandbeton te vervangen. t aandacht sloegen wy 

gedurende eenigen tyd deze werkzaamheden gade. Wanneer 

we niet wisten dat hier  beton aanwezig moest zyn, hadden 

wy het zeker  niet nit de behandeling van het werk, en 

evenmin uit de afkomende specie kunnen opmaken. 

Enkele werklieden waren met lange stootijzers bezig de 

massa los te werken, waarna andere ze iu kruiwagens 

schepten eu ermede wegreden; het geleek meer  op het af-

graven van een hardgemaakten weg, dan op het opbreken 

van beton. Aan de andere zyde van deu put was men 

toevallig ook bezig inet het beton weg te ruimen, dat voor 
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de bovenbeschreven caissons gediend had. r  werd geheel 

anders gewerkt: niet moker  en breekijzer  werd de massa, 

niet dan na de grootste inspanning, iu stukken geslagen en 

verwijderd . 

n zal begrijpen, dat hetgeen wij  ditmaal te zien kregen, 

weinig geschikt was om onzen twijfe l aan de soliditeit van 

de betonfundeering te doen verdwijnen. t beton bleek 

nog veel slechter  te zijn dan we vroeger  vermoedden. e 

opgebroken massa bestaat uit stukken steen en zand, inet 

hier  en daar  sporen van trasspecie. Op enkele plaatsen, 

waar  een gedeelte voorkwam, dat eenigen samenhang bezat, 

werd dit op last van de e gespaard en het nieuwe 

beton er  tusschen gestort. t komt ons voor, dat dit lapwerk 

geeu den minsten waarborg geeft, dat het euvel ermede 

verholpen wordt, vooral nadat gebleken is, dat de diepere 

lagen al evenmin betrouwbaar  zijn. 

Omtrent de oorzaak van den slechten toestand van het 

beton kan aangenomen worden, dat het mislukken te wijten 

is aan het afmalen van het water  tydens de storting.

 schreef iu meergemeld artikel o. a.: „Tijdens het 

storten is de tvaterspiegel geregeld op S.30 — A.  gehouden!' 

t storten van beton in zeer  diep water  is reeds dik-

wijl s met het beste gevolg geschied, wanneer  men namelijk 

met stilstaand water  te doen had. r  echter, waar  de 

waterstand kunstmatig laag gehouden werd, waardoor  de 

vermoedelijk aanwezige wellen met te meer  kracht zouden 

opborrelen naar  mate de waterdruk minder  werd — hier 

was deze wyze van werken eene hoogst gevaarlijke onder-

neming en, naar  wy vernamen, is tydens de storting door 

mannen van ondervinding voor  de gevolgen gewaarschuwd. 

En die gevolgen zyn niet licht te tellen bij  een werk 

nis dit, waarmede millioenen gemoeid zyn. Wordt

de sluis onderloopsch, dan bestaat gevaar, dat het losse 

beton successievelijk wegspoelt en de sltiisvloer  te eeniger 

tyd zich begeeft. Ook bestaat gevaar, dat by den enormen 

druk , dien de muren van het buitensluishoofd, welke tot 

5 . -f- A. P. worden opgetrokken, op de kanten der  beton-

vloer  uitoefenen, deze vloer  by te weinig samenhang iu 

het midden opwerkt en doorbreekt. 

Om het groote belang van de zaak gelooven wy, dat 

eene publieke gedachtenwisseling op 't oogenblik niet over-

bodig is. e wy'ze, waarop men de niet te verbloemen 

gebreken in de betonfundeering thans tracht te verhelpen, 

komt ons, zachtst genomen, weinig afdoende voor. Wy weten 

niet of de drie benoemde deskundigen reeds rapport hebben 

uitgebracht en het is ons niet bekend, hoever  hun bevoegd-

heid gaat. n ieder  geval achten wy' het noodig onze bevin-

dingen bekend te maken, opdat de verantwoordelijke auto-

riteiten aan het goede succes van deze kapitale werken al 

de aandacht wy'den, die de enorme belangen, welke ermede 

gemoeid zyn, vorderen. 

. 

s geruimen tyd ligt op mijne schrijftafel ter  bespreking 

in ons blad een werkje, getiteld Nieuioe handleiding tot het 

maken van prijsberekeningen voor Timmer-,  Stuka-

door-, Steenhouwers-, Ververs-, Glazenmakers-, Behangerswerk, 

enz. door  G. A . , tweede druk, omgewerkt en uitgebreid 

door  P. . Si n . architect te Nijmegen; uitgever 

. E . s meermalen heb ik het ter  hand 

genomen en nog altyd ga ik er  niet zonder  schroom toe 

over  om daaromtrent eenige beschouwingen ten beste te 

geven, want, is het moeielyk zulk eene handleiding zoodanig 

op te stellen, dat zy in allen deele aan den eisch van goed 

en deugdely'k werk voldoet, moeielyk ook is het in byzon-

beden na te gaan in hoever  dat gelukt raag genoemd 

worden. 

Eenigen tyd geleden werd een mijner  vrienden door  een 

uitgever  aangezocht voor  de bewerking van een nieuwen 

druk van een dergelijk boekwerk als dit — misschien was 

het wel hetzelfde — en waarop stuitte de zaak af? 

n vriend, zag, als man van ervaring, volkomen de 

moeielykheid in van op dit, gebied .voortdurend om en by 

de waarheid te blyven; hy was van oordeel — en ik voor 

my sta daarin geheel aan zyne zyde — dat in dezen weinig 

maar  goed de voorkeur  verdient boven veel en . . . . 

twijfelachtig . j  stelde daarom de voorwaarde, dat aan 

hem moest overgelaten worden wat er  van het boekje zou 

overblijven. r  is de uitgever  voor  teruggeschrikt. 

k deel dit hier  mede, omdat de algemeene indruk , dien 

het boekje op my maakt, deze is, dat het den heer -

A vooral te dotn is geweest om veel, zeer  veel te geven. 

t de qualiteit van het gegevene daardoor  in het algemeen 

vooruit is gegaan, zou ik niet bepaald durven beweren. 

't s maar  hoe men de bestemming van zulk een boekje 

opvat. Stelt men zich op het standpunt van den aannemer 

van groote werken, die de voornaamste prijzen in zijn hoofd 

en zyn aanteekenboekje heeft en, tot aanvulling van eenige 

gapingen in zyne berekening, prijzen van hang- cn sluitwerk, 

bliksemafleiders, gas- en waterleidings-aanhaugsels en der-

gelyke noodig heeft, maar  de prijscouranten, die hem werden 

toegezonden, zoek heeft gemaakt, dan kan de betrokken 

persoon op een gegeven oogenblik nut hebben van de 

verzameling, die de heer A heeft bijeengebracht. 

r  ongelukkig de jonge bouwmeester, wien het aan de 

ervaring van den vorige ontbreekt, en die dag aan dag 

stuit op hindernissen, die hem dwarsbooinen in zyne zucht 

naar  kennis op dit getied; ongelukkig hy, die by'het maken 

van zyne eerste begrootingen in S handleiding zjjn 

voornaaiu8ten steun hoopt te vinden. j  zal aldra inzien, 

dat de grenzen, die T (of ) tusschen duur  en 

goedkoop heeft gesteld, hier  en daar  zoozeer  uiteenloopen, 

dat men ten slotte toch niets doen kan dan „er  met de 

muts naar  gooien". , naar  zyn zin wellicht te laat, 

zal onze voor  het eerst zelfstandig optredende bouwmeester 

vermoedelijk tot het beslnit komen, dat sommige pryzen zoo 

hoog zyn opgegeven, dat zij  ver  van de werkelijkheid af-

blijven. 

Onvergeeflyk is dit niet, als men in aanmerking neemt, 

hoe moeiely'k het dikwijl s ook voor  den meer  ervarene is 

achter  de waarheid te komen. Vraag ik mij  zelf in 
nst 

af, zoudt gy' kans hebben gezien om de gegevens te ver-
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zamelen voor  beter  werk dan de heer A geleverd 

heeft 't dan kan ik daar  waarlij k niet bevestigend op ant-

woorden. 

t is ter  aantooning van de hiervoren bedoelde gebreken 

niet doenlijk en, naar  het my' voorkomt ook niet noodig, 

den inhoud van het werk op den voet te volgen. k zal 

niy bepalen tot enkele grepen. 

Blz. 6: 80—90 voets grenen masten, p. . f 6.50.— 

10.— d. i. 35"/o verschil. 

Blz. 7: Beslagen eiken palen p. . f 22.—35.—., 3 7 ° /0 

verschil. 

Blz. 58: Bladlood en looden buizen f 15.—22.— p. 100 

, ruim 3 0 ° /0 verschil. 

 Blz. 61 : Zink f 25.-35.— p. 100 , 2 9 ° /0 verschil 

Voorbeelden van veel te hooge pryzen vindt men vooral 

op blz. 84: k f 0.45—0.65 p. . k herinner  mij 

dat deze in het groot voor  f 0.30 p. . is geleverd. 

Verder heeft het my o. a. getroffen, dat op blz. 9 en 11 

wordt gesproken van grenen en vuren ribhout op het hart 

gekloofd. s er  werkelyk zulk grenen en vuren „wagenschot" 

in den handel? 

Op blz. 11 en 14 vind ik zoogenaamd

grenen- en vurenhout vermeld. t komt immers niet meer  voor  ? 

Wat schryver  op blz. 79 bedoelt met  roode 

drieling is my niet duidelyk. Zou dit de panklei-steen zyn, 

die in de laatste jaren wordt gefabriceerd? en komen daar 

de opgegeven namen by' te pas? 

Wat het verfwerk betreft, mis ik behoorlijk verband 

tusschen de pryzen der  verven en die van de uitvoering 

van het werk. 

Op het punt der  metselspeciën mis ik een algemeenen j 

regel voor  de berekening \a,n volumen en prys en komen 

my de opgegeven cijfers voor  de uitlevering niet juist voor. 

t stukadoorwerk klopt niet met mijne aanteekeningen. 

h ik herhaal: wie zou hier  meer  volmaakt werk hebben 

kunnen leveren? v. ». . 

 TEGE N . 

Op de Pruisische' spoorwegen is in de laatste jaren 

dikwyls petroleum aangewend tot bestrijding van den ketel-

steen in locomotief- en vaste stoomketels en dit met zulk 

een goed gevolg, dat men meer  en meer  tot het gebruik van 

petroleum tot dat doel overgaat, althans als men niet met 

een voorhanden zeer  harden en ondoordringbaren ketelsteen 

te doen heeft. e aanvoer  der  petroleum had meest 

in dier  voege plaats, dat men haar  na het uitspoelen van 

den ketel en het droog worden van den ketelwand met 

een kwast of eene spuit op de met ketelsteen bezette 

ketilwanden sprenkelde. Ook heeft men beproefd de petroleum 

** "  den ketel toe te voeren, terwyl hy nog vol water  was. 

n dit geval verdeelt zich de petroleum over  de geheele 

oppervlakte van het water, blijf t by' het langzaam aflaten 

daarvan overal gelijkmatig aan den poreuzeu ketelsteen 

hechten en trekt in laatstgenoemde in. ' vaste ketels heeft 

men beproefd de petroleum met het voedingswater  vermengd 

in den ketel te pompen, terwij l hy' in dienst was Tot dit 

doel werden de voedingstoestellen met vergaarbakken voor 

de petroleum nitgerust. Juiste gegevens omtrent de uitkomsten 

dezer  proeven zyn nog niet voorhanden; wel is men begonnen 

met ze ook tot locomotiefketels uit te strekken. 

e werking der  petroleum komt daarop neer, dat zy in 

de poriën van den ketelsteen doortrekt , dezen murw en 

barsterig maakt, zoodat hy na korten tyd in stukken van 

den ketelwand losraakt of althans zoo zeer  zyn samenhang 

verliest, dat hy' met behulp van gereedschap of door  een 

krachtigen waterstraal gemakkelyk te verwijderen is. Alleen 

by' zeer  harden, dichten ketelsteen kan de petroleum niet 

in de poriën dringen en in dit geval is zy voor  het doel 

ongeschikt. Na toepassing van petroleum gaat de ketelsteen-

vorming in den regel langzamer voort en zet hy zich meestal 

als eene sponsachtige stof op den bodem van den ketel af 

| En Ontstaan 'er  soms toch noch vastere lagen ketelsteen, 

dan hebben deze de eigenschap van niet meer  zoo sterk 

als vroeger  aan den ketelwand te hechten. Nadeelige invloed 

van de petroleum op het. yzer  van den ketel is tot dusver 

niet waargenomen. t in den eersten tyd na het gebruik 

van petroleum bij  locomotiefketels meermalen voorgekomen 

ondicht worden van kookpypen en kranen, alsmede het 

zoogenaamde spuwen der  locomotieven heeft zich later  niet 

meer  doen bemerken. e hoeveelheid petroleum, die men 

noodig heeft, dient voor  elk bijzonder  geval door  proeven 

bepaald te worden. Als uitgangspunt kan dienen, dat voor 

locomotieven van personen- en goederentreinen telkens om 

de 12 of 14 dagen tot l 1 / , , gemiddeld 1 , voor 

tenderlocomotieven 1j1 tot  7/io . en by' andere stoomketels 

om de 14 dagen tot 2 maanden '/., tot 2 . petroleum 

noodig is gebleken. Ten slotte zy' er  nog op gewezen, dat 

men by' het schoonmaken of herstellen van ketels, die met 

petroleum behandeld zyn geweest, voorzichtig met licht 

dient te zyn, ten einde het ontvlammen van petroleum-

dampen te vermyden, die zoo licht noodlottig kunnen ver-

wonden. 

N  Y. 

Op de e Petroleum-Tentoonstelling te Bolsward, 

werd het Technisch Bureau  &  Co. te Amsterdam, 

voor  hare inzending van een petroleum-locoinobiel van 8 

. en een horizontalen petroleum-motor  van 3 . bekroond 

met een Eere-diploina en verguld zilveren . 

e genoemde motoren zyn van het systeem „ " 

en afkomstig van de Berliner u Act. Ges., voor-

heen . , waarvan eene beschrijving, voor-

komt in ons No. van 25 Febr  j.1. 

Vooral de locomobielen schynen voor  landbouw- en aan-

nemersgebruik uitermate geschikt te zyn. 

e 8 . locomobiel dreef gedurende de Tentoonstelling 

eene ceiitritugaalpomp, en de 3 . machine eene tabaks-

kerfbank, welke beide toestellen steeds veel kykers lokten. 

file://i:/ia
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N . 
S c o r i a e B r i c k s . 

t bevreemding nam ik kennis van het artikel „Slak -

kenkeien", door  den heer  v. . . in de Ambachtsman van 

17 Juni 1.1. geplaatst, daar  ik in mijne tienjarige ervaring 

als alleen-verkooper  dezer  Scoriae Bricks nog nooit zulke 

klachten vernomen heb. 

e afkeurende meening van den geachten schrijver  grondt 

zicli voornamelijk op te groote gladheid en diep indringende 

scheuren. 

, dat hard moet zyn, zal gewoonlijk ook glad 

zijn, grootere hardheid brengt grootere gladheid mede. e 

scheuren zijn fijne spleten, van 'ƒ2 a 1 > d i e P- E e " 

enkele brick kan nochtans door  plotselinge afkoeling dei-

gloeiende slakken in de open lucht, spleten tot 1 . diep 

vertoonen. n zie echter  lager). 

t vervaardigen der  Bricks geschiedde tot het vorig 

jaar , als volgt: e direct van de hoogovens komende slak-

ken gnot men in ijzeren vormen. e tol Brick s vastgezette 

stof plaatste men daarop, ter  harding door  langzame, gelei-

delijke afkoeling, in opzettelijk daartoe ingerichte gesloten 

ovens. Bij  het gieten was de bovenkant van den vorm open 

en dus ook die der  massa aan de lucht blootgesteld. Bü 

het uitnemen en verplaatsen naar  den oven eveneens de 

geheele brick . r  had soms aan de oppervlakte eene 

plotselinge afkoeling plaats, het meest natuurlij k aan den 

bovenkant en ontstonden enkele fijne spleten, diep naarmate 

de lucht indringt , zelden echter  dieper  dan 1 . daar  de 

hitt e en opstijgende gassen genoegzaam weerstand bieden 

aan het toetreden der  lucht. e verplaatsing der  Brick s 

uit de vormen naar  den oven wordt met de grootste snel-

heid en zorg bewerkstelligd om plotselinge afkoeling te 

voorkomen. p indringende scheuren kunnen dan niet ont-

staan zijn, anders zou de brick bij  het inwerpen in den 

oven stellig breken. En wat de fijne spleten betreft, eene 

18 jarige ondervinding heeft niets van haren schadelijken 

invloed op de vastheid geleerd, zoodat men het onnoodig 

heeft geacht, gemakkelijk te vinden middelen toe te passen 

om die aanraking met de buitenlucht te vermijden. Zelfs 

nu, na de levering van circa 73.000.000 bricks, volgens 

dit proces gefabriceerd, waarover  tal van ervaren en gunstig 

bekende stads-ingenieurs hunne voldoening hebben uitge 

sproken, is er  nooit aan gedacht eene installatie te maken, 

om genoemde inwerking te beletten. 

e nieuwe uitvindin g van het vorig jaar, S patent 

no. 4408"  ondervangt daarenboven de bezwaren van den heer 

v. . . e gieting geschiedt thans in vormen met ruimt e voor 

2 a 3 bricks, waarop een verloren kop wordt aangebracht. 

e druk , door  de vloeibare slakken van den kop uitge-

oefend, drnkt de vroeger  onvermijdelijk e holten in, die ont-

stonden, terwij l de gassen, in de slakken aanwezig, omhoog 

stijgen. e holten worden nn uitsluitend in den verloren 

kop gevonden, niet langer  in de bricks. By dit proces is 

nn geene der  zijden aan de open lucht blootgesteld, dan 

alleen gedurende het korte oogenblik, vereischt voor  het 

overbrengen naar  den oven. 

Na het verschijnen van het artikel „Slakkenkeien'' achtte 

ik mij  verplicht persoonlijk een onderzoek te t in te 

stellen. t de grootste welwillendheid stond de heer  v. . . 

mjj  toe, met een twintigta l keien, voor  een viertal jaren 

gelegd, aan de P. S. proeven te nemen. e beproeving had 

19 Juli 1.1. plaats, in tegenwoordigheid van den heer  v. n. . 

en den heer  VAN , Gemeente-Opzichter  te . 

Wij  bevonden werkelijk , dat eenige bricks scheuren, of 

liever  fijne spleten vertoonden, de meeste slechts 1Ji a 1 

. diep, zeer  enkele van den bovenkant tot 1 . door 

een deel der  brick . Niet alleen bleek echter, dat „d e samen-

hang nog vri j  g " > maar  zelfs, dat die nog zeer groot is. 

Wat het feit betreft, „da t bjj  harder  slaan de breuk de 

richtin g der  scheuren volgt" , dunkt my', in alle bescheiden-

heid, dat het volgende bleek: 

Enkele bricks braken in de richtin g der  scheuren, de 

meeste echter  in willekeurige richting . n vergete hierbjj 

niet, dat door  gedurig hameren op hetzelfde punt, dit punt 

waarschijnlij k de plaats is, waar  de brick ten slotte zal 

breken. Voor  al het breken was echter  steeds noodig zeer 

hard slaan en groote krachtsaanwending. Of daarom werke-

lij k het „va n elkaar  loslaten slechts eene questie van tijd 

en vermoedelijk niet van langen tijd "  is meen ik naar  aan-

leiding der  proeven, wat het laatste betreft, gerustelyk te 

mogen betwijfelen, terwij l ik voor  het eerste niet veel zorg 

koester: alles is eene questie van tijd ; de vraag is maar : 

„va n hoe langen tyd" ? 

Eene 18-jarige ondervinding in Engeland heeft niets 

van dit vermoede gebrek aangetoond. Of eene ervaring van 

25 of 50 jaar  de gegrondheid van het bezwaar  vau den 

heer  v. . . leeren zal, is eene zaak, welker  resultaat ik 

met hem hoop aftewachten en te beleven. 

Wat den waargenomen stank betreft, meen ik te mogen 

beweren, dat die by voor  jaren geplaatste natuurkeien 

nutuurly k wel even groot zal zyn. 

Overigens meen ik nog te mogen constateeren: 

1°. e bricks worden niet geperst, maar  eenvoudig gegoten. 

2". t witte deklaagje wordt niet veroorzaakt door 

; „afkoelin g van het gloeiende materiaal door  aanraking met 

de wanden van den metalen vorm" , aangezien deze vooraf 

genoegzaam verhit wordt. 

3°. t door  de witte deklaag de bestrating eerst stroe-

ver  zal zyn, durf ik niet tegenspreken, hoewel injjn e ervaring 

my het tegendeel leerde, 

i e vrees van den heer  v. . . voor  „een niet onbe-

langrijk e 11 schadepost op de rekening der  Gemeente t 

komt my dan ook nog niet als gerechtvaardigd voor, ik 

ben in tegendeel nog onverzwakt overtuigd, dat de Scoriae 

Brick bestrating nog zeer  lang algemeene voldoening zal 

geven. t alle hulde aan de volkomen onpartijdigheid van 

den heer  v. . , ook in deze qnaestie my' gebleken, acht 

ik my gerechtigd het bovenstaande in het midden te brengen. 

Gaat men er  toe over  om, even als elders, verbeterde 

Brick s S patent no. 4408, in te voeren, dan zal het 

eenige onvermydelyke, werkely'ke gebrek by vroegere l « v e ' 

ringen: de holten, die voorkwamen in de bricks, wegg*" 

nomen zyn. G. W. . 

C  e o s o t e c  i  u. 

Hl. H. 

Naar aanleiding van de laatste alinea van Uw schryven 

over  het creosoteeren in het vorig No., zy' het my vergund 

«ene kleine opmerking te maken. U spreekt 11.1. den wensch 

nit, dat de fabrikant , die eenmaal het vertrouwen van het 

bouwende publiek veroverd heeft, gecreosoteerd paal- en 

beschoeiingshout in voorraad zou moeten bereiden, om een meer 

algemeen gebruik van dit hout op kleine werken te verkrygen. 

Alhoewel ik inet dien wensch wel kan instemmen, zal zy 

toch wel tot de vrome wenschen blyven behooren, want 

niet alleen moet men een groot vertrouwen stellen in de 

bereiding, maar  ook in de goede leverantie van het hout. 

Afgaande op hetgeen de ondervinding ïnü heeft geleerd, 

bestaat hier  geene mogelijkheid toe. 

By hot gebruik van gecreosoteerd hout is keuring vóór 

en toezicht by de bereiding noodzakelijk. 

Wat de pry's van bereiding betreft, zegt U op pag. 50, 

dat gewoonlijk voor  het creosoteeren volgens de A. V. met 175 

. per . voor  naaldhout /'  13.— wordt betaald (ik meen 

dat die prij s tegenwoordig/'  13.75 is, maar  dat doet er  niet 

toe, en voor  200 . per 8 . f 18.— moet gerekend wor-

den, alzoo eene verhooging van f 5.— per  25 liter , of 

f 0.20 per#liter . t is 111. i. veel te hoog. Wel is waar 

heeft men eenige oogeublikken langer  werk met het persen, 

doch liet laden, uitstoomen, luchtledig halen en lossen ver-

eischt evenveel tyd. 

Onderstel, dat deze pry's niet te hoog was, dan wordt 

er  voor  de eerste 175 liter  veel te min betaald, dit is 

toch nog geen 8 ceiits per  liter . . i. inag niet meer 

per liter  in rekening worden gebracht, maar  moet men daar 

beneden blyven. Een pry's van 5 ets. per  liter  zou dus 

billyk kunnen genoemd worden. 

Ben ik hierin mis, r  de ! gaarne zou ik 

dan eenige opheldering hiervan hebben. 

t aehting, 

A. W. 

Wanneer  hout bestemd is om gecreosoteerd te worden 

treedt de qualiteit, dunkt my, eenigszins op den achtergrond. 

f 13. per . is m. i. voor  175 r reeds te laag. 

Naar  het iny voorkomt, gaat het echter  niet aan den pry's der 

creosoteering enkel te berekenen naar  de liters ingeperste 

olie. Er  komen hier  geheel andere factoren mede in het spel! 

e van aanleg- en bedrijfskapitaal , arbeidsloonen, risico 

voor  afkeuring door  lastige opzichters en dientengevolge 

herhaalde bereiding, tydelyk buiten gebruik zyn van ketels 

en ander  materieel, enz. enz. r  wordt het moeiely'k 

de door  my begroote pry's van ƒ 18.— per 8 . door  eene 

gedetailleerde berekening te staven. n wy' de zaak echter 

eens om: - en vuren schoeiinghout van -j - f 30.— per 

. is onbereid binnen 10 jaren weg. Goed gecreosoteerd tegen 

f 30 + f 18 = / 48 per 8 . is het na 25 en meer 

Jaren nog volkomen gaaf. s dan f 18.— per 3 . teveel? 

Een fabrikant , die indertyd voor  de gemeente-werken te -

drecht, in aangenomen werk, onder  dagelyksch toezicht, tegen 

f 13.— per 8 . met 200 liter  creosoteerde, verklaarde zyne 

fabriek te moeten sluiten, als hy' alty'd zóó moest werken. t 

verlies, dat hem dit werk berokkende, moest hy, om te kunnen 

blijven bestaan, uit den aard der  zaak trachten te verhalen 

op anderen, die er  geen dagelyksch opzichter  op na konden 

houden. Zoo komt er  van zelf de klad in. k houd het voor 

beter  voor  goed werk goed te betalen; leven en laten leven 

zy de lens! v. j>. . 

. 
G 28 AUGUSTUS. 

A m s t e r d a m. 12 uur . t gemeentebestuur: 1. liet. leveren van 
g r è s k e i e n; 2. h>t miikeu van ecu ijzeien a'sluiiliek niet het ver-
plaatsen van liet bestaande raderwerk , op bet met zand opge-
hoogde terrein van bet a gasthuis; 3. het opl.oogen van 
wrsrhanen. 

. 8 uur . e heer . . van der , voor  rekening 
van de» lieer . J . Jorr issen: herbeste lin g van een liotel, volgens 
een gewijzigd plan. 1 

. 8.SO uur . n het gebouw voor  . Christ . Belangen, aau 
den Stationsweg: het bouwen van twee woonhuizen voor  denbeer 
J . N- van Noort . 

. t gemeentebestuur: het maken van de ballastkist, 
het leggen van sporen eu het uitvoeren van bijkomende werken, 
ten dienste van den stoomtram e 

Oos te rwo lde (Fr. ) Ten kantore mn den notari s Bakker : het 
bouwen van eeu kleine stelphuizingc op de /.alhe, in buur  bij 
A . lios te . 

G :io A l  s. 

. 1 uur . t gemeentebestuur: het dairstellcn van 
een ueaouw, bestemd tot ambachts- en burgeravondschool aan 
het t aldaar. 

G e l d e r m n l s cu (Geld.) n bet koffiehuis van A k e n: bet bouwen 
van een woonhuis aldaar. 

G o u d a. > uur , \\ei gemeentebestuur: 1. bet uitvoeren van 
buitcnverfwerken aan eenige gebouwen, 2. liet maken vau nieuwe 
keerdeur t j e» in het wuter  van de Peperstraat. 

U t l o l n n d (Z. ) i uur . t gemeentebestuur: het restaureeren 
van den ouden torei.muur . 

Zu tp l i c i i . ]0 uur . e genie, op het bureei Geweldigersboek A , 
110. 83: bet voor  oefeningen van de eavaleiie geschikt maken van 
het terrein onder  G o m e l, ouder  bet beheer  der  genie te Zutphen. 
Begr. f 7a00. 

G 31 A U G U S T U S. 

A m s t e r d a m, l ü uur . ü e genie, op bet bureel -
baansgrachl no. 1 : het houwen van een buskruitmagazij n met 
wachterswoniiiB enz., iu den polder  ü o s t z a a n, begr. f 22.000, ouder 
beheer  der  genie te Amsterdam. 

V o o r b u r g . e arch. . J . : het bouwen van 7 woningen. 

G 1 . 

l (N. Br. ) 10 uur . t gemeentebestuur  van -
sendaal en Nispen: het daarstelleu eener  rioleerin g in metselwerk 
over  een gedeelte der . 

G 4 . 

' s - G r a v e n h a g c. 11.30 uur . t provinciaal bestuur: bet maken 
eener  dubbele ophaalbrng met aansluitende kaaimuren en bijko -
mende werken, aan en bij  de t te , begr. f 52.500. 

n ) 10 uur . e Nederl. Zuiderspoorwegmaatschappij 
in bet hoofdbureau: het maken van gebouwen en inrichtinge n op 
elk der  stations Tchaesberg, , , Nnth , Scliinnen, 
Spaubeek cn Gelecn, volgens de bes'ekken nos. 7 en 8. 

G 5 . 

n (Geld.) 12.30 uur . t gemeentebestuur: het 
aanleggen eener  electrische geleiding. Aanw. op deu dagderaanb. 
's morg. 10 uur , aanvangende bij  het rijkstclephoonkantoor  te 

. 

P VAN . 
Amsterdam. e directi e der . U t . Sp. : het uitbreiden 

van het gebouw der  hydraulische en electrische inrichtinge n op 
het goederenstation Amsterdam Oostenburgergracht. e . C. 

s te Amsterdam voor  f 252f>. 
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Amsterdam. t verbouwen en uitbreiden van do woningen 

voor de ambtenaren der  Oostelijken doksluizen. e A . -

sorgc aldaar  voor f 5010. 

Amsterdam. t maken van vier  vaste houten bruggen, een 
houten ophaalbrug en het versterken van een bestaande houten 

brug , ten behoeve van Jen tramweg Schouw—Purmerend. e 

W . de n te Sloten voor f (1190, gegund. 

. t bouwen eener  draaibru g met brugwach-

terswnning. e B. Petersen te Nieuwbuinen voor f 1837, gegund. 

's-Gravenhage. t makeu der  gebouwen voor  de pompwerken. 

e O. Wegerif A t . te Apeldoorn voor f 11220, het n van een 

gemetseld hoogreservoir, ten behoeve <ier  waterleiding te Apeldoorn. 

e F . . Tiethor te Apeldoorn voor f 6869. 

's-Graveuhage. t vernieuwen der  bouten beschoeiing aan de 

oostzijde van de noordelijk e invaart der  Gouwesluia te Alfen. e 

J . Vermeer te p voor f 1119. 

's-Graveuhage. t maken van de gebouwen der  pompwerken 

voor de waterleiding te . e J . Otten aldaar  voor f 9694. 

's-Gravenhage. t leveren en leggen van de gegoten ijzeren 

buisleidiogen van Almelo naar n en van eeuige verdere ge-

leidingen in Stad en Ambt . e voor de massa Com-

pagnie Generale des Conduits d'Eaux te k voor f 40000. 

's-Gravenhage. t voliooien der  verbetering van den toegang 

van de stad Gorinchem naar de aanlegplaats buiten de Water -

poort , met opruimin g van den linkerscbouderhoek van bet Tolbastion. 

e P. J . n te t voor f 8970. 

Jaarsveld. t bouwen eener  steenen schuur  op paallundeering 

op de Willemshoeve te Polsbroek, met het verrichten van herstel-

lingen aan de bouwnianswoning op die hoeve. e J . r 

te Polsbroek voor f 1793, gegund. 

. t verbreeden van het vaarwater  iaugs de Tuinen, 

het vernieuweu van de , de verlaging van de Amelands-

pijp , enz. e T h . n te Sneek voor f 15560. 

. Onderbouw Turlmarktsbrug . e C. tan T i lbur g te 

Nootdorp vonr f 593S. w Ttirftnarktshrug . ? . 

Nederl. Grofsmederij  te n voor f 8000. Uitbreidin g van de 

school in de Brandewijnsteeg. e voor het gebouw W . A . G. 

Jansen te Utrecht voor f 10.848; voor de , G . Splinter 

te n voor f 1137, en voor  de leermiddelen, dezelfde voor f 85, 

, t bouwen van een armhui s te Berl ikum . e 

A . van n »e Wier  voor f 9864, gegund. 

. t herstellen van winterscbaje aan de vaste brag 

over de , in het jaagpad langs den rechter  oever  der 

rivie r de , tusschen de kilometerraaien 78 en 70, onder de 

gemeente . e J . . v. d. Bergh te Weert voor 

f 1848. 

 o keburen. 1. t maken van eene klinkerbestratin g langs 

den zoogen. g lang 2300 . e . de Vrie s en . 

Zaudstra te r  voor f 8278. 2. t maken van een klinkerpa d 

langs een gedeelte voetpad lang 800 . e dezelfde voor 

f 1535. 

. t verhoogen van de toegnngsweg naar het fort 

Spion e C . Bos Az. te t voor f 10,570. 

Over veen. t bonwen van een . . zustersgestiebt met scholen 

volgens ontwerp van de architect C. . . s te . 

e G . h te m voor f 32,939. 

. t maken van gebouwen, brug, hekwerken enz., 

op de begraafplaats aan het Toepad te . e A . 

s te m voor f 15.000. 

. t maken eener  paalfundeering en het leggen van 

eener  ijzeren balklaag voor een pakhuispand, groot 14U0 c. a. 

e VV. J . van k te Sliedrecht voor  43.999. 

U t r e c h t . t maker, van locomotievenloods met reservoirgebouw, 

waterkraan met leiding, onderbouw voor een groote draaischijf van 

14.50 . middelij n en bijbehoorende werken op het emplacement 

Eist . e J . A . e en B. A . e te Woudrichen voor 

f 18.137. 

W i n s c h o t e n. e vergrooting der  inrichtin g tot bet bewaren van 

straatvuil , ier  en het bouwen van een ierkuip . e . . 

vin?a en . Timmer aldaar  voor f 7550. 

E . 
Wordt  voor  een . . JONGEN van 

18 jaar  plaatsing gezocht als 

. 
y is bedreven in alle siuidswerk, 

inbegrepen hoefbeslag. 
Adres: . . S te Nijmegen, 

E N 
VAN 

J.
te Anderiiach a/d , 

leveren sedert 1851: (8) 

la AndemachscheTra s 
en Trassteen , 

op strengste keur  verder: 

- of ; -
N beste en goedkoop-

ste N voor  Tuinen, Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

A. , 
T 131, , 

Venster- en Spiegelglas, 
N . 

 steeds
GLASASSURANTIE . 

systee m MONIER. 
Voorraad of spoedige vervaardiging 

van alle daarin voorkomende werken 
Prijzen op aanvrage. 

 ajd

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (21) 

S. , 

Chemisc h bereid e 

V E  F . 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zj j  is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne 
verkrijgbaar . 

. 
k / l l 

Vuurvaste Steen-
F A B R I E K , 

P U  Al . 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, , Scheggen, Trot -
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogeljjken tgd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (17) 

Spiege l- e , 

Cathedraal-, , Geribd-, 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

W , 

, , BBOE  en -

G  A S-

Geslepen en andere N en 
. 

GEBOGEN S en . 
- en Patrijspoortglazen. 

(67) . 

, . 

T ^ y y T T T T T T T T T T - r T T T T 
T T T T T T T T T T T T 

r 

a m 

| 7 

. roetcxlev 

b o u o m t e r  l & l e r ) , o e r f 

, e53-

J A P A N L A K V E H F . 
beter  tegen de b u i t e n l u c ht bestand 

als vernis of olieverven.

 &  Co., 
(57) . 

D E U N T . 
 39

n van - en . 
(59) Vraag dessins enz. 

A

Port land-Cementfabr iek, 
 >j^i5fesv

N 

. 

Opgericht 

1864. 

t Jia»r beproefd en voortreffelij k 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin-
dend, onder  garantie van de grootste 
biudkracht , gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijk s meer  dan 450.000 
vaten. 

 - S 
voor  de Zu ide l i j k e Provinciën: 

. 

Voor de Noorde l i j k e Provinciën: 

DE BEER & LEHREN, 
, (60) 

N in 

Opgericht 

1801. 

All e soorten van 

ZAGEN 
A

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Special i te it 
slechts in de jijnste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

te ) 
Gevestigd in 1822. (55) 

W*W Vraagde geïllustreerde Prijscourant 

welke wij  U gratis en franco toezenden. 

T 
„JOSSON Co." 

voor  Nederland en n 

A. E. , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: , Nieuwehaven No. 118 
„ , A . E. ,

Simonzstraat 74. (661 

volgens b e s t a a nd of op te geven 
p ro f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

. W.  & Co. 
te  (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijscourant op 

aanvraag gratis. (12) 

Carbolineum 
uit de Chemische Fabriek van 

(in vaten van  100 en 200 kil o 

en in blikken van 30 kilo.) 

is s teeds v o o r r a d i g bij  en wordt 
sedert jaren voor de landsgebonwen, 
de genie, vele gemeenten en particulieren 
<S leverd, door (24) 

. , 
lleereiijrrucli t 33!». . 

E 

, 

' " H Y D R A U L I S C H E Z A N D S T E E N . 
volkomen geluk aan Na tuu rs teen en 

uitsluitend door  steenhouwers bewerkt. 

n voorraad: 

, NEUTEN, -

TEN , , GOOTSTEENEN, 

, , 

N voor  scheidingen en hekwerk, 

, enz. 

Fabriek en : -

. (62; 

S T O O M C L AS S LIJ PER IJ 
en  voor  het ornnmenteereii van 

-
EN 

SPIEGELGLAS. 
( 6 1 ) <^ 

o . 

- en 

in wit en zwart . 

E Billijks t adres. 

Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt. 
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VERFWAREN , 
1 . % . 

voor - en , 

, . V<  \ . 

en alle aanverwante artikelen. 

G,  Co., 
T 132, (5) 

.V  S rr ) A . 

JA N HAMER & Co,, 
 hy de Otrechtschestraat, 

 A y i . 

s » a t e n t , 

voor  het  van  of

 enz. (63) 
Voor  en  in 

fabrieken van verschillenden aard. 
u tul van fabrieken eu «oor verschil-

lende doeleinden h ier t r "  in i -eb ru ik . 

. 

F 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

.W 

Zware en lichte Smeewerken. 
A TV  E , S , 

N EN N , 
met c e r t i f i c a a t van l . 1 « >.\ < l ' s 

en B n r e a a " V e r i t a s . 

GREVE 'S 

Firm a G. , Utijeolit . 
is beter  dekkend, lijner- , witter en beter 

kleurhoudend dan eenig ander; 
is bekroond door  den Vtdcil . Schildersboud, 

Tentoonstelling van e Schilderkunst, 
Arnhem 1881; attesten van ervaren schilders 
uit alle oorden van ons land en daarbuiten, wor-
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van , Gemeente-
Architecten en andere Autoriteite n in hunne 

„  som a i n mmm bestekken voorgeschreven; 

wordt, tot waarborg van echtheid, zuiverheid 
en goed gewicht, nooit anders afgeleverd dan 

 in vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa-
^nl^sfnVs F  brieksiuerk.welkeallenwettigzijngedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur  geleverd, des-
verlangd met certificaat van oorsprong. 

n leze de waardeerende artikel s over  dit t in het „N . v. d. " 
dd. 31 Jan. 1887; in de - en "  dd. 1 i 1887; in de 

: dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de „Schi lder "  dd. 1 i 1889 ; in de 
„Opmerker "  dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in de „Ambachtsman"  dd. 8 
Febr. 1890, en in het „Bouwkund i g Weekblad"  dd. 5 . 1891. (27> , . 

al tmt intend  b i l l i j k e . (29) 

 op vele tentoonstellingen, l a referent iën. r  dan < > . gebrnlkt . 

e en beste i n k l l l l i l m  t \ l , < r
Vuurvast g e ï m p r e g n e e r d. 

Gladde dekking zonder  dakbeschot. «J— '~Z> g niet roeflatten. 

Voor gebouwen van alle soort, vooral fabrieken, loodsen, enz. Biunenbcklee-
ding vau fabrieken 'ter  bescherming tegen zuren. Gevelhekleeding. Bedekking der 
onderkant van plaatijzeren dnkci: (tegen lekken) enz. E wegens duurzaam-
heid. s en prijscouranten ter  beschikking. Waarschuwing voor  namaaksels. 

Uitvinder  en eenig fabrikant : N en WEENEN. 
 voor  en

 EN tilt T 885, A m«*n™rt,i<vir, 
N 593, - A W « f Z e V U W i l t . 

tf* Asphalt- *p 

A sphnlt-jOaJkpa.pier. 
buitengewoon stevig, 

A. W. , 
BEU E  am Bhein ) 

Agenten voor Nederland: (50) 

L . & . , Wormerveer. 

A 
H . 

A . u . r i . n i i . u ia dit blad kotten na i—6 regels 
60 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote letten naar 
plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

Uitgevers i 

 é
. 

A l l e a d v e r t e n i i en ia A opgenomen 

worden srrat U geplaatst in E , Vak-
blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 
Verren, ens. 

J . A . V A N ^ , . 

N V A N . aan de tabriek van S &  Co. te Zwolle onder  toezicht 

van een deskundige werden bereid, wiens chef mü. weiwil-

n aansluiting aan mgn opstel in ons No. van 12 Aug. lend inzage gaf van het van hem ontvangen schriftelij k 

j.1., getiteld „Creosoteercn eene zaak van vertrouwen" , verslag, met vergunning om daaraan ter  openbaarmaking te 

kunnen de volgende gegevens van nut zyn, als zijnde geheel j  ontleenen wat mü in het belang van het bouwkundig pn-

aan de practyk ontleend. Z\j  hebben namelijk betrekking bliek nutti g zon voorkomen. Om het overzicht gemakkelijk 

op eenige partijen hout, die in het voorjaar  van dit jaar ] te maken, heb ik er  den volgenden staat uit samengesteld 

Aanteekeningen omtrent eenige creosoteeringen, onder  toelicht uitgevoerd aan de 

fabriek van S A Co. te Zwolle. 

-

. 

1893. 

31 t 

G 

. 
P . 

1 Apri l 

13 Apri l 

17 3 . gezaagd 

vnren plank- en 

ribhout , 

groote persketel. 

Grenen palen, 

kleine persketel. 

Grenen palen ter 

gezamenl. inh. v. 

ongeveer  10 8 . , 

groote persketel. 

1 / , Uur  uitgestoomd onder 5 atm., uur  af-

koelen, in l 1 / » nur  luchtledig gepompt tot 

60 . op den vacuummeter  en dit  3 / 4 uur 

lang onderhonden, J/a u u r l a t e r begonnen te 

persen tot 11 atm., terug laten loopen tot 2 

atm.; op nieuw geperst tot 1 0 a t m .; weer 

terng tot atm.; weer  geperst tot 7'/, 

atm.; op nieuw terug op 3'/» atm.; voor 

't laatst geperst tot 8 atm. en daarna terng 

tot 0; van het begin van het persen af waren 

48 / 4 nren verloopen. 

. 

Een proefstuk ribhout van 0.118 3 . 

inhoud, wegende 47 , nam met 

11 . in gewicht toe; dit komt 

dus overeen met 93 . p. . 

Bij doorsnijding van eenige stukken 

bleek dat de olie niet tot 1 . 

diepte was ingedrongen. m 

werd de party afgekeurd. 

 Uur  uitgestoomd, '/» uur  afkoelen, ' / 4 uur e palen bleken voldoende tot 2 a 3 

luchtledig gepompt tot 60 . en dit uur 

onderkouden; '/ « n u r l f t t e r begonnen te persen 

tot 6 atm.; terng tot 3 atm. door  gebrek 

aan de perspomp; op nieuw geperst tot 9 atm. 

en langzaam terug tot 0. 

1 Uur  uitgestoomd, '/» u u r afkoelen, l 1 / , uur 

luchtledig gepompt tot 65 . en ' / a uur 

lang gehouden op 65 tot 68 ; in 1 '/ uur 

geperst tot l 1 / , atm. en in 50 minuten tot 

4 atm. d ingeperste olie 4114 , 

d. i . 411 . p. . 

. diepte met creosootolie te zijn 

doortrokken. 

By"  doorsnijding van 2 palen bleek 

de olie 5 tot 6 . diep inge-

drongen te zyn. 
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-

. 

G 

. 
P . . 

13enl4 

Apri l 

Ongeveer  4 8 

vnren plank- en 

ribhout , 

kleine ketel. 

70 n lang uitgestoomd, 1 nar  afkoelen, 

in l '/ j  uur  luchtledig gepompt tot 65 , 

uur op 65 tot 68 . gehouden; 1 nacht 

over  laten staan, volg. morgen uur  geperst 

tot 10 ai in.. 2 nren lang daarop gehouden, na 

1 nnr  40 min. teruggeloopen tot 0; daarna nog 

1 ' / 3 uur  lang opnieuw geperst tot 9 ' / 2 atm. 

d ingeperste olie 1026 . d. i. 

256 . p. 8 . 

Een stuk ri b groot 0.118 8 , 70 . 

wegende, nam met 19 . in gewicht 

toe (161 . p. 8) ; een ander 

groot 0.086 8 , 60 . wegende, 

vermeerderde met 21 . in gewicht 

(244 . p. 8). 

Bij  doorzaging van eenige stukken, bleek 

dat enkele planken van 4 tot 5 cïl. 

dikt e nagenoeg geheel met creosoot-

olie waren doordrongen, andere even-

wel niet. e indringin g werd echter 

voldoende geacht. 

14 Apri l e 17 8 afge-

keurd vurenhout 

van 31 , 

groote ketel. 

Niet weder  uitgestoomd, 40 min. luchtledig ge-

pompt tot 65 . en 50 min. lang op 65 tot 

68 . gehouden; in 2 nren en 10 min. ge-

perst tot 10 atm. en 2 uren lang daarop ge-

houden. By geperst 760 , d. i. 44'/,0 . p. 8 . 

Twee stukken rib , ieder  van 0.118 3 

inhoud, namen met 5 en 6 . in 

gewicht toe (d. i.) met 4 23 / 1 0 en 

51 . p. 8). 

t resultaat was ook hier  beter  dan 

bij  de eerste bereiding, hoewel niet 

zoo goed als de hiervoren genoemde. 

15 Apri l 4 8 vuren plank-

en ribhont , 

kleine ketel. 

1 Uur  uitgestoomd, 50 minuten afkoelen, 1 uur 

10 min. luchtledig gepompt tot 65 . en 

1 nur  lang op 65 tot 66 . gehouden; 

in 2 uren gepeist tot 10 atm. en daarop 

2 '/„  uur  lang gehouden. d ingeperste 

olie 1216 , d. i. 304 . p. 8 . 

Uitstekende uitkomsten. 

r  dan eene plank was geheel met 

creosootolie doortrokken. Ook het 

ribhout voldeed zeer  goed aan de 

gestelde eischen. 

17 Apri l 4 8 vnren plank-

en ribhout , 

kleine ketel. 

1 Uur  uitgestoomd, 3 / 4 uur  afkoelen, 1 uur  35 

min. luchtledig gepompt tot 65 . en '/» u u r 

lang op 65 tot 68 . gehouden; in 1'/« uur 

geperst tot 10 atm. en daarop 2 uren lang 

gehouden. d ingeperste olie 836 , 

d. i. 209 . p. 8 . 

Ook hier  waren de uitkomsten bevre-

digend en werden 4 . planken 

geheel met creosootolie doortrokken 

bevonden. 

18 Apri l 1 8 grenen palen, 

groote ketel. 

l * / 4 Uur  uitgestoomd, u u r afkoelen, in l 8 / 4 

nur luchtledig gepompt tot 65 , '/» u u r 

op 65—66 . gehouden, in 8 / 4 uur  tot 2 atm. 

geperst. 

Bij  het opmeten van het reservoir  bleek 

toen, dat er  reeds 294 . p. ' 

was ingeperst, wat genoeg werd ge-

acht, gelijk bij  later  onderzoek ook 

het geval bleek te zijn. 

18 Apri l 4 3 gezaagd vuren-

hout, kleine ketel. 

40 . uitgestoomd, 20 min. afkoelen, in 1 uur 

5 min. luchtledig gepompt tot 65 . en nur 

op 65—66 . gehouden, in 1 uur  geperst 

tot 91/ , atm. en daarop 2 uur  lang gehouden. 

d ingeperste olie 950 , d. i . 

. p. 8 . 

Uitkomsten zeer  voldoende, enkele plan-

ken geheel doortrokken. 

19 Apri l Ongeveer  3 8 

grenen palen, 

kleine ketel. 

l / 4 Uur  uitgestoomd, '/« n n r afkoelen, in 8 / 4 uur 

luchtledig gepompt tot 64 . en uur 

onderhouden op 64 tot 68 , in 1 uur  ge-

perst tot 6 atm. en daarop 11/ a uur  gehouden. 

d ingeperste olie 1368 , d. i. 

456 . p. 8 . 

Bij  doorzaging werd eene diepte van 

indringin g gevonden van 5 tot 6 ctf-

2 September  1893. . 275 

e steller  van het verslag maakt uit bovenstaande ge-

gevens de volgende gevolgtrekkingen, waarmede ik mij  in 

hoofdzaak kan vereenigen: 

Besaagd vuren- en dennen ribhout moet een uur  lang 

worden uitgestoomd; daarna moet de lncht in den ketel 

worden verdund tot 65 A 68 . op den vacuummeter, 

welke luchtverdunning '/» uur  lang moet worden onderhouden. 

e creosootolie moet tot 60° C. worden verwarmd. 

t inpersen moet zeer  langzaam geschieden, b.v. met 

8 slagen in de minuut, totdat in den ketel een druk is 

bereikt van 91 / 2 tot 10 atmosfeeren, welke druk door  zeer 

langzaam persen 2 nren laug moet worden onderhonden. 

Grenen paalhout behoeft niet langer  dan nur  uitgestoomd 

te worden, de luchtverdunning alsvoren, de druk in den ketel 

gedurende 2 uren 4 tot 6 atmosfeeren. 

j  merkt de verslaggever  echter  op, dat men met 

laatstgenoemde bepalingen zeer  verschillende resultaten ver-

krijgen zal. Als voorbeelden haalt hij  aan een paar  der  in 

bovenstaanden staat vermelde gevallen: 

Op 13 Apri l werd onder  4 atm. druk in één uur  tnds 

410 . p. 8 ingeperst, terwij l op 19 Apri l onder  6 atm. 

druk in 1 '/„  uur  eene bereiding met 456 . p. 3 werd 

verkregen. 

. i. vullen deze cijfers elkaar  veeleer  aan, dan dat zij 

als tegenstelling aan te voeren zijn. Sprekender  zijn de vol-

gende, door  den directeur  der  fabriek vermeld en als zoo-

danig in het verslag opgenomen: eene parti j  palen nam 

onder  een druk van 9.8 atm., gedurende 1 uur  niet meer 

dan 314 . p. 8 op, eene volgende reeds 320 . p. * 

bjj  3 atm. 

Verslaggever  meent de oorzaak van dit verschil te moeten 

zoeken in geringere dikte van de tweede parti j  palen, welke 

dienovereenkomstig jonger  en losser  van hout zouden ge-

weest zjjn dan die van de eerste; spintrijk e palen zullen 

veel meer  olie opzuigen dan die met minder  spint; zeer 

veel hangt ook at van de qualiteit van het hont: palen, 

die geschild een winter  over  gelegen hebben, laten zich 

beter  met creosootolie doortrekken dan versch gevelde, in 

welke laatste zich nog te veel hars- (water-) deelen bevinden-

Verder  acht hij  toezicht bij  de bereiding bepaald nood-

zakelijk, zoowel bij  het inladen, als by het luchtledig halen 

en persen; alleen daardoor  is eenige zekerheid van goede 

creosoteering te verkrijgen . Bij  het inladen dient erop gelet 

te worden, dat het hout steeds op latjes wordt gestapeld 

zoodat elke plank of ri b geheel vri j  ligt. 

Eene bepaalde gelijkmatige indringin g weigeren niet enkel 

S &  Co., maar  ook andere fabrikanten te waarborgen, 

omdat dit bij  gezaagd hout bepaald onmogelijk is; verslag-

gever  stemt volkomen daarmede in. Eindelij k wijst hjj  nog 

op de onmogelijkheid om zonder  pompen een bepaalden hoo-

s"en druk gedurende een zekeren ty'd te onderhouden; de 

ondervinding heeft hem geleerd, dat, dadelijk als men het 

Pompen staakt, de naald van den manometer  terugloopt, 

eerst betrekkelijk zeer  vlug, later, beneden 3 atm., veel 

langzamer; wie met het toezicht op de creosoteering is 

belast lette er  daarom op, dat de kraan van den manometer 

openblijve; door  deze kraan op een gepast oogenblik dicht 

te draaien, zon een bedrieger  den onervarene gemakkelijk 

om den tuin kunnen leiden. 

y is door  een ooggetuige een nog sterker  geval mede-

gedeeld : het komt daarop neer, dat men, na den mano-

meter  onder  zekeren druk afgesteld te hebben, de kraan, 

die den persketel met den grooten vergaarbak gemeenschap 

geeft, een weinig lek stelt; zoodoende kan men oogenschyn-

lij k onder  druk door  blyven pompen, zonder  dat het hout 

iets meer  olie binnen krijgt . v. . . 

T — . 

e firma  G. S . &  Co. te g was zoo 

goed my een afdruk te zenden van hare brochure -

rar a Groenhart" , Juli 1893. Op blz. 2 vond ik daarin de 

volgende noot: „Va n deze belangrijke voordracht (van den 

r  N. A . . VAN N ) zyn voor  belang-

hebbenden, op aanvrage aan onze firma, afdrnkken gratis 

verkrijgbaar . Op blz. 13 — 15 vindt men o.a. eene afdoende 

wederlegging van de veronderstelling, door  den heer  J . A . 

VAN . leeraar  aan de Polytechnische school te 

, in „de Ambachtsman" van 5 Februari 1887 uitge-

sproken, dat het door  ons in den handel gebrachte Groen-

hart , geen Groenhart zonde zijn" . 

Zeer  nieuwsgierig naar  deze „afdoende wederlegging" 

van een onomstooteljjk feit verzocht ik de firma S om 

een afdruk van bedoelde rede en ontving die onmiddellijk 

daarop. r  voor  de spoedige voldoening aan mijn 

wensch, zette ik mij  dadelijk aan het lezen. e 

zal ik de punten van verschil toelichten, zonder  de betrokken, 

bladzijden woordelijk hier  weer  te geven. 

t soortelijk gewicht van het geelharthout verschilt 

zooals bjj  meer  houtsoorten het geval is, zoo weinig van 

dat van water, dat, hoewel het in den regel zinkt, een 

gering onderscheid in den bouw, b. v. tengevolge van meer 

weligen groei en dienovereenkomstig wn'der  weefsel of 

wel het minder  ruim voorhanden zyn van sappen, oorzaak 

kan worden, dat het hout op water  dry'ft . 

e kleur  verschilt, eveneens in verband met de omstandig-

heden, waaronder  de boom opgroeit, van glanzend goudgeel 

tot groenachtig bruin ; by tal van andere houtsoorten treft 

men dergeiyke kleurverschillen aan. Zij  kunnen zoo sterk 

zyn, dat de minder  ervarene aan de identiteit der  soort 

gaat twyfelen. 

n mijne verzameling W. . houtsoorten aan de 1'. S. 

(Bijeen gebracht door  den bekenden CATEA U VAN ) 

zyn een paar  stukken geelhart uit Suriname voorhanden, die 

in kleur  en vastheid zeer  afwijken van het hout der  firma 

. Onder  het microscoop vertoont zich beider  struc-

tuur  echter  gelyk. 

 verschil in structuur  tusschen laatstgenoemd hont en 

het werkelyk groenhart is daarentegen zoo aanzienlyk, dat het 

my volkomen onbegrjjpely'k is, hoe de ingenieur  v. . , 

by'gestaan door . VAN , leeraar  a. d. . B. S. 

te Goes, beide met elkaar  verwisseld kunnen hebben. r 

moei*  een misverstand zyn, dat onmiddellijk op te helderen zou 

zyn door  mondelinge samenspreking en vergelyking van my'ne 
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microscopische preparaten, die ik gaarne aan elk belangstel-

lende zal vertoonen. Wie mijn werk „Onze Bouwmaterialen' 

ter  zjjuer  beschikking heeft, verwijs ik naar  blz. 478 en 479 

daarvan en de daarbij  behoorende plaat. 

t echte groenhart herkent men onder  de bewerking 

onmiddellij k aan het groene poeder, dat eruit komt en aan 

het gereedschap blijf t hangen; reeds door  witte zeep, bjj 

het handen wasschen b. v., kleurt het zich helder  rood. e 

erin voorkomende kleurstof is in de wetenschappelijke wereld 

bekend onder  den naam van „Groenhartina" . (*) 

e e namen heffen eindelijk eiken twijfe l omtrent 

de identiteit op: de naam Nectandra rodiaei (naar . 

, blz. van de brochure v. n. ) is die van den 

geelhartboom; de groenhartboom heet Bignonia leucoxylon. (f) 

t het schrijven van dit stukje heb ik even als met 

mijne vroegere geschriften over  hetzelfde onderwerp slechts 

één doel, d. i. duidelijkheid en klaarheid in de benamingen 

en voorkoming van verwarrin g in de practijk . t geelhart, 

dat de firm a S voor  groenhart aan de markt brengt; 

is een van de beste en schoonste werkhouten, die ik ken, 

ik heb niets op zijne goede hoedanigheden af te dingen, 

al komt het mij  vreemd voor  dat het minder  dan hardere 

houtsoorten voor  den paalworm vatbaar  zou zijn, eene eigen-

schap die men aan de erin voorkomende „Berberine"  toe-

schrijft ; onmogelp is dit geenszins, doch ik heb er  geene 

ondervinding van (§). 

t echte groenhart is ter  verwerking in het groot tot 

waterbouw enz. volkomen ongeschikt. e zaag woidt reeds 

bot door  het afkorten van een stukje voor  de draaibank; 

het is om zoo te zeggen steenhard en alleen bruikbaar  tot 

klein werk voor  den draaier, molenmaker, enz. h er  zij 

nog opgemerkt, dat wie radtanden of kammen van groen-

hart beschrijft en zich daarvoor  geelhart in de handen laat 

stoppen, bekocht uitkomt, hoewel ik alweder  niet wil be-

weren, dat de hardere variëteiten van het geelhart tot dit 

doel geheel onbruikbaar  zouden zijn. v. . . 

(«) k viud in het „ N e u es b der  Chemie"  van 

. N VON , Brunswij k 1878, F . G & SOUN, 

omtrent groenhartine het volgende vermeld: 

„ G r ö n b a r t i n. Een door  ÜE J uit het groenharthout uit 

Suriname bereid, door  W . N ooderzocht lichaam. Formul e 

. Eeu kristallijn , goudkleurig, glanzeod lichaam, op 

gekristalliseerd joodlood gelijkende; het lost in water  moeielijk eu 

alleen door  langduri g koken op, uit de bruiurood e oplossing scheidt 

zich het grootste deel in scheeve prisma's af ; de koud geworden 

oplossing bevat slechts 1.2 deelen op 10.U00 deelen water. t 

lost gemakkelijker  op in ether, chloroform , zwavelkoolstof en abso-

luten alcohol, eu in kokenden 80 pe rcen t» wijngeest. t smelt bij 

varbittio g en verstijf t na koeling in kristallen ; sterker  verhit 

sublimeert er  een gedeelte. Bi j  inwerkin g van broomwater  vormt 

zich eeue broomverbindin g C , 0 B r 4 O , + , die bijn a niet 

iu water, beter  in alcohol oplost, doch sioh reeds bij  100» omzet. 

Bi j  kokiu g met barytwater  vormen zieh naast mierenzuur- en kool-

zuurzout vluchtige producten, het distillaat met water  riek t naar 

aldehyde en geeft met zilver  een metaalspiegel." 

„ Z w a v e l z u u r lost groenhartine met geelachtig roode kleur  op, 

salpeterzuur  vormt bij  langdurige verhittin g een geelachtig kristallij n 

product , dat met chloorkalk-oplossing behandeld ehloorpikrin e geeft. 

Noch op zich zelf, noch na lang koken met soutsuur, redueeert 

het de alkalische koper-oplossing." 

e zuivere alkaliën lossen groenhartine op met donkerroods 

kleur ; uit de geconcentreerde oplossing scheiden zich verbindingen 

met de basis in haarvormige kristallen af, die in water  en ia 

alcohol licht oplosbaar  zyn. ïzerchloride kleurt het opgeloste 

groenhartine bloedrood, azijnzure aluinaarde purper; de acetaten 

(azijnzure verbindingen) van koper  en lood vormen roode nederslagen." 

t groenhartine vertoont groote gelijkenis met het taiguzuur 

van , zoodat N geneigd is ze heide voor  hetzelfde 

te houden, hoewel de quautitatieve analysen verschillende resultaten 

gaven, waarnaar  zich voor  taiguzuur  de formule , laat 

berekenen." 

(f ) Onzin mag genoemd worden wat omtrent dit onderwerp te 

lezen is ia de „ G e ï l l u s t r e e r d e encyclopiel ie, woordenboek voor 

wetenschap eu kunst, beschaving en nijverheid , onder  hoofdredactie 

van A . , met medewerking van vele specialiteiten, 

8e druk , m ! S ï 5 , Uitgevers-maatschappij  „ E l s e v i e r " . 

„ G r o e n h a r t is de naam van eeue houtsoort, afkomstig van 

Nectandra  Schomb., eeu boom van Guyana, die tot de famili e 

der  behoort. r  ziju er, die balken leveren ter  lengte 

van 18 tot 31 Ned. el. n Engeland word: het tot den scheeps-

bouw gebezigd. T ea oarech'e wordt zij  ia sommige beschrijvingen 

vau Suriname geelhart genoemd, daar  dit bout geleverd wordt door 

Bignonia leucoxylon  door N de Withoutboom geuoemd, 

die op de C a r a ï b i s c be Eilandeo als While cedar beleend en ra?er 

voor  het maken van meubels geschikt is." 

n vergelijke de monsters ia mijn e verzameli ig bouwstofieo 

aau de P. S. te t voorhanden. 

e weinig men dikwijl s op het punt van technische benamingen 

op gewone woordenboeken kan vertrouwen bewijzen nog de volgende 

aanhalingen uit het e woordenboek van S. 

SUZAN , . '  VAN , naar  mij  gezegd werd, 

op een na bet beste dat bestaat: 

Eibeubaum, m (Taxis of  Ypeboo.n. , 

r  soort van eschioorn, veldahorn), . 

(§) Berberine is eene stof, die ia vele plautea w ordt aangetroffen, 

o. a. in de gewone berberis (Berberis vulgaris) eu in de wortels 

vau e berberissoorteu. Zi j  schijnt meer  bekend te zijn dan 

de groen'.iartine; althans O wijd t er  in zijn h 

der Chemie"  bijn a vier  bladzijden aan. e geelhartboom vind ik 

daarin echter  niet vermeld. 

e berberine"  zegt O O. m. „ i s een helder  geel, uit 

fijue, glanzende kristalnaalden bestaand poeder; het is reukeloos 

en smaakt &ter k en aanhoudend bitter , het lost i a de koude in 

ougeveer  600 deelea water  of ia 350 deelea alcohol op; bij  kokiug 

is bet ia water  en ia alcohol teer  gemakkelijk oplosbatr  en vormt 

gemakkelijk oververzadigde oplossingen ; de verdunde oplossing is 

geel, de geconcentreerde geelbruin. Berberine is eeuigszios oplosbaar 

' u vele vetten en vluchtige oliën, onoplosbaar  in ether, zwavel-

koolstof en petroleum." 

e gekristalliseerde berberine is C 4 - f 0 ; bij  100' 

tot 1 1 0° gaat het kristalwater  eruit; bij  120» smelt de watervrij e 

berberine tot eene harsaobtige massa; bij  1 6 0° tot 3 0 0» vormt 

zich een geringe hoeveelheid tan eeu eigeuaardig riekend, geel 

kristallij n lubliinaa t en enkele druppels olieachtig distillaat ; bij 

sterkei verhitten verkoolt de massa. a eene toegesmolteu glazen 

buis met water  op 2 0 0° verbit wordt berberine omgezet, bij  het 

langzamerhand verdampen der  donkerbiuin e vloeistof scheidt zich 

eene groene, bij  doorvallend licht broasachtig glanzende massa af, 

die in a l ka l i ën met groene, ia zurea met roode kleur  oplost. Bij 

iawerkiag van chloorgas kleurt zich berberinezout rood en verandert 

het in eene gemakkelijk oplosbare zelfstandigheid. Ook broom ««

de waterhoudende berberine om, er  vormt zich behalve berberis»-

zout een zwart harsachtig lichaam. Geconcentreerd salpeterzuur 

lost berberine-zout met roode kleur  op, bij  bet koken vormt zich 

oxalzuur." 

„Berberin e lost in alkalisoke vloeistoffen op; de oplossing ab-

sorbeert in de lacht spoedig suurstof en kleurt zich brui n onder 

vorming van humusaobtige zelfstandigheden. Waterachtige of alco-

holische kali-oplossing werkt op zieh self sleehls langzaam op 

berberine in." 

. 

Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

G 4 . 

. 18 uur . t gemeentebestuur: het bouweu van cene 
verdieping op bet voorgebouw van de school l o aan de t 
eldaar. 

, 11 uur . t gemeentebestuur: het bouwen van eene 
openbare sohool voor  lager  onderwij s aan de Brinkpoortstraat . 

E n s c h e d e. 13 uur . e architect . E . Zeggelink, voor  den beer 
. A . Scbolten te , in het koffiehuis van ; 

het bouwen van een heerenhuis op een terrein , gelegen aan den 
grintweg van Enschede uaar  Oldeozaal te Enschede 

. 1 uur . t gemeentebestuur: bet wijzigen van bet 
landszijltj e iu een uitwateringsriool ; 

G 5 . 

Bergen op /.oom. 10 uur . e genie, iu het koffiehuis de k 
op de Groote : het doen van voorzieningen aan de kazerne 
aan de t te Bergen op Zoom, onder  beheer  der  genie 
aldaar-, begr. f 1900. bilj . ioz. uiterl . 4 Sept. nam. 3 ure op het 
bureel der  genie Potterstraat. 

. 1 uur . f cn hoogheemraden van Schieland, 
in het gemeenelandshuis: het maken van een brandvri j  archief in he!. 
gemeenelandshuis aan de e t no. 3, te . 

Utrecht . 2 uur . e maatschappij  tot exploit, van staatsspoorwegen, 
aan het centraalbureau bij  de e : bestek no. 632: bet 
maken van een waterleiding in de centrale werkplaats op het station 
T i lburg , begr. f 4070. 

W i n k e l (N. ) 11 uur . t bestuur  van den polder  Waarden 
Groet; bet maken van een houten vijzel in het Groetpolderstoom. 
gemaal gemeente Winkel . 

U t r e c h t . 3 uur . e maatschappij  tot exploit, van staatsspoorwegen, 
aan het centraalbureau bij  de e : bestek no. 633: bet 
uitvoeren van herstellingen aan het door  ijsgang beschadigde rem-
miugwerk aan de spoorwegbrug over  de Oude s nabij , 
begr. f 3431. 

G 6 . 

Nienwbulnen (Gr. ) t bestuur  van het waterschap Nieuwbuinen, 
ten huize van . : bet leggen eener  draaibru g met ijzeren 
bovenbouw voor  den weg op plaats uo. 49 Nk . 

G 7

's-Gravenhage. 3 uur . t gemeentebestuur: het vernieuwen van 
deu walmuur  langs de e Bierkade en van een gedeelte van 
den walmuur  langs het e Groenewegje. 

. 10 uur . t gemeentebestuur  het maken 
van eenen beerput buiten den Vuchteruitgang. Aanw. 4 September 
'sm. 10.30 uur . 

. 11 uur . t minist. van waterstaat, handel en nijverheid , 
san het gebouw van bet prov. bestuur: het maken van de gebouwen 
voor  een stoomgemaal nabij  de Oranjesluizen te Schellingwoude, 
behoorende tot de werken van bet Noordzeekanaal, begr. f 234,000 

Onstwedde (Gron.) 2 uur. t bestuur  van het waterschap 
Alteveer, in bet waterscbupshuis: het graven van een scheepvaart* 
kanaal c a., ter  lengte van pl m. 2755 meter  en het maken van 
dri e draaibruggen ten behoeve vau eene kanalisatie Stadskanaal— 
Alteveer. 

G 8 . 

Breda.'  13 uur . e ontv. der  reg. en dom., in het koffiehuis de 
Bears van Breda van . Vlasblom: het aanleggen van den ves-
tinggrond te Breda tusschen den Znid-Oost-Buitensingel, de alge-
meene begraafplaats, den weg om de , de Nieuwe 
Ginnekestraat en de particulier e erven langs die straat. 

G . 

's-Gravenhage. 11.30 nor . t ministeri e van binnenlandsche 

zaken, aan hr t gebouw van bet prov. bestuur: het makeu vau een 
zijgebouw aan het ia aanbouw zijnd gebouw voor geodesie ens., 
op een terrein , grenzende aan den Wippolder  en nabij  de . -
begraafplaats te , be^r . f 24,200. 

G 1* . 

Utrecht . 2 uur . e maatschappij  tot exploitatie van staatsspoor-
wegen, aan het centraalbureau bij  de e , bestek no. 
631: het weizigen eu uit brei Jen van het hoofdgebouw en eenige 
diverse werken, op het station ; begr. f 2090. 

Utrecht . 10 uur e genie, in de kazerne op : bet 
leveren van materieel der  genie voor  het in staat van veidediging 
brengen van werken; begr. f 790. 

G 14 . 
's-Gruveuhage. 2 uur . t gemeentebestuur: het uitvoeren van 

werken tot uitbreidin g van het Gemeente-Ziekenhuis, als: 1. bet 
afbreken van eenige p-rceelen; 2. het maken van eeu gebouw 
bestemd voor  chirurgische afdeeling, bevattende 169 bedden, van 
één groote en twee kleine barakken, bevattende te zamen 38 
bedden voor  besmettelijke zieken en voor  een gebouwtje voor 
onrustigen. 

G 15 . 

. 1 uur . t gemeentebestuur: het bouwen van eene 
school aau de . 

P VAN . 

A m s t e r d a m, t leveren van g r è s k e i e n. e F . Engers te 
Amsterdam voor  f 3.12 per , het ophoogen met zaad van 
wegbauen. e A . s aldaar  voor  f 14700. 

A r n h e m . 1. t bouwen van eeu portietshuisje met put voor 
eene weegbrug, 2. het bouwen van een cokesbiljetafgeversbuisje, 
3. hei umken van een kantoortj e in de steenen koleuloods met 
put voor  eene weegbrug, 4. het inrichte n van den kui p van gas-
houder  no. 1 tot teer- eu aramouiawaterput, 5. het metselen van 
eeu grondmuur  aan Je salmiakgeestfabriek, alles in 1 perceel. 

e J . Bossman aldaar  voor  f 10.884. 

Ave rees t. t schilderwerk aan het t 
Veldzicht te Avereest. e C. Tennekes te n voor  f 2498. 

. t bouwen van een bouwhoeve, den , te 
Bemmel. e W . . Gerritsen te , voor  f 7494. 

Ben thu i zen. t makeu van eene klinkerbestratin g in het paar-
denspoor  vau den grintweg, ter  lengte van ongev. 1320 . met 
de uitvoerin g van daarmede in verbandstaande werken, zonder  bij . 
leveriug der  straatklinkers . e A . van g te -
woude, voor  f 479.6(J. 

Bee ts te r zwaag. t bouwen eener  nieuwe onderwijzerswoning 
aldaar. e . J . g te Ureterp, voor  f 4 i « 4 , gegund. 

. t verbouwen van een winkelhui s en boerderij  tot 
twee arbeiderswoningen. e . Visscher, aldaar  voor  11188. 

. t bouwen van een ainbacli's- en burgeravondschool. 
e . Visser  te Papendrecbt voor  f 74900. 

G o r l u c h e m. l . t verbeteren der  camsluis achter  de inundati e 
sluis te Woudrichem. e W . t l . Swets te , voor 
f 4384. 2. hel leveren van inundatiemateriecl voor  de Nieuwe 

e Waterl inie . e A . de Groot te m voor 
f 2029. 

. t maken van de ballaskist, het leggen van sporen 
en het uitvoeren van bijkomende werken, ten dienste van den 
stoomtram . e A . Coolen te Panheel voor 
f 18387. 

U t r e c h t . 1. t wijzigen en uitbreideu der  waterleiding met 
bijbehoorende werken op het station Boxtel. e A . den Engelsen 
te e voor  f 3340, 3. het maken van eeu gebouw voor 
privaten , waterplaatsen en buffetkamer op het station . 

e Chr . Boetsma te Franeker  voor  f 2845. 
V e e n d a m. t leggen der  sporen en wissels met de daartoe 

behoorende werken voor  de lij n Veendam—Pekela. e P. 
Boks te Amersfoort voor  11.100, gegund. 

Z o e t e r m e e r, t maken eener  klinkerbestratin g in bet paar-
denspoor  van den grinsweg deu.Voorweg lengte 1270 . e 

. i te 's e voor  f 294 50, niet gegund. 
Z u t p h e n . t amoveeren van een ijzeren dakbedekking van een 

vil l a aar, den l en het opnieuw dekken met gegolfd 
geval van i-eerd ijzer , benevens het benoodigde lood. en zinkwerk . 

e P. de Vrie s voor  f 431, gegund. 
Zwolle. e verbouw der  school en onderwijzerswoning te . 

tenbroek. e T . l te Genemnidcn voor  f 5600, niet gegnnd 
als zijnde boven de begrooting. 
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systee m MONIER. 
Voorraad of spoedige vervaardiging 

van alle daarin voorkomende werken. 
Prijzen op aanvrage. (68) 

 k
ALFEN aid Jlljn, 

Spiege l- en , 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

W , 

, , BBOE  en -

Cï  A S. 

Geslepen en andere N en 

. 

GEBOOEN S en . 

(67) . 

Chemisc h bereid e 

. 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zj j  is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t aal kaar  ten en a t tes ten gaarne 
verkrijgbaar . 

, 
(11) k ) 

F A B R I E K , 

, . 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, , Scheggen, Trot -
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogelijken tij d 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (17) 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

. U . i : . (21) 

S. , 

A. , 
T 131, , 

Venster- en Spiegelglas, 
N . 

 steeds , | 
GLASASSURANTIE . 

W. J. W E 1 S S E N O, 
Nieuwendijk 111 te

fabriceert geijkte , twee 
en vij f , Stalen -

, , , 
koperen en stalen , -

, , -
, enz. (65) 

T e e k e u b e h o e f t e u e n ü p t l s c he , 

- - A . , v a n d e r , 

r  aan de Polytechnische School te . 

 Compleet ingenaaid f18—. 
„  gebonden .. 21JH0. 

All e soorten van 

Z A G E N 

WERKTUI G E l 
vervaardigt als 

Special i teit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot

 de Fabriek van 

. 

te ) 
Gevestigd in 1822. (55) 

* Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

welke wij  U gratis en franco toezenden. 

Garbolineum 
*  „Neptun" 

beste merk , dringt diep in de poriën 
en geeft een schoone notenbruin kleur, 
conserveert het hout buitengemeen, zeer 
aanbevelenswaardig. 

A. W. , 
Chemische F a b r i e k , 

 am n ) 

Agenten voor Nederland: (50) 

. & . , . 

- en 
. 

k van g tegen . 
 in 

. S , 
)

g tegen bederf. 

. N , 
, 

levert pasklaar  gekyaniseerd 

(rot - en zwamvrij ) O 3 / 

, Schutt ing»" ? 

, » 
, enz. enz. 

ui tmuntend fabrikaat en b i l l i j k e . (29) 

. 

S C E P ö BOU W W E F 

8toombooteu-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

Zware en lichte Smeewerken. 
A . N  E  S, 

N EN N , 
met certificaat vnn s 

en Bureau Veritas. 

,jossoix  Sr Co." 
N  (GE

voor  Nederland en n 

A. E. , 
Adres: , Nieuwehaven No. 118. 

„ . A . E. ,
Simonzstraat 74. (66' 

S T O O M C L A S S  P E R IJ 
en  voor  het ornainenteeren van 

-

SPIEGELGLAS . 
( 6 I )

. 

-

in  en . 

E 
Sierlipie  worden op aanvrage verstrekt. 

e Portland-Gement-Fabriek 

Gouden 

E 

u 1869, 

Arnhem 1879. 
(32) 

te A m ö n e b u r g bij  ad . 

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 

voor  de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der  Fabriek: 500.000 vaten per  jaar. 

s n de voornaamste steden. 

S T O O  O  E J 

E 
van 

Verdienste 

Offenbach 

A \ . 

Eerste 11rijs 

voor  uitmun-
tend 

fabrikaat 

T E 

, 
is er  geheel op ingericht om 

alle soorten van -

N met den m e e s t e n 

spoed tot  zeer billijke prij-

zen te leveren. 

d aanbevolen 

voor het drukken van 

met daarbij  beboorende 

. 

file://i:/ii
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middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwniiivormiii g enz 

Engelsche en Belgische A E . 
 m^ , ,

V A N EN 

voor  l ig te , plafonds, enz. 
: t Bevan &  Stnrge. 

: f &  Sonne. 

, - E -

. — G 2 9. 

en

i n v e r s c h i l l e n de dessins. 

, T 
EN

. 

VERFWAREN , 
, Vernissen. 

voor - en , 

en alle aanverwante artikelen. 

G, Af.  Co., 
T 132, (5) 

A  S T E . 13 A . 

DE LINT & , R
 39

(59) Vraag dessins enz. 

JA N HAMER & Co., 
 bü de ütrechtschestraat, 

 -

J A P A N L A K V E R F , 
beter  tegen de b u i t e n l u c ht bestand 

als  of

N &  Co., 
(57) . 

rol 1 X 1 0 r . . f 6 .-
„  0.75 X 10 r . . f 4 . -

Schrijf- en Teekenbehoeften, (56) 

t 27, n . 

Nederlandsche Verzinkfabriek , 
VA N N &  Co. -

. - . 

T - A J E C Z E L S. (6 3) 

E 

Houten of IJzeren RAAMWERK , 
, , 

, , , , -
N voor E N voor

en E N speciaal
 voor  steenovens, enz. in alle afmetingen en voor  alle doeleinden,

in  of ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enke le dagen. , ook . 

N en N worden opgemaakt voor  elk gevraagd 
doel. E S ter  bezichtiging. 

 op aanvraag franco en gratis. (58)' 

F. &  A. VA N . -

f 1.75 per  AT  2.70

. 
H . 

A d v e r t e u t l é u in dit blad kosten n a 1—6 regelt 

00 ceati, iedere regel meer  10 cent». Groote lettert naar 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

berekend. 

Uitgevers t 

. 

A l l e a . l v o n . u t i . i i in A opgenomen 

worden g r a t i a gcplaattt in E , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, ent. 

J . A . V A N , . 

 V O O E . 

J . . . 

e hooge vlucht, welke de metaalbewerking in de laatste 

tijden genomen heeft, leidde er  toe om — in tegenstelling met 

de vroegere gewoonte, dat elke grootere machinefabriek 

ook hare eigen gieterij  bezat — modelmaker̂  en gieterij 

als een speciaal vak op te vatten, zoodat allengs meer 

werkplaatsen ontstonden, welke zich uitsl.iitend met het 

maken van modellen en het vormen en nagieten daarvan 

bezighouden, terwij l zg' de afwerking dier  voorwerpen aau 

den besteller  overlaten. 

Wel is waar, er  zgn nog een groot aantal fabrieken, 

welke zelve gieten, maar  toch schijnt de tfld niet veraf te 

zijn dat ook zg voor  zooverre doenlijk daarmede ophouden, 

omdat de inrichtin g en het onderhoud van de hedendaagsche 

gieterü slechts dan rente afwerpen kan, als alle voorhanden 

factoren tot in de kleinste details worden ten nutte gemaakt. 

e daarmede gepaard gaande hoogere eischen, aan de 

gieterg gesteld, vorderen ook stilzwijgend de verbetering 

van de te bezigen ruw-producten, welke in vg'f soorten te 

onderscheiden zgn, te weten: 

1. Grauw — zoogenaamd gieterg-gzer, 

2. Wi t ruwyzer, 

3. Spiegelgzer, 

4. , 

5. Oude gietstukken, d. i. gzer, dat reeds twee- of 

meermalen omgesmolten is. (') 

n wordt in de gietery' ook nog staal en smeed-

ijzer  gebezigd. 

n het algemeen zgn de vorderingen welke men voor 

goed, bruikbaar  t utr-materiaal voor gewoon gietwerk stellen 

«eet, als volgt te omschrijven: 

lo. t moet een grauw gietwerk, vrg' van blazen of 

gallen eu van hooge vastheid opleveren; 

(') e bepaling in sommige bestekken: t gietijzer  moet zijn 
*»n de tweede of derde gieting"  is onduidelijk . Uit den hoogoven 
S<et men niet alleen gietelingen. maar ook ballastschuitjes, platen 
«oor  bodenibedekking, enz. t product moet dus als ruwijzer worden 

. Allich t zou sij  moeten luiden: „va n de 8e of 3egieting 
° "  den ioepeloveu". r  hoe moet dit bij  oude gietstukken. ou-
««strijdbaar worden vastgesteld f 

2o. t moet gemakkelyk d̂un) vloeibaar  zijn en den 

vorm goed vullen; 

3o. Voorts mag het by het stollen (koud worden) niet 

al te veel samentrekken (slechts weinig inkrimpen) . 

Zooals wg weten, bezit echter  ruw-gzer  in vloeibaren staat 

de eigenschap van koolstof in hooge mate op te nemen en tevens 

al naar  het toenemen der  koolstof en den invloed van ver-

schillende andere stoffen, bg eene langzame afkoeling, hetzy 

onderscheiden legeeringcn van een witachtig uiterlgk te 

vormen, of de koolstof zet zich in den vorm van kleine 

grafietblaadjes af. n dit laatste geval spreekt men van 

donkergrauw, grauw, heidergrauw en gemêleerd ijzer. (J) 

e onderscheidingen berusten op de hoeveelheid afge-

scheiden gratietdeeltjes. 

Bg sterk gemêleerd ijzer is wit de groudkleur, welke 

afkomstig is van de gebonden koolstof. Zg is eveneens 

aanwezig in wel- en smeltg'zer, staal, wit- en spiegelgzer, 

terwgl bg grauw tot zwak gemêleerd (rij n korrelig ) gietgzer 

nog afgescheiden grafiet waarneembaar  is. 

e hardheid van het gzer is af hankelgk van de koolstof 

en neemt met het stggen van het gehalte aan gebonden kool-

stof toe. Zoo is b. v. vvelg'zer  met 0.04—0.3 °/o zacht, 

staal met 0.75—1.0% harder, spiegelgzer  met 4.0—4.5 u / i ( 

koolstof, zeer  hard; wit-rnwg'zer  staat tusschen staal e:i 

spiegelgzer  in. 

t het toenemen van de hardheid stg'gt, tengevolge 

van het veranderen van hel kristalachti g weefsel, de broos-

heid en de volume-vermindering bg het afkoelen, wat be-

wezen wordt door het feit dat b. v. wit-ruwgzer  2 °/ 

krimpt . 

e trekvastheid daarentegen neemt met het koolstof-

gehalte toe, maar  vermindert, als de grootte van de zich 

vormende kristalachtige vlakken eene zekere grens overschrijdt. 

Zoo bezit goed sineedgzer  met 0.05 % koolstof eene trek-

vastheid van 38 . per 1., staal met 0.75 % koolstof 

eene trekvastheid van 65 . per 2. e rek echter 

bedraagt bg' smeedg'zer  ca. 15, bg' staal slechts 10 0 / „ 

Wit - en spiegelgzer  wg'zen daareu tegen eene geringe vast 

beid aan. 

Bg' ruw gietgzer  komt verder  nog het gehalte aan 

(») Sterk gemêleerd ruw ijzer  is wit en grauw; zwak gemêleerd 
grauw ea wit. 
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afgescheidene koolstof in aanmerking. e veroorzaakt, al 

naar  de hoogere mate van afscheiding, eene vermindering 

van de trekvastheid en van de hardheid. m heeft 

ook grofkorreli g ruw-gietyzer  met 0.3 ° / 0 gebonden koolstof 

en 3.5 % grafiet een geringere vastheid en hardheid, dan 

de daaruit vervaardigde gegoten voorwerpen voor  den 

handel. Zoo bezit: 

r  ruw-yzer  4.0 . vastheid per . 

, Gute s e  7.8 „  „  „  „ 

Nassau, Buderus  8.3 „  r „  „ 

Schotland, Coltness 9.0 „  „  „  „ 

terwij l gietwerk uit den koepeloven 12—15 . per 2. 

draagt. e oorzaak is daarin gelegen, dat de afgescheiden 

grafietblaadjes de uit wit-ruwyzer  bestaande grondmassa 

doordringen en zoodanig uit elkander  werken (grovere kris-

tallen vormen), dat de giefeling gemakkelijk is stuk te 

slaan. e grooter  en rijkelijke r  de gratietafscheidingen zijn, 

des te zachter  en minder  sterk wordt het gegoten werk 

en des te geringer  ook het krimpen. e koolstof van het 

ijzer  wordt bü het smelten in den koepeloven ten deele 

geoxydeerd, waaruit volgt, dat men door  meermalen ruwy'zer 

in den koepeloven om te smelten, wit ijzer  voortbrengen 

kan. Eveneens wordt: 

grartet-afscheiding ook door  het schieljjk afkoelen 

van het vloeibare ijzer, evenals door  bijmengsels van zekere 

andere stoffen verhinderd; daarentegen bevorderen lang-

zamer afkoelen en bijmengsels van andere stoffen bjj  het 

ijzer  de afscheiding van gratiet eu daardoor  het ontstaan 

van een wit-grauw gietproduct." 

n deze beide volzinnen 'is in zekere mate het geheele 

geheim van de gieterij  gelegen. j  inachtneming daarvan 

is immer een goed, zacht, grauw gietwerk te vervaardigen. 

e bijmengsels in het ruwyzer  zijn mangaan, silicium 

en phosphor, soms ook nog zwavel. 

t mangaan verbindt zich met het ijzer  in iedere wille-

keurige hoeveelheid en deze ferro-maugaanlegeeringen tot 

met 80 °/„  mangaangehalte, vinden in de smeltijzer- en 

staalfabricatie veelvuldige toepassing. n de gieterjj  gebrnikt 

men het mangaan in den vorm van witstralig  of spiegel-

Üzer voor  bepaalde doeleinden. s b.v. mangaan met ijzer 

gelegeerd, dan belet dit bij  den overgang uit den vloei-

baren in den vasten staat de afscheiding van grafiet, d. i. 

het bevordert het opnemen van koolstof in chemisch gebon-

den toestand en daardoor  de vorming van een witkristal -

achtig weefsel. n kan mangaanhoudend ruwijzer  voor 

gietwerk minder  algemeen worden gebezigd en bezitten de 

ruwjjzersoorten voor  dit doel slechts geringere hoeveelheden 

mangaan. Zoo bevat b.v.: 

Gute s e 0.18 i 
 . . thans echter  0.5—0.8 "/, „ 
Buderus . . . . O.oO  ' ° 
Coltness . . . . 1.00 en meer  (*). 

e cijfers ziju afkomstig uit: Verglcichende Qualitals-Unter-
suchungen von rbeinisch-westphaliscben und ausliindischen Giesserci-

, door , den gieterij-ingenieur  van de 
G. . e te Oberhausen e. a. in 1877 (uitgave A. Seydel, 
Berlij n iS79), in opdracht van het Pruisische e 
gedaan; zij  zijn in de laatste jaren intusschen hooger  geworden. 

 smelten in den koepeloven vermindert het mangaan-

gehalte slechts zeer  weinig, terwij l het mangaan ten deele 

geoxydeerd wordt en met. het voorhanden kiezelzuur  eene 

groenachtige mangaanslak vormt. 

Silicium is vooral in de metallurgie van groot belang. 

r  kan tot 15 % silicium opnemen. e daardoor 

ontstane ferro-siliciumlegeeringen vinden in de staal- en 

ijzergieterij  eene veelzijdige toepassing. t silicium-gehalte 

voor  goed gieterij-ruwijze r  bedraagt zelden meer  dan 3.5 " /

gewoonlijk varieert het tusschen 2 en 2.5 "/, . t silicium 

deelt aan laag gekooide ijzersoorten (smeedijzer  en staal) 

de eigenschappen van hardheid en broosheid meer  mede 

dan dit bij  een gering koolstofgehalte het geval is. Bij  grauw 

gietijzer  is echter  het gehalte aan silicium tot zekere grens, 

van weinig aanbelang Voorts bevordert silicium ook de af-

scheiding van koolstof als grafiet in afkoelenden staat. Zelfs 

bij  een hoog mangaangehalte treden nog grafiet-afscheidingen 

op, als genoegzaam silicium voorhanden is. Zoo was b.v. 

houtskoolijzer  van Jiinkerath (Eifelgebergte) met 2.52 ° / 0 

mangaan en 1.02 ft/0 silicium wit, terwij l een product van 

dezelfde gieterij, dat 2.19 % mangaan en 2.98 % silicium 

bevatte, eeue donker  grauwe breuk vertoonde. 

Wegens zijne neiging tot de zuurstof wordt het silicium 

bij  het omsmelten van het gietijzer  in hooge mate geoxy-

deerd, waarby eene overeenkomstige hoeveelheid koolstof, 

in het ijzer  aanwezig, aan oxydatie onttrokken wordt. -

volgens kau het smeltproduct t wit en hard worden, 

maar  het kan nog meermalen worden omgesmolten, zonder 

voor  gieterij-doeleinden onbruikbaar  te worden. 

Volgens  kunnen worden omgesmolten: een mengsel 

van 50% Coltness (Schotsch) en 50 ° / 0 Clarence  (Engelsch) 

= zesmaal, 

van 50 % Phönix ) cn 50 % Clarence  = zesmaal, 

van 50 % Gutehoffnungshütte en 50% Clarence  = vijfmaal. 

t volgt verder, dat hoe hooger  het siliciuragehalte 

in het gieterjj-ruwijze r  is, des te meer  gebroken gietstukken 

kunnen worden bijgemengd, omdat deze laatsten door  de 

vroegere smeltingen een groot deel van hun silicium- en 

koolstofgehalte hebben verloren. r  intusschen ook ruw-

ijzer  met grofkorrelig e breuk en hoog koolstofgehalte slechts 

weinig silicium bevat, zoo is ook het aanzien van het breuk-

vlak voor  de bruikbaarheid van het gietery-yzer  niet altijd 

maatgevend, en wel des te minder, omdat een fijnkorrelig, 

veel silicium bevattend ruwijzer  in den koepeloveu met 

voordeel kan worden gesmolten. r  omdat een hoog 

silicium-gehalte een garen hoogovengang en daarmede steeds 

een hoogen graad van verkoling van het ijzer  vordert, zoo heeft 

ook de meening, dat donkergrauw grofkorreli g ruwijzer  voor 

de gieterij  bijzonder  geschikt is, een zeker  recht van bestaan. 

t phosphor was nog voor  eenige jaren een der  meest 

gevreesde bijmengsels: het heeft echter  sedert dien veel van 

zijn slechten roep verloren, zelfs eene buitengewone betee-

kenis verkregen, doordien het basische Bessemer- of Thomas-

proces op de verbranding van het in 't ijzer  aanwezige 

phosphor  berust. Voor  den metallurg is en blijf t ' i e t 

phosphor  een schadelijk bijproduct . Toch is het in gr»»* 

gietijzer  minder  nadeelig dan in weiijzer  en staal. Terwij l 

bij  deze laatsten reeds 0.02—0.03 ° / 0 phosphor  een merk-

baren invloed op de trekvastheid nitoefent, kan men bij 

grauw gietwerk met 0.5 °/„  phosphor  nog geen merkbaren 

invloed vaststellen. t is echter  zeker  dat die gietstukken, 

welke het geringste phosphorgehalte bezitten, ook de hoogste 

vastheidscoëfficienten aanwijzen. m voegt men, als van 

grauw gietwerk eene hooge vastheid wordt verlangd, hematiet 

of  toe, omdat deze beide ijzersoorten gewoon-

lij k  weinig phosphor  bevatten. 

e betere gieterij-ijzersoorten bezitten deels niet

 hoeveelheden phosphor, zoo bevatte b.v.: 

Coltness 0.984 ° / 0 phosphor. 

Gute s e  . 0.90 „  , 

Buderus 1 0.30 „  „ 

e opgaaf bewijst intusschen ook, dat het zoo gezochte 

merk Coltness in dit opzicht iu waarde beneden de beide 

andere e merken staat. 

Een hooger  phosphorgehalte bezit het eenige voordeel, 

dat het 't ijzer  dun vloeibaar  maakt, zoodat het den vorm 

goed vult. n kan dus in gevallen, waar geene hooge vast-

heid maar  scherp gietwerk (versieringen) wordt verlangd, 

doelmatig phosphorhoudend ijzer  bezigen. 

Volgens prof.  is een phosphorgehalte van 0.5 ° / 0 

niet zeer  schadelijk; daarentegen vermindert 1 ° / 0 phosphor 

de vastheid reeds aanzienlijk, terwij l gietijzer  met 2 ° / 0 

phosphor  voor  gewoon gietwerk volkomen onbruikbaar  is. 

Tevens begunstigt phosphor  het wit worden van het giet-

werk, omdat het de afscheiding van het grafiet verhindert. 

Voor  de practyk heeft intusschen deze laatste opmerking 

geene bijzondere waarde, omdat het phosphorgehalte in de 

bekende jjzermerken nimmer die hoogte bereikt, welke noodig 

is, om het ijzer  wit te maken. Bij  het omsmelten in den 

koepeloven ondergaat het phosphorgehalte van het ijzer 

geene verandering. 

Veel nadeeliger  dan phosphor  is overigens nog de zwavel \ 

in het ruwjjzer , omdat zij  het afscheiden van het grafiet 

verhindert en gelijktijdi g tot het ontstaan van wit en broos 

gietwerk bijdraagt .  is bij  het gebruik van bepaalde 

bijmengingen bü de vulling in den hoogoven mogelijk, de 

zwavel zoodanig aan de slakken te binden, dat zelden meer 

dan 0.03 c / 0 zwavel in goed gieterij-ruwijze r  voorkomt 

Een dergelijk zwavelgehalte oefent bjjn a geen invloed meer 

Uit op gewoon gietwerk. 

Stelt men dus de vraag: 

„Welk e eigenschappen moet goed ruwijzer tot het ver-

„krjjge n van grauw en dicht machine-gietwerk bezitten?", 

dan luidt het antwoord: 

t moet zooveel mogelijk koolslof (3—3.5 ° / 0 ) in den 

„vor m van grafiet bevatten, dus zeer  grofkorreli g zjjn, 

«met weinig mangaan (niet boven 1.0 ° / 0) , zooveel mogelijk 

^silicium  (minstens 2 ° / 0) en slechts weinig phosphor (hoog-

stens 1 ° / 0) aanwijzen. Voor gietwerk met hooge trek-

a vastheid mag dit laatste niet hooger dan 0.5 „  bedragen. 

»Zioavel mag slechts in de geringste mate (hoogstens O.Oti  w/ 0) 

«aanwezig zyn." 

Houtskool-ijzer ie steeds van betere hoedanigheid dan 

het ruwüzer uit gein ke ertsen met cokes gewonnen, omdat 

het de in de cokes aanwezige schadelijke bestanddeelen 

(zwavel en phosphor) uit de brandstof niet kan opnemen 

en de houtskool slechts weinig asch in den vorm van kiezel-

zure en koolzure alkaliën bevat. e asch gaat bij  het 

smelten in slakken over. Niettegenstaande dezen voorrang biedt 

echter  alleen de benaming „houtskool-ijzer "  nog geen waar-

borg aan voor  de betere geaaidheid van het ijzer. -

ijzer  heeft meestal eene fijner e breuk, en, als het uit zuivere 

ertsen geblazen is, ook eene veel grootere vastheid dan 

cokes-ruwijzer, zoodat het, niettegenstaande zyn hoogeren 

pry' s voor  gietwerk, waarby groote vastheid en overeen-

komstige dichtheid wordt verlangd, veelvuldig gebezigd 

wordt. Voorts bezit het de eigenschap, dat de daaruit ver-

vaardigde gietstukken groote teraperatuur-verscliillen kunnen 

weerstaan, zonder  te springen. 

Volgens het bovengezegde zal men dus voor  de verschil-
lende doeleinden het voordeeligste de volgende materialen 
kiezen: 

lc. Voor  stukken waarby' groote hardheid en sterkte wordt 

verlangd (stoomcylinders, pletterywalsen) enz.: 

goed ruwyzer  en gebroken gietwaren, onder  byvoeging 

van mangaanhoudend- en hontskool-ruwyzer  (als men 't 

heeft, want het wordt zeldzaam); 

2e. Voor  hard-gielwerk, waarby geëischt wordt groote 

vastheid en de eigenschap van by het afschrikken in den vorm 

wit te worden: 

a. Grauw-ruwyzer goede qualiteit, met byvoeging van zeer 

veel mangaanry'k houtskool- of cokes-yzer; 

b. Voor best werk ) eene prima qualiteit silicium-
arm ruwyzer, met een gering mangaanhoudend houts-
kool-yzer. 

3e. Voor gietwerk tegen zuren bestand, waarby geëischt 

wordt fijnkorrelige  aard en weerstand tegen temperatuur-

veranderingen : 

een mengsel, hoofdzakelijk bestaande uit hematiet- en 

houtskooljjzer  met zoo weinig mogelyk phosphor  en iets 

mangaan; 

4e. Voor  vuurvast-gietwerk, voor  zoogenaamde pyrostaat-

roosterbaren enz., dat in zandvormen te gieten is eu wit 

moet zyn: 

grootendeels. mangaanhoudend wit-ruwyzer  van gewone 
hoedanigheid. 

Ten slotte zy nog in 't kort vermeld, op welke 

wyze de hoedanigheid van het y'zer  door  het omsmelten in 

den koepeloven verandering kan ondergaan. Zooals reeds 

gezegd is, veranderen de schadeli jke bestanddeelen, als 

phosphor  en zwavel in het gietijzer  aanwezig, niet bjj  het 

omsmelten; daarentegen vindt eene vermindering van het 

koolstof- en siliciumgehalte en iu zekeren zin ook van het 

mangaangehalte plaats. 

r  echter  het gehalte aan koolstof en silicium zoo hoog 

mogelyk blyven moet, zal diensvolgens die koepeloven 

het beste y'zer  opleveren, welke de genoemde stollen het 

minste aangrijpt . e moet het smeltende en gesmolten 

ijzer  zooveel doenlijk van de inwerking van den luchtstroom, 

bjj  het blazen verwekt, bevryd blyven. e rangschikking 

of plaatsing van de blaasgaten speelt hierin een hoofdrol. 
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t volgt verder, dat de ovens, welke zoo weinig vlam 

mogelyk verspreiden, het beste gietwerk opleveren. Eveneens 

zullen ook die ovens het minste cokes verbruiken, waarby 

in de gicht- of mondingsgassen het geringste procentgehalte 

aan kooloxyde aanwezig is. 

Beide beweringen zijn met de practij k ten volle in over-

eenstemming. 
 a/d  Juni 1893. 

 O  VATE N T E . 

Aan de  Holz Ztg., ontleenen wy het onder-

staande middel tegen het rotten van houtwerk van vaten 

voor  verzending en bewaring, het roesten der  banden daar-

van alsook ter  dichting van kleine gaten en barsten. 

Zelfs bij  duigen uit sterk rij p eikenhout zijn de houtvezels 

niet gelijkmatig dicht en komen licht Wormgaatjes voor. 

e volle vaten in de kelders hebben van de vochtigheid te 

lyden, die voor  de verzending van het weder  en den regen 

die soms zelfs op de oppervlakte ervan bevriesd. t gevolg 

daarvan is aanleg tot rottin g en verscheuren der  vezels 

zoodat er  dikwyls nieuwe vaten noodig zyn. Onder de slyting 

der vaten hebben de vloeistoffen die er  in bewaard of ver-

zonden worden ook dikwyls te lyden. r  en aroma 

ontsnappen door  de kleinste scheurtjes. Ook van het vocht 

zelf gaat verloren; by gistend bier  b. v. is het, kleinste 

wormgaatje reeds genoeg om groote hoeveelheden bier  on-

gemerkt weg te laten druppelen. r  de aanwending van 

het bedoelde middel wordt dus niet enkel de duurzaamheid 

der vaten bevorderd maar  ook het verminderen in qualiteit 

en quantiteit van het daarin voorhanden vocht gegaan. 

 middel bestaat uit eene oplossing harz in benzine 

met een toeslag van paraffine er  by, in de verhouding van 

2 gewichtsdeelen colophonium en paraffine op 4 benzine, 

kond opgelost en met 1 deel geslipt kry t aangeroerd. e 

paraffine maakt dat de deklaag in verstijfden toestand smy-

dig blijft , waardoor  het opspringen ervan wordt voorkomen. 

n plaats van kry t kan men ook zwartsel, omber  enz. 

of wel kurkmeel, eikenzaagsel of cellulose nemen. 

e vaten moeten vóór het opstrijken goed schoongewas-

schen en gedroogd zyn. t opstryken geschiedt in twee 

of drie lagen, telkens goed latende drogen, liefst na het pikken. 

Tegen groote hitten is het mengsel niet bestand en met 

het vlamvatten der  benzine tydens het werk moet men na-

tuurlij k zeer  voorzichtig zyn. 

N VOO . 

Volgens de N.  find u  bezigt de Engelsche 
bank de volgende zwarte inkt : 70 Arabische gom, 56 gly-
cerine, 170 chemisch zuiver  ijzervitriool , 425 fijngestooten 
echte Alleppo-galnoten, 4500 zuiver  water. n giet het 
water  en de glycerine over  de galnoten en laat die 10 
dagen kond uittrekken , terwyl men dikwyls schudt; dan 
giet men er  de in water  opgeloste gom en vervolgens het 
in heet water  opgeloste yzer  by, waarna men het mengsel 
14 dagen laat staan. 

Voor kantoorinkt wordt aanbevolen: 2210 Alleppo-gal-
noten, 680 yzervitriool , 225 kopervitriool , 500 Arabische 

gom, 600 indigo-extract, 200 glycerine en 22500 zacht 
water; het indigo-extract doet men er  het laatst in heet 
water  opgelost by. 

N EN . 

J . t e . Zoudt ge mij misschien de volgende questie 

kunnen duidelijk maken?  vriend van mij beweert, dal 

een goed zwemmer, die eene stroomende rivier dwars over 

zwemt, al drijft  hij  ook met den stroom af, niet meer tijd 

en kracht noodig zal hebben om den tegenoverliggende oever 

te bereiken, dan wanneer er geen stroom in het water was. 

Zij  AB b. v. de afstand, dien de zwemmer in stil water 

per seconde kan afleggen, en AC de afstand, dien de stroom 

hem per seconde doet afdrijven, dan legt hij in werkelijkheid 

per seconde den weg BC af, en bereikt dus den tegenover-

liggenden oever veel lager stroomafwaarts dan zijn punt van 

uitgang, maar, zegt mijn vriend, zonder meer krachtsinspan-

ning of tijd. Bc begrijp wel dat dit niet zoo is, maar kan 

er niet goed rekenschap van geven waarom. 

Uw vriend vergeet dunkt my vooreerst, dat de zwemmer 

dwars door  stroomend water  meer  wry ving ondervindt dan 

iu stilstaand en dienovereenkomstig in zyne vaart vertraagd 

wordt ; en ten tweede is het practisch niet mogelyk voort-

durend zuiver  dwarsstrooms te blyven. 't t dat het 

lichaam van den zwemmer naar  kantelt, worden de be-

noodigde tyd en kracht vermeerderd. Om dit te voorkomen 

houdt de man uit zyn aard voortdurend eenigszins in de 

richtin g  aan, maar  zulks eveneens ten koste van kracht 

en tyd. v. . . 

. te . Bij het kyaniseeren wordt het sublimaat (chloor 

kwik) gezegd de eiwitstoffen in het hout in metaalharde 

korreltjes om te zetten; van welken aard is dc werking bij 

conserveering door bestrijken of inpersen van carbolineum of 

creosootolie ? 

Wélke bestanddeelen dier stoffen werken daarbij? Of zijn 

de bestanddeelen uan carbolineum onbekend? 

Welke verwantschap bestaat tusschen carbolineum en creo-

sootolie ? 

e bederfwerende invloed op hout van creosootolie, car-

bolineum en in het algemeen van teerachtige vloeistoffen 

wordt hoofdzakelijk toegeschreven aan de teerzuren 

nollen) die erin vervat zyn, terwy'1 aan de kleverige teerstoffen 

de rol wordt toebedeeld van vervoer- en bindmiddel voor 

het eigenlijk bederfwerend beginsel, 't Zal wel niet uit te 

maken zyn in hoever  deze opvatting de juiste is. h dit 

doet ook niet heel veel ter  zake af, want of de teerstof 

enkel bindmiddel is, dan wel ook aan de bederfwerende 

werking deel heeft, in beide gevallen is het van belang 

dat zy op den duur  op en in het hout voorhanden blij 1* 

jj i a. w. zoo min mogelyk vluchtige bestanddeelen bevat. 

, zegt men, wordt vooral gelet bjj  de bereiding 

van carbolineum, die overigens door  de fabrikanten niet aan 

de groote klok wordt gehangen. 

Terwyl nu carbolineum een met zorg bereid distillatie-

product uit het koolteer  is, is creosootolie niet veel meer 

dan afval dier  distillatie. Welk onderdeel van deze uitge-

breide chemische industrie of men ook bjj  de hand neemti 

de achterblijvende vloeistof komt in den vergaarbak der 

creosootolie terecht. Vandaar  dat, naar  gelang van het 

onderhanden eindproduct, deze olie vry wat in aanzien en 

eigenschappen kan verschillen, hoewel daar  in de practij k 

tot nog toe niet veel op wordt gelet. 

Voor meer  bijzonderheden verwijs ik naar  de Ambachtsman 

Jaarg. V  Nos. 18—22 r en wat daarin zit" . 

v. . . 

X te Y. Welke regelen zijn te volgen bij den aanleg en 

.het gebruik van ijskelders? 

 welke werken wordt dit onderwerp behandeld? 

k ben er  tot nog toe niet in geslaagd een werk van 

dezen aard te vinden. n afwachting of verdere pogingen 

tot een beter  resultaat zullen leiden, deel ik U voorloopig 

myne eigen denkbeelden betreffende dit onderwerp mede. 

By het ontwerpen van een ijskelder  dient er  in de eerste 

plaats gestreefd te worden naar  afsluiting van gemeenschap 

met de buitenlucht en het buitenwater— zoowel dat wat 

van den hemel neerdaalt, als dat wat in den bodem voor-

handen is. Een tweede punt van gewicht is de vrij e afloop 

van het lek- of dooiwater. 

Wanneer  men niet met een berg- of heuvelachtig terrein 

te doen en evenmin een zeer  poreuzen zand- of grindbodem ter 

zijner  beschikking heeft, die het lekwater  onmiddellijk na zyn 

ontstaan opzwelgt, zullen de eischen vau waterafsluiting en 

waterafvoer  allicht met elkaar  in strij d komen. t zal wel 

de reden zijn, waarom men op onze oude buitenplaatsen de 

ijskelders in vroegeren tyd veelal bovengronds in kunstmatige 

heuvels heeft aangelegd, ten einde gelegenheid te verkrygen 

om het dooiwater  op terreinshoogte te kunnen atvoeren. 

Als ik een ijskelder  moest metselen, zou ik beginnen met 

een waterdichten bodem en daarover  heen eenige lagen hollen 

steen stapelen, die het dooiwater  opnemen en door  eene kleine 

opening op het laagste punt laten afloopen. e binnenwanden 

en het gewelf van den kelder  zou ik eveneens waterdicht 

metselen met eene luchtspouw eromheen in gemeenschap 

met de holle steenlagen, om elk druppeltj e water, dat erin 

mocht doordringen, onmiddellijk kwyt te raken; het buiten-

metselwerk zou ik bjj  voorkeur  poreus willen maken, b. v. 

van drjjfsteen of hollen steen en zoo ook de grondbestorting, 

die ik liefst uit steenpuin, grind- of grof zand zou willen 

uitvoeren. 

n doel daarmede zou zyn afkoeling door  verdamping 

van regen- en grondwater  te doen ontstaan. n sommige 

grotten in poreus lavagesteente, treft men door  dezelfde 

oorzaak 's zomers natuurlij k jj s aan, terwyl dit 's winters 

tot water  smelt door  gebrek aan verdamping op het buiten-

oppervlak. 

k heb in znlk eene grot in Augustus ys gevonden op 

geen ö . afstand van den wjjden open toegang tot de 

buitenwereld. 

Tot toegang naar  den ijskelder  maakt men echter  bjj 

voorkeur  een eenigszius langen gemetselden gang, aan beide 

einden door  — desnoods dubbele — deuren afsluitbaar. 

Zulk een gemetselde ijskelder  kost eene aardige som gelds. 

Veel goedkooper  bouwt men eene jjshnt of loods, met dub-

belen houten wanden en zoldering; de ongeveer  0.70 . 

wjjd e tusschenruimte velt men op met losse turf , zaagsel 

of ander  slecht warmtegeleidend tuig. t moet vooral 

kurkdroo g zjjn , omdat het op zyne plaats in het werk de 

gelegenheid mist om uit te dampen en evenals een nat 

pak kleeren de warmte goed geleidt. 

Om het hout van de loods tegen aanraking met het ys 

te vrywaren, bekleedt men haar  van binnen met een één-

steens muur, liefst van hollen steen, en laat tusschen steen 

en hout eene spouw open. Voor den bodem gelden dezelfde 

regels als by den gemetselden kelder. t dak kan met 

pannen worden gedekt, 't zy aangestreken of op dakbeschot. 

Zeer  goed op zyne plaats is hier  ook het houtcemendak. 

e toegangsdeur  dubbel en aan de van de zon afgekeerde 

zyde aan te brengen. v. . . 

. 
Aanbestedingen morden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

G 11 . 

's-Boscll. 10 uur. t gemeentebestuur: het vernieuwen van de 
hooge sehoeiing nabij  de . 

Venray ) 6 uur. Teu huize van . Verriet : het bouwen 
van een woonhuis. Aanw. 's tnorg. 11 uur, bij  Joh. Scbaeflers. 

G 1« . 
. 7.30 uur. n der  berv. gemeente, in de 

Consistorie: de levering van 14 hardsteenen zerken en 4S dito tegels, 
ten behoeve van de Algemeene Begraafplaats aldaar 

G 13 . 
Groot-Ammer s (Z. ) 2 uur. e heer  A. van der  Wolf Cl., 

in bet koffiehuis van . de Stigter: het bouwen van een boerenwoning. 

G 14 . 
Arnhem. 11.30 uur. t gemeentebestuur, bestek no. 16: het 

het maken van de fundeeringen voor  de ambachtsschool en avond-
school voor  handwerkslieden, met bijbehoorende grondwerken, begr. 
f 23.200. 

G ltt . 
. 2 uur. e heer  T. Timmers Sz.: het bouwen van 

een woonhuis ter  oppervlakte van ruim 157 . 

P VAN . 
Amsterdam. t bouwen van een huskruitmagazijn met wach-

terswoning enz., in de polder  Oostza.au, onder  het beheer  der 
genie te Amsterdam. e W. r  te Amsterdam voor  f 19.990. 

. t daarstelleu van een gebouw, bestemd tot am-
bachts- en burgeravondschool, aan het t aldaar  met bij-
levering van al het daarvoor  benoodigde. e . Visser  te 
Papendrecht voor  f 74.900, nog niet gegund. 

. t bouwen van eene Openbare school. e P. 
Tenzijthoff &  Zn., te r  voor  f 25229. 

's-Graveuhagc. t maken van een dubbele ophaalbrug met 
aansluitende kaaimuren en bijkomende werken te . e 

. . Eysvogel te t voor  f 43557. 
Geldermalseu. t bouwen van een woouhuis aldaar. e 

W. van t aldaar  voor  f 7040. 
Gonda. 1. t maken van nieuwe keerdeurtjes in het water 

van de Peperstraat. e W. Bokhoven aldaar  voor  f 6S2. 2. 
t uitvoeren van verfwerkeu aan geinecntegebouweu in 2 perc 
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e voor  perc. )., J . t nl i>mr voor f 279 en voor  pero. 2. 
B. Brouwer  aldaar  voor i 232. 

. t inaken van yebouweo r.u inrichtinge n op de stations 
Tscuaesberg, , , Natl i , Scliiunen, Spanbeek en 
Geleen voor de Nederl. Zuiderspoorwegtnij. e . van k 
te n voor f 9550. 

. e vertimmerin g van het door  hem aangekochte 
hotel op de Oude t aldaar. e . de Boer  te -
huizen en . Burgi j te Terwispel voor f 15.960. 

. t bouwen van eeu winkelhui s met pakhuis en paar-
denstal. e G. Jansen aldaar  voor f 4947, geeuw). 

Oosterwolde. t bouwen eerier  kleine stelpliuizinge te . 
e . Offring n te k voor f 1461. 

. t rioleeren van een gedeelte der  Turfvaar t aldaar. 
e F . . Bruglemans aldaar  voor f 9361, gegund. 

U t r e c h t . t maken van eeu waterleiding ia de centrale werk-
plaats op het station T i lburg . e W . F . Wevers te Tilbur g 
voor f 3190; het uitvoeren van herstellingen aan bet door  ijsgang 
beschadigde remmingswerk aan de spoorwegbrug over de Oude 

s nabij . e . Verheul te t voor  f2388. 

Zntfen. t geschikt maken tan een terrein voor  de oefeningen 
van de. Cavelerie. e . J . Eykelboi.ro te Apeldoorn voor f 6448, 

Zwolle. t vernieuwen vau de bru g over de l in 
den weg van Oldenzaal  de Pruisische grens in de richtin g 
van Bentbeim, beboorende tot de groote rijkswegen in de prov. 
Overijssel. e W . Arnt z te n voor f 8270. 

. 
Een . , in 't bezit van eenig 

k a p i t a a l , wenscht 

deelgenoot te worden 
i n eene soliede /.aak, het -
vak betreffende. 

Aanbiedingen franco te zenden onder 
No. 340, aan J. N Jn., Boek-
handelaar te helft. 

N 

Opgericht 

1861. 

N 

» 
i> n in/. 

Opgericht 

1864. 

t haar  beproefd en voortreffelij k 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin-
dend, onder  garantie van de grootste 
bindkracht , gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijk s meer  dan 450.000 
vaten. 

voor  de Z u i d e 1 jj  k e Provinciën: 

. 
Voor de Noo rde l i j k e Provinciën: 

DE BEER & LEHREN, 
, (60) 

N in 

r  en Bouwmaterialen. 
Chemisc h bereid e 

V E  F . 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zj j  is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne 
verkrijgbaar . 

, 
(11) k ) 

T 
 Co." 

voor  Nederland en n 

A. E. , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: , Nieuwehaven No. 1 1 8. 
„ , A. E. ,

Simonzstraat 74. (66* 

Carbolineum 
uit de Chemische Fabriek van 

(in vaten van  1 00 en 2 00 kil o 

en in blikken van 30 kilo.) 

is s teeds v o o r r a d i g bü en wordt 
sedert jaren voor de landsgebouwen, 
de genie, vele gemeenten en particulieren 
geleverd, door (24) 

. ENG E  S, 
l 335, , 

F van 

Spiege l- en , 

Cathedraal-, , Geribd-, 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

W . 

, ,  en -

O < -V S. 

Geslepen en andere N en 

. 

GEBOGEN S en . 

- en Patrijspoortglazen. 

(67) . 

. . 

J, VAN T & ZOON te . 

beschreven door 

J. A. VAN , 
 aan de  School 

te

Pri js : Compleet ingenaaid / '  18.-
, , „  gebonden - 21.50 

E 

, 

: 

volkomen gelijk aan Natuurs teen en 

uitsluitend door  steenhouwers bewerkt. 

n voorraad: 

, NEUTEN , -

TEN , , GOOTSTEENEN, 

, BA , 

N voor  scheidingen en hekwerk, 

, enz. 

Fabriek en : -

. (62) 

 4
Fabrikanten van

systee m MONIER. 
Voorraad of spoedige vervaardiging 

van alle daarin voorkomende werken. 
Prijzen op aanvrage. (68) 

k.
 aid

, 
T 131, , 

Venster- en Spiegelglas, 
N , 

 steeds ,
 LA S ASSURANTIE . ui tmuntend fabrikaat en b i l l i j k e . (29) 

S T O O M C L A S S LIJ P E R U ^ 
en  voor  het or  namen toeren van 

. 
( 6 1 ) 

N -

- en 

in wit en zwart A S 

. Billijks t adres. 

Sierli/ke  worden op aanvrage

en
volgens b e s t a a nd of op t egeven 
p ro f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

. W.  & Co. 
te  (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijscourant op 

aanvraag gratis. (12) 

F A B R I E K , 

1» U  E  E N . 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, , Scheggen, Trot -
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogelijken tij d 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
'technische doeleinden naar  teekening of 
tnodel. (17) 

J A P A N L A K V E R F . 
beter  tegen de b u i t e n l u c ht bestand 

als vernis of olieverven. 

N &  Co., 
(57) . 

K NEO.GROFSMEDERIJ, 
. 

S BOUW W F 
met G lang 50 . 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

Zware en lichte
A. V  E . S , 

N EN N , 
met certificaat van s 

en Bureau Veritas. 

E N 
*p Asphalt- *f» 

. 
buitengewoon stevig, 

duurzaam en aanbevelingswaardig. 

A. W. , 
 am n ) 

Agenten voor Nederland: (50) 

L . & . . Wormerveer. 

V A N 

J.
te Andernnch a/d , 

leveren sedert 1 8 5 1: (8) 

la AndernachscheTra s 
en Trassteen , 

op strengste keur  verder: 

- of ; V 
X beste en goedkoop-

ste N voor  Tuinen, Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz 
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VERFWAREN , 
, Vor nissen. 

voor - en , 

, , 

en alle aanverwante artikelen. 

 Co., 
T 132, (5) 

! SS T E Tt 1J> A . 

DE LINT & , R

 39

(59) Vraag dessins enz. 

E E 

T " 

 k ZOON, - , 
v e r v a a r d i g t a l l e s o o r t en , N en N 
voor  Stoom-, Water- en andere , , - en N 

, , - en , ' 
S en , N (in verschillende soorten) 

met naam en op maat, , om kinder- en ziekbedden rein te 
houden,  voor  deuren en ramen. 

t en f a b r i c e e r t G  EN, enz. enz. B e k r o o n d 
m e t Z i l v e r , te Amsterdam 1883, en door de  ter bevor-
dering van  1885. (38) 

E 'S 

Firm a Gr. GtïfcEVE. Utreclit . 
is beter  «lekkend, fijner , witter  en beter 

kleurlioudeii d dan eenig ander; 
is bekroond door den . Schildersboiid, 

Tentoonstelling van e Schilderkunst, 
Arnhem 1881 ; attesten van ervaren schilders 
uit alle oorden van ons land en daarbuiten, wor-
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van . Gemeente-
Architecten en andere Autoriteite n in hunne 
bestekken voorgeschreven; 

wordt, tot waarborg van echtheid, zuiverheid 
en goed gewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa-
brieksmerk, welke allen wet tig zijn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur  geleverd, des-
verlangd met certificaat van oorsprong. 

n leze de waardeerende artikel s over  dit t in het .. X. v. d. " 
dd. 31 Jan. 1887; in de - en "  dd. 1 i 1887; in de 

' dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de „Schi lder "  dd. 1 i 1889 ; in de 
„Opmerker "  dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in de „Ambachtsman"  dd. 8 
Febr. 1890, en in het „Bouwkund i g Weekblad"  dd. 5 . 1891. (271 

 bij  en

All e soorten van 

Z A G E N 
BB 

WERKTUIGE N 
vervaardigt als 

Special i teit 
slechts in de Jijnste qualiteiten tot

 de Fabriek van 

te R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ) 
Gevestigd in 1822. (55) 

Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

welke wij  U gratis en franco toezenden. 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (21) 

S. , 

JA N HAMER & Co., 
t 583 b(j  de Otrechtsche straat, 

. 

voor 

Personen, Goederen, Spijzen, enz. 

r  dan 225 N alleen iu Neder-
land geplaatst. 

«/. H. «£  Co. hebben steeds ervaren 

monteurs, uitsluitend voor  ter 

beschikking, xcaardoor de montage en 

eventueel onderhoud, in den korst moge-

lijken tijd en tegen billijken prijs kan 

verricht worden. (63.), 

07X) eryoe lc_tou roe ttxlev 
bouioraater  lazier), verf 

, 

XX X 4 (69> 

J V O E G S EL van het technisch gedeelte van " van g 9 Sept. 1893. 

. pri jsopgaaf, zonder  verbinding van eenige N enz. (Volgens Je prijscourant vau -f.  &  Co., 

s en Exporteurs van n te n en , .September  181)3.) g franco aan boord l of . 

 per  10OO . 

„Best" 

piiiatij" r  voorscheept 
mnbouw 

i. voor  masten, eu/,. 
n „ B e s t "  . . . 

id . „ B o s t best"  . 
id . „15'j.st be>t liest"  . 
id . „ E x t r a tripl e best 

voor  zeer  moeielljk flenswerk 
Qeribde vloerplaten . 
Yorkshir e ketelplaten -

raoor) van af 
ill . id . (Andere uierken) 

floek- en kraalijzer  voor  scheept-
en bruggenbouw . 

„Best"  boek(jzer 
„Best best"  id . 

T i.i'-<" " 
l T ijzer . van af 

id. tui k n i e ën en spanten go-
bogen meer: . . . 

, gewoon . 
id „ b e s t " 
i.i . „beat bent"  voor  ketelw, 

Staafijzer, Welsh 
Schotsch . ». b. Glasgow 
Gewoon Nort h Staffordshire 
Best id . . 
Superieur id . 
South Staffordshire. d 

bars. t brands . 
* . . 

Yorkshire , andere merken 
Bpijkerstaien . . . . 
Zweedsch staiitij/.er , gewalst . 

id. id . gehamerd. 
Balg. id . No.  f. a. h. Antwerpen 

„ Spijkerstaven id . id. 
„ Gootijzer id . id. 
„ [ ij/.er , van af. 
„ s No. 5—7 

fper  100 ) . 
Bandijzer, gewoon . 

„ superieur 
Baalhaiid N 20, breed 22.2 . 
Expert bli k . . . . 
Blik „ W o r k i n g up"  kwalitei t . 
Gegaivan. gegolfd bl' k No.24 BG 

id. id . it'. . No. 26 id. 
. plat id . No. 20 id . 

t». id . „ b e st best", koud ge-
walst en uitgegloeid Nn.2 1 BG 

Gehamerde staven . 
, ruw besmced 

Steven id . id . id . vanaf 
, afgewerkt 

Schcepssehniefasseii.niw afgedr. 
Getrokken ijzeren stoompijpen, i 62J 

ia. 
it. 

id. 
. 

Gulden. 

61,23 
67,06 
72,90 
87,47 
99.13 

116,63 
69,98 

209,93 
198,28 — 233,26 

59,77 
6:>,60 
77,27 
62 ,0» 

4 

29,16 
64.14 
69,98 
81,64 
59.47 
61,23 
55,69 
65,60 
81,64 

93,31) 
215,76 
204,09 
69,98 
96 22 
99,13 
52.48 
55,40 
56,85 
52,48 

7,87 
68,51 
74,85 
78.73 
78,73 
87,47 

 25,38 
142,87 
123,92 

139,95 
186,60 
198,27 
419,86 

606,47 — 991,34 
233,26 — 279,91 

n daarvoor 
Betrokken ijzeren gaspijpen 

k ken daarvoor 
Gegalvaniseerde gaspijpen 

„ hulpstukken . 
n ketelpijpen (lapwclded). 

t pijpen 
Gei!<>ttn (izeren sokken uitge-

boord en afgedraaid . 
id. bestreken met . Angus 

Smiths oplossing, meer: 
Geioued roostcrijzci . . 

- or

per  1 0 00 . 

h O. . B . N o. 1 
o No. 1 

ld. No. 3 . . 
Cleveland No. 3, voor 

gietwerk , 
W. No. 4, voor

"niedijzerbereidin g .
^«nhcrl . hematiet No. ! 
„  1 , 1  id . No. 8 
*°<|de lucht-houtskool 

No. i  v o o r gietwerk. 
* 4<|ac lucht-houtskool 

N " . 5 voor  smcedijzer-
. weiding 
^ a d e l s t a v o n on blokken 

« mangaan 80 pCt . 

65 

"1 
80 

60 

62* 

1 S " j 

1 i e 
i - si (-
V t. 

1 5 U> * 

O 

1 "  .5 
'  (2 = 

104,97 

40,82 

1,45 
59,77 

24,82 
28,61 
26,54 

21,28 

20,41 
26,69 
26,10 

99,13 

93,30 
55,40 

145,78 

 cu 
STAA  per  1000 . 

Seheeps- en brugplaten . 
n . . . ' 

id . vutirkast kwalitei t ' 
Stanfstaal
Uanlhand 
Staalblik 
Zacht id . om op te werken 

- en kraalijzer . . 
l T ij/.er . . . . 

 ijzer 
Spoorstaven, /.ware 1 i . d. naas-

id . middelsoort  te haven 
id . lichte ( b. d. fabr. 

Tramrail s . . . . 
Gereedsehupstanl, gewoon 

id . speciaal 
Veerenstaal van af . 
Gietwerk in staal, speciaal id . 

 per  1000 . 

Gewalst d v. oaiheraing, 
uitgegloeid en geolied Nrs.0-5 

ld . gegalvaniseerd id . 
Gewalst staaldraad v.omheining, 

uitgegloeid en geolied Nrs.0-6 
l d . gegalvaniseerd id . 
Getrokken ijzerdraad voor  om-

heining, geolied Nos. 0—8 
ld . gegalvaniseerd id . 
Getrokken staaldraad voor  omhei-

ning, uitgegl. eugeol. Nos. 0 8 
l d . uitgegloeid eu gegalvanis. 
Prikke l heiningdraad 2 draads. 

. id . 4 draads. 

. thickset 2 „ 

. id . 4 „ 
Telegraafdraad Nos. O—8 

. 
Chil i staven per  1000 . 
Gietelingen l i . S. id . . 

id . taai (Toughcake) id . 
Staven, platen cu dubbeling id . 
Bodems id . . . . . 

d per . 
Gesoldeerde pijpen id . 
Pijpen zonder  naad id . . 

GEE  per . 
Staven . . . . . 

g . . . . 
Soldeerwerk . . . . 

G per . 
Gewalst messing . . . 
llladmessing . . . . 
Bodems . . . . . 
Gesoldeerde gaspijpen  . . 
Getrokken ketelpijpen 

id . condensorpijpen 
d . . . . . 

N per  1 0 00 . 
Engelsch in staven (in kisten 

van 203,21 ) . 
id . id . best gezuiverd, 
id . gietelingen . 

Strait s ti n ("pakhui s ) 

 p. 1 0 00 . 

Gulden. 

64,14 
69,98 
75,81 
69,93 
SO, 18 
87,47 
99,13 
61,23 
72,90 
75,81 
45.19 
32,18 
59,77 

87,47—104,97 
209,93—326,59 

583,14 
116,68 
303,28 

78,73 
104,97 

81,64 
104,97 

87,47 
113,72 

87,47 
1)3,72 

j  139,95 

[ 151,62 

139,95 

178,17 
548,15 
559,81 
629,79 
664,78 

0,70 
0,76 
0,79 

0,54 
0,54 
0,54 

0,57 
0,62 
0,65 
0,73 
0,59 
0,70 
0,57 

991,34 
1003,— 
979,68 
900,96 

513,16 

 per  1000 . 
Zuiver  buitenlandsch 

d 
Bladzink No. 8 en daarboven 

) per  1000 . 
Engelsch pig . . . . 
Spaauseh id . . 
Bladen en staven 
Waterpijpe n . 

G a s p i j p e n . . . . . 

N p. 1000 . 
South Willes stoomkolen e kW. 

. id . 2e 
e id . l e 

ld . id . 2e 
Newcastle id . 1 e 

l d . id . 2o 
l gezift nicer: 

C E E XT p. rut v. 181.44 G 
Portland . . . . 

h 

Vulcaan- of voegceraent. 

E STEEN per 
1000 stuks. 

Sehotsche . . . 
South Wales . 

l . . . . 

N p. 100 G 
t gemalen . . . 

. aan stukken 
e zuiver . 

Oranj e menie . 
t . . . . 

Zuiver  zinkwi t 
Uahtjcn' s schcepscompositie 
Sims' i d . 

N per  liter . 
Ongekookte lijnoli e 
Gekookte id . 
Terpent i j » 

ltaupoli e . . . . 
Oulza . . . . 

e .
l „  . . 

Olij f „  . . 
Ossenpoot „ 
Spermaceti „  No. 1 
Palmolie per  loo . . 

TEE  eu . 
r  teer  per  val 

Archangel „  „ 
r  „ 

Pek, Zweedsche por  100 . 

„ ,  »
n Enge l sen» „  „  „ 

, zwarte „  „  „ 
„ amber „  „  „ 
» l „  „  „ 

E G G 
Pakking met elastiek hart 
Tuck' s pakkin g 

l d . genuine 
l d . tripl o . 

. metallieke . , 
Asbest pakkin g (best) . 
Beldam's pakkin g . . 
Asbest millboar d per 100 G 

N cn N per  1 00 . 

Bouten met vierkanten kop en moer, diam. j ' " 

lang beneden 50.8 m  f 
„  50.8 tot 76.2 „ 
„ 76.2 „  114.3 „ 
„ 114.3 ,. 152.4 „ 
„ 152.4 . en daarboven . . . . 
t zeskanten kop ƒ 1.17 per  100 . meer. 

Vierkant e moeren, getapt . . . . 
Zeskante id . id . . . . . 
Gegalvaniseerde dekbouten . . . . 

12.7 
18.95 
17.49 
16,03 
15.16 

% 

15.88 

15
15.16 

14.29 

13

19 
11.00 
13.41 
 2.8.1 
12,24 
1 1.95 

7' s 1 
25.4 
 1.00 
13.41 

Gul len. 
205,56 
166.20 
233,26 

122,46 
118,09 

9 
137,04 
131.21 

B 
O „ 

3,56 
5,04 
9,48 

2,,S9 
32,59 
17.40 

20.41 
19,S3 
18,07 
30,33 
17,49 
30.33 

128,29 
28,00 

0,22 
0,24 
0,2ti 
0,28 
0,30 
0,24 
0,52 
0,43 
0,39 
0,49 

29,65 

13.34 
9,19 
5,93 
4,45 

6,12 
5,83 
6,41 
8,16 

1,03 
1,53 
2,93 
5,87 
3,27 
4,57 
5,22 

65.32 

28.6 
14.00 
13.41 

21.86 18.36 
20.99 19.24 

S per 100 . 
Gewone brug- of scheepskwaliteit . . . 13.41 12.53 11.95 
„ B e s t "  13.70 12.83 12.24 
„ B e s t bost"  u .87 14.00 13,41 
„ B e s t best'  kete^linkbouten. . . . 15.74 14.58 14.00 

14.00 
13.4
12.83 12.83 12.83 
12 24 12.24 12.24 

14.00 12.83 11.95 11.95 11.95 11.95 
t zeskante moor ƒ 1.75 per  100 . meer. 
16.7 7 14.87 14.29 14.29 14.29 14.29 14 .2» 

17.20 17.20 17.20 17.20 17.20 

31.75 
14.00 
13.41 
1 2.33 
12.24 
11.95 

11.95 11.95 
12.24 12.24 
13.41 13.11 
14.00 11.00 
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ii.

e nieuwe knnst, die zich in ë reeds in de 15e eeuw 

algemeen openbaarde, vond haar  oorsprong in de kunst 

die oude Grieken en , welke daar  nimmer was 

uitgestorven. Zij  openbaarde zich 't eerst in de metaal-

bewerking en 't meest in het brons. e kerkdeuren van 

het n te , die te Pisa en , welke van 

het einde der  12e eeuw dagteekenen, hebben ons de namen 

van de oudste e meesters O en O van 

Piacenza en BONNANO van Pisa bewaard. e kunstenaars en 

handwerkslieden der e renaissance toonden zich 

niet tevreden met het gieten, drijven, graveeren en ciseleeren, 

zooals hunne e voorgangers dit hadden ge-

daan ; maar  streefden naar  meer  vrijhei d van opvatting en 

behandeling. Wtoen zy zich eenerzjjds uitnemend te inspi-

reeren op de overblijfselen der  Antieke kunstnijverheid, zoo 

wel als op de toenmalige producten van de Oostersche 

volken, waarmede zy verkeer  hadden, anderzijds toonden 

zjj  zich oorspronkelijke beschouwers van de natuur; zoodat 

zij  de knnst inet vernieuwde en nieuwe motieven, de tech-

niek met nieuwe of verbeterde procedé's hebben verrjjkt . 

Zoo werden de bronzen deuren van A , 

dato 1320, waarvan wy vroeger  gesproken hebben ') in 

de 15e eeuw overtroffen door  die van het „baptisteiimn " 

te Florence, waarmede  zich beroemd heeft ge-

. e geschiedenis dezer  deuren is zulk eene interre-

sante bijdrage tot de kunstbeoefening dier  tijden, dat wjj 

die hier  willen inlasschen. 

e schepenen der  stad, in 1401 besloten hebbende dat 

voormelde doopkapel twee nieuwe deuren zou hebben, wensch-

ten daarvoor  een meesterstuk, waarop hunne stad trotsch 
Z o n mogen zijn. Zj j  schreven dan een wedstryd nit over 

Seheel , waaraan de eerste kunstenaars deelnamen. Uit 

de ingezonden antwoorden koos men eerst de zeven beste; 

deze waren van O , , bygenaamd 

O en O  (alle drie van Florence), 

') Zie het No. van 8 Apri l j.1. 

JACQUES A A van Sienna, bygenaamd „JACQUE S 

van de fontein" , wjj l hy eene bronzen fontein had vervaar-

digd ; dan S , O A 

en E , bygenaamd „d e Bronzi." 

e stad gaf aan ieder  van hen een jaar  traktement, 

op voorwaarde, dat ieder  aan 't einde daarvan een bronzen 

paneel zon vertoonen, geheel afgewerkt en ter  grootte van 

die, welke in de deuren moesten komen. A l s onderwerp 

werd opgegeven „d e offerande van Abraham"  (met mensch-

en dierfiguren). 

Toen de tyd van beoordeelen gekomen was, werden 

opnieuw alle beoefenaars en beminnaars der  kunst van 

, naar  Florence genoodigd; waaraan weder  velen ge-

hoor  gaven. n koos 34 juryleden, die de ontwerpen in 

't openbaar  beoordeelden. e antwoorden werden weldra 

als de beste beschouwd, nl. die van , O 

en . 

Terwyl de jur y nog delibereerde over  hare einduitspraak 

bekenden de twee eerstgenoemde kunstenaars elkander  dat 

S werk het hunne overtrof Zy spraken di t ook 

openlyk nit „ o m den roem van hun land en omdat zij  het 

eervoller  voor  zich vonden hunne meening te zeggen dan 

die te verzwjjgen."  Opmerkelijk hierbj j  is nog de jonkheid 

dier  kunstenaars; O was toen 22, O 

24 en  20 jaren oud. 

A a n de volvoering der  hem opgedragen deur werkte 

 20 jaren : evenals aan de tweede, die hein daarna 

werd opgedragen. Zy b leken van zu lk eene groote kunst-

waarde dat , de beroemdste beeldhouwer 

van zi j n ty'd, ervan zeide „Zi j  waren waard in de poort 

van het Paradi j s geplaatst te worden.''  ' ) 

n ziet hieruit hoe jjveri g en algemeen de bronsbewer-

king toen werd beoefend en als een kunstvak door  de 

voornaamste artisten. A l s zoodanig leverde O een 

groot ruiterstandbeeld te Padtta. zooals er na den -

*)  f en dier  deuren vindt men in haar  geheel afgebeeld iu , 

Hist. d. beaux-arts, bl . 228, fig. 243. — Gedeelteu iu De  c. leder, 

p l . 112. fig. 1, 2 en 5; p l . "13, Cg. 1 en 3; pl . , fig. 9 

en in  1872, , lig. 16—1<J. Portretten vau 

deze dri e kunstenaars aldaar  op pl . 112 eu 113. r  deurdeelen 

in de A' . p. / . , p l . 158, fig. 1 j pl . 162, fig. 2, 3 en 5, — en 
in de Al usteror namestte, pl. 165. 
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gehen tyd, de geheele n door, nergens meer  was 

gemaakt. ) Ook zjjn van hem de schoone basreliëfs, die 

de beide preekstoelen in de St. k te Florence 

versieren. Zie voorts in  arts du mêtal, bl. 62, nog 

een fraaie kleine bronzen lamp van dezen kunstenaar. 

Onder  de voorwerpen, waarop de bronsbewerking met 

voorliefde werd toegepast, bekleedden reeds bij  de opkomst 

der e renaissance de medaljons eene eerste plaats. 

Ook b\j  de n waren deze een tijdlan g zeer  gewild, 

met name portretmedaljons, waarvan er  overgebleven zijn 

met portretten van vorsten en andere voorname personen. 

e eerste kunstenaar  der , die zich hierop 

met veel sncces weder toelegde, was B O (15e 

eeuw). j  had vele navolgers, ook in de volgende eeuw, 

niet alleen in ë maar  in Frankrijk  (te Parys en ) en 

d (vooral te Neurenburg en Augsburg. 4) 

n de 16e eeuw hebben de e bronswerkers 

mee van de schoonste producten geleverd, zooals de prach-

tige kandelaber  van A O in eene kerk te Padua 

en die van O O in eene kerk te Venetië 

kunuen getuigen. Zie voorts nog een dito kandelaber  te 

n (uit het einde der  15e eeuw) en een dito cibo-

rium te Sienna, in  v.  pl. 163, flg. 1 ; pl. 164, 

lig. 7. e kandelaar  te Venetië (fig. 8) ook in S 

Gesch. d. bouwst. 2e dr., fig. 705. Nog een andere bronzen 

kandelaar  in de St. s te Venetië en een te Nerona, 

benevens een dito crucifix in de Certosa by Paria afgebeeld 

in de  pl. 159—161. Twee rij k versier-

de kandelaars van O , uit het einde 

der 15e eeuw, in  arts du mêtal, bl. 42, 43; een dito 

in ,  Stil, 2e dl., bl. 540). 

h niet enkel de kerken, ook de woonhuizen getuigen 

van het algemeene en artistieke der  bronsbewerking in dien 

tijd . n zie slechts in  v.  pl. 162, dg. 2—5 

en pl. 160, fig. 7; of in S Gesch. d. bouwst., flg. 703 

en 704, de schoone deurkloppers, vaan- en fakkelhouders. 

Ook fonteinen, tot versiering van pleinen en tuinen, treft 

men aan. (Zie nog  v.  pl. 152, fig. 6. Voor  deur-

kloppers in 't bjjzonder  de  pl. 165; voor 

een deursleutel  arts d. mêtal, bl. 44; voor  fonteinen 

 en  1870,  en  v.  pl. 162, 

lig. 6.) 

Vooral Padua en Venetië waren destyds beroemd wegens 

hare bronsfabrieken. Zetelden in eerstgenoemde plaats -

O en ; laatstgenoemde was de vaderstad der 

. S en S (ook bekend als 

kanonnengieters.) 

Ook in de ijzerversiering openbaarde zich weldra de 

nieuwe kunstrichting ; waarop echter  die der  oude Grieken 

en n slechts van geringen invloed kon zyn, omdat 

deze maar weinige voorbeelden van ijzerversiering hebben 

) Eene kleine beeldengroep in dit metaal van desan veel begaafden 

kunstenaar  vindt men afgebeeld in  ƒ., pl. 114, tg. 9. 

*) Afbeelding bij ,  arts industriële, titelblad 3e dl. 

en in  v. / ., pl. 169. «g. 6. 

nagelaten. m ziet men in den eersten tij d der e 

renaissance wel een streven naar  antieke vormen en ver-

sieringen aan ijzeren voorwerpen, maar  met behulp van 

Gothische techniek. (Voorbeelden hiervan zijn de hekweiken 

uit de 14e en 15e eeuw te Verona en Prato, in de 

 pl. 125). e smeedwerken doen ook aan Byzan-

tjjnschen en Oosterschen invloed denken. e vaan- en fak-

kelhouders, lantaarns, paarderingen, enz. aan de e 

paleizen, zgn aanvankelijk deels van strengen eenvoudigen vorm, 

meestal versierd met geciseleerd meetkundig ornament; deels 

nabootsingen van bouwkunstige vormen en versieringen. (Zie 

voorbeelden van een en ander  in  & S 

Schlosserbuch, fig. 157 en 158; S  Stil, 2e dl., 

bl. 554 en 555). Als in lateren tij d de techniek zich vrjje r 

ontwikkelt , ziet men veelvuldig sierlijk e krullen , ranken 

en bladvormen van staaf- ea bandijzer  geameed. 6) 

Eene bjjzonder  rijk e en smaakvolle versiering, van ge-

dreven en ten deele a jour  bewerkt plaatijzer, geven een 

drietal mas t toppen van Venetië te aanschouwen (Zie 

de  pl. 150.) 

Ook het beslag- en sluitwerk aan deuren en ramen, op 

kisten en kasten, wordt van lieverlede behalve in brons 

van yzer  gemaakt. (Voorbeelden van ijzeren deu rk l oppe r s 

bh'  & , fig. 225.) t b e s l ag ondergaat 

door  het toenemend gebruik van paneel-, inplaats van klamp-

deuren, eene groote wyziging in zijne vormen en afmetingen; 

want, waar  het zich op dezen vry kon uitspreiden en het 

grootste deel der  deurvlakte besloeg, moest het zich op 

genen vergenoegen met dat van de stolen en regels. Van 

het mechanisme der  sloten en de versiering der  sleutels werd 

hoe langer  zoo meer  werk gemaakt; vele daarvan zijn, in 

vergelyking met die waaraan men thans de voorkeur  geeft, 

van buitengewone afmetingen. (Zie voorbeelden van een en 

ander  hierna aangehaald ondef d en Frankrijk. ) 

e wapensmeden legden zich tydens de e in 

't byzonder  toe op de v e r s i e r i ng der  wapenen; door 

dryven, graveeren en ciseleeren; doch zy maakten zich den 

meesten naam met incrustaties en damasquinures. 

e bewerkingen, die wel eens met elkander  verward 

worden, verschillen ten eerste hierin, dat by het „in -

crusteeren"  eene stof zoodanig op eene andere wordt inge-

legd dat beide zichtbaar  zyn. e stoffen kunnen even goed 

hout, ivoor, steen enz. als metalen wezen; evengoed in 

vloeibaren toestand (ingegoten) als in konden toestand (in-

gelegd) zy'n. ) t „damasceeren"  bestaat in het opbren-

gen van goud of zilver  op (in) een ander  metaal, d. i. yzer 

of meestal staal. e worden groeven in het staal ge-

*) Voorbeelden daarvan in de  op pl. 125, flg. 3; 

pl. 153 en 154, 155—158 en 266. flg. 3 (hekwerken), pl. l ö 2> 

fig. 4 (vaandrager), en bij  &  voornoemd . 1»9. 

955, 266, 96», *71, 373, 976, 978, 989, 309, 323 en 324; 

hieronder  niet alleen vullingornamenten voor  bekken en lichtope-

ningen, maar ook muururmen voor  kandelaars en uitbangteekcus, 

en rij k bewerkte drievoet en een dito haardijzer. Beide Uatstge-

noemden ook in  A. t. ƒ., pl. 163, fig. 9; pl. 180, fig. 6. 

*) Zie meer  hierover  in onze Geschiedenis der Uoutbsverl''*! 
jaarg. , No. 93 van dit blad. 
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hakt ot gegrifd, waarin dunne stroken goud of zilver 

worden vastgehamerd. h eerst wordt het staal dof ge-

maakt en voorzien van eene fijne kruiselingsche arceering, 

waarmee men een stillen, rnstigen „fond "  verkrygt voor  de 

ornamenten in voormelde schitterende metalen. By „incrus -

taties"  in metaal maakt men dien grond niet. Ook is het 

bij  „damasquinures"  veelal gebruikelijk , het inlegmetaal 

eenigszins boven den grond te doen uitkomen; terwyl by 

incrustaties"  de grond en het ornament gewoonlyk één 

vlak vormen. 

Zooals wij  by de Grieken opmerkten, is de kunst van 

„incrnsteeren"  zeer  oud. n meent dat dit evenzeer  van 

het „damasceeren"  gezegd kan worden. Zeker  is dat in 

de n Byzantynsche kunstenaars beide beoefenden. 

t m te Parys bezit een koperen kuip, ge-

damasceerd; een Arabischen arbeid waarschy'nlyk uit de 

13e eeuw. t S in zyne  artium 

schedula ') van deze metaalbewerking niet spreekt, maar 

van de Arabieren zegt dat deze uitblonken in metaalver-

siering, doet onderstellen dat het damasceeren tydens de 

n in West-Europa niet bekend was; wèl by 

Oostersche volken. 

Bovenal was een geruimen tyd (sinds de 11e eeuw) 

de stad s hierdoor  beroemd; van welker  naam het 

„damasceeren"  dan ook wordt afgeleid. 

r  hun uitgebreiden handel met de t werden 

de Venetianen daarmee van naby bekend en legden zich 

sinds de 15e eeuw met zulk een goed gevolg daarop toe 

dat eerst Venetië, en weldra ook , door  deze metaal-

bewerking vermaard werd. Vele e kunsthandwer 

kers, die daarin uitmnntteu, zyn by name bekend; hieronder 

als een der  eersten , om zyne kunstvaardigheid in 

deze metaalversiering bygenaamd d'Azzimino; en O 

, de beroemdste metaalbewerker  van alle (geb. 1500, 

gest. 1571) verhaalt in zyne Gedenkschriften 8) dat ook hy', in 

züne jeugd, de „damasquinerie"  beoefende. Zy werd toen niet 

alleen op wapenen maar  ook op andere voorwerpen toegepast-

met name kistjes, huiselijk gereedschap en lijfsieraden. (Zie 

voorts een aldus ryk versierde uurwerkkast in P. ,

arts au  et a l'  époque de la  by blz. 184; 

van een dito spiegellyst in de Gazette d. beaux-arts, d). , 

W. 476; dl. , bl. 64 een koffer; van een koffer  ook in 

,  arts industr., 3e dl., bl. 237 en 240; in 

les arts du mêtal een kistj e (van O O op bl. 61. ") 

') Zie over  dit werk nader  No. 41 van den vorigen jaargang. 
') n 't Nederlandsch vertaald door  VAN G  en 

uitgegeven te Groningen (1843). 
') Voorbeeld van e damasquinerie in , Üietionu. 

* ortt decor., fig. 210 j van moderne dito in . , Oratxm. 

*  «rtt decor., bl. 320. 

A B AC W  JS. 

Aan het verslag van de Commissie voor  de Ambachts-

chool te Breda over  1892, zynde het zevende sedert de 

oprichting, outleeuen wy het volgende: 

n de maand t bedroeg het aantal leerlingen 107, 

terwyi het zich toen reeds liet aanzien, dat dit getal met 

den aanvang van den nienwen cnrcus, aanvangende 1 > 

nog zoude vergrooten. 

e behoefte aan meer  onderwyzend personeel, speciaal 

in het teekenen, was reeds lang gebleken. 

t het oog daarop werd nog een onderwyzer  in het 

timmeren in dienst gesteld, bekwaam en geschikt om tevens 

onderwys te geven in de laagste klasse van het lynteekenen. 

t onderwyzend personeel bestond op 1 Januari 1893 nit : 

J . J. , directeur, jaarwedde ƒ 1 8 0 0 .— 

750.— 

750.— 

650.— 

750.-

750 — 

750.— 

550.— 

440.— 

P. C. Bagchus, onderwyzer  timmeren, 

J . . Smeekens, „  „ 

. C. v. d. Pol, 

. Backx, onderwyzer  meubelmaken, 

W. v. d. Eerden, „  smeden, 

P. A. , „  schilderen, 

J . N. F. Buining, „  handteekenen. 

J . . de Bie, lager  onderwys, 

Evenals vorige jaren moesten de leerlingen, tengevolge 

van het groote verschil in de mate van ontwikkeling, wat 

betreft het lager  onderwys, in verschillende klassen gesplitst 

worden, waardoor  de hoofdonderwijzer e Bie dit onderwys 

onmogelyk alleen kon geven, zoodat gedurende de zomer-

maanden een hulponderwyzer  met het geven van enkele 

lessen werd belast tegen eene belooning van f 1. per 

les, hetwelk eene uitgave vorderde van f 100.—. 

n navolging van vorige jaren zyn de onderwijzers in 

het timmeren tevens werkzaam geweest als adsistenten in 

het lynteekenen en is de onderwyzer  in het schilderen; als 

proef, werkzaam geweest by het handteekenen. 

Op 31 r  1891 bedroeg het aantal leerlingen 107. 

Voor  den curcus 1892—'93, aanvangende 1 , hadden 

zich aangemeld 53 jongelieden, waarvan zich 3 voor  het 

examen terugtrokken, 7 niet aan de zeer  matig gestelde 

eischen konden voldoen en 2 niet opkwamen. Toegelaten 

werden er  alzoo 41. Om byzondere redenen werden in den 

loop van het jaar  nog als leerlingen toegelaten 8 jongelieden, 

zoodat het aantal leerlingen einde r  1892 moest 

bedragen 107- - f 41 -j - 8 = 156. 

Wegens volbrachten driejarigen curcus verlieten de school 16 

 geen lust in werken \ 

„  verandering van woonplaats 4 

„  het kiezen van een ander  beroep 5 

Zonder  opgaaf van redenen 1 

Welke by een baas gingen werken 2 

Wegens zwak lichaamsgestel 1 

„  traagheid en klachten 1 

„  overl i jden \ 

Om elders geld te verdienen 2 

34 
t aantal leerlingen op 31 r  1892 bedroeg 

alzoo 122. 

Over  de verschillende vakken van onderwys waren zy 

verdeeld als volgt: 

32 timmerlieden, 16 meubelmakers, 26 ververs, 48smeden. 

34 der  leerlingen waren van om Breda liggende gemeen-

ten, alzoo 2 8 ° /0 van het getal. 

Zi j  zyn volgens den leefty'd als volgt te rangschikken: 
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4 ond 12 jaren, 15 ond 13 jaren, 29 ond 14 jaren, 

34 oud 15 jaren, 22 oud 16 jaren, 11 oud 17 jaren, 

5 oud 18 jaren, 2 oud 19 jaren. 

e maatschappelijke positie der  ouders van de leerlingen 

is als volgt: 

1 doctor., 1 advokaat, 1 koopman, 1 koster, 2 officier, 

2 hoofdonder  wyzer, 2 boekhouder, 4 particulier , 5 koffiehuis-

houder, 6 weduwe, 9 winkelier, 12 militair , 15 werkbaas, 

16 burgerlij k ambtenaar, 34 ambachtsman, 11 uit ver-

schillende weeshuizen. 

Bijzondere klachten over  gebrek aan ijver  of wangedrag 

kwamen niet in. 

Evenals vorige jaren kon wederom aan 12 der  verdien-

stelijkste leerlingen eene premie uit het legaat—VA N C O O T

voor  trouw schoolbezoek worden uitgereikt. k zij  dit 

legaat komt schoolverzuim dan ook uiterst zelden voor. 

Evenals het jaar  te voren werd in de maand Juni open-

bare les gehouden gedurende eene geheele week en was 

daaraan eene tentoonstelling verbonden, ditmaal wat betreft 

het teekenwerk vereenigd met de teekeningen van het 

stads-teekeninstitmit. 

e openbare les werd des Zondags voorafgegaan door 

de plechtige uitreikin g der  diploma's en prijzen aan die 

leerlingen, welke met goed gevolg den driejarigen curcus 

hadden voleindigd. 

e openbare les werd druk bezocht en heeft vooral deze 

nuttige zijde, dat het publiek meer  en meer  met het doel 

en de richtin g van het onderwijs bekend wordt. 

e uitreikin g der  diploma's en prijzen had plaats in de 

groote teekenzaal der  school, welke voor  die gelegenheid 

smaakvol was versierd. Zij  werd vereerd met de tegenwoor-

digheid van vele leden van den Gemeenteraad, autoriteiten 

op onderwijsgebied, leden van de r van l 

en Fabiieken, de ouders der  leerlingen, terwij l de muziek 

der dienstdoende schutterij  de plechtigheid door  hare op-

wekkende tonen opvrolijkte . 22 n hadden den drie-

jarigen curcus ten einde gebracht, 6 daarvan verzochten 

nog een jaar  op de school te mogen blijven; aan al de 16 

overige werd het diploma uitgereikt. 

Allen vonden direct werk. 

e oud-leerlingen der  school bleven zich, voor  zooverre 

was na te gaan, steeds gunstig gedragen. Velen onder  hen 

blijven gedurende de wintermaanden de lessen aan de 

teekenschool volgen om hunne studiën voort te zetten. Be-

houdens enkelt uitzonderingen blyven zjj  getrouw aan het 

eenmaal door  hen gekozen ambacht en beloven daarom 

bekwame en degelijke ambachtslieden te worden. 

e belangstelling in de school neemt steeds toe, vooral 

aan de zijde van de werkgevers. Verschillende meer  en 

minder  belangrijke werkstukken werden ter  vervaardiging 

aan de leerlingen opgedragen ook voor  particulieren, hoewel 

slechts dat werk ter  vervaardiging werd aangenomen, dat 

aan den goeden gang van het onderwijs geene schade toebracht. 

t het geven van les in het behandelen van blok en 

takel werd steeds voortgegaan. 

Eene ijzeren draaibank bewees voor  het aanleeren van 

metaaldraaien goede diensten en met het geven van les 

daarin werd door  een draaier  van beroep voortgegaan. 

r  gepaste zuinigheid hebben over  1892 de uitgaven 

de inkomsten niet overschreden. 

Tengevolge van het toenemend aantal leerlingen en de 

daarmede gepaard gaande meerdere uitgaven, scheen echter 

de vrees niet ongegrond dat voor  het dienstjaar  1893 de 

uitgaven de ontvangsten zullen overtreffen; met het oog daarop 

stelde het gemeentebestuur  de inrichtin g vry van het be-

noodigde gas voor  verlichting en cokes voor  verwarming 

der lokalen. 

N N . 

r  het smeltijzer  (zacht staal) tegenwoordig in den 

scheepsbouw de overhand heeft gekregen op het weljjzer 

en hoe het hout daarbij  op den achtergrond is geraakt, 

blijk t uit de volgende cijfers, ontleend aan de gegevens, 

verzameld door s r  of Shipping". 

Op 31 r  1892 waren in het Vereeuigde Brit -

sche koninkrijk , behalve de oorlogschepen 306 vaartuigen 

van te zamen 570.741 bruto tounemaat in aanbouw. e 

waren verdeeld, zooals in onderstaanden staat is aangegeven; 

ter  vergelijking znn er  de opgaven op 31 r  1891 

bü geplaatst. 
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S N . 

Nauwelijks hebben de schrijfmachines in de handelswereld 

het burgerrecht verkregen, of reeds doemt weder eene ver-

betering op, die de tegenwoordige schrijfmachines van de 

baan dreigt te dringen. 

Een Engelschman heeft, naar  het octrooiburean van -

S te Görlit z vermeldt, een mechanisme uitgevonden, 

waardoor  het mogelyk is geworden by een en betzelfde ge-

schrift verschillende kleuren aan te wenden. e waarde dezer 

nieuwe uitvindin g springt in bet oog, daar  de eenvoudige 

schryfmachine-letter  wel wat eentoonig is. Namen, getallen, 

enz. kan men nu met eene bijzondere kleur  doen uitkomen. 

t mechanisme wordt gezegd zeer  eenvondig te zgn en 

.zön werk te doen zonder  tusschenpoozen in het schry-

ven noodig te maken. 

. 

. N heeft, naar  het New-Yorksche tydschrift „Th e 

Gas World "  bericht, de belangryke ontdekking gedaan, dat 

het isoprene (C S g), eene vloeistof, die onstaat door  terpentin 

te verhitten, in tegenwoordigheid van een zuur  van zelf 

eene verandering ondergaat en tot caoutchouc wordt. t 

kunstmatig verkregen caoutchouc komt in samenstelling vol-

komen overeen inet het natuurproduct en bestaat uit twee 

zelfstandigheden, waarvan de eene meer  oplosbaar  is in dub-

bel zwavelzure koolstof dan de andere, terwyl beide op dezelfde 

wyze vulcaniseeren. 

. 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

G 18 . 

Ammerzoden (Geld.) 13 uur . e t gemeentebestuur: 1. bet 

bouweu vau ecu schoollokaal tegen de bestaande school, met 

bijleverin g van alles wat daartoe behoort, 2. het bouwen en stellea 

der schoolmeubeleu. Aauw. 'sm. J Ü . 30 uur . 

's-Gruveubuge. 11.30 uur . t ministeri e van binnenlandsche 

zakeu, aau het gebouw van het prov. bestuur: het maken vau een 

ketelhuis met machinelokaal, een machinistwoning en eenige daarmede 

in verband staande werken voor  de afdeeling schei- en werktuigkund e 

en mineralogie van de polytechnische school te ; besrootinc 

f 8116. * 

. 12 uur . t gemeentebestuur: het leveren en plaatsen 
van stootpalen. 

. t gemeentebestuur: het maken van gebouwen 

en verdere inrichtinge n ten behoeve van hel station van de stoom-

tra m , nabij  de Boschpoort aldaar. 

G 1» . 

Amsterdam. 1.30 uur . Commissarissen van de stads bank van 
leeuing, in een der  lokalen aan deu O. Z. Voorburgwal : het 

« m o v e e r en van bet perceel no. 57 aau den Nes bij  de Nauwe 

g aldaar  eu het daar  ter  plaatse bouwen van een 

verkooplokaal eu aanbooren, zoomede voor eeue woning voor  den 
concierge. 

Beuuingen (Geld.) 3 uur . t gemeentebestuur: het bouwen 
van een school voor  lager  onderwij s en de daarmede in verband 
staande groudwerken. 

. 11 uur. e genie te's-Gravenbage, in het geniemagazijn 
bij de kazerne den : het doen van voorzienigen bij  de 

e te , onder  het beheer  der  genie te 
's-Gravenhage, begr. f 900. 

. (Fr.) t gemeentebestuur  van : 
de vernieuwing van de vaste brug bij  Wanserburen onder , 
volgens in het gemeentehuis ter  lezing liggende voorwaarde en 
teekening. 

G 20 . 

g (N. ) e heer  J. Slokker  Wz.. in 't café Elsnerus: 
<le herbouw van het café Nooit Gedacht aldaar. 

G 81 . 

Amsterdam. 3 uur. e arciteot werktuigkundige J. W . , 
in het gebouw Eensgezindheid op het Spui: het weder  opbouwen 
van 3 pakhuizen staande achter  de perceelen no. 186 en 188 in 
de Valkenburgerstraat. 

. 3 uur. t gemeentebestuur: het rioleeren van 
«en gedeelte van den Badhuisweg. 

G . 
's-Gravenhage. 1 uur. t ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid: het herstellen en verbeteren van n 
in de prov. Gelderland en Utrecht; begr. f 1470. 

m (Geld.) t dagelijks bestuur  van het watersebap van 
den Berkel, ter  secretarien van het waterschap (op bel gemeentehuis): 
bestek no. 1. den bouw eener  stuw iu den l te Zntfeu. 
Begr. f 16,634; bestek no. 3, den bouw eener  stuw te . 
Begr. f 10,584, in 2 perc. eu in massa. 

. 1 uur. t gemeentebestuur: bet bouweu van een 
electrisch centraal-station or- bet terrei n der  gemeente-gasfabriek 
aan den Oostzeedijk. 

G 28 . 

Utrecht . 11.30 uur. e ingenieur  J. Schotel te , in 
het hotel Central ((stationsplein): 1. het wijzigen van de tramlij n 
Utrecht—Vreeswijk ; 3. bet maken van een gebouw voor  stal en 
remise en eenige verdere werkeu te Jutpbaas,. 

G 25 . 

Gorinchem. 2 uur. t gemeentebestuur: het aanbouwen van 

een lokaal brstemd voor  nieuwe klasse der  burgerschool voor 

meisjes in de Zusterstraat aldaar. 

. 3 uur . e bouwk. A . v. , in bet 

Oud Stads : het bouweu van 2 heereuhiiir.cn met magazijn 

iu de . Jozefstraat aldaar. 

Enschede, 12.30 uur . e . heer  G. J . van , in bet 

hotel de Graaf : het bouwen van een koetshuis met paardenstal op 

het buitengoed t Stroot te Twekkeloo, aauw. 'sin. 9.30 uur . 

G 2 . 
's-Gravenhage. 11.30 uur . t miuist. van waterstaat, handel 

en nijverheid , aan het gebouw vau liet prov. bestuur: het drie-

jari g onderhoud van de overlaten in den Waaldij k h-iven Gorinchem, 

met de daartoe behoorende sluizen, duiker s en verdere werken. 

Begr. f 6500 per  jaar . 

P YAN . 
Bergen op Zoom. l iet doen vau voorzieningen aan de kazerne 

aan de t aldaar. e . A . van n aldaar  voor 

f 1758. 

Breda. t aanleggen van den vestinggrond aldaar  enz. e 

T h . u te t voor  f 50 000. 

. g voor  het bouwen van cene verdieping op 

het voorgebouw van de school l c . aan de t in twee 

perceelen. e voor  perc. 1 . J . r  voor  f 4336, 

voor  perc. 2 G . B . n voor  f 531.80. Aan beide is het werk 

gegund. 

Enschede. t bouwen van een heerenhuis te Enschede voor 

den heer  A . . Scholten te . e A . Jennink 

aldaar  voor  f S260, gegund. 

's-Gravenhage. t maken van een zijgebouw aan het in aan-

bouw zijnd gebouw voor  geodosie op een terrei n aan den Wippolder 

te . e . v. d. Spek te m voor  f 24645. 

's-Gravenhage, t vernieuwen van den walmuur  langs de e 

Bierkade en van een gedeelte van den walmuur  langs het e 

Groenewegje. e G . v. d. t aldaar  voor  f 8250. 

. t maken van de gebouwen voor  eeu stoomgemaal 

nabij  de Oranjesluizen te Schellingwoude, bestek no. 160 dienst 

1893—1894. e A . Blocks te Zwoll e voor  f 213,771. 

, i aanleggen eener  electrische geleiding met 

bijleverin g vau alle daartoe benoodigde materialen vanaf het -

telephooukantoor  te m naar  het gemeentehuis alhier. e 

A . de Bij l te h voor  f 689, gegund. 

. t makeu van eeneu b'-erput buiten den 

Vuchteruitgang. e W . . van Beckum voor  f 1530, gegund. 

. t maken van nieuwe deuren in het beneden-

hoofd van sluis no. 1 der  Zuid Willemsvaart. e J. de t 
te Woensel voor  f 1957. 

Nieuw-Buinen. t leggen eener  draaibru g met ijzeren boven-
bouw. e J . Benus te Stadamusselkanaal voor  f 1298, gegund. 

OttBtwedde. t graven van een scheepvaartkanaal c. a. en het 
maken van drie draaibruggen. e J. l te Stadskanaal 
voor  f 12.680, gegund. 

. t maken van een brandvri j  archief in het ge-
meenelandshuis van Schieland aldaar. e . P. den Boer  en 
P. J . v. Ooijen voor  f 3711, nog niet gegund. 

Winkel, t maken van een houten vijzel in bet Groet polder 
stoomgemaal gem. Winkel . e A . g te n voor 
f 494. 

http://heereuhiiir.cn
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en alle aanverwante artikelen. 

Gr.  Co., 
T 132, (5) 

A>1 S T E  A . 

systee m MONIER. 
Voorraad of spoedige vervaardiging 

van alle daarin voorkomende werken. 
Prijzen op aanvrage. (68) 

 k  Z O O N, 
 a\d

Carbolineum 
*p „Neptun" * 

beste merk , dringt diep in de poriën 
en geeft een schoone notenbruin kleur, 
conserveert het hout buitengemeen, zeer 
aanbevelenswaardig. 

A. W. , 
Chemische F a b r i e k , 

BEU  a in n ) 
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VA N &  Co. -

E 
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, , 

, , , , -

N voor tropische producten, E N voor Steenovens 
en , E N speciaal ter  vervanging van riet-

n voor  steenovens, enz. in alle afmetingen en voor  alle doeleinden, opgesteld 
in » of ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enke le dagen. , ook gegolfde . 

N en N worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. E S ter  bezichtiging. 

 op aanvraag franco en gratis. (58) 
AGENTE N . ~ W 

F. &  A. VAN . -

f'  1.75 per 2. |geheel gereed afgeleverd /'2.70 per J. 

J A P A N L A K V E R F , 
beter  tegen de b u i t e n l u c ht bestand 

als vernis of olieverven. 

N &  Co., 
(57) . 

, fflonnickendam. 

tBd-'tWnl. '
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> WERKTUIGEN 
vervaardigt als 
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slechts in de fijnste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

t e R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( R h e i n l . ) 
Gevestigd in  ( 5 5 ) 

Wt̂ T" Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

welke wij  U gratis en franco toezenden. 

 fabrikaat . (29) 

JA N HAMER & Co., 
t 583 by ue Otrechtsche straat, 

. 

Verstrekken plannen en belasten zich 
met de uitvoering va.i

S voor 

N 
en andere 
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 A  van verschillenden aardr 

worden op aanvrage verstrekt. (63) 

. 
H . 

A i i x i '  i i t i i i i i a dit blad koiteo nn 1—6 regelt 

00 ceaU, iedere regel meer 10 cents. Grooto lettert naar 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

berekend. 

Uitgevers s 

. 

All e adverteulii-n in A opgenomen 

worden g r a t i a geplaatst in E , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, enz. 

J . A . V A N , . 

. 

n de laatste jaren is het gebruik van chloorkwik als 

middel tot bereiding van hout tegen bederf weder  meer op 

den voorgrond getreden.  middel als zoodanig is geens-

zins nieuw; men wil , dat reeds de middeneeuwsche beeld-

snijders het gekend en op het door  hen bewerkte hout toegepast 

hebben. n 1823 beval de Engelsch man V de aan-

wending ervan in het groot aan en naar hem wordt de be-

reiding ermede gewoonlijk kyaniseeren genoemd. 

Als bederfwerende stof heeft het chloorkwik zijns gelijke 

niet. Naar . u  my mededeelde, heeft eene oplossing 

van één millioenste reeds hinderlijk e werking op bacteriën 

en schimmels. h juist die uiterst vergiftige aard'heeft 

zyne bedenkelijke zyde, doordien hij  zijn invloed niet enkel 

op lagere organismen doet gevoelen, maar  hem ook uitstrekt 

over de hoogere planten- en diersoorten, met inbegrip van 

den mensch. .  haalde een voorbeeld aan van een 

geheelen stal runderen, die uitstierf , door het eten van gras, 

dat in natten toestand op een met chloorkwik bereiden 

houten vloer was uitgestort geworden. Elders vond ik een 

geval van vergiftiging vermeld door  brood, gebakken in een 

oven, waarin aldus bereid hout had gebrand. Aardwormen 

sterven in broeikassen van zulk hout opgetrokken, ja plan-

ten daarin lijden volgens .  reeds door  uitgestort 

kwik , afkomstig van herhaaldelijk breken van thermometers; 

kwik - (of zoogenaamde ruiter- ) zalf behoeft slechts in nietige 

hoeveelheden te worden aangewend om mot uit de vederen 

en bout of houtworm uit laden en houten gereedschappen 

te verdreven. Wonden, uitgewasschen met eene oplossing van 

chloorkwik 1 op 1000 geven bh' den mensch al aanleiding 

tot kwikzilver-vergiftiging , aangewezen door  speekselvloed. 

Als middel tot bereiding van hout tegen bederf houdt 

.  eene oplossing van 1 op 300 in overvloed sterk 

genoeg eu daarin komt hy overeen met . G 

»l'onservirung des "  blz. 130. 

Sterkere oplossingen hebben volgens .  cok 

daarom geen nut, dat, als chloorkwik in het houtweefsel 

fcwdringt,  er op het oppervlak der  celwanden een in water 

«oplosbare neerslag gevormd wordt, die den weg voor 

Verderen toevoer van chloorkwik afsluit. Om dat aan te 

toonen heeft hg indertij d hout door  luchtledig bedeeld met 

een mengsel van scherpe, doch uit haar  aard zeer  vluch-

tige riekstoffen en er  vervolgens chloorkwik doen intrekken. 

Na drie jaren kloofde hy het boven een stoomketel, waarna 

zich de reuk duidelyk kenbaar  maakte. t kwikzout had 

dus gedurende al dien tyd de vluchtige riekstoffen in het 

hout opgesloten gehouden 

By bereiding van hout met eene oplossing van 1 op 

300 worden volgens .  alle schimmels en bacteriën 

aangedaan en kunnen zy zich alleen door  eenig plaat-

selijk m nog eenigermate, doch niet dan ziekelyk ont-

wikkelen. 

Zooals gezegd werd, is de neerslag, dien het chloorkwik 

in het hont vormt, onoplosbaar in water; daarom behoett 

men niet bevreesd te zyn voor  uitspoeling van de bederf-

werende stof uit het hout. t niettemin de bereiding on-

voldoende is bevonden voor  zeeweringen en dergelyke werken, 

en in het byzonder den paalworm niet keert, moet daarom 

aan andere redenen worden toegeschreven. Vooreerst zyn 

zulke werken zeer aan afslytiug en mechanische beschadi-

ging onderhevig en komt, aangezien het zout tydens de 

bereiding slechts tot geringe diepte in het hout doordringt 

(enkele , op zyn allerhoogst 5), spoedig onbereid hout 

bloot. Ten andere valt hier  rekening te houden met het 

feit, dat by aanwezigheid van organische stoffen en zonlicht 

het neergeslagen kwikzout zich omzet, eerst tot uiterst fij n 

zwammig kwikzilver , dat er  zwart uitziet en door  water 

niet bevochtigd wordt; nadat dit zwarte poeder  door  roe-

rin g van de vloeistof, (golfslag, enz.) aan de oppervlakte is 

geraakt, waar het veelal in beweging blyft , vloeit het ver-

volgens langzamerhand tot kwikzilver in metaaltoestand in 

grootere, ook met het bloote oog zichtbare bolletjes ineen, 

die door hun grooter  soortelyk gewicht naar den bodem 

zinken. r  verklaart zich het herhaaldelyk aantreffen 

van bolletjes kwik in de reten van het hont na lediging 

en droogmaking der  kyaniseerbakken in de fabrieken van 

houtbereiding. 

Zeer  aanbevelenswaard is de kyaniseering voor  houtwerk 

voor  huishouw, dat met aan het licht blootstaat, ot bestemd 

is om geverfd te worden, vloeren en vloerbalken op den 

beganen grond, buitenlystwerken en dakbetimmering, hek-

werken, enz. enz. 

Voor spoorwegdwarsliggers en dergelyk werk komt het 
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mij  niet doelmatig voor, teu eerste met het oog op het 

blootstaan aan beschadiging en afsplintering b(j  het verleg-

gen en lichten van het spoor  en ten andere om de onver-

mijdelijk e aanraking der  ijzeren haakbouten met het kwikzout; 

dit laatste tast ijzer  zeer  sterk aan en de omzettingspro-

ducten op hunne beurt het hout, zoodat dit romdom den 

haakbout wordt weggevreten; ik heb een gekyani-

seerden dwarsligger  gezien, met een wijd en diep gat ter 

plaatse waar  zoo'n haakbout had gezeten. Toch schijnt men 

er  bij  de spoorwegen in Baden gunstige ervaring mede 

te hebben opgedaan. Naar  mij  gezegd werd, gebruikt men 

daar eene oplossing van 1 op 150. 

t chloorkwik (ook wel kwikzilverchlorid e en sublimaat 

genoemd) lost in heet water  zeer  gemakkelijk op. Van deze 

eigenschap maakt men gebruik om op gemakkelijke wijze 

de groote hoeveelheden loog te bereiden, die tot vulling 

van de kyaniseerbakken noodig zijn ; men vult deze name-

lij k zoover  noodig met enkel water, lost eene binnen zekere 

grenzen willekeurige hoeveelheid kwikzout in kokend water 

op. stort de oplossing, voordat het zout tjj d heeft om 

nit te kristalliseeren, in den bak met koud water  uit, en 

zorgt voor  gelijkmatige vermenging door  met behulp van 

eene houten pomp, het vocht van onder  uit den bak weg 

te halen en het erboven weder  in te laten loopen. Bij 

afkoeling der  heete oplossing kristalliseert het chloorkwik 

in zeer  lange naalden; in koud (gedistilleerd) water  is het 

in de verhouding van 1 op 15 nog volkomen oplosbaar. 

e juiste verhouding van het loog in de kyaniseerbak wordt 

aangetoond door  titreerin g met joodkalium-oplossing. n bepaalde 

verhouding bijgegoten vormt dit met chloorkwik een helder 

rooden neerslag van joodkwik ; voegt men er  de dubbele 

hoeveelheid aan toe, dan ontstaat een oplosbaar  dubbelzout 

van jood-kalium en joodkwik en verkrijg t men weder eene 

volkomen heldere vloeistof. 

e scheikundige berekening is als volgt: 

Atoomgeii'ichten. 

, g = 200 Chloorkwik , 2 = 270.92 

Chloor, Cl = 35.46 Joodkalium, J = 165.98 

,  = 39.13 Joodkwik, a = 453.70 

Jodium J = 126.85 Chloorkalium, 1 = 74.59 

a + 2 J = 3 + 2 . 

270.92 + 331.96 = 453.70 + 149.18. 

Om met geljjke hoeveelheden vocht al het daarin voor-

handen chloorkwik en joodkalium tot joodkwik neer  te 

331 96 
slaan moet men op 1 deel chloorkwik dus =1.22 

joodkalium toevoegen. t verdwijnen van den rooden neer-

slag door  bn'gieting van nog eenmaal dezelfde hoeveelheid 

joodkalium-oplossing wordt als volgt uitgedrukt : 

„  + 2 J = 2 2 

453.70 + 331.96 = 785.66 

of wel 

, + 4 J = a 8 + . 

270.92 + 663.92 = 785.66 - f 149.18. 

663.92 = 2 4 4 

270.92 

Wi l men kyaniseeren met eene chloorkwik-oplossing van 

1 op 300, dan bereidt men zich dus. een joodkalium-oplos-

sing van 1.22 op 300, vult met elke oplossing een buret, 

tapt van de chloorkwik-oplossing 10 3. af in een kolfj e 

en laat daar  geleidelijk de joodkalium-oplossing bjjloopen, 

zorgende telkens goed te schudden. Wordt dan met minder 

dan 20 :' . joodkalium-oplossing een helder  vocht verkre-

gen, dan is het chloorkwikloog te slap; moet er  meer  dan 20 
3. bij  om dat resultaat te bereike'n, dan is het te sterk. 

 is niet volstrekt noodzakelijk met geljjke hoeveel-

heden te werken, hoewel dit, naar  het mij  voorkomt, het 

eenvoudigst en duidelijkst is. Niet zonder  bevreemding ver-

nam ik, dat men bjj  de Badensche spoorwegen, alwaar  met 

eene oplossing van 1 op 150 wordt gekyaniseerd, die 

vloeistof titreer t met eene joodkalium-oplossing van 1 op 

48, in reageerbuisjes, die in die verhouding van verdeel-

streepjes zjjn voorzien. Uit eene eenvoudige berekening volgt 

namelijk, dat in dit geval op 10 . chloorkwik-oplossiug 

van 1 op 150, telkens 39 3. joodkalium-oplossing moeten 

komen, om den rooden neerslag en het weder  verdwijnen 

daarvan te veroorzaken. 

Over eenigen tjj d hoop ik resultaten van eigen proeven met 

kyaniseering van hout te kunnen mededeelen. v. . . 

T E S -
. 

. e . 

(Vervolg.) 

b.

n het begin der  15e eeuw ontwaart men een levendig 

verkeer  tusschen N. ë en Z. . t bljjk t ook 

uit het heen en weer  trekken van vele kunstenaars en 

handwerkslieden aldaar. Wat d betreft, hebben 

wü reeds vroeger  opgemerkt, dat de steden Augsburg en 

Neurenberg reeds in de n hoofdplaatsen waren 

van kunst en nijverheid. Zoo ook in dezen tjjd , en niet het 

minst in de metaal-industrie. Neurenberg handhaafde haren 

roem het langst, tot in de 18e eeuw. 

Beschouwen we weder  't eerst de b ronsbewerk i ng. e 

toenemende smaak voor  monumenten in dit metaal in de 

15e en 16e eeuw gaf, waar  deze zich slechts in beperkte 

mate kon uiten door  middel van groote kostbare gedenk-

teekenen, zooals het vroeger  gemelde St. Sebaldus monu-

ment van PETE , in d het aanzjjn aan 

eenvoudig schoone grafversieringen, t. w. m e d al j ons 

met gegoten en geciseleerde reliefs, veelal portretten en 

wapens van de overledenen afbeeldend. Op het St. Johan-

nes-kerkhof te Neurenberg vindt men daarvan nog vele en 

schoone voorbeelden; daaronder  ook de grafplaat gewijd 

aan . . 

Bronzen h e k w e r k en uit den d zijn 

schaarscher; men maakte die toen echter  zooveel te meer 

van ü z e r. 

Van laatstgenoemde staan ons tal van afbeeldingen ten 

dienste. Zie  & S Sehlosserbuch: flg. 112, 

116, 117, 130, 160, 161, 254, 257 ) —259, 262 en 

(>) e afbeelding ook te zien in  A*, v.  pl. 176, fig. »
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349, hekwerken uit de meest verspreide steden in -

land; daaronder  zeer  fraaie te Graz, Breslau, , 

Augsburg, Ulm; voorts het traliewerk in deur- en venster-

openingen onder  flg. 102, 110, 111,124, 135,230—237, 

275, 285 ) —287, waarvan de merkwaardigste te Augs-

burg, Neurenberg, Tann (Elzas), , Praag, Salzburg, 

, slot Zeil (a/d . 

En in de  pl. 255, 256—275 met hek-

en traliewerken, nog aanwezig te , Botzen (Tyrol) , 

Eperies , n (Thüringen), Stuttgart , 

Neurenberg, Frankfor t »/d , Brunswp, , Praag, 

Esslingen (Wurtemberg), , Weenen en Salzburg; wat 

de laatstgenoemde plaats betreft met bjj  vermelding van den 

naam des makers, G N een kunstsmid van de eerste 

helft der  17e eeuw. 

n aansluiting met voormelde smeedwerken dient nog 

gewezen op ijzeren trap- en balconbalusters, put- of fontein-

versieringen, toestellen voor  luiklokken , windvanen, grafkrui -

sen, standaards, wandarmen, nithangteekens, trekstang- en 

ankerversieringen; afgebeeld bij  &  onder 

flg. 110 (kloktoestel), 113, 115, 144 (uithangteeken van 

een slotenmakersgild), 264 en 265 294, 297, 308 (windvaan), 

310, 311,-313, 320, 346—349 (putbekroning); — in 

de  om. op pi. 259, 264, 273 (uithangteeken voor 

een herberg). 

Van b e s l a g w e rk op deuren, kisten en kasten zijn 

nog voorbeelden zoowel van brons als van ijzer. (Zie in 

voormelde  pl. 120, flg. 3 en 4, het beslag van 

een kastje uit de 15e eeuw; pl. 232, een kastdeur  met 

hengsels en slotplaat, uit de 16e of 17e eeuw; pl. 259, 

lig. 2 een deurklopper  aan eene kerk te Wolfenbuttel van 

1646; pl. 232 een dito aan een huis te Stuttgart van de 

17e eeuw. 

Evenwel komt ook hierbij  ijzeren beslag- en vooral sluit-

werk meer  en meer  voor. Zie in voormeld werk op pl. 120, 

fig. 1 en 2 het beslag van een kast uit de 15e eeuw; 

tig. 5 en 6 dito van eene kerkdeur; pl. 276 een fraaie 

slotplaat met onderscheidene dito sleutels. Voorts in S 

Gesch. d. bouiest. 2e dr. bl. 793, fig 765 (bovenlicht-vulling 

van geslagen fjzer, uit de 16e eeuw) ; fig. 766 a en o 

(ijzeren deurhengsels van de 16e en 17e eeuwj; tig. 768 

en 769 (dito sleutelplaten, deurklopper  en -kruk) ; fig. 767 

(lusters van geslagen ijzer  en vertind, 16e eeuw); in

en  jaarg. 1874, afl. 2. fig. 7 een poortslot van 

gesmeed ijzer  te Aschaffenburg; en in jaarg. 1881, afl. 

2, pl. 9 eene reeks imitaties van diverse e beslagen 

nit de 15e, 16e en 17e eeuw. 

t ijzer, hoe hard en stug het moge zjjn, is ook te 

bewerken inet den beitel („ciseau" ; van daar  ciseleeren = 

beitelen). Tjjdens de n werd deze kunst beoefend 

— zelfs als beeldhouwkunst — te Byzantium. 

a vindt men 't eerst in , tjjdens de , 

het gebruik van ijzer  in de beeldhouwkunst terug. r 

net was vooral in d in de tweede helft der  16e 

eeuw, dat men er  meer algemeene toepassing van maakte. 

(*) Als voren pl. 174, fig.

Alweder  muntten Augsburg en Neurenberg daarin boven 

andere steden uit. e kunsthandwerkers, die daarvan een 

bijzonder  bedrjj f maakten,  geheeteti, hebben een groot 

aantal proeven van hunne kunstvaardigheid nagelaten, op 

wapenen en huisgerei (3). Zü bewerkten ijzer  en staal zoowel 

koud als heet, met beitel, graveerstift en dru'fstaal en brachten 

het in die kunst tot den hoogsten trap van volkomenheid. 

Zelfs hebben zij  geheele vrijstaande beeldjes daarin gemaakt. 

« beroemdsten onder  hen waren S , van 

wien de zetel is, in 1574 gemaakt voor  keizer h 

, thans in Engeland; en , geb. in 

Silezië (1630), die langen tij d te Neurenberg arbeidde en 

in 1683 te Berlij n stierf. n museums te n en Berlij n 

vindt men meesterstukken van laatstgenoemden bewaard. 

l nog een anderen tak der  metaalbewerking muntten 

de Neurenbergers uit, t. w. het u u r w e r k  in a k e n. t 

schijnt dat dit handwerk uit het sloten maken is voortgekomen, 

althans was het een slotenmaker G , die in het 

begin van de 16e eeuw het beroemde uurwerk vervaardigde, 

dat de . Vrouwekerk zyner  stad nog bezit (4). Een ander 

meester, N (f 1535) vervaardigde tezelfdertijd in 

d het eerste uurwerk , waarop de beweging der 

hemellichamen was voorgesteld t  P E T E V aldaar 

omstr. 1500 de eerste zakuurwerken vervaardigde, in den 

vorm, die veel op een ei geleek (vandaar  deii naam „Nen-

renbergsche eieren"  aan deze horloges gegeven) is meer 

algemeen bekend. e rij k en fraai men toen ook uurwerken 

wist te versieren, zie men in  arts du mêtal, bl. 60. 

Voorts is van dien tnd en die merkwaardige stad nog 

te vei melden, dat er  de slotenmakers zich ook toelegden op 

het g e w e e r m a k en en het een Neurenbergsch sloten-

maker  was, die in het begin van de 16e eeuw den vuurslag-

toestel uitvond ter  vervanging van de hiervoor  tot dusver 

nog dienende lont. 

e vindingrij k en kunstvaardig die mannen tevens in 

hun eigen vak waren, hiervan gaf S  in 1540 

een bewys door  zy'ne uitvindin g van het geheiiuslot. Voorts 

stelde in 1550  een breekschroef samen, 

een klein werktuig, waarmee men de sterkste muren ver-

brak en de best geslotene deuren openbreken kon. Nog een 

ander  beroemd slotenmaker  te Neurenberg uit dien tjj d was 

S , die o. a. werkstukken het groote hek om 

de fontein op de markt aldaar  smeedde 't welk nog heden 

om zjjne kunstige bewerking de aandacht van eiken vakman 

trekt . n het maken van ijzeren kisten muntte vooral 

O (f c. 1630) uit, die dezen met kunstvol be-

slag- en sluitwerk versierde; zijn beroemdste werk is een 

groot ijzeren reservoir  met twee toegangen. Verder  noemen 

(*) Voorbeelden hiervan in De A'. r.  op pl. 173, tig. 7 (gedreven 
helmen uit de 16e eeuw); fig. 5 (wapenrusting van keizer i 
V); pl. 16S, fig. i; pl. 170, fig. 10 en 11 (zwaard >n scbedever-
sieringen); pl. 167, fig. 5; (ingelegde versiering vnn eeu geweer 
van omstreeks 1G00. Zie voorts U & S Sehlosserbuch, 

fig. 94 (slot), 95 (hellebaaid) met geëiste en gegraveerde versieringen. 

(') Ook Jena en Augsburg vertoonen nog merkwaardige uur-
werken uit dicu tijd . t van Jeua (15e eeuw) vindt men afge-
beeld in ,  et << l'époque de la  bl. 187. 
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we nog nit Neurenberg: S T (geb. 

1668), die sloten vervaardigde, welke men niet anders dan 

met twee of meer sleutels openen kon. 

h ook in andere e steden doken in den loop 

der 17e en 18e eeuw slotenmakers op, die voortreffelij k 

schroeven, assen, sloten, hekken, uurwerken enz. wisten te 

maken; zooals te Augsburg N , de -

S (vader en zoon;) te g O ; 

te Frankfor t  J A C O B ; te Ulra , A N -

S  en O . e h e k w e r k e n, 

door  deze meesters vervaardigd in de kerken te Augsburg,

e. a. plaatsen, leverei) daarvan nog heden de kunstvolle 

bewijzen. Wat nog de s l o t en betreft, ook deze wisten 

zij  niet alleen te verfraaien maar  ook"  in constructie gaan-

deweg doeltreffender in te richten. Wanneer en door  wien 

het z. g. "  slot is uitgevonden, is onbekend ge-

bleven, maar van G te Gera weet men, dat hy het j 

z. g. „Fransche"  slot zooal niet uitvond dan toch aanmer- | 

keljj k verbeterde. Ook de s l e u t e ls werden steeds sier- ! 

lyker  gemaakt, en aan den baard daarvan tot grootere 

zekerheid dikwijl s ongewone vormen gegeven, waarmede 

men dan natuurlij k weder  rekening moest houden bij  de 

samenstelling der  sloten. (*) 

(Zie hierbij  de Ambachtsman van 3 Juni 1893 het opstel 

„Ui t de geschiedenis der  sloten"). 

Welke vorderingen het smidsvak reeds in de -

eeuwen, ook in d reeds gemaakt had, bleef de 

i j z e r b e r e i d i n g er  tot de 16e eeuw tamelijk primitief . 

e aloude manier van kleinslaan en ziften der  ertsen bleef 

in gebruik tot in 1519 de r  P A U

in de bergwerken te Joachimsthal het eerst de natte manier 

toepaste. Tot dien tyd geschiedde ook het smelten van de 

erts, evenals van ouds, in smeltvuren; nu meer en meer 

in hoogovens. Over 't algemeen is de mijnbouw sinds dien 

tgd meer en meer op wetenschappelijke wijze beoefend en 

werd daarvoor in 1765 te Freiburg (Saksen) eene leerschool 

gesticht, die mettertij d zulk een naam verwierf, dat leer-

lingen daarvan in gansch Europa en zelfs daarbuiten ge-

zocht waren. 

("' ) Zi e nog eens ie  pl. 276 (sleutels);  & 

S Schlosserbuch, 6g. 93 of  v. l-.der, pl. 180, fig. S. 

S O F E . 

Terwjj l in Europa — zoo lezen wjj  in „Stahl nnd 

Eisen"  — de fabricage der  gesneden spijkers reeds sedert 

eene lange reeks van jaren aan het afnemen en tegen-

woordig tot eene zeer  geringe mate beperkt is; terwjj l 

deze spijkers hier  overal door  de sierlijker , lichtere en handiger 

draadnagels zijn verdrongen, verkeert in de Vereenigde 

Staten van Noord-Amerika de fabricage der  gesmede 

nagels nog in hoogen bloei. e voorstanders der  beide 

soorten van spijkers liggen daar  sedert lang met elkaar 

overhoop over de voordeelen hunner  fabricaten en vooral 

over het vasthouden ervan in het hout. Om het verschil 

in meening uit te maken, besloot men eene reeks van proe-

ven in het werk te stellen. e werden verricht onder 

leiding van r J . W. Y in het arsenaal der  V. S. 

te Watertown, . 

Volgens door  W. .  daarvan in het licht gegeven 

verslag: werden de proeven ih 58 reeksen uitgevoerd, elk 

van 10 paar  gesneden spijkers en draadnagels van geljjke 

grootte, zoodat het gezamenlijk getal der  verbruikt e spijkers, 

1160 was. n al de gevallen vertoonden de gesneden 

spijkers grootere vasthoudendheid. e te beproeven spijkers 

waarvan de grootte tusschen l ' / s en 6 inch afwisselden, 

werden in dennenhout ingeslagen; bovendien werden ook 

proeven met kistenspjjkers uitgevoerd, die in vuchtenhout 

werden ingeslagen. Gewone gesneden spijkers (van l l / s tot 

6 inch) vertoonden bjj  9 reeksen eene grootere vasthou-

dendheid van 47 .5° /0 . Eene reeks van 6 proeven toonde 

aan, dat de gesneden nagels ongeveer  4 7 . 4 ° /0 hooger  staan. 

Eene andere serie van 15 proeven met spijkers van 1 ' / s 

tot 4 inch lengte toonde een voorrang van 7 2 . 2 2 ° /0 tegen-

over  draadnagels. Ook kistenspjjkers van 1 ' / s tot 4 inch 

bleken 59.88"/0 vaster te houden; vloerspijkers van 2 tot 

4 inch lengte eveneens 60.03 ° / 0 . e laatste 40 proeven 

met spijkers van allerlei grootten, gaf voor  gesneden spijkers 

in dennenhout een gemiddelden voorrang van 60 .5 ° /8 . 

n vuchten-kopshout ingedreven gesneden kistenspjjkers 

van 1 'f t tot 6 inch lengte, bleken 100.23u/0 meer  vast-

houdendheid te bezitten dan draadnagels. Andere proeven 

in vuchtenhout vielen 6 4 . 3 8 ° /0 ten gunste van de gesneden 

nagels uit. Neemt men uit al de cijfers het gemiddelde, dan 

valt dit 72 .74 ° /0 ten gunste der  gesneden spijkers uit. 

e redactie van „Stahl und Eisen"  zegt om al die proe-

ven zeef weinig te geven en ze voor een doelloos spelletje 

aan te zien. Vooreerst schijnt er  niet gelet te zjjn op den 

tyd, die tusschen het inslaan en het uittrekken der  spijkers 

is verloopen, terwyi bekend is, dat een in hout ingeslagen 

spijker na eenige uren en vooral na eenige dagen veel 

vaster  houdt dan onmiddellijk na het inslaan. e vasthou-

dendheid ondergaat dan verandering door het meer of min-

der sterk roesten van den spijker. Overigens heeft er  nog 

nooit iemand geklaagd over  niet genoeg vasthouden van 

draadnagels in hout; in tegendeel moet hy, die pakkisten 

ontvangt, dikwijl s tegen zjjn zin de deksels vernielen, m. a. w. 

de draadnagels houden eer  te sterk dan niet sterk genoeg 

vast. Wenschten de verbruiker s van draadnagels echter 

nog grootere vasthoudendheid, dan zon het den fabrikant 

weinig moeite kosten er  eene ruwe oppervlakte aan te 

geven. e gesneden spükers zijn en blijven naar  het oordeel 

der redactie een onvolkomen product, als men ze met draad-

nagels vergeiykt. 

P T N 

. 

e  geeft hieromtrent eenige mededeelingen. 

Eene wandboor  maakt men door eene pyp met een getand 

uiteinde te voorzien; voor het draaien voorziet men de boor 

met eene glenf, waarin een hefboom van plat ijzer  wordt 

gestoken. Zulke wandboren worden door  W . TANO &  Co. 

te n geleverd. 
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Eene verdere toepassing vinden  ANN-buizen voor 
de vervaardiging van draadsnijders; deze worden door de 
firma  A.  &  Co. te n gemaakt. 

e kast van deze gasdraadsnyders alsook de kaken zyn 
buisvormig en van gereedsch'ipstaal. e verschillende schroef-
gangen zijn aan de kopeinden der  kaken aangebracht eu over 
krui s geplaatst, zoodat een paar  kaken vier  schroefgangen 
bezit, die voor  vierderlei grootten van draad geleverd wor-
den. e tegenover den draad gelegen deelen der  kaakwan-
den zyn behoorlijk glad en dienen tot geleiding voor de 
aan te snijden püp. e kaken leveren in ééne snede een 
zuiveren draad. Op den rand van de kast is eene streep 
aangebracht en op de voorste kaak een klein pijltje . Als 
dat pijltj e zuiver op de streep is gesteld, snydt de kaak 
op de juiste normale diepte. r  de kaken verstelbaar 
zyn, kan men by iedere mof een passende vaarschroef snij-
den, wat van groot belang is, daar in de moffen nog al 
eens groote verschillen voorkomen ; de stelen van de schroef-
snyder zyn ook uit püpen vervaardigd en by de groote 
soorten afneembaar. 

e tirm a  &  Co. maakt verder  pjjptangeii en 
pÜpafsnyders uit n püpen. t verstellen 
geschiedt daarbij  niet door  eene schroef, die den draad 
verzwakt, maar met behulp van een dubbele stift, die in 
passende gleuven in de tang wordt gestoken. t een 
enkelen greep is de tang van de kleinste tot de grootste 
middellij n en omgekeerd verstelbaar. 

Ook schroefsleutels vervaardigd de firma A.  &  Co. 
uit . e lichtheid dezer  sleutels is vooral 
voor  wielryders een voordeel. 

N N . 

Voor buitenwerk is aan het metselen met asphaltmortel 
het nadeel verbonden, dat bg hevige koude de specie ruw 
en broos, by hitte daarentegen week wordt, terwij l ze ook 
aan de lucht, door  langzame verdamping der  vluchtige oliën, 
hare elasticiteit verliest. 

e Babyloniërs, die geljjk bekend is het aardpek reeds 
vóór duizenden jaren als metselspecie aanwendden, waren er 
ook al op bedacht het scheuren en afbrokkelen van de 
voegen te voorkomen door er  palmbladen en biezen in te 
werken. 

Voor  binnenwerk, als bgv. fundamenten voor  machines, 
zijn de nadeelige gevolgen van temperatuurschommelingen 
minder te vreezen en het is uit eene twintigjarig e onder-
vinding gebleken, dat dit materiaal voor  dit doel bijzonder 
geschikt is. Een bewgs hiervan werd onlangs te Parus ge-
leverd ; daar was eene stempelmachine in werking gebracht, 
die den omwonenden veel last veroorzaakte door de sterke 
dreuning. Bg rechterlij k vonnis moest zelfs de machine 
verwijderd worden. Alvorens echter  hiertoe over te gaan 
liet men de gemetselde voeting door  asphaltmetselwerk ver-
vangen en van toen af werden geene klachten meer  vernomen. 

. 

Aanbestedingen toerden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

G 85 . 

's-Gravenhage, 11 uur. e arehit. J. . Peifler  in café Central: 
net bouweo van een stal eu koetshuis eu koetsierswoning in de 
'Oranjestraat te 's-Gravenhage. 

d (Gr.) 11.30 uur. t gemeentebestuur: het bouwen 
'jsu eene kazerne met aanboorigbeden voor de marechaussee te 

. Aanw. 'smorg. 10 uur. 

U > v i . -ji ; . 
Utrecht . 2 uur . e maatschappij  tot exploit, van staatsspoorwegen, 

aan het ceutnmlbureau bij  de e : liestek no. 634: bet 

maken van eene wachterswoniuj; oabij . 16.500 (overweg Oio* 

schoorweg) net bijbehoorende werken ten behoeve »an deu spoorweg 

s . . f 3050. 

 27 . 

o (bij  Olst, Or . ) Voor den . heet Jhr . W . 

TiNÜut ' van Berkhout: bet bouweu van een koetsierswociug met 

stal en koetshuis op de buitenplaats o bij  Olst. 

Oostereud (Fr. ) Ten huize van deu heer S. P. Slr ikwerda : het 

bouwen van eeu woonhuis. 

g (Utr. ) e arehit. J . van j te Amsterdam in het 

hotel Wed. Jaus: liet amoveereu van het bestaande eu het bouwen 

van een nieuw buitenverblijf , hei bouwen van eeu entomologisch 

museum met laboratoriu m en bibliotheek, het verrichten van eenige 

werkzaamheden aan het koetshuis, den stal en tuinmanswoningen 

het verplaatsen van eenige plantenkassen, alles op de buitenplaats 

Pietersberg aldaar. 

/ v i U vi. 30 . 
' s -Gravenhage. 2 uur . e heeren j en t afbreken 

en weder  opbouwen van eeu heerenhuis, gelegen aan eo op de 

terreinen achter de . 

U 1 . 

' s - t i rave i ihagc. Üe eiviel-ing. . E . Asser: het ontwerpende 

levering van rui m 4i'0 . rij k ijzeren hek rondom een nieuw 

opgericht regeeringsgebouw in een der  oserzeesche republieken. 

>1 v V » vi . 2 . 

A m s t e r d a m. 1.30 uur . e directie der , ijzeren spoorweg-

maatschappij  ia het centraal persoiienstatioii, iu het lokaal der 

wachtk. 3e kl . , inganjr  vestibule, bestek no. 5(19: het maken van 

eeu gebouwtje voor  wachtkamers en privaten op het middenperron 

met bijkomende werken te . Beur. f 4320. 

' s - t i ru reuhage. e ingen.-archit. 1'. du Uien Fzn., namens de 

heeren commissarissen van de spaarbank van de maatschappij  tot 

Nut van 't Aigeiu , afd. 's-Gravenhage. iu bet Zuid-llollandscb 

koffiehuis : het amoveereu van twee woonhuizen op den hoek van 

het YVesteiiide eu Jan t te 's-Gravenhage, en bet daar 

ter  plaatse bouwen van een spaarbank. 

G 8 . 
. 1 uur . . gemeentebestuur: bet bouwen van eene 

bewaarschool aan de . 

G 4 . 
's-Gravenhage. 11 uur . t miuisteri e van waterstaat, handel 

en nijverheid : het inrichte n van het directieverblij f te r 

tot woning voor het veerpersoneel, met bijkomende werken, onder 

de gemeente , prov. Nonrdbrabant , beboorende tot de 

werkeu vc.or het verleggen van de uitmondin g der  rivie r de , 

begr. f 3S00. 

P VAN . 
A r n h e m . t maken van de fundeeriugeu voor  de ambachtsschool 

en de avondschool voor  handwerkslieden met bijbehoorende grond-
werken. e . Bartels en J . E . l te Nijmegen voor 
f 18.550. 

's-Gravenhage. 1. t afbreken van eenige perceelen; 2. het 

maken van een gebouw bestemd voor  chirurgische afdeeling, 

bevattende 1G9 bedden van é én groote en 2 kleine barakken, 

bevattende te zamen 38 bedden voor  besmettelijke zieken en voor 

een gebouwtje voor  onrustigen. e J . ö te f fens aldaar voor 

f 226.000. 
<<root-Aiumcrs . t maken eener  boerenwoning voor  rekening 

van A . v. d. Wol f Cz. aldaar. e J. d ts Goudriaan 

voor f 3893. 
. t vernieuwen van de hooge schoeiing nabij 

de Boombrug. e J . Tb. f te Nijmegen voor f 2950. 
Botterdam. t bouwen van eene school aan de . 

e P. G. Winter s te n voor f 33.134. 

Utrecht . t wijzigen en uitbreiden van het hoofdgebouw en 

eenige diverse werken op he: station . e C . ter 

t te Zwoll e voor f 1860. 

Utrecht . t leveren van materieel der  genie voor  het in staat 
van verdediging brengen van werkeu. e J. Ooiman te Vianen 

voor f 740. 
Veuray. t bouwen vau een woouhuis euz. e . Wi jn -

hoven aldaar voor  f 920, gegund. 
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ADVERTENTIËN. 
Een . , in 't bezit van eenig 

k a p i t a a l , wenscht 

deelgenoot te worden 
in eene soliede zaak, het s 
vak betreffende. 

Aanbiedingen franco te zenden onder 
No. 340, aan J . N , Boek 
handelaar te

Carbolineum 
uit de  van 

(in vaten van 0 en 200 kil o 

en in blikken van 30 kilo.) 

is s teeds v o o r r a d i g bij  en wordt 
sedert jaren voor de landsgebouwen, 
de genie, vele gemeenten en particulieren 
geleverd, door (24) 

. ENG , 
t  S U A, . 

„JOSSON Co." 

voor  Nederland en n 

A . E . B R A A T , 
Adres: , Nieuwehaven No. 118. 

, , A . E. ,
Simonzstraat 74. (66) 

E 

, 

' " n ï D n ï ü L I S C H E ZANDSTEEN, 
volkomen gelijk aan Na tuu rs teen en 

uitsluitend door  steenhouwers bewerkt. 

n voorraad: 

, NEUTEN, -

TEN , , GOOTSTEENEN, 

, , 

N voor  scheidingen en hekwerk, 

, enz. 

Fabriek en : -

. (62; 

V . 1' (ml ' m 
mm 
l i » 

u i tmuntend fabrikaat en b i l l j j k e . (29) 

FA B R I E K , 

 i ; . 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Blokken, Scheggen, Trot -
toirtegels. Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogelijken ty'd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. 17) 

systee m MONIER. 
Voorraad of spoedige vervaardiging 

van alle daarin voorkomende werken. 
Pry zen op aanvrage. (68) 

A .
 a\d Bijn. 

Chemisc h bereid e 

. 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zij  is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne 
verkrygbaar. 

, 
i l l ) k (Z.-ll. ) 

A . L I P J E S , 
T 131, » 

N » 
 1 

GLASASSURANTIE . 

 K M  IH IA X 

 A . , ^ f 
r  aan de Polytechnische School te . 

 Compleet ingenaaid f 18.—. 
„  „  gebonden „  21.50. 
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 mc]?evoisc\f\ 
O 7 3 ö e ? i o e k ^ i ) au voetcxlev 

r , üGTf 
, e .̂ J 

 mc]?evoisc\f\ 
O 7 3 ö e ? i o e k ^ i ) au voetcxlev 

r , üGTf 
, e .̂ J 

Liiimiiminiinnimmimmj u (69) 

 A

PA B  1 E

Opgericht 

1861. 

U 
b/Xaiux. 

Opgericht 

1864. 

t haar  beproefd en voortreffelij k 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin-
dend, onder  garantie van de grootste 
bindkracht , gelijkmatigheid en absolute 
deugde) ykheid. 

Productie jaarlyk s meer  dan 450.000 
vaten. 

voor  de Z u i d e l y k e Provinciën: 

 u hl e &
. 

Voor de N o o r d el jjk e Provinciën : 

DE BEER & LEHREN, 
, (60) 

N in 

r  en Bouwmaterialen. 

en
volgens b e s t a a nd of op te geven 
p ro f ie l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

. W.  & Co. 
te  (prov. Gron.) 

Profielteekeni ngen en Prijscourant op 

aanvraag gratis. (12) 

 Asphalt- ^ 

A.sphnlt- l>alc papier. 
buitengewoon stevig, 

duurzaam en aanbevelingswaardig. 

\ w n \ v
B E V E  aui n ) 

Agenten voor Nederland: (50) 

L . & . . Wormerveer. 

 op vele tentoonstellingen, l a referent iën. r  dan 700.000 . gebruikt . 

e en beste  ( l ' / s

a.) 
Vuurvast g e ï m p r e g n e e r d. 

Gladde dokkin g zonder  dakbeschot. * g met roeflatten. 

Voor gebouwen van alle soort, vooral fabrieken, loodsen, enz. Bloneubeklee-
ding vau fabrieken 'ter  bescherming tegen zuren, tievelbekleedinir. Bedekking der 
onderkant van plant n daken (tegen lekken) enz. E wegens duurzaam-
heid. s en prijscouranten ter  beschikking. Waarschuwing voor  namaaksels. 

Uitvinder  en eenig fabrikant : N en WEENEN. 
 voor  en

FTRfl FNKPRQ T «35, . . , 
| T u n u . tnutno, N 5 »» Amsterdam. 

E N 
V A N 

J.
te Andernach a/d , 

leveren sedert 1851: (8) 

la AndernachscheTras 
en Trassteen , 

op strengste keur  verder: 

- of ; -
N beste en goedkoop, 

ste X voor  Tuinen, Terrassen, 
Tuinsalotis, Fonteinen, Graftomben, enz. 

 4
Spiege l- en , 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

W . 

, ,  en -

CJJ  A. S. 

Geslepen en andere N en 

. 

GEBOGEN S en . 

(67) . 

J A P A N L A K V E R F , 
beter  tegen de b u i t e n l u c h t bestand 

als vernis of olieverven. 

 &  Co., 
(57) . 

All e soorten van 

Z A G E N 
en 

N 
vervaardigt als 

Special i te it 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

Gevestigd in 1822. (55) 

 Vraag de geïllustreerde Pryscourant 

welke wy' U gratis en franco toezenden. 

file:///wn/v
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VERFWAREN , 
, Vernissen. 

9

voor - en , 

, , 

en alle aanverwante artikelen. 

 Co., 
T 132, (5) 

A > 1 . 

e T P. U 
U Fzn., zal op g r*, 

O c t o b er 1 * 0 3 , des morgens 
ten 11.30 uur  precies, in het „ Z u i d -

h "  te 's-Gra-
venhage, namens zijn principaal, n 
Commissarissen van de Spaarbank van 
de j  «TOT NUT VAN 'T -

, afdeeling 's-Gravenhage, in 
het openbaar aanbesteden: 

Aanwijzin g op het terrein zal plaats 
hebben op  BAG 29
1893, des morgens ten  uur  precies. 

e biljetten moeten op den dag der 
aanbesteding, des 's morgens tusschen 
10 en 10.30 uur, worden gedeponeerd 
in een daarvoor, in genoemd koffiehuis 
geplaatste bus. 

n worden gegeven door 
P. U U Fzn., , 
ten znnen kantore Prinsengracht 74, des 
's morgens van 10 tot 12 uur. Bestek 
en 2 teekeningen zijn vanaf
21 September 1893 te verkrijgen bn den 
Boekhandelaar  J . , T 
7, te 's-Grarenhage, tegen betaling van 
f 3.— per  stel. 

U  TSCH
Firma. G r . , Utrecht. 

beter 

E 'S 

is beter  dekkend, fijner , witter en 
kleur  houdend dan eenig ander; 

is bekroond door  den Nederl. Schildersbond, 
Tentoonstelling van e Schilderkunst, 
Arnhem 1881; attesten van ervaren schilders 
uit alle oorden van ons land en daarbuiten, wor-
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van , Gemeente-
Architecten en andere Autoriteite n in hnnne 
bestekken voorgeschreven; 

wordt, tot waarborg van echtheid, zuiverheid 
en goed gewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa-
brieksmerk, welke allen wettig zyn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur  geleverd, des-
verlangd met certificaat van oorsprong. 

n leze de waardeerende artikels over  dit t in het „N . v. d. " 
dd. 31 Jan. 1887; in de - en . 1 i 1887; in de 

'  dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de„  Schilder"  dd. 1 i 1889 ; in de 
„Opmerker "  dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in de „Ambachtsman"  dd. 8 
Febr. 1890, en in het „Bouwkund i g Weekblad"  dd. 5 . 1891. (27> 

 bij  en

S T O O M C L A S S L U P E R U 
en  voor  het oriiamenteeren van 

V EÜ>T STE  -

SPIEGELGLAS. 
( 6 1 ) 

N -

- en 

in wit en zwart . 

E 
Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt. 

F 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (21) 

S BOU WW F 
met G lang 50 . 

Stóombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

 W 

V N : < s s. 

N EN N , 
met certificaat van s 

en Bureau Veritas. 

D E L I N T & , ROTTERDAM. 
 39

n van - en . 
(59) Vraag dessins enz. 

JA N HAMER & Co., 
t 583 b(j  de Otrechtsche straat, 

. 

it o i  - P A T E N T 

en
n met het meeste succes geplaatst. 

Iedere ventilator is van het be-

kende handelsmerk en onze firma-

naam voorzien, zoodat geen fabri-

kaat zonder deze merken uit onze 

handen komt. (63) 

, 
H . 

A d v e r t e n t l ë n ia dit blad kosten ran i—5 regelt 
40 cents, iedere regel meer 10 cent». Groote lettert naar 

plaatsruimte. l plaatting wordt ilechta tweemaal 

berekend. 

Uitgevers i 

. 

All e adverlentlt' n in A opgenomen 
worden g r a t i a geplaatst in E , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, cn». 

J . A . V A N , . 
A.etA.(* ) E E . 

e Amsterdainsche r van l verzond op 

30 Aug. 1.1. een schrijven aan den r  van Waterstaat, 

l en Nijverheid, met verzoek om inlichtingen betref-

fende den sluisbouw te , in het bijzonder  omtrent 

de beweerde gebreken in de fundeering. Naar  aanleidiug 

daarvan ontving het bestuur  van de r als antwoord 

een rapport van den r met de uitvoering belast, 

waarmede de r zich vereenigt. 

 bedoelde stuk, dat in de jongste vergadering van 

de r  werd voorgelezen, luidt als volgt: 

„Welk e verschijnselen b|j  den sluisbouw te n 

de r  van l en Fabrieken in haren brief 

van 30 Aug. aan den minister  van W. . en N. be-

doelt is niet met zekerheid af te leiden." 

k meen echter te kunnen veronderstellen, dat de 

vraag haren oorsprong vindt in eenige onlangs versche-

nen dagbladartikelen, bijzonder  dat in  Amsterdammer 

van 27/28 Aug. 1.1., waarin sprake is van de wellen, 

van scheuren in de muren, van onderloopsheid van de 

sluis en van de hoedanigheid van de beton en waarin 

der r de raad wordt gegeven zich tot den minister 

te wenden. Zonder in uitvoerige technische bijzonderheden 

te treden, die door de r wel niet verlangd zullen 

worden, ware op den brief het volgende te antwoorden." 

e wellen in de sluishoofden zijn in ijzeren buizen 

opgevangen en de slechte beton daaromheen door  goede 

vervangen. Zij  zijn alzoo voor  den verderen voortgang 

der  werken onschadelijk gemaakt. Verdere maatregelen 

kunnen eerst genomen worden, wanneer  het water  in de 

sluis is toegelaten." 

e byna onzichtbare scheurtjes in den zuidelijken 

schutkolkmuur  zijn van geen beteekenis en sedert hunne 

ontdekking, eenige maanden geleden, niet veranderd, in 

(*) t opschrift A . et A. beteelcent, dat de stukkeu afkomstig 

zijn van de redactie van Architectura et Amicitia. e redacteur  van 

n Ambachtsman"  (Technisch gedeelte va» Architectura), J. A. VAN 

a S is gewoon zijne stuk keu te onderteekenen met v. . . 

Bü het hoofdartikel e nieuwe zeesluizen te , in bet 

No. van 86 Aug. j.1., werd bet opschrift A. et A. door  den zetter 

«ergeten over te nemen. 

de andere muren is niet de minste zetting merkbaar.-' 

t in zulke buitengewoon lange en hooge muren 

zeer  afwisselend van dwarsprofiel en bovendien doorbroken 

door  een hoofdriool over de volle lengte en verscheidene 

zijriolen , zich geen andere verschijnselen van zetting 

voordoen dan de bovengenoemde is een bewijs van de 

bruikbaarhei d der  fundeering, wat het draagvermogen 

betreft. Verschijnselen, die op onderloopsheid der  sluis 

wijzen, hebben zich niet voorgedaan. e betou der  fan-

deering is, voor  zoover de versteening en de hardheid 

van het materiaal betreft, tegengevallen; een verschijnsel, 

dat zich by onder  water  gestorte beton in een door 

wellen ongunstigen bodem meer heeft voorgedaan." 

„Top h vormt die beton een vast aaneengesloten, door 

dichte damrijen omkuipte massa van 2.50 . dikte, die 

uit het oogpunt van draagvermogen en waterkeerend 

vermogen als voldoende te beschouwen is; het eerste 

blijk t uit hetgeen boven over de muren is medegedeeld, 

het tweede uit de tot onderzoek en verbetering gehakte 

sleuven, waarin niettegenstaande den ongunstigen toestand 

waarin de fundeering thans verkeert, namelijk in den 

drogen en b\j  werking der  wellen geen noemenswaardig 

opkomen van water, hoogstens een geringe filtreering  is 

waar te nemen." 

„O p die plaatsen, waar  een goede verharde bovenlaag 

niet of niet voldoende aanwezig is, wordt de beton uitge-

hakt en door  portland cement beton in den droge ver-

vangen." 

„Wanneer dit werk en de gemetselde vloer  voltooid 

zijn, zal de sluisvloer  bestaande uit een laag metselwerk 

van klinker s eu portland cement van 0.50 . dikte 

rusten op een harde betonlaag, mede van omstreeks 0.50 . 

en daaronder  zal zich bevinden een laag beton van ruim 

2 . dikte, waarvan de hoedanigheid zeker  niet is wat 

men daarvan verwacht had, maar die voor  het doel, 

waarvoor zy bestemd is, voldoende kan geacht worden." 

W . g. e ingenieur  van den Waterstaat 

A . A . . 

Aan den heer Hoofdingenieur van den 

 in Noord-Holland te Haarlem. 

e aandachtige lezer zal bemerken, dat, ondanks den — , 
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optimistischen toon, die uit dit rapport spreekt, zoowat 

alles, wat tot dusver  door  ons en anderen over  den minder 

gunstigen toestand van de sluisfundeering werd beweerd, 

door  den opsteller  beaamd wordt. 

Ten eerste vinden we het bestaan van wellen geconsta-

teerd: van boorgaten wordt niet meer  gerept. Ten tweede 

wordt de slechte qualiteit van het beton erkend; we lezen 

toch: „  beton der fundeering is, voor zoover de verstee-

ning en de hardheid betreft (dit „voor zoover"  is kostelijk! ) 

tegengevallen, een verschijnsel, dat zich bij onder water ge-

storte beton in een door wellen ongunstige bodem meer heeft 

voorgedaan. 

t gedeeltelijk afmalen van het water  tydens de storting, 

dat door  ons werd genoemd als de oorzaak van het mis-

lukken der  storting, wordt in liet rapport niet aangeroerd. 

e volgende zin, waarin over  de vast aaneengesloten, door 

dichte damrijen omkuipte massa beton van 2.50 . dikte 

gehandeld wordt, is dus, in verband met het voorgaande, 

niets dan eene tirade: beton dat niet hard en niet versteend 

is, is geen beton en de geringe filtreering verandert dadeljjk 

in een sterk opborrelen over  een groot deel van den beton-

vloer, zoodra men den toevoer  van water  uit de wellen 

tracht te keeren. 

Verder  vinden wjj  geboekstaafd, dat op die plaatsen, 

waar  de goed verharde bovenlaag niet of niet voldoende 

aanwezig is, het beton wordt uitgehakt en door  port-

landcementbeton vervangen. Wellicht komen we vroeg of 

laat nog wel eens te weten op hoeveel plaatsen deze repa-

rati e is geschied, en hoeveel portland beton wel met 

dit werkje, dat wjj  blijven betitelen als lapwerk, gemoeid 

is geweest. Terloops wordt melding gemaakt van het uit-

brengen der  ijzeren buizen in de wellen, waarmede eene 

Fransche firm a geruimen tyd bezig was. t rapport zou 

aan zaakrijkheid gewonnen hebben, wanneer  daarbij  eens 

was vermeld, hoedanig de toestand van de diepere lagen 

van het beton by die gelegenheid bevonden werd. t 

dagblad de Amsterdammer sprak in zyn artikel e Noord-

zee voor  Arasterdam"  van 27/28 Aug. j.1. van „pui n en 

zand zonder  eenig verband. Wel werd een sliblaagje boven 

op, daarna een meter  puin en zand, vervolgens weer  een 

sliblaag, daaronder  weer  puin en zand en eindelijk eene 

nieuwe sliblaag gevonden." 

n het artikel „betonslib"  in de Ambachtsman van 20 

Febr. 1892 is reeds betoogd, dat, waar  tydens de stor-

ting van het beton 12 °/o s l i b ontstaat (f), het kalkgehalte 

van den mortel, oorspronkelijk de helft bedragende van 

de som van tras en zand (6 kalk, 7 tras, 5 zand) door 

de uitspoeling tot „  wordt verminderd (1.05 kalk, 3.105 

tras, 2.90 zand). Aan het slot van dit artikel wordt de 

tegenwoordige staat van zaken maar  al te juist voorspeld: 

„O m dicht werk te krygen, moet de kalk in genoegzame 

hoeveelheid voorhanden zyn om de ruimten tusschen de 

traskorrel s te kunnen opvullen; dit is in zulk een mortel 

reeds niet meer  het geval. Als men nu bovendien iu 

aanmerking neemt, dat waar  12 ° / 0 slib ontstaat, dat wat 

(f) e . U sprak later  in een bericht in „de
van 16% süb. 

geen slib is ook niet meer  gelijkmatig vermengd kan ge-

bleven zyn, maar  in lagen of nesten gescheiden moet liggen, 

dan zal men my, geloof ik, toegeven, dat vrees voor  mis-

lukkin g van het werk niet geheel zonder  grond is." 

t is mogelyk — en wy willen het gaarne hopen — 

dat de bovenbouw zich goed hondt; doch die mogelijkheid 

had ook bestaan, wanneer  inen de 25000 8 . beton niet 

gestort had, en men zich voor  het opbrengen van den 

gemetselden vloer, eenvoudig op de vastheid van den bodem 

had verlaten. t gestorte beton is, op de enkele plaatsen 

waar  het is kunnen geconstateerd worden, absoluut onvol-

doende, ja slecht en, al zou het bljjken , dat op andere 

plaatsen de toestand beter  was, dan is daarmede natuurlij k 

de betrouwbaarheid van den vloer  in zyn geheel nog lang 

niet bewezen. e autoriteiten zyn echter  gerust; men bljjk t 

de zaak niet al te zwaar  op te nemen. t is ons wel. Wy zyn 

van meening, dat de tonnen gouds, die voor  deze bestorting 

zyn uitgegeven, niet veel meer  dan weggeworpen geld kun-

nen heeten. 

O V E T N V A N 

S T A A  G  E T S T U  E N, 

door  J. . . 

Gereedgemaakte stukken gietstaal worden door  het ver-

(af?) schrikken (') aan de oppervlakte harder  dau in de kern. 

 langzamer afkoelende inwendige deel bezit, ten opzichte 

van de koolstof, enz. eene andere samenstelling, dan het 

buitenvlak. t koolstofgehalte is aan de oppervlakte het 

grootst, in het midden het kleinst. t verschil brengt een 

onderscheid in den graad van hardheid teweeg; hierby komt. nog 

dat de aard van de koolstot eene grootere samentrekking aau 

het buitenvlak veroorzaakt dan in het midden. e span-

ningen, die daardoor  ontstaan, kunnen door  later  uitgloeieu 

meer  en meer  worden opgeheven. t feit maakt men zich, 

waar  de omstandigheden het toelaten, ten nutte; men stelt 

het staal vooraf harder  samen om het, koolstofryker  zijnde, 

by eene lagere temperatuur  te kunnen smelten. r 

later  uitgloeieu worden de gegoten voorwerpen zachter  en 

verliezen tevens ook alle spanningen, welke door  ongelijke 

stofverdeeling (verschil in dikte) en door  het verschrikken 

by het gieten ontstaan zyn. 

s in 1841 wees prof. X er  op, dat een giet-

stuk in het midden minder  koolstof bezit dan aan den buiten-

omtrek; dit buitenvlak bevat meer  carbide, d. i. koolstof van 

eene eigenaardige samenstelling, terwij l in de kern, waar  de 

hooge temperatuur  langer  bly'f t voortduren, eene afscheiding 

der koolstof als grafiet begunstigd wordt. 

Volgens de nieuwe theoriën wordt in het vloeibare staal 

en yzer  de koolstof deels als hardingskool ondersteld. r 

t 1) t e abtchiecken mag m. i . niet veitaald worden 

door  afschrikken. 

e r deett een bazaltberg ab, d. w. z. hij  ontbloot bet 

gesteente door  de aarde, waaronder bet bedolven ligt , weg te graven. 

Wi j dekken een dak af met pannen, d. w. z. wij  leggen de pannen 

er op. Zoo zouden meer  voorbeelden aan te halen zijn van gelijken 

klank bjj  verschillende beteekenis. . 

30 September  1893. . 307 

plotselinge afkoeling treedt zy min of meer  ook in het vaste, 

afgekoelde gietwerk op. n het inwendige vormt zjj  door 

de langzamere afkoeling meer  temperkool. 

Voor het nitgloeien der  staatstukken zyn verschillende 

ovenconstrnctiën in gebruik. Veelal zyn het eene soort vlam-

ovens, waarby de vlam door  de gloeirnimte trekt , of eene 

soort retortovens, waarby de te gloeien stukken door  de 

vlam worden omspeeld. Gemakkelijke toegankelijkheid en 

regeling van de hitte zyn de eerste voorwaarden voor 

deze ovens. 

A l naar  de grootte worden zjj  een, twee of drie dagen 

tot de heldere roodgloeihitte in den oven verwarmd, terwy'1 

men hen bjjn a evenlang daarin laat afkoelen. 

Ook voor  kleinere stukken, stempels, matrijzen, en andere 

gereedschappen, biedt het nitgloeien werkelijk e voordeelen 

aan, omdat goed uitgegloeid materiaal, dat daardoor  veel 

zachter  is geworden, gemakkelijker  te bewerken is, dan 

ongegloeid. n wordt het materiaal beter, het 

wordt vaster, taaier, meer  veerkrachtig en trekken of 

vervormen van de voorwerpen, zelfs na het harden, komt 

zelden of niet over. m is het te meer  te verwonderen, 

dat aan dezen gewichtigen factor  bjj  de vervaardiging van 

staalwaren, niet overal die opmerkzaamheid wordt verleend, 

welke hem feitelijk toekomt. 

e hoofdvoorwaarde voor  een goed 'nitgloeien bestaat 

daarin, dat een tot de donkerroode gloeihitte verwarmd 

voorwerp, onder  absolute vermyding van luchtstroomen, zoo 

langzaam mogelyk afkoelt. 

Wel weet ieder  fabrikant , dat hy dit uitgloeien niet mag 

nalaten, maar  de manier  en de wy'ze, waarop hy dit ver-

richt , is dikwerf zeer  twijfelachti g of gebrekkig. e soms 

uitgesproken meening, dat het bij  het uitgloeien hoofdzakelijk 

daarop aankomt, dat de bedoelde voorwerpen zeer  heet 

moeten worden, is niet alleen foutief, maar  voert dikwerf 

tot verbranden of, wat hetzelfde is, tot totaal onbruik-

baar  worden van het werkstuk. n worden de 

warme stukken op eene voor  luchttrekkin g beveiligde 

plaats gelegd en met eene veel te dunne aachlaag slechts 

even bedekt. Treedt nu onvoorzien een luchtstroom toe, dan 

vervormen de afkoelende deelen zich, de buitenlagen worden 

hard en moeilyk bewerkbaar; het materiaal wordt koud-

breukig, in één woord de qualiteit wordt slechter  in plaats 

van beter. 

Tot de betere methoden behooren het uitgloeien in houts-

kool en by grootere hoeveelheden in ovens met hout ge-

stookt. By de eerste bewerking worden de voorwerpen in 

houtskool gezet, daarmee geheel en al omringd, door  het 

verbranden daarvan verwarmd, terwy'1 zy' dan in de asch 

moeten afkoelen. 

By de tweede behandeling plaatst men de voorwerpen in 

eeu oven, welke zoolang met beukenhout wordt gestookt, 

totdat zy' allen gelijkmatig roodwarm zyn, dan wordt de 

trekkin g afgesloten, om nu eene langzame afkoeling te doen 

optreden. 

Prof. O zegt omtrent het nitgloeien. 

„B q het temperen der  gietwaren, om de spanningen op 

te heffen, welke door  ongelyk snelle afkoeling van de 

verschillende deelen optraden, is het noodzakelijk, niet ver 

de temperatuur  W (donkergeelgloed) te overschrijden, omdat 

dan de neiging tot kristallisati e in stygende mate optreedt 

en voorts aanvankelyk van VV op V (donkerroodgloed) snel 

af te koelen, om nu de kristallisati e tegen de werken. a 

is deze neiging tot kristalliseeren wel niet meer  zoo te 

duchten, vooral als de afkoeling, tot vermyding van nieuwe 

spanningen nu langzaam voorwaarts schrydt" . 

Beide bovenbeschreven manieren voldoen vrijwe l aan de 

gestelde vorderingen, maar  bieden toch nog geene volledige 

zekerheid aan tegen eventuëele luchtstroomen en zijn daar-

enboven kostbaar. 

Een zekere, betrekkelijk eenvoudige en goedkoopere manier, 

vooral voor  kleine voorwerpen, is de volgende: 

n verwarmt de uit te gloeien voorwerpen in een 

zwavelvry vuur  tot de donkerrood-gloeihitte, legt ze dan 

in een yzeren kast met dikke, dubbele wanden, welke inet 

droog zand zyn opgevuld; dan sluit men de opening met 

een eveneens met zand gevuld dubbel deksel luchtdicht af, 

en laat ze daarin zoolang liggen, totdat de kast volkomen 

is afgekoeld. t droge zand, een slechte warmtegeleider 

zynde, hondt de hitte in de kast zeer  lang tegen, terwy'1 

op deze wyze de boven gezegde hooftvoorwaarden voor  een 

goed uitgloeien, namelijk langzaam afkoelen, onder  afsluiting 

van den luchtstroom, volkomen vervuld zyn. 

n het algemeen vertoont gietwerk een grofkristallyn -

weefsel, dat eene betrekkelijk geringere vastheid bezit. r 

het nitgloeien by genoemde hitte en langzame afkoeling 

worden de kristallen meer  fijnkorrelig,  waardoor  de sterkte 

toeneemt. 

 a. d.  Juli 1893. 

N . 
Amerikaaiiscl i Naaldhout. 

n het No. van 13 Aug. j.1. vraagt iemand uit Utrecht 

of de  Strobus het hout levert, dat in Europa het 

Amerikaansch grenen of  pine genoemd wordt. t 

was toen reeds myn voornemen daarover  iets in 't midden 

te brengen, maar  tot nog toe ontbrak my daartoe de tyd. 

 hout van den  Strobus of Wegmoulh-den in 

Amerik a White  genoemd, heeft een specifiek gewicht van 

3872, terwyl dat van den  het -pine, 

ongeveer  70 bedraagt. t spreekt van zelf dat dit 

nimmer dezelfde houtsoort zyn kan. 

o  Strobus komt in ons land voor  op bijna alle 

buitenplaatsen en aangelegde parken. y neemt alle grond-

soorten voor  lief, uitgezonderd het stuifzand der  Veluwe en 

zwaren kleigrond; hy' groeit ook in schralen grond zeer 

snel en men treft er  op vele plaatsen oude zware exempla-

ren van aan. t hout wordt door  de boereu veracht, omdat 

zyn specifiek gewicht voor  naaldhout zeer  gering en het 

hout zeer  broos is. 

Eene eigenschap, die slechts aan weinigen bekend schy'nt 

te zyn, maar  waardoor  het hout juist eene groote waarde 

heeft, is dat het niet krimp t en niet trekt . Versch gezaagde 

planken kan men buiten in de zon leggen, en deze zullen 
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hoegenaamd niet scheuren of krom trekken. Voor  zoover 

my bekend, is dit de eenige inlandsche houtsoort, die deze 

goede eigenschappen bezit. 

Voor eenige jaren heb ik er  buitendeuren van zien ma-

ken, die door de timmerlieden met verachting werden 

beschouwd; omdat het gemeen, grof, inlaudsch hout was, 

zooals ze zeiden. 

Thans zyn die deuren dikwijl s aan zon en regen bloot-

gesteld en ondanks dezen heeten zomer, is er  geen naadje 

losgetrokken en kan men er  geen scheurtje in ontdekken. 

Geen Slavonisch- of h eikenhout zou zulk eene proef 

kunnen doorstaan. 

t het in ons land over 't algemeen erg noestig is, 

komt, omdat er  geen aaneengesloten bosschen van bestaan; 

alleenstaande naaldboomen zyn gewoonlyk tot op den grond 

toe met takken begroeid, terwyl in dichte bosschen 

de onderste takken reeds vroeg afsterven en de boomen 

snel in de hoogte groeien, om eerst na verloop van vele 

jaren in dikte toe te nemen, zonder  weer  nieuwe takken te 

vormen. Aldus krijg t men glad timmerhout. 

t Weymouth grenenhout is uitnemend geschikt voor 

doeleinden, waar  minder de sterkte dan wel het krimpvr y 

zyn op den voorgrond staat, zooals by ramen deuren, lam-

briseeringen, enz. 

t hout van den  pine is beter  geschikt voor 

dragende balken, kaphout en over 't geheel waar  sterkte 

op den voorgrond staat. 

e ondervinding, die men in de laatste jaren van

pine heeft opgedaan, is, dat het voor  deur- en raamhont 

niet best geschikt is, omdat het te veel krimpt . Neem het 

droogste Ainerik . grenenhout, dat er  te krygen is, en wan-

neer ge er  eene deur of een raam van maakt, zal die gaan 

krimpen reeds een uur, nadat de zon er  op geschenen heeft, 

Geploegde planken zullen uit de groeven vandaan krimpen, 

ook al zyn ze te voren droog geweest. t grofste 

vurenhout krimp t niet meer  dan het beste Amerik . grenen. 

n heeft het ook in den scheepsbouw gebezigd, maar 

ook daarvoor is het niet geschikt, want de huid van zulk 

een schip wordt onder de waterlyn in zeer  korten tyd 

stuk gevaren; door  den invloed van het water  schijnt het 

hout week te worden; met iedere aanvaring tegen palen 

of schoeiingen wordt de scheepshuid gekneusd, zoodat eene 

eiken huid ongeveer  viermaal zoolang stand houdt als eene 

van Amerik . grenen. 

Over de naam  pine schijnen de geleerden het niet 

eens te zyn; zekere . .  te , die voor 

eenige jaren op kosten der e regeering naar  Noord-

Amerik a geweest is, om studiën over de houtcultuur te 

maken, beweert dat het  pine afstamt van den

Austral is, en in Amerika geen  pine maar  Yeüow pine 

(f) genoemd wordt (specifiek gewicht 70). n 

beweert een ander , , dat het 

wel degelyk de  (specifiek gewicht 51) of 

 pine is, die naar de Europeesche havens verzonden 

wordt. k onderstel, dat het ermede gaat als in -

land met den  sylvestris, die in het zuiden  en 

in het Noorden  genoemd wordt. 

Tot nog toe heb ik geen boomkweeker  ontmoet, die mij 

de zaak kon uitleggen en het zou de moeite waard zyn 

eens te onderzoeken of iemand in ons land naaldboomen 

heeft, die de namen  of  Australis dragen. 

e  Strobus heeft lange lichtgroene naalden; by 

jonge boomen is de stam glad en donkergroen, bij  oudere 

exemplaren wordt de stam ruwer  en eenigszins wit gekleurd. (*) 

' groeit zeer  welig en by niet te drogen ondergrond 

zaait hy zichzelf jaarlyksch tal van jonge boompjes. 

B. S. te . 

(f ) t is bepaald onjuist. k heb eene verzameling houtmonsters, 

direct vnn een houthandelaar te Grand s in n ont-

vangen. n is het Yellow pine ook vertegenwoordigd, maar  dit 

gelijk t niets op ons Amerikaansch grenen (Pitch pine); slaat men 

er een deuk in , dan wordt die dadelijk hoog geel. 

Ook Withe pine is er  bij . t monster  klopt precies met eene 

plank, die schrijver  van bovenstaand stuk zoo goed was mij  te zenden, 

afkomstig van eeu boom te n op zandgrond gegroeid. 

n bedoelde collectie komt geen  pine voor; dit komt 

waarschijnlij k jaardoor , dat dit hout in n niet wordt aan-

getroffen. Naar de heer B. 8. mij  indertij d zelf mededeelde, groeit 

di t veel zuidelijker , in o o.a. 

k heb o.a. ook nog Norway pine, dat precies np ons gewone 

grimes gelijk t en Hemlock, dat met dennen overeenkomt. v. i>. . 

(*) e beschrijving klopt volkomen met beschrijving en plaat 

van Prof. G .  en Prof. . C.  iu hun werk e 

Biium e nnd Straucber des Waldes"  (Weenen en Olmiit z bij . 

, waarvan de eerste afdeeliug e Nadclholzer"  onlangs 

is verschenen; ook de groene tak met naalden en vruchten, die 

de heer B. S. mij  zond, beantwoordt volkomen aau de plaat in 

di t werk. v. o. . 

N EN . 

P. A. S. te ' s -Gr a v enhage. Zou men in het groot 

voor de kleuring van mortels, alsook van kunsl-fcement-jsteenen 

niet gebruik kunnen maken van fijn  gemalen baksteenpoeder? 

Of bestaan daar uws inziens geldige bezwaren tegen ? 

e ondervinding heeft reeds van oudsher  geleerd, dat 

baksteenpoeder een onschadelijk en zelfs nuttig kleurmid-

del voor  mortels is, nutti g omdat het eenigerraate als hy-

draulische toeslag (tras) dienst doet. n ë werd het 

vroeger als zoodanig veel gebruikt onder de benamingen 

van „brikkenmeel "  eu „roo d cement."  „cement van 

Cazius", dat in het laatst der  vorige en in den aanvang 

dezer  eeuw veel in plaats van tras werd gebezigd, was 

niets anders dan gebrande en gemalen klei uit het Y. t 

daaruit gemaakte werk onderscheidt zich door de roode 

metselspecie en bly'kt , als men het af moet breken, gewoon-

lyk goed vast in elkaar te zitten. n Friesland heb ik dit 

herhaaldelijk waargenomen. Toch is het hydraulische verino-

mogen van baksteenpoeder  niet groot in vergelijking met 

dat van tras. n vergelyke niyn opstel „Baksteenpoeder 

als cement"  in jaarg. V  No. 29 van de Ambachtsman. 

Er bestaat, voor  zoover my bekend is, geene enkele reden 

waarom baksteenpoeder  niet even goed als kleurmiddel in 

cementsteen, als in mortel zou dienst kunnen doen. 

v. . . 
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. 
Janbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen, 

G . 

. 10 uur . e architect C . . . , in het St. 

Vincentiusgebouw i / J Zoetestraat: het bouwen van een schoolge-

bouw toet acht lokalen, overdekte speelplaats, refter en verdere 

bijgebouwen. 

. 12 uur . t gemeentebestuur: het weder  opbouwen 

der openbare lagere school met onderwijzerswoning aldaar. 

G 4 . 

A m s t e r d a m. 12 uur . e . , 

ten haren kantore Spuistraat 84: de gron iwerkeu en het leggen 

der sporen voor de lij u Zunderdorp—Purmerend. 

E x l o e r m o ud (Ur. ) 12 uur . t bestuur van het waterschap 

Exlo, iu het waterschapshuis: 1. bet leggen van een draaibru g 

over de Noorder ; 2. het bouwen vau brugwaebterswo-

ning, aanw. op den dag der  aanbesteding, 's morg. 10 uur . 

. 10 uur . e genie, op het bureau van den hoofdop-

zichters van 1'ortificatieu , achter de Nieuwe r no. 37: het 

bouwen vun eeu militair e slachterij  aldaar, begr. f 7300, onder 

het beheer der  genie te Zwolle. Bi l j . inz. uiterlij k 3 Oct., nam. 

3 uur . 

G 5 . 

Bussuui (N. ) e heer J . P. Theunissen: het bouwen van 

een landshuis aan de Comcuiuslaau te liussum, nabij  het station 

Naardsn—Bussuin, Aanw. 3 Oct., nam. 2.30 uur . 

G » . 

' s - t i ravenhage. 11.30 uur . t ministeri e van waterstaat,'handel 

en nijverheid , aan het gebouw van het prov. bestuur: het driejari g 

onderhoud van de dijk - eu oeverwerken bij  tlellevoetsluis eu de 

e hoofden, behooreode tut de zeewerken in de prov. Zu id -

bollaud, begr. f 2750 per  jaar . 

U 10 . 

U t r e c h t . 2 uur . e maatschappij  tot exploitatie van staatsspoor-

wegen, ann het centraalbureau bij  de e , bestek no. 

635 : het inrichten van het voormalige stalious-kotfiehuis tot dubbele 

opzichterswouing nabij  het station Gelder  jialseu. Begr. f 2600. 

G 17 . 

U t r e c h t . 2 uur . e maatschappij  tot exploitatie van stadsspoor-

wegen, aan het centraalbureau bij  de e , bestek no. 

637: het makeu van eeu gebouwtje voor  privaten en waterplaatsen 

en het inrichte n van het bureau voor  den stationchef en de posterijeu 

p bet station Gouda, begr. f 2600. 

G 20 . 

. 11 uur . t ministeri e van waterstaat, handel en 

nijverheid , aan het gebouw van het prov. bestuur: hel maken 

van eeuc ijzeren afrastering om het terrein voor  berging vau 

sluisdeuren op het eiland, voormalig ravelij n  der  vesting 

Neuzen en het herstellen van aldaar  opgeborgen houten res-rve 

sluisdeuren, beboorende tot de werken van bet kanaal van T e r -

neuzen, begr. f 5950. 

G 80 , 

's-blraveuhuge. 11.3U uur . t ministeri e van waterstaat, handel 

en nijverheid , a „ n het gebouw van het prov. bestuur: het driejari g 

onderhoud van de - en oeverwerken op het eiland Tien 

Genieten, nehoorende to! de zeewerken iu de prov. Zuid-holland . 

Begr. f 3120 per  jaar . 

P VAN . 
A m s t e r d a m. t bouwen van een verkooplokaal en aanhooren 

in de Nes no. 57. e . J . s aldaar  voor f 23,976. 

Beun i i ige i i . l iet bouwen eener  school aldaar. e J . . 

l te Nijmegen voor f t>975. 

's -Wravcnl iagu . l iet rioleeren van een gedeelte van den Bad-

huisweg. e . i aldaar  voor f 2053. 

s -Ur i i vcu l iuge. t herstellen en verbeteren van rijkstelegraaf -

lijne n in de prov inc iën Gelderland eu Utrecht. e . J . 

Bartelings te Amsterdam voor  951. 

' s -Uruveuhuge. t maken vau een ketelhuis met machine-

lokaal eu macbinistwouing voor  de afdeeliug schei, eu werktuigkund e 

en mineralogie aau de polytechnische school ie . e 

N . g te t voor f 7593. 

. t bouwen van eeu nieuw woonhuis aidaar. e 

. A . v. n te Zevenbergen voor f 4999. 

. t leveren en plaatsen van stootpnlen, in 2 perc. 

e voor  paleu en gording Spanjaardsbrug,  van der p 

te u voor f 470, voor  palen zeiten op div. plaatsen, dezelfde 

voor '  445. 

. t doen van voorzieningen bij  de . 

e 1. van dei p aldaar  voor f 894. 

, t bouweu van een uitwateringssluis tc Zutphen. 

e A . J . Uiterwij k te Zutphen voor f 16.850, t verplaatsen 

vau 5000 3 zand te Zutphen. e dezelfde voor f 1000, 

t bouweu van een sluw te . e . Braud . 

le Gieseudain voor f 11.707, en voor  massa Gebr. Aberson te 

steeuwijk voor f 32 200. 

. t maken van gebouwen en ve>dere inrichtinge n 

ten behoeve van het station vau de stoomtram . 

e J. s aldaar  voor f 5442. 

. e vernieuwing van de vaste bru g bij  Waiiserburcu 

or.dcr . e 1*. a aldaar  voor f 1923, gegund. 

. t houwen van een electrisch centraalstation op 

het terrei n der  gemeente-gasfabriek aau den Oostzeedijk. laagste 

A . de Neef aldaar  voor f 42.S79. 

. Oe herbouw van het ca fé Nooit Gedacht. e 

.1. van k te Naardeu voor f 1710, gegund. 

A D V E R T E N T I E N . 

. 

S BOU W W F 
met G lang 50 . 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

Zware en lichte Smeêwerken. 
, 

N EN N , 
'net certificaat van y s 

en Bureau Veritas. 

A . L I P J E S , 
T 131, , 

Venster- en Spiegelglas, 
N , 

 steeds . | 
GLASASSURANTIE . 

rol 1 X 1 0 r . . f 6.-
„  0.75 X 10 r . . f 4 . -

Schrijf- en Teekeubehoeften, (56) 

t 27, n . 

W. J. , 
Nieuw .ni l i j k l te , 

fabriceert  geykte , twee 
en vyf , Stalen -

, , S 
koperen en stalen , -

, , -
, enz. (65) 

N VAN , 
Teekenbehoeftenen Optische lnstramenten, 

, , ENZ . 

Chemisc h bereid e 

V E  F . 
e F is wheel gereed 

voor  het k en bezinkt of verhard 
nooit. Zy is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t t es ten gaarne 
verkrygbaar. 

, 
(11) k z , 
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Oarbolineum 
*p „Neptun" 

beste merk , dringt diep in de poriën 
en geeft een schoone notenbrnin kleur, 
conserveert het hout buitengemeen, zeer 
aanbevelenswaardig. 

A . W. , 
Chemische F a b r i e k , 

 am n ) 

Agenten voor Nederland: (50) 

L & . . . 

Boekverkooping bij . P. E , 
t 122, . 

G 1) OCTOBE  en twee volgende dagen de uitmuntend» 

B O U W K U N D I G E B I B L I O T H E K E N . 
bijeenverzameld door  deu WelEd. r  B. E , Oud-Gemeente-Architect 
van Amsterdam, en nagelaten door  wijlen den WelEd. r  J. VAN , 

r  der  Gemeentewerken te Amsterdam. 
e Catalogus bevat de meest belangrijke werken over  Architectuur , -

geschiedenis, Schilderkunst, Technische Wetenschappen, Galerijwerken en geil-
iustreerde Prachtwerken. Geschiedenis. , enz. 

Eenige , E , N en E 
. 

e Catalogus is a 20 ets. te bekomen en wordt buiten Amsterdam, na 

ontvangst van 25 cents, verzonden. 

Gouden 

IE . 

E 

Bresiau 1869, 

e Portland-Cement-Fabriek 
T A V 

te A m ö n e b n r g bij  ad . 

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 

voor  de grootste vastheid en deugdelijkheid. 
. E 

Productie-vermogen der  Fabriek: 500.000 vaten per  jaar. y a n 

Verdienste 

hoogste 
onderschei-

ding- in den 
internatio-
nalen wed-

strijd , te 

Arnhem 1879. 
(32) 

N 
E 

Offenbach 

A A. 

Eerste prij s 
voor  uitmun-

tend 
fabrikaat 

J. N 
J 

T E 

, 
is er  geheel op ingericht om 
alle soorten van -

N met den in e t? sten 
spoed tot  zeer billijke prij-

zen te leveren. 

d aanbevolen 

voor  het drukken van 

met daarbij  behoorende 

. 

middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwainvorniiiigenz. 

Engelsche en Belgische . 

e aanvoer  ^"Z'Z" 

voor  enz.

i n v e r s c h i l l e n de dessins. 

VAN 

: t Bevan &  Sturge. 

I : f &  Söhne. 

, - EN
STEENEN. 

, T 
EN E 

B[ 0 U W N 
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- en 
. 

k van g tegen . 
 in 

, Bezaaid- en Beslagen t 
. S , 

) 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (21) 

S. , 
A  Tl

Spiege l- en , 

Cailiedraal-. . Geribd-. 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

W . 

, ,  en -

Geslepen en andere N en 

. 

N S en . 

- en P a t r i j s p o o r t y l a z e; 

(67) . 

. . 

, . 

V 

nitiiinntend fabrikaat,en billijk e priis. (29) 

g *  Co. — l i j ! bij , 
Fabrikanten van (43) 

g tegen bederf, 

 s  K , 
, 

levert pask laar  gekyan iseerd 
(rot - en zwamvr i j ) (13) 

, Schuttingen. 

, . 
, em. enx. 

systee m MONIER. 
Voorraad of spoedige vervaardiging 

van alle daarin voorkomende werken. 
Prijzen op aanvrage. (68) 

A .
 a\d

J A P A N L A K V E R F . 
beter  tegen de b u i t e n l u c h t bestand 

als - of olieverven. 

O N &  Co., 
(57) . 

e T P. U 

U Fzn., zal op g 3 
O c t o b e r *  1 des morgens 
ten 11.30 nur  precies, in het „ Z u i d -

h "  te 's Gra-
venhage, namens zyn principaal, n 
Commissarissen van de Spaarbank van 
de t schappij  „ T O T N U T V A N ' T -

, afdeeling 's-Gravenhage, in 
het openbaar aanbesteden: 

e biljetten moeten op den dag der 
aanbesteding, des 's morgens tusschen 
10 en 10.30 uur, worden gedeponeerd 
in een daarvoor, in genoemd koffiehuis 
geplaatste bus. 

n worden gegeven door 
P. U U Fzn, , 
ten zijnen kantore Prinsengracht 74, des 
's morgens van 10 tot 12 uur. Bestek 
en 2 teekeningen zijn vanaf
21 September 3 te verkrijgen bu' den 
Boekhandelaar  J . , T 
7, te 's-Gracenhage, tegen betaling van 

f 3.— per  stel. 

F A B R I E K , 

P U  E  E N . 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, , Scheggen, Trot -
toirtegelet, Smeltkroeseii, etc. 

n in den kortst mogelijken t{jd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (17) 
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VERFWAREN , 
, "Vernissen. 

voor - en , 

, , 

en alle aanverwante artikelen. 

G.  it Co., 
T 132, (5) 

A > 1 V A >ï-

All e soorten van 

ZAGEN 
en 

WERKTUIGE N 
vervaardigt als 

Special i teit 
slechts in de Jij  nat e qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

t e R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( R h e i n l . ) 
Gevestigd in 1822. (55) 

 Vraagde geïllustreerde Prijscourant 

welke wy° U gratis en franco toezenden. 

T 
„JOSSON Co." 

voor  Nederland en n 

A . E . B R A A T , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: ,  No. 118. 
„ , A. E. ,

Simonzstraat 74. (661 

DE LINT & Cl ROTTERDAM. 
 39

n van  en
(59) Vraag dessins enz. 

JA N HAMER & Co., 
 bjj  de utrechtsche straal, 

. 

en
s Patent, 

voor  het verwijderen van warme of slechte 
lucht, stof, stoom, gassen enz. (63) 

Voor droging en afkoeling in 
fabrieken van verschillenden aard. 

n tal van fabrieken eu voor  verschil, 
lende doeleinden hier  te lande n yebruik. 

Nederlandsche Verzinkfabriek , 
VA N N &  Co. -

N 

E 

Houten of IJzeren RAAMWERK , 

, , , , -

N voor tropische producten, E N voor  S teenoven» 
en , E N speciaal ter  vervanging van riet . 

n voor  steenovens, enz. in alle afmetingen en voor  alle doeleinden, opgesteld 
in  of ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enkele dagen. , ook gegolfde . 

N en N worden opgemaakt voor  elk gevraagd 
doel. E S ter  bezichtiging. 

 op aanvraag franco en gratis. (58) 
N G r E V t . 

 T  i l 
F. &  A. VA N . -

/  1.75 per 2 geheel gereed afgeleverd /'  2.70 per  NT 

"V EN S T E  -

s>5 
S T O O M C L A S S L I J P E R I J 

en  voor  het oriianieiiteeren va„

- V - en 

SPIEGELGLAS . 
sgZ^r  in Wit en zwart , 

E 
(6 1) 

Billijks t adres. 

Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt. 

O E E 

Caoutchouc en Guta Percha Fabriek 
T " 

 &  ZOON, - , 
v e r v a a r d i g t a l l e s o o r t en , N en N 
voor  Stoom-, Water- en andere , , - en , 

, , - en , , 
S en , N (in verschillende soorten) 

met naam en op maat, , om kinder- en ziekbedden rein te 
honden,  voor  deuren en ramen. 

t en f a b r i c e e r t G , enz. enz. Bekroond 
met Zilver » te Amsterdam 1883, en door  de  ter bevor-
dering van Nijverheid 1885. (38) 

ïi 

e g No. 40. g 7 Octobe 1893. 

A 
H . 

A d t e r t e u t i é u i a dit blad kosten van 1—6 regel. 

60 cents, iedere regel meer  10 centi. Groote lettert naar 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

berekend. 

Uitgevers i 

. 

All e a d v e r t e u t i ën ia A opgenomen 

worden g r a t i s geplaatst in E , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, eni. 

J . A . V A N , . 

E S E , 

ZOO S J N EN N . 

Er was een tyd, dat de Algemeene Voorschriften voor  de 

uitvoering en het onderhoud van werken onder  beheer  van 

het n Binnenlandsche Zaken (later  door  het -

partement van Waterstaat, l en Nijverheid overgenomen) 

ook in de particulier e practyk golden als het evangelie van den 

Nederlandschen bouwmeester. Op het geloof volgden tw\jfel en 

kritie k en deze leidden in velerlei opzicht tot verwerping. 

Vooral de technische bepalingen en meer  in het bijzonder 

die, welke op de materialen betrekking hebben, bleken op 

den duur  meer  en meer  onjuist en onbruikbaar  te zyn. t 

administratieve gedeelte was van den aanvang af goed in 

elkaar  gezet; de hand van den meester  (in de rechten) 

schemert daarin op elke bladzijde door. Wel gingen ook 

tegen dit gedeelte stemmen op en wenschte men in het 

algemeen den aannemer meer  als party, als mensch behandeld 

te zien, in plaats van hem geheel aan de vaderlijk e zorg en 

den willekeur  der  directie overgeleverd te houden, doch 

aan dezen wensch is grootendeels voldaan door  de herziening 

van de laatste jaren, waarvan het bekende afzonderlijke bandje 

van 5 September  1892, getiteld Administratieve Bepalingen 

het product is. Wat dit gedeelte betreft, is het dus met 

de A. V. in het reine. n wy dit ook van de 

Technische Bepalingen getuigen, die de dagteekening van 

12 September  1882 dragen! d daarmede is het 

zeer  treuri g gesteld. 

e oudste ter  inyuer  beschikking zynde druk der  A. V. 

is die van 1 t 1866; het is my niet bekend of er 

vroegere bestaan. t zou dwaasheid zyn den toenmaligen 

opstellers er  eene grief van te maken, dat zy geen heler 

werk geleverd hebben. n zou tot hnnne verontschuldiging 

kunnen aanvoeren, dat zg niet beter  wisten en konden 

weten. Toch mag het o. a. verbazingwekkend genoemd 

worden, dat daarin voor  beton in den droge zyn voorge-

schreven: 10 deelen gebluschte waterkalk, 6 zand, 3 tras, 12 

hetonstukken, 6 grind; en voor  beton onder  water, 6 wa-

terkalk , 5 zand, 7 tras, 17 betonstukken. 

t is dus in den droge meer  kalk dan zand en tras 

te zamen en onder  water  aan kalk de helft der  som van 

zand en tras. Eene verklarin g van dit voorschrift zal 

wel niet te vinden zijn. k geloof ook niet, dat het recept 

voor  beton in den droge gegeven ooit in uitvoering is 

gekomen, maar  dit neemt niet weg, dat het in alle volgende 

drukken der  A. V. is overgenomen. 

e volgende druk, van 22 i 1876, bevat op het punt 

van de keuring van tras veel uitvoeriger  bepalingen dan 

de vorige. l deze naar  den tegenwoordigen stand onzer 

kennis van dit materiaal te veroordeelen zyn, haal ik ze 

aau als een voorbeeld van ernstig streven naar  verbetering. 

By het opstellen van den nieuwen druk van 1882 was 

men zeer  weinig op de hoogte van zyn tyd. n l ü No-

vember  1878 waren in Pruisen van overheidswege de „Nor -

men"  voor  keuring van Portland cement uitgevaardigd; des-

niettemin behield men in onze A. V. dezelfde, nietszeggende 

bepalingen, betreffende dit materiaal van vroeger. e omtrent 

y'zer  en staal zyn van nog bedenkelijker  aard. 

n November  1890 werd eene commissie benoemd voor 

de herziening der  A. V. e uitslag harer  werkzaamheid 

werd maanden lang met belangstelling tegemoet gezien. En 

ziet: byna twee jaren later  verscheen er  een boekje dat . . . . 

volkomen gelykluidend is met het vorige. e dit heeft kun-

nen gebeuren — ik waag het zelfs niet daarnaar  te gissen. 

 feit is nog in geen onzer  technische bladen besproken 

geworden. t wy er  zelf zoo laat mede zyn, vindt zyne 

oorzaak enkel in gebrek aan plaatsruimte voor  de uitvoerige 

kritiek , die de hooge belangrijkheid van het onderwerp in 

de pen geeft. k stel my namelyk voor  in de eerstvolgende 

nummers een ontwerp te leveren van Algemeene Voorschrif-

ten voor  de keuring vau bouwstoffen, die meer  dau de Tweede 

Afdeeling der  tegenwoordige s A. V in overeenstemming zyn 

met den tegenwoordigen stand onzer  kennis. Om de verge-

lijkin g gemakkellyk te maken, zal ik bedoelde afdeeling in 

haar  geheel doen afdrukken met myn gewyzigd ontwerp 

en de toelichting daarvan ernaast. v. d. . 

(Wordt vervolgd.) 

. 

Naar aanleiding van de vraag betreffende i j ske lder s 

van X. te Y. en myn antwoord daarop iu ons No. van 

9 Sept. j.l . ontving- ik een drietal brieven, waarvoor  ik dejW-11-^-?, 

fa 
O 
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belangstellenden inzenders by dezen myn vriendelyken dank 

betuig. 

e eerste der  brieven, gedagteekend Zaandam 9 Sept. 

1893, luidt als volgt: 

„Naar aanleiding van de vraag van X . te Y. in uw 

No. van heden heb ik de eer  U hierby' te doen toekomen 

titel en recensie van een boekje over  den bouw van ijskel-

ders, enz. 

t den wensen, dat het den vrager  van nut kan zyn, 

blij f ik inmiddels 

, Uw

J. . E." 

By dit schryven was gevoegd een knipsel uit een h 

blad, waarvan ik titel en vertaling laat volgen: 

e Eiskeller, Eisenhansen, e und , 

Baumaterialien und der  Verwendung von Ammoniak bei 

"  bewerkt naar  den tegenwoordigen stand der 

moderne bouwtechniek door . , architect en 

leeraar  der  bouwkundige wetenschappen te n t 

98 houtsneden, e a. d. S. by G  1893. 

Prys 3.20 " 

e schryver  heeft in dit werk op alle nieuwigheden 

gelet, die by den bouw vau yshutten en ijskelders, alsmede 

bjj  de daaraan verwante constrnctiën in de laatste tiental-

len van jaren ingang hebben gevonden. r  is het 

werk een goed handboek voor  allen geworden, die bjj  den 

bouw van yskelders betrokken zyn. Een zeer  groot voordeel 

van het werk bestaat daarin, dat het een groot aantal uit-

gevoerde yskelders en yshutten vermeldt, die na een jaren 

lang bestaan in alle opzichten proefhoudend zyn gebleken. 

Tevens zyn in dit werkje niet alleen de koelhokken voor 

de huishouding, maar  ook voor  grootere inrichtingen, zooals 

slachterjjen, brouwerijen, slachthuizen enz. nader  beschreven. 

e uitgever  heeft geene kosten ontzien, niet enkel om op 

goed papier  een duidelyken druk te leveren, maar  ook door 

duidelyke houtsneetiguren tot het begrip van den tekst zoo-

veel mogelyk bjj  te dragen. Wy kunnen daarom het aan-

schaffen van dit werkje aan alle lozers van ons blad warm 

aanbevelen, te meer  daar  de prys ervan gering is." 

e tweede schrijver  zendt my ter  inzage een werkje 

getiteld e Eiskeller, Eishauser  und Eisschrilnke, ihre 

Construction und Bedentung"  door T , archi-

tect en leeraar  aan de . Baugewerkschule te Ootha, 

Weimar 1886 by B. F. . 

j  voegt daar  uit eigen ervaring o. a. het volgende aan toe: 

„Verleden jaar  kreeg ik opdracht tot den bouw van een 

ijskelder. k maakte dien gedeeltely'k in, gedeeltelijk boven 

den grond; wegens beperkte ruimt e moest ik veel hoogte 

maken. e vloer  is waterdicht en ailoopend naar  het mid-

den, van waar eene goot tot afvoer  van smeltwater  naar 

een kolk voert, waarop eene pomp is geplaatst. e kolk is 

door  een scherm in het water  en een dubbel deksel goed 

geïsoleerd. Smeltwater  kon dus weggepompt worden. e 

wanden zyn gemetseld met twee spouwen. e kelder  is 

afgedekt met trogwelven op jjzeren binten, waarover  40 

. dikte turfstrooisel en waaronder eene zinken zigzag-

zoldering volgens , ten doel hebbende het vocht 

uit de lucht, dat de smelting van het ys zou bevorderen, 

op het metaal te doen neerslaan; houten afvoergootjes en 

kokers voeren het neerslagwater  naar  den vloer. Over  den 

gemetselden vloer  ligt een houten vloer  met open naden 

e kap is beschoten en met Echter  pannen afgedekt. t 

buitenmuurwerk boven den grond is bepleisterd en licht-

geel gesausd." 

k meende, op deze wyze werkende, een goed resultaat 

te kunnen verwachten, maar  dat schijnt niet zoo; men 

klaagt, dat 't ys zoo spoedig wegsmelt. t is echter  een 

feit, dat men eerst, in 't voorjaar, niet gezorgd heeft het 

smeltwater  geregeld weg te houden, zoodat in i geconsta-

teerd werd, het ys wel in 60 . water  stond, wat toen 

eerst verwyderd werd" . 

„O p raad van een botermaker  wilde de directeur  der 

zuivelfabriek eeu ventilatiekoker  door  gewelf en dak naar 

buiten maken; ik heb dat sterk afgeraden en het is niet 

geschied, het kon alleen nadeel geven". 

k geloof als zeker  te mogen aannemen, dat het ys er 

niet goed ingebracht werd, 't was veel klein ijs en dun 

en 't werd er  zoo maar  ingeworpen". 

n de kapruimt e kan 't bar  warm zyn 's zomers, en venti-

leering in die ruimt e zou goed kunnen zyn, maar  verder 

weet ik geen goed middel nog tot verbetering aan te brengen. 

Eene dikke laag turfstrooisel kan ook nog, en dan bij  het 

inbrengen van het ijs stroo of planken langs den buitenmuur. 

e vloer  is gebleken absoluut waterdicht te zyn en op grond 

hiervan mag ik ook wel aannemen, dat de wand dicht is; 

de buitenmuur  is in den grond gemaakt van 1 / 2 steen met 

2 klamplagen in sterken trasmortel" . 

n beleefd verzoek is of U my uw oordel over  deze 

aangelegenheid zoudt willen geven". W. A. W. 

e derde brief is van den volgenden inhoud: 

n onze nabijheid is voor  een paar  jaren een yshuis 

gebouwd bjj  eene stoom-zuivelfabriek, groot 6 bjj  5 , hoog 

4 . e wanden bestaan uit eene houten beplanking zwaar 

3 . van buiten en een halve steensmuur  van binnen, inet 

eene tusschenruimte van 15 , die opgevuld is met slak-

ken wol. e vloer  is van steen en de zolder  met 30 . 

zaagmeel bestrooid. e kap gedekt met witte pannen en 

tusschen de spanten 10 . rietvulling .  geheel is wit 

geverfd. e zomer deed zich nu het geval voor, dat er  eene 

groote hoeveelheid ijs was gesmolten, zoodat er  geen vol-

doende voorraad was Zoudt U of een der  lezers my' ook 

kunnen zeggen, wat hiervan de oorzaak kan zyn en wat 

er  gedaan moet worden om voldoende zekerheid te hebben, 

dat dit niet meer  voorvalt?" 

„Welk e constructie wordt het beste geacht voor  een 

yshuis?"  W. te B. 

t niet voordurend watervry houden van den ijskelder, 

in den brief van den heer  W. A . W. bedoeld, is zonder 

twijfe l een verzuim geweest, dat zeer  heeft bygedragen om 

den voorraad ys snel te doen wegsmelten. e schrijver 
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houde my echter  ten goede, dat het in myn oog eene 

constructieve fout is den keldsr  zoo te bonwen, dat hy niet 

anders dan door  pompen droog te houden is. n hangt 

dunkt my zoodoende te veel af van de oplettendheid 

der ondergeschikten en daarvoor  is er  te groot ongerief 

mede gemoeid, daargelaten nog de geldelijke schade. 

t komt mij  voor, dat er  geen enkel voordeel in is 

gelegen zoo 'n ijskelder  ten deele in den grond te bonwen. 

s is de isolatie boven den grond geenszins moeiely'ker 

dan daarin en is vry'e afwatering, als de bodem niet zeer 

poreus is, alleen mogelyk als de vloer  hooger  lfgt dan het 

terrein daarom heen. 

Een ander  bezwaar tegen de uitgevoerde constructie is de 

onvoldoende dikte der  wandeii: 66 , namelijk een één steens 

buitenmuur met twee halve steens spouwmuren, waartusschen 

twee spouwen elk van 11 . wy'dte. Zonder  verdere om-

sluiting met slecht warmtegeleidend materiaal, schijnt mij 

znlk een wand geene afdoende bescherming tegen toetreding 

van warme lucht aan te bieden. n vergete niet, dat 

gewone metselsteen op zichzelf alles behalve luchtdicht is. 

e lezing van het werkje van G heeft mij  in 

geenen deele teruggebracht van mjjne in ons No. van 9 

September  uitgesproken meening; ik geloof dat men zich 

daaraan gerust kan houden en dat de heer  W. te B. er 

reeds het antwoord op zyne vraag in kan vinden. Eene 

dikt e van 15 . slakkenwol is zonder  twy'fel veel te 

gering; ik zou niet minder  dan 70 . nemen. Wenscbt 

hij  op andere punten nadere toelichting, dan zal ik die 

gaarne voor  zoover  in myn vermogen is, verstrekken. 

v. . . 

E  ET A . 

n smelt 21/ s . cacaoboter  in een jjzeren pot onder 

toevoeging van water, voegt er  180 gram kryt , 87 ' / 2 

gram aluin. 87 'j2 gram wy'nsteenroom en 87 ' / 2 gram 

loodwit bjj  en giet het product in vormen, waarin men het 

laat verstijven. Voor  het gebruik wordt de zeep met eenig 

water  aangeroerd en op het voorwerp gestreken, waarna 

dit met een drogen zeem- of anderen lap wordt opgepoetst. 

E E . : W  VOO
. 

n l'  Textile deelt de heer Ê het volgende 

mede omtrent een nieuw loonstelsel, dat een Amerikaan, 

J . A. Y te Sherbrooke P. Q. in den laatsten tjj d heeft 

uitgedacht en in Amerika een zeer  gunstig onthaal heef) 

gevonden. 

e heer Y heeft niets op met de bestaande toonstel-

sels. t in daggeld werken biedt den handwerksman geene 

de m i n s t e opwekking aan, doordien het hem onder  alle omstan-

digheden dezelfde laat. t gevolg daarvan is, dat hy zich in 

geenen deele inspant en dat het werk door  den werkbaas 

of fabrikant te duur  wordt betaald. 

Bjj  het tweede stelsel, het stukwerk, kan de werkman 

zyne verdiensten vermeerderen en zal hy zich aangespoord 

gevoelen om het maximum der  hoeveelheid te bereiken. n 

den aanvang biedt dat stelsel onloochenbare voordeelen aan, 

maar  de overproductie van den arbeider  zal, naar  de erva-

rin g heeft bewezen, spoedig eene daling in den prys veroor-

zaken en het loon tot op zyne oorsponkelijke hoogte terug-

brengen. 

Eindelyk kan Y zich uok in het geheel niet vereeni-

gen met het. stelsel van aandeel in de winst, dat door  de 

vrienden van den arbeider  met grooten bijval begroet is. 

n de eerste plaats doet hy de onrechtvaardigheid uitkomen 

van het inruimen van geljjke rechten aan den luiaard als 

aan den vlijtigen werkman, terwjj l het onmogelijk is ieder 

naargelang van zyne werkelijk e medewerking te doen deel 

hebben. Ook onaangenaamheden van anderen aard gaan er 

mede gepaard. n den aanvang zal de handwerksman de toe-

lagen dankbaar  aanvaarden; in vervolg van ty'd raakt hjj 

eraan gewoon, gaat zich verbeelden, dat hy er  recht op 

heeft en, wantrouwig als hy is, meent hy door  den patroon 

benadeeld en bedrogen te worden. Zelfs het inzage nemen 

van de boeken door eene delegatie van werklieden zal weldra 

niet meer  voldoende zjjn om hem van zjjn wantrouwen te 

genezen. Naar S inzicht is het deel hebben der  arbei-

ders in de winst enkel de oorzaak van onophoudelijke onaan-

genaamheden. Eindelyk meent hy er  nog op te moeten wy'zen, 

dat, al krygen de arbeiders ook gaarne hun deel van de 

winst, zy er  daar  tegenover  voor  zouden bedanken verlies 

mede te dragen. 

Nadat Y aldus alle bestaande loonstelsels heeft afge-

broken, bouwt hy op de puinhoopen daarvan zyn eigen, naar 

hy vermeent, voor  alle belanghebbenden gunstig stelsel op. 

Zyn voorstel luidt als volgt: 

n begint met het aantal uren te bepalen, die men tegen-

woordig noodig heeft om een bepaald werk te voltooien; 

daarna berekent men het loon, dat de werkman voor  dien 

arbeid ontvangt. Als dit is geschied, zegt men tot den werkman: 

„G y hebt zooveel uren noodig om dit werk te verrichten; 

gelukt het U echter  door  hard werken het in korteren tyd 

af te doen, dan zult ge evenredig aan de verkortin g van 

den werktij d premiën ontvangen" 

Eene kleine tabel zal S stelsel het best duidelyk 

maken. Nemen wy aan, dat men tot voltooing van een be-

paald stuk werk in dagloon 10 uren noodig heeft en dat 

het arbeidsloon ƒ 1. bedraagt en gaan wy eens na waartoe 

de onderstaande tabel leidt. 

Wj j  hebbeu tot premie de helft van het loon van het 

uitgespaarde uur  aangenomen, daar, naar S meening 

het voordeel voor  den fabrikant en den arbeider  even groot 

moet zyn. 

Uit de tabel volgt nn, dat een werkman, die tegenwoordig 

met 10 uren werk J 1. verdient, reeds in 8 uren f 0.90 

zal verdienen, als het hem gjelukt in 8 uren gereed te zjjn , 

en dat hy' dus in 9 uren aan zyn gulden zal komen, waarbij 

hjj  een geheel uur  winst. Gaat hy nu met zyn werk met 

dezelfde klacht voort, dan verhoogt hjj  zyne verdiensten in 

10 uren tot f 1.12.". t onmiddellijk e gevolg van de invoering 

van dit stelsel zal een belangrijk voordeel voor  den fabrikant 

zijn. Niet alleen zal hem, zooals de tabel aantoont, het ar-
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beidsloon goedkooper te staan komen, maar  hij  zal ook bespa-

rin g verkrijgen op de gezamenlijke onkosten. 

Werkelijk e 

duur vau 

het werk in 

uren 

Betaling 

per  stuk. 
Premie. 

Totaal 

der 

betaling. 

n per 

uur . 

Aantal 

werkuien 

waarin bet 

loon in 

daghuur 

verdiend 

/.ou zijn . 

10 f 1 - f\ .— f 0 .10 10 

9 - 0 .90 f 0 .05 - 0 .95 - 0 . 1 05 97, 

8 - 0 .80 - 0 .10 - 0 .90 - 0 .112 9 

7 - 0 . 70 - 0 .15 - 0 .85 - 0 .121 8 ' / i 

6 - 0 .60 - 0.20 - 0 .80 - 0 .133 8 

5 - 0 .50 - 0 .25 - 0 .75 - 0 .15 

Eene andere verhouding in de toedeeling der  premiën zon 

het voordeel kunnen beperken zonder  het geheel op te heffen. 

e werkman zou wel te vinden zijn voor een stelsel, dat 

hem veroorlooft zijn loon te verhoogen, zonder de duur  van 

het werk te verlengen of wel voor  hetzelfde loon minder 

lang te werken. m zou het zeer  goed kunnen zijn, dat 

het stelsel ingang zal vinden in de industrie. 

E N VOO  GAS- EN 
. 

Volgens de „  Wiener Gewerbezeitung" verkrijg t men door 

vermenging van zuivere aluinaarde met chroom-oxyde een gloei-

lichaam, dat in de vlam van een Bunsen's brander  sterk licht. 

e kleur van dit licht bezit eene warme, roodachtige 

tint . t best is een mengsel van beide oxyden, zooals men 

het door  verhittin g van gemengde sulfaten, nitraten of andere 

zouten verkrijgt . e minder  chroom-oxyde genomen wordt, 

des te spoediger  vormt zich in het algemeen de rozenroode 

verbinding, hoe meer  chroom-oxyde, des te meer  verschillen 

de overige eigenschappen van het product van die der  zuivere 

aluinaarde. Ter  impregneerlng van buisvormige of andere 

weefsels, op de wy'ze van S gloeilichamen, kan men 

eene vloeistof aanwenden, die door  oplossing van 100 dln, 

alnmininmnitraa t en 8 tot 10 dln. vooraf in salpeterzuur 

opgelost chroom-hydroxyde in de gepaste hoeveelheid water 

verkregen wordt. Wi l men massieve gloeilichamen vervaar-

digen, dan kan men ook doelmatig het uit gemengde oplos-

singen neergeslagen hydroxyde of ook de niet tot aan de 

volledige omzetting verhitte nitraten op gepaste wjjze afvor-

men, uitgloeien en het verkregen gloeilichaam door  drenking 

met de overeenkomstige zoutoplossingen en nogmaals uit-

gloeien grootere vastheid verleenen. Ook kan men een poreus, 

onverschillig lichaam op gelyke wijze met gloeimassa door-

trekken. e rozenroode verbinding vormt zich ook in tegen-

woordigheid van phosphorzuur, andere vaste zuren of wel 

kleine hoeveelheden alkaliën. 

A.  te Berlij n bezigt asbestpapier. Eene in over-

eenstemming met de gedaante en de giootte der  vlam gevormde 

brandschjjf of eene reep asbestpapier  of ander  onbrandbaar 

materiaal wordt tot dit doel het best met de oplossing van 

een kiezelzuur  zout gedrenkt. t meest geschikt is water-

glas. Wordt  dan onder den invloed der  hitte de papierstof 

vernietigt, dan ontstaat er  eene steenharde massa, die een 

voortreffelij k gloeilichaam vormt. n kan de schijf °°k met 

een de vlam kleurend toevoegsel behandelen. e aldus toebe-

reide platen asbest gloeien zeer  gelijkmatig en stralen een 

schoon wit licht uit. Zj j  zjjn bij  petroleum- zoowel als bij 

gasvlammen te gebruiken. n bevestigt de plaat b.v. met 

eene kleine messingenstift op een in het midden van den 

brander  geplaatst buisje. Op gelijke wy'ze als de alkalisili -

caten zy'n de oplosbare alkali- en aard-alkalizouten te gebruiken 

van wolframznur, raolybdeenzuur, vanadinezuur, phosphorzuur, 

alsmede dubbelzouten van genoemde zuren en alle oplosbare 

zouten van znren, die vuurvast zyn of een vuurvasten neer-

slag leveren. 

E W N EN . 

Wie eenmaal in eene groote machinefabriek bezocht heeft 

en daar de reusachtige dryfas zag en de schaafmachines 

die staal en ijzer  bewerken alsof het hout was, de frees-

machines in hare volmaaktheid, die met tooverachtige snel-

heid de voorwerpen zoo volkomen gely'k aan eikaar  ver-

vaardigen als uit de hand eenvoudig onmogelijk is, die kan 

zich nauwelyks meer  voorstellen hoe werk en fabricage 

zonder die hulpmiddelen mogelijk zouden zyn, en toch was 

dit voor  ongeveer 00 jaren nog in werkelijkheid het geval. 

Toen waren er  nog geene schaaf-, boor- en frees-machine 

en de tegenwoordige metaalwerker kan niet gelooven dat 

men in den aanvang lange yzeren assen eenvoudig uit de 

vry'e hand afdraaide, zooals de houtdraaier  nu nog werkt 

met niets dan een support tot steun van deu beitel; zelfs 

schroefpillen sneedt men op dezelfde manier. Groote vlakken 

zooals richtplaten enz. werden met den beitel behakt en 

dan met betigelvylen glad afgewerkt; aan hulpmachines 

bezat de machinebouwer de handboormachine, de boutsnoer 

en de ratelboor. Wilde een fabrikant eene nieuwe machine 

constrneeren, dan moest hy zich eerst de noodige htilpina-

chines bouwen en de daarbij  opgedane ondervinding werd 

hem eerst in later  jaren van nut, maar eene speciale sor-

teering der  afzonderlyze takken van bedryf als heden bestond 

er nog niet. Nu levert eene fabriek b. v. uitsluitend ge-

reedschapmachines voor  metaalbewerking, maar  nog niet eens 

weder  voor  alle afdeelingen daarvan, terwyl eene andere 

er alleen voor  houtbewerking maakt, enz. 

Toen W A T T zyn eerste stoommachine wilde bouwen en 

op zyne bewonderenswaardige manier  van den aanvang af 

de constructie van al de onderdeelen daarvan duidelijk voor 

zich had, baarde hem de practische uitvoering er  van des 

te meer  zwarigheden en verdriet. e eerste stoommachine 

was ondicht gegoten en was aan het eene eind in middel-

lyn 5 . grooter  dan aan het andere. Wat zou W A T T 

wel zeggen als hy de met wiskundige zuiverheid uitge-

voerde onderdeelen onzer  kolossale scheepsmachines zag. 

e meester  zou over  zyne scholieren en navolgers wel 

tevreden kunnen zyn. 

Ook was de prij s der  machines van voor  ongeveer 60 

jaren in vergelijking met dien van heden ontzettend hoog. 

, de bekende oudste fabrikant van Engeland ver-

haalt, dat het afwerken van een gegoten ijzeren plaat enkel 

door  hakken en vjjlen in 1 8 30 per  vierkanten voet op 

ongeveer f 7.20 kwam te staan, terwyl dit tegenwoordig 

door een schaafmachine beter  en sneller  mogelyk is voor 

den pry's van f 1.50. 

Evenzoo ging het met de stalen pennen; een Engelsch 

fabrikan t Y genaamd, liet zich deze met f 3 per  stuk 

betalen en deze pry's steeg in de tusschenhand tot f 12 .50, 

maar 't was toen ook een nieuwtje! En niettemin waren 

deze pennen nog niet zoo goed als de slechtste van tegen-

woordig die per  stuk nog geen halven cent kosten. r 

zelfs ook nadat verscheiden fabrieken stalen pennen waren 

gaan vervaardigen, bleef de pry's nog tamelijk lang f 2 .60 

per stuk, waarby' bovendien de hoogere waarde van het 

geld van toentertijd tegenover nu in aanmerking moet ge-

nomen worden. Eindelyk daalde de pry's op ongeveer f 1.20 

en f 0.45 per  stuk, welke laatste pry's ge ruimen tyd stand 

hield. r  bekomt men tegenwoordig, zooals bekend 

is, een gros beste pennen. Wieck's Gew. Ztg. 

. 
Aanbestedingen morden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

G 9 . 

k a m p e n. 1.30 uur . Op het raadhuis: bestek no. 30: bet maken, 

levereu en plaatsen vai; een gecreusoteerd denuen duiker , onder 

den r  Straatweg, in e e nabij  het e Qreveurit . 

Begr. f 230, bestek no. 31: het maken van verschillende grond-

werken op de erven lm. 32, S'J en 41, in 3 perceelen. 

) r i ch t . 12 uur . l gemeentebestuur: het. maken en leveren 

vau een ijzeren waterreservoir  ten behoeve der  watervoorziening 

op het stationslerrein der  stoomtram . 

G 10 . 

A m s t e r d a m. 3 uur . e Arch i tecen A . . vau Gendt eu J . G . 

van Geuilt , in het koffiehuis de e : de boow van 

een fabriek voor  gesteriliseerde melk, niet ketelhuis, machinekamer, 

paardentuig, bergplaats, bovenwoning en verder  beschreven werken 

in de 2e S p « a r n d a m m e r d w a r s s l r a at te Amsterdam, ine: alle daartoe 

benoodigde materialen en arbeidsloonen. * 

' s -Gravenhage. 12 uur . e architect W . B . van , in 

ket hotel d'Anglelerre : het gedeeltelijk amoveereu en wederopbouwen 

'sn eeu perceel no. 26, gelegen aau het i aldaar. 

G 11 . 

A m s t e r d a m. 1 uur . t bestuur van de bouwonderneming 

, in het paviljoen van het Voudelpaik: bet maken 

«u stellen van een ijzeren afsluithek op een gemetseld onderheid 

fundament tusschen het Willemspark eu het Vondelpark. 

B o l s w a r d. 12 uur . t gemeentebestuur: het gedeeltelijk ver-

nieuwen van de bru g het t over de Bolswarder-Wor-

. 

G 13 . 

. 2 uur . t gemeentebestuur: het maken en 
v »u vij f opeubare waterplaatsen. Aanw. 9 Oct., nam. 2 uur . 

s -Graveuhage. 2 uur . t gemeentebestuur: het aanleggen en 

""leere n van de Zwammerdamstraat. Aanw. 9 O c t , 's raorg. 11 uur . 

s -Graveuhage. 2 uur . t gemeentebestuur: het leveren van 

j u b e l en ten dienste van de scbool aan de van . 
A « u w . 10 Oct., ' smorg.  unr , aan de Gemeentewerf. 

. 11 uur . t ministeri e van waterstaat, handel en 

nijverheid , aan gebouw van het prov. bestuur: het maken van een 

bestraat paardenpad ir . den weg van Alkmaar naar  Nieuwediep, 

beboorende tot de groote rijkswegen in de provinci e Noord-holland. 

Begr. f 3000. 

G 18 . 

' s -G ravenhage, 1 uur . t ministeri e vau waterstaat, handel 

en nijverheid : bet herstellen en verbeteren van rijkstelegraaflijne n 

in de prov. Noordbr . en Gelderl. Begr. f 970. 

. 8 uur . t college van regenten over de 

Godshuizen en den Algemrene Armen, iu een der  lokalen vau het 

Oude - en Vrouwenhuis: het bouwen van eene villa , voor 

10 rustige vrouwelijk e verpleegden, nabij  het geneeskundig gesticht 

op het landgoed „ V o o i b u r g " , onder de gemeeuten Vucbt . 

G 17 O C T O B E B . 

U t r e c h t . 2 uur . e maatschappij  tot exploitatie van staatsspoorwe-

gen, aan bet centraalbureau bij  de e , bestek no. 638: het 

maken van de grondwerken, het leggen vp.u sporen en wissels en 

het leveren en leggen van keihestratingen met bijbehoorende 

werken ten behoeve van bet station Zwijndrecht , begr. f 1C330. 

G '27 . 

Zwolle. 12 uur . t ministeri e van waterstaat, handel en nij -

verheid, aan het gebouw van het pr->v. bestuar: bet vernieuwen 

van eenige vakken klinkerbestratin g op den weg van Wierden 

naar , beboorende tot de groote rijkswegen in de provinci e 

Overijssel, begr. f 3800. 

P VAN . 
Enschede. t bouwen van een koetshuis mr t paardenstal op 

het buitengoed t Straal"  te Twikkeloo. e . ten Cate 

aldaar  voor f 6054, gegund. 

' s -Gruveuhuge. t bouwen van een stal en koetshuis met 

koetsierswoniug iu de Oranjestraat. e J . Nieuwenburg aldaar 

voor f 9150. 

' s -Gravenhage, t inrichte n van het directicverblij f te -

vecr tot woning voor het veerpersoneel. e . r  te 

Willemstad voor f 3595. 

's-Uravenhage. t driejari g onderhoud van de overlaten in don 

Waaldij k te Gorinchem, met de daartoe beboorende sluizen, duiker s 

en verdere werken. e J . van Vuuren te Zalt Bommel voor 

f 5879 per  jaar . 

G o r i u c h e m. t aanbouwen van een lokaal aan de burgerschool 

voor  meisjes. e voor  perc. , . Pellikaan aldaar  voor 

f 1672, gegund, voor  perc. 2., J . de e te Sliedrecbt voor 

f 140,97, gegund. 

. t bouwen van 2 heerc.ibuizen en marazij n 

voor deu heer v. d. . e G . de r aldaar  voor 

f 19420. 

. t bouwen van ecu koetsierswoniug met stal en 

koetshuis voor  jonkh . W . . Peding van Berkhout. e . 

r  te Terwolde voor f 8950, gegund. 

. t bouwen eeuer  kazerne met aaohoorigheden voor 

de . . e A . Boezemau en U . .1. Groeuier 

te Stadskanaal voor f 15,649. 

Oos te rend. , bouwen van een woonhuis te Oosterend. e 

P. V e l l i n g » te Spannum voor f 3595, gegund. 

. t bouwen vau een bewaarschool aan de . 

e A . G . Sondermeijer  aldaar  voor '  21844. 

. t amoteeren van bet bestaande en het bouwen 

van een buitenverblijf , het bouwen van een entomologisch museum 

met laboratoriu m eu bibliotheek en het verrichten vau eenige 

werkzaamheden aan bet koetsbuis, den stal en de tuinmanswoning 

en bet verplaatsen van eenige plantenkassen, op de buitenplaats 

Pietersberg aldaar. e VV. Wissing te Amsterdam voor f 64800. 

Utrecht . 1. t wijzigen van de Tramli jn . e C . J . -

mans te Amsterdam voor f 6500. Gegund aan G . P. J . Beccari 

te m voor f 8040, 2. het maken van een gebouw tot stall ing 

van 20 paarden eu eene remise voor zes tramwagens, beuevens 

eenige verdere werken te Jutphaas. e F . W . Zonueveldt 

te n voor f 7948, gegund. 

Utrecht . t maken van een wachterswoning nabij . . 

16.500 (overweg Omscboorweg) met bijbehoorende werken, ten 

behoeve vau den spoorweg e Zwaluwe— . e 

. u te r  voor f 3325. 
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ADVERTENTIËN. 

N

Portland-Cement-Fabriek 
N 

Opgericht 

1861. 

h . 

Opgericht 

. 

t haar  beproefd en voortreffelij k 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin 
dend, onder  garantie van de grootste 
bindkracht , gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijk s meer  dan 450.000 
vaten. 

 - S 
voorde Zu ide l i j k e Provinciën: 

Wed. A. e & van t 
. 

Voor de Noorde l i j k e Provinciën: 

DE BEER ÓL LEHREN, 
, (60) 

N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

„JOSSON Co." 

voor  Nederland en n 

A . E . B R A A T , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: ,  No. 118. 
„ , A . E. , Fokke-

Simonzstraat 74. (66) 

uit de Chemische Fabriek van 

(in vaten van  100 en 200 kil o 

en in blikken van 30 kilo.) 

is steeds v o o r r a d i g bü en wordt 
sedert jaren voor de landsgebouwen, 
de genie, vele gemeenten en particulieren 
geleverd, door (24) 

. ENG , 
t 3.15, . 

-

-

. smukst 
Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt. 

r  aan de Polytechnische School te . 

 Compleet ingenaaid f 18.—. 
gebonden 21.50. 

. . . . s het voor  den jongen ingenieur en opzichter  van bijzonder  veel waarde op een 
voor hen bijn a onbekend veld te worden voorgelicht door  iemand, die rijp e ervaring aan breed-
voerige s tud iën paart, ook hunne oudere vakgenooten zullen evenzeer als vele aannemers, 
werkbazen en handelaren, gaarne een werk ter  hand nemen, dat in zoo aangenamen en bevatte-
lijke n vorm een rui m overzicht geeft van wat de praktij k hier en elders tot op heden 
heeft uitgewezen of een theoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doen 
voorspellen (De

. . . . t groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver  het steenbakkersbedrijf 
met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaa r  met het oog op aankomende industrieclen, voor 
wien hij  zijn boek even goed heeft geschreven als voor  bouwkundigen, iets wat laatstgenoemden 
moeten bedenken, indien hen dat wat te uitvoerig voorkomt en zij  liever  een meer  vergelijkende 
beschouwing van bouwmaterialen hadden gewenscht, wat men echter  moet erkennen, dat zijn 
eigenaardige moeielijkheden heeft. 

Voor hem die in ë echter  dikwijl s zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen, zal 
daardoor dit boek menige nuttige aanwijzing bevatten. 

. , . . Juist de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer  Van der s gemaakt 
heeft op het gebied der  bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk 

(Bouwkundig Weekblad.) 

. . . . n de 6e afdeeling wordt het hout beschreven. t over  dit belangrijk materiaal 
heel wat te zeggen valt, is elk bouwkundige bekend, en velen onzer  kunnen geacht worden met 
de eigenschappen der  verschillende houtsoorten en het gebruik ervan volkomen op de hoogte 
te zijn . e heer  Van der s deelt omtrent deze bouwstof zooveel wetenswaardigs mede, dat 
elk vakman er  voordcel cn leering uit kan trekken (De Opmerker.) 

. . . . Vorm t de werkkring , waarin de schrijver  geplaatst is, de geschiktste gelegenheid 
om dergelijken veel omvattendcn arbeid baar  wensch te voltooien, het reeds verschenen gedeelte 
bevestigt zulks en erkennen wij  gaarne, dat dit het meest volledige is wat over  materialen-
kennis in den laatsten tij d is gezegd. 

e fabricage wordt zeer  uitvoerig besproken en daarbij  met talrijk e figuren toegelicht, zoodat 
daardoor de uitgave een onmisbare gids is voor  allen, die grondige kennis der  materialen wen-
schen te verkrijgen . t vormt een nutti g boek, dat door  allen dient gekend te worden en 
waarvoor de schrijver  waardeering verdient. 

. . . daarbij  in gebruik, prijzen, kortom alles wat met de industri e in verband staat 
en geeft het 't meest volledige tot op heden (Vademecum der Bouwvakken) 

. . . Wi j  duiven dit werk dan ook gerust aan allen, die iets met het bouwvak hebben 
uit te staan, aanbevelen. Allen zullen er  ongetwijfeld nut uit trekken 

(Algemeen  Advertentieblad) 

. . . t met zorg behandelde werk komt niet enkel den eigenlijken bouw-, werktuig-
en scheepsbouwkundigen ten goeue, maar ook allen, die door  hun handel en bedrij f met dere 
vakken in aanraking komen. 

. . . . t bock doorbladerende, wordt men telkens getroffen door  den practischen zin 
van den samensteller  cn zijn ecnvoudigen, duidelijkc n schrijftran t . . . (Het Handelsblad) 

. . . . Voor den ingenieur cn den architect mag het boek van den heer  Van der * 
van onschatbare waaide worden genoemd. Op allo vragen, welke op het terrein der  bouw-
materialen kunnen worden gedaan, geeft het een uitvoerig antwoord, en kan het dus niet vriic » 
worden geraadpleegd. V uitvoering is waarlij k keurig cn doet do firma  Van dor Endt ifc £00 

alle eer  aan. e prij s is zeker  lieneden de waarde van het hoek 
(Dagblad voor Zuid-Holland en 's-Gravenhag^) 
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Huizen en Bloemenkassen. 
E . (21) 

S. , 

All e soorten van 

en 

WERKTUIGE N 
vervaardigt als 

Special i teit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

.D0MINICUS&
te n ) 

Gevestigd in 1822. (55) 

B V Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

welke wü U gratis en franco toezenden. 

Spiege l- en , 

Cathedraal-, , Geribd-, 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

W , 
, , B B O E  en -

T
Geslepen en andere N en 

. 

N S en . 

- en Patrijspoortglazen. 

(67) . 

, . 

F A B R I E K , 
Wed.  Brantjes & Co., 

. 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Blokken, Scheggen, Trot -
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogelijken tij d 
Voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
«Jodel. (17) 

b N f 3 G R O F S M E D E R I J , 
> E 

F 
met G lang 50 . 

Stoombooten-, Bagger-en 
8poor\vegmateriaal. 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A N  E  S, 

N EN N , 
niet certificaatvaii s 

eu Bureau Veritas. 

E 

, 

: 

volkomen g-elijk aan Na tuu rs teen en 

uitsluitend door  steenhouwers bewerkt. 

n voorraad: 

, NEUTEN, -

TEN , , GOOTSTEENEN, 

, , 

N voor  scheidingen en hekwerk, 

, enz. 

Fabriek en : -

. (62; 

 fflonnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
ui tmuntend fabrikaat en b i l l i j k e . (29) 

 Asphalt-

f papier, 
buitengewoon stevig, 

duurzaam en aanbevelingswaardig. 

A . \V . A \ h l l \ \ \ ( II, 
B E U E  am n d ) 

Agenten voor  (50) 

. , Wornicrveer . 

E N 
V A N 

J.
te Andernach a/d , 

leveren sedert 1851: (8) 

la Andernachsch e Tras 
en Trasstee n 

op strengste keur  verder: 

 - of ; V 
N beste en goedkoop-

st- N voor  Tuinen, Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

http://-A.spliR.lt
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VERFWAREN , 
, Vernissen. 

9

voor - en , 

, , 

en alle aanverwante artikelen. 

G.  Co., 
T 132, (5) 

 sr r ïz A

A . L I P J E S , 
T 131, , 

Venster- en Spiegelglas, 
N , 

 steeds .
GLASASSURANTIE . 

U
Firma. Gr. , Utrecht. 

beter 

E 'S 

is beter  dekkend, fijner , witter en 
kleurhoudend dan eenig ander; 

is bekroond door  den . Schildersbond, 
Tentoonstelling van e Schilderkunst, 
Arnhem 1881; attesten van ervaren schilders 
uit alle oorden van ons land en daarbuiten, wor-
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van . Gemeente-
Architecten en andere Autoriteite n in hunne 
bestekken voorgeschreven; 

wordt, tot waarborg vau echtheid, zuiverheid 
en goed gewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa-
brieksmerk, welke allen wettig zyn gedeponeerd-, 

wordt steeds op de strengste keur  geleverd, des-
verlangd met certificaat van oorsprong. 

n leze de waardeerende artikels over  dit t in het „N . v. d. " 
dd. 31 Jan. 1887; in de - en . 1 i 1887;inde 

' dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de„  Schilder"  dd. 1 i 1889 ; in de 
„Opmerker "  dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in de „Ambachtsman"  dd. 8 
Febr. 1890, en in het „Bouwkund i g Weekblad"  dd. 5 . 1891. (27> 

 bi]  en

T 

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Y T T T Y T T 

; 
u roettxlev 

r , oerf 
.roa-cptoeolceü, 

DE LINT & , ROTTERDAM. 
 39

(59) Vraag dessins enz. 

JANHAME R 6 Co,, 
t 583 bij  de Utrechtschestraat, 

. 

en
s P a t e n t , 

voor  het verwijderen van warme of slechte 

lucht, stof, stoom, gassen enz. (63) 

Voor d rog in g en a fkoe l ing in 
fabrieken van verschillenden aard. 

u tu l vau fabrieken cn voor  verschil-
lende  bier e luiid e in t-ebiuil. . 

J A P A N L A K V E R F . 
beter  tegen de b u i t e n l u c h t bestand 

als vernis of olieverven. 

V &  Co., 
(57) . 

volgens b e s t a a nd of op te geven 
p ro f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

. W.  & Co. 
te  (prov. Gron.) 

 (12) 

systee m MONIER. 
Voorraad of spoedige vervaardiging 

van alle daarin voorkomende werken. 
Prijzen op aanvrage. (68) 

A .  ft Z O O N, 
 a\d

J . YAN T & ZoON'S 

is er  geheel op ingericht om alle soorten 

van N met den meesten 

spoed tot  te leveren. 

Chemisc h bereid e 

. 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zij  is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne 

verkrijgbaar . 

, 
(11) k

L van het technisch gedeelte van " van g 7 Oct. 1S93. 

e prijsopgaaf, zonder  verbinding van eenige N enz. (Volgens de prijscourant van J .  &  Co., 

s en Exporteurs van n te n en , October 1893.) g franco aan boord l of -

 per  10OO . 

Plaatijzervoorschocps- en brug-
genbouw 

d. voor  matten, enz. „ B e s t "  . 
n „ B e s t "  . 

id . „ B e st best"  . 
id . „ B o s t best best"  . 
id . „ E x t r a tripl e best 

voor  xeer  moeielijk flenswerk 
Geribde vloerplaten. 
Yorkshir e ketelplaten -

moor) van af 
id . i d . (Andere merken) 

- en kraalijzer  voor  scheepe-
en bruggenbouw . 

„ B e s t "  hoekijzer 
„ B e st best"  id . 
T yzer 

l T ijzer . . van af 
id . tot k n i e ën en spanten ge-

bogen moer:  . 
, gewoon . 

id . „ b e s t " 
id . „ b e st best"  voor  ketelw. 

Ststafijzer, Welsh 
i d Schotsen f. a. b. Glasgow 
ld. Gewoon Nort h Staffordshire 
id. Best id . . 
id. Superieur  id . . 
id . South Staffordshire. d 

bars. t brands . 
id . ' . . . 
id. Yorkshire , andere merken 
Spijkerstaven . . . . 
Zweedsch staalijzer, gewalst . 

id . id . gehamerd. 
Belg. id. No. 1 f. a.b. Antwerpen 

/ „  Spijkerstaven id. id. 
„  (Jootvjzer  id . id. 
„  Uzer, van af. 
„ s No. 5—7 

(per  100 ) . 
Bandijzer, gewoon . . . 

„  superieur 
Baaiband N 20, breed 22.2 . 
Expor t bli k . . . . 
Bli k „ W o r k i n g up"  kwalitei t . 
Gegaivan. gegolfd bl k No.24BG 

id . id . i d . No. SS id . 
°d. plat id . No. 20 id . 
i. id . „ b e st best", koud ge-
walst en uitgegloeid No.24BG 

Gehamerde staven . 
, ruw besmeed 

Stevon id . i d . id . vanaf 
, afgewerkt . 

Scheepsschroefaasen.ruw afgedr. 
Getrokken ijzeren stoompijpen. 

n daarvoor 
Getrokken ijzeren gaspijpen 

n daarvoor 
Gegalvaniseerde gaspijpen 

„  hulpstukken . 
n ketelpijpen (lapwclded). 

t pijpen . . 
Gegoten ijzeren sokken uitge-

boord en afgedraaid . 
. id . bestreken met . Angus 
Smiths oplossing, meer: 

Gesmeed roostcrijzci . . 

- of

per  1000 . 

Schotsch O. . B . N o. 1 
Gartsherri e No.

id . No. 3 . . 
Cleveland No. S, voor 

gietwerk . 
id . No. 4, voor

g . 
Cumberl . hematiet No 1 

id . id . No. 8 
e lucht-houtekool j 

No. l voor  gietwerk. 
o lucht-houtskool 

No. S voor  smecdijzer-
beroiding 

Puddelstaven en blokken 
aerro mangaan 80 pCt . 

. 

61,23 
67,06 
72,90 
87,47 
99.13 

116,63 
69,98 

209,93 
198,28—233,26 

59,77 
I'.:..
77,27 
62,68 
64.14 

29,16 
64.14 
69,98 
81,64 
62,68 
61,23 
67,06 
72,90 
84,56 

96,22 
215,76 
204,09 
69,98 
96 22 
99,13 
52,48 
55,40 
56,85 
52,48 

7,87 
68,51 
74,35 
78,73 
78,73 
87,47 

128,29 
145,78 
121,38 

157,45 
186,60 
198,27 
419,86 

606,47—991,34 
233,26—279,91 

6*1 
65 

" * 
80 
«0 

t 
™4 

a9 -t-t 

j  § 

e' 
~ m. 
a > 
S 6

104,97 

40,82 

1,45 
59,77 

24,94 
28,61 
26,83 

21,28 

20,70 
26,69 
26,10 

99,13 

93.30 
58.31 

145,78 

 en 

S T A A  per  1000 . 

Scheeps- en brogplaten . 
n . 

id . vuurkast kwalitei t  1 

Staafstaal . . .
Baalband 
Staalblik 
Zacht id . om op te werken 

- en kraalijzer . 
l T ijzer . 

 ijzer 
Spoorstaven, zware j i . d. naas-

id . middelsoort  to haven 
id . lichte | b. d. fabr. 

Tramrail s . . . . 
Gerecdschapstaal, gewoon 

id . speciaal 
Veerenstaal van af . 
Gietwerk in staal, speciaal id . 

 per  1000 . 

Gewalst ijzerdraad v. omheining, 
uitgegloeid en geolied Nrs. 0-5 
. gegalvaniseerd id. . 

Gewalst staaldraad v.omheining, 
uitgegloeid en geolied Nrs.0-6 

. gegalvaniseerd id . 
Getrokken ijzerdraad voor  om-

heining, geolied Nos. 0—8 
l d . gegalvaniseerd ld . 
Getrokken staaldraad voor  omhei-

ning, uitgegl.engeol. Nos. 0 8 
l d . uitgegloeid en gegalvanis. 
Pr ikke l heiningdraad 2 draads. 

. id . 4 draads. 

. thickset 8 „ 

. id . 4 „ 
Telegraafdraad Nos. 0—8 

. 
Chi l i staven per  1000 . . 
Gietelingen B . S. id . 

id . taai (Toughcake) id . 
Staven, platen en dubbeling id . 
Bodems id . . . . 

d per . 
Gesoldeerde pijpen id . . 
Pijpen zonder  naad id . . 

 per t 
Staven . . . . 

g 
Soldeerwerk . 

G per . 
Gewalst messing . . 
Bladmessing 
Bodems . . . . 
Gesoldeerde gaspijpen 
Getrokken ketelpijpen 

id . condensorpijpen 
d . . . . 

N per  1000 . 
Engelsch in staven (in kisten 

van 203,21 j . 
id . id . best gezuiverd, 
id . gietelingen . 

Strait s ti n (pakhuis ) 

 p. 1000 . 

Gulden. 

64,14 
69,98 
75,81 
69,98 
80.18 
87.47 
99,13 
61,23 
72,90 
75,31 
45.19 
52.48 
59,77 

87,47—104,97 
809,93—386,59 

583,14 
116,63 
303,28 

78,73 
104,97 

81,64 
104,97 

87,47 
113,78 

87,47 
113,73 

139,95 

8 

139,95 

501,50 
565,64 
577,31 
635,62 
670,61 

0,70 
0,76 
0.79 

0,54 
0,54 
0,54 

0,57 
0,62 
0,65 
0,73 
0,59 
0,70 
0,57 

1008,83 
1020,50 
997,17 
938,85 

513,16 

Z1X  per  1000 . 
Zuiver  huitcnlandsch 

i 
Bladzink No. 8 en daarboven 

 per  1000 . 
Engelsch pig . 
Spaanscli id . .
Bladen en staven 
Waterpijpe n . . . 
Gaspijpen. . . . 

N p. 1000 G 
South Wales stoomkolen le kw 

. id . 2e 
e id . l e 

. id . 2e 
Newcastle id . l e 

. id . 8e 
l gezift meer: 

T p. vat v. 181.41 G 
Portland . . . . 

h . . . 
Vulcaan- of voegcement. 

E S T E EN per 
1000 stuks. 

Schotsche . . . 
South Wale* . 

l . . . . 

N p. 100 G 
t gemalen. . 

. aan stukken 
e zuiver  . . . 

Oranj e menie . . . 
t . . . . 

Zuiver  zinkwi t 
s scheepscompositie 

Sims' i d . 
N per  l i ter . 

Ongekookte lijnoli e 
Gekookte id . 
TerpentiJ  . . . 

e . . . . 
Colza . . . . 

e . . 
l „ 

oiyf „  . . 
Ossenpoot „ 
Spermaceti ,, No. 1 
Palmolie per  loo . . 

T E E  eu . 
Stoekholmor teer  per  vat 
Archangel „  ,, 

r „ 
1'ek, Zweedsvlie per  100 G 

„  Was „  „  „ 
„  Engelsche „  „  „ 

, zwarte „  „  „ 
„  amber „  „  „ 
n 8 1 n l> n 

E G G 
Pakking mot elastiek hart 
Tuck' s pakkin g 

. genuine . . 

. tripl e . . . 

. metallieke 
Asbest pakkin g (best) 
Beldam's pakkin g . . 
Asbest millboar d per  100 G 

N en N per  100 G 
( inch 

Gul len. 
21)5,56 
163,93 
a 3.1,26 

122,46 
118,09 
128,19 
137,04 
131,21 

 O 
> J4 

3,71 
5.04 
9,48 

2» ,89 
32,59 
« 7 , 40 

80,41 
19,83 
18,07 
30,83 
17,49 
30.33 

128,29 
28,00 

0,22 
0,24 
0,26 
0,28 
0,30 
0,24 
0,52 
0,43 
0,39 
0,49 

29,65 

13.34 
9,19 
5,93 
4,45 

1 4 ,-
6.12 
5,83 
6,41 
8,16 

1,63 
1,53 
2,93 
5,87 
3.27 
4,57 
5.28 

65.32 

Bouten met vierkanten kop en moer, diam. i 
r '  ( . 

lang hen'eden 50.8 m  f 
„  50.8 tot 76.2 „  . 
„  76.2 „  114.3 „  . 
„  114.3 ,. 152.4 „  . 
„  152.4 . en daarboven 
t zeskanten kop f 1.17 per 

Vierkant e moeren, getapt 
Zeskante id . id . 
Gegalvaniseerde dekbouten 

100 . meer. 

12.7 
18.95 
17.49 
16,03 
15.16 
14.00 

1/ 
. i .s .i 

15.74 
15.16 
14.2'.l 
1.1.70 
12.S3 

v« 
19 

11.00 
13.4
 2.S3 
12,24 
 1.95 

7s 
22.2 
14 00 
13.41 
12.83 
12 24 
11.95 

> 'V . 
25.4 28.6 
14.00 14.00 
13.41 13.41 
12.81 18.83 
12.24 12.24 
11.95 11.95 

t zeskante moer f 1.75 per  100 G 
16.77 14.87 14.2» 14.29 14.29 14.29 
21.96 18.36 17.20 17.20 17.20 17.20 
20.99 19.24 

31.75 
14.00 
13.41 
12.83 
12.24 
 1.95 

meer. 
14 2» 
17.20 

S p er  100 . 

Gewone brug- of schccpskwaliteit . . . 13.41 12.53 11.95 
„ B e s t "  13.70 12.83 12.24 
„ B e s t best"  . . . . . . . 14.87 14.00 13.41 
„ B e s t best'  ketelklinkbouten. . . . 15.74 14.58 14.00 

11.95 
12.24 
13.41 
14.00 

11.95 
12.24 
13.41 
14.00 
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A d v e r t e n t i e » ia dit blad kosten Tan 1—5 regels 

60 cents, iedere regel meer  10 cents. Groote letters naar 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

berekend. 

Uitgevers i 

. 

A l l e i in A opgenomen 

worden « r . i t i n geplaatst in E , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smedes, 

Ververs, enz. 

J . A . V A N , . 
E S E , 

Z o o a l N J z i j n -

E . 

B O U W S T O F F E N . 

§ 331. Algemeene bepaling. All e bouwstoffen, zon-

der  onderscheid, moeten zyn van de beste in hare soort (f) eu 

door  en ten koste van den aannemer worden geleverd en 

verwerkt ; zy moeten ten genoegen der  directie volkomen 

aan het oogmerk en aan de hierna volgende vereischten 

voldoen. 

( ï j t komt mij  in het algemeen rationeel voor  hij  de beoor-
deeliug der  bouwstoffen den auid van het werk iu aanmerking te 
nemen. Neemt men dit als regel aan, dan zal nu en dan ook 
2n qualitei t materiaal zijne plaats vinden, waardoor  werkgever  eu 
aannemer beiden gebaat zullen zijn . 

n nevenstaand ontwerp wordt er  imar gestreefd de A . V . zoo 
op te stellen, dat men er  zich woordelijk aan kan üoudcu 

A r t . 57. . 

§ 332. . t e ikenhout moet zyn gezond, 

taai en gaaf, zooveel mogelyk i n den w in ter  geveld, ("> zon-

der nadeel ig spint, wankan t, rooden of wi t ten olin , u i leveren, 

w ind - of rate lscheuren, vr iesbarsten, z w a m, kwade, noesten, 

kwasten of eenige andere schadel i jken gebreken. (*) 

t r ibhou t meskant bezaagd of beslagen, zooals in de 

bestekken w o r d t opgegeven, al de opgegeven zwaar ten 

bly'voii d hout, zonder  de zaagsneden te rekenen. W a n n e er 

eenig wankant kan worden toegelaten, of indien het hout 

volkomen droog moet zyn, zal daa rvan in de bestekken 

me ld ing worden gemaakt. 

t wagenschot of k loshout (') word t bui ten het har t 

gezaagd. 

e eiken nagels van j ong, taai, rech td rad i g e ikenhout 

en teu minste w inddroog, zonder  p u n t ; v ó ór het indr j j ven , 

(.") e tij d vau het vellen hangt grootendeels van plaatselijke 
toestanden eu omstandigheden af, die niet te veranderen zijn , en 
de invloed van het jaargetijde, waarin bet vellen plaats heef*, op 
de hoedanigheid van hel hout is niet bewezen. n daar-
van voor  de keurin g bestnau, voor  zoover  ik weet, niet. 

(*) Grenzen, waar  spint nadeelig wordt , ziju moeielijk met 
eenige juistheid aan te geven. e gebreken iu het hout ziju te 
talrij k eu de benamingen ervan te onbestemd eu te veel aan 
verwisseling onderhevig, om eene opsouimiig als bovenstaande 
voor  de practij k bruikbaa r  te doen zijn . 

(') t is juist het tegenovergestelde van wagenschot, 
namelijk niet over  het hart gekloofd. 

Z o o a l m z i j  m o e s t e n z i j n . (" ) 

E . 

BOUWSTOFFEN. 
§ 1. Algemeene bepaling. All e bouwstoffen moe-

ten voldoen aau de keuring van den ingenieur, architect 

of opzichter, die met het toezicht is belast. e vereischten, 

waarop bjj  de keuring voornamelijk zal worden gelet, ziju 

zooveel doenljjk in de volgende paragrafen omschreven 

Voor  zoover  in het bestek niet uitdrukkelij k anders is 

bepaald, worden de bouwstoffen door  en ten koste van den 

aannemer geleverd en verwerkt. 

Art . 1. . 

§ 2. . t hout zal in het algemeen gezond, 

gaaf, zonder  schadelijke gebreken en zooveel mogelijk droog 

moeten zijn. e in de bestekken opgegeven maten zyn die van 

het blyvend hout, zoodat geene ondermaat zal worden 

geduld. Tenzij  hy bestek waiikaiiten van bepaalde afmeting 

worden toegelaten, moet het hout meskant bewerkt zyn. 

, raam-, en deurliout moet buiten liet hart zijn gezaagd. 

Ouder  schadelijke gebreken worden verstaan ziektever-

schijnselen in liet hout, vurige strepen, beginselen van be-

derf, zwamvorniing, worm enz. Plaatselijke gebreken, 

zooals losse en kwade noesten, roestvlekken enz., die by de 

bewerking kunnen afvallen, behoeven geene reden tot af-

keuring te zjjn. 

Bjj  de beoordeeling der  droogte zullen de aard van het 

materiaaal en van het werk, waarvoor  het is bestemd, in 

aanmerking worden genomen. 

§ 3. S i keil bout. t eikenhout zal in den regel 

afkomstig zyn van den zomer- of steeneik (Qutrcu» pedunculata) 

of van den winter- of steeneik fQuercus robur- of sessiflora), 

(°) Aanmerkingen op en bezwaren te^en deze ontwerp-voor-

schrifteu, vau welken aard en van wien ook, zullen mij  ten allen 

tijd e zeer  welkom zijn . v. n. . 
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bewerkt de aannemer ze vierkant naar  te geven mal van 

plaatijzer. 

Voor eiken- mag djattiehout worden geleverd, mits ge-

zond en gaaf en overigens aan de bepalingen voor  het 

eikenhout voldoende. (**) 

(** ) ü i t doet niemand; djat i of teak is immers minstens 

CO % duurder  dau eiken? 

§ 333. (irenen-, vuren-, deunen-, populieren-, 
esschen-, iepen-, olmen- ( ' ) en masthout. t grenen-, 
vuren-, dennen-, populieren-, esschen-, iepen- en olmenhout 

volgens de bepalingen van het bestek, goed taai, glad, 

hard (-) en zonder  groote of doode kwasten, rosachtige of 

vurige deelen of andere schadelijke gebreken, en op de 

bepaalde maten vierkant bezaagd of beslagen. 

t raast- of paalhout moet zjjn van gezonde, kort te 

voren gevelde, rechte en ljjvig e grof basten dennen of masten, 

niet geschild, tenzij  dit bij  uitzondering door  de directie 

geëischt wordt. 

Over  liet algemeen moet het timmerhout, zoowel van de 

opgenoemde als andere soorten, van de beste hoedanigheid 

zyn en daartoe geen versch geveld, maar  goed gedroogd 

hout geleverd wolden; het bezaagd hout geheel zonder 

nadeelig spint. 

t grenen paalhout voor  de dykpalen moet zyn Noorsch, 

uit de havens van Arendahl of Christiaansand van de 

beste hoedanigheid en de gevorderde lengte, voorts recht, 

gaaf, goed aangeslagen eu niet verouderd of verbroeid. e 

palen van 7.1 . lengte, dik 19.8 en 24.7 , te meten 

op een derde der  lengte van het stameinde, met 16 . 

malm of korrel . 

e van 6.2 . van dezelfde dikte, doch op 2.4 . van 

het stameinde gemeten, met 15 a 16 . malm of korrel . 

e van 5.3 . dik 17.3 en 22.2 , op 2 . van 

het stameinde gemeten, met 15 . malm ot korrel . 

e van 4.7, 4.1 en 3.5 . van gelyke dikte, doch op 

de halve lengte gemeten, met 14 i\ 15 . malm of korrel . 

(') Olmen en iepen is hetzelfde. 

(*) n kan van grenen- of mast-, vuren-, dennen- en popu-

ü e r e n l i o ut niet vergen, dat bet hard zal zijn . 

§ 331. Cïecrensoteerd hout. t te creosoteeren hout 

moet vooraf gekeurd en gemerkt zyn, zoodat het volkomen 

aan de by het bestek te maken bepalingen voldoet. Zoo iu 

het bestek niet anders is bepaald, moet het te creosoteeren 

hout, dat eerst pasklaar  wordt gemaakt, in eene door  de 

directie goed te keuren fabriek, na vooraf kunstmatig te 

zyn gedroogd, doortrokken worden met 300 . deugdzame 

creosootolie per s , wanneer  het bestemd is ter  beveiliging 

tegen den paalworm, iu andere gevallen slechts met 125 . 

per s. voor  eiken- en met 175 . per s. voor  grenen-

of dennenhout. 

By elke party gecreosoteerd hout wordt eene verklarin g 

van den fabrikant overgelegd, waaruit bljjk t dat de berei-

ding volgens de beste aan de fabriek gebezigde handelwijze 

doch andere eiksoorten, zooals b. v. het roode Amerikaan-

sche eiken, zyn niet uitgesloten. 

t wagenschot zal moeten zyn gezaagd uit door  het 

hart gekloofde stammen. 

e eiken nagels van jong, taai, rechtdradig, hout, gekloofd 

en goed droog. Zy worden vierkant of achtkant bewerkt. 

e treknagels volgens op te geven model. 

§ 4. («renen-, vuren-, eu dennenhout. t grenen-, 

vuren- of vuehteu- en dennenhout moet zyn behoorlijk gewaterd 

en binnenslands gezaagd. Buitenslands gezaagd hout mag 

alleen dan verwerkt worden, als bewezen kan worden, dat ook 

dit hout gewaterd is of wel dat door  kunstmiddelen de 

sappen erin onschadelijk zyn gemaakt. 

§ 5. lepenhout.  iepenhout moet hard en taai 

en eveneens naar  behooren uitgeloogd zyn. 

§ 6. Beslagen paalhout. Van beslagen paal- en 

schoeiinghont, 't zij  eiken, djati , groenhart, geelhart, Araeri -

kaansch grenen of van andere soorten, zal de inhoud worden 

berekend door  de lengte te vermenigvuldigen met de door-

snede in het midden, de wankanten vol gemeten. 

Noordsche grenen dykpalen worden geleverd in lengten van : 

7.10, 6.20, 5.30, 4.70,̂  4.10 en 3.50 , 

zy mogen op een derde der  lengte gemeten, achtereenvolgens 

geene geringere middellyn hebben dan 

25, 24, 23, 22.5, 22 en 22 . 

e dikte van het spint raag by deze palen niet meer 

dan 45 m.  bedragen. Zy moeten aan twee evenwijdige 

zyden beslagen zyn, achtereenvolgens ter  dikte van 

20, 20, 18, 18, 17.5 en 17.5 . 

§ 7. . e fundeeringpalen 't zjj 

grenen of masten, 't zjj  zoogenaamde bovenlandsche dennen 

(vuren of vnchten) moeten in het algemeen versch, d. w. z. 

kort te voren geveld zyn. 

e grenen- of masten palen worden in de schors geleverd. 

Ter creosoteering zullen by voorkeur  overjarige grenen ot' 

masten palen worden bestemd. e dikte der  palen zal worden 

gemeten in omtrek op 111. afstands van den kop of het stanieind, 

zonder  schors. Te dier  hoogte zullen zy voor  lengten van 

8—10, 10—12, 12 — 14, 14—16, 16 — 18, 18 — 20 . 

achtereenvolgens een omtrek moeten hebben van ten minste 

0.70, 0,75, 0.80, 0.85, 0.95 en 1.05 . 

§ 8. Creosoteeren. t te creosoteeren hout moet vooraf 

gekeurd, zooveel mogelyk pasklaar  gemaakt en gemerkt zijn. 

Alvorens tot de creosoteering over  te gaan, moet het 

hout een > m n '  achtereen onder  een druk van 6 atmos-

feeren uitgestoomd worden. a sluit men den toevoer  van 

den stoom af en laat den ketel afkoelen. Vervolgens wordt 

de persketel luchtledig gemaakt en een half uur  achtereen 

gehouden, waarna onmiddellijk de oliekraan wordt opengezet 

om den ketel te vullen. Eindelij k brengt men hem zeer 

langzaam onder  drnk, in dien zin eerst na l J / 2 uur  een 

druk van 10 atmosfeeren is bereikt. e druk wordt zoo-

lang onderhouden — in den regel 2 tot 4 uren — tot-

dat de vereischte hoeveelheid creosootolie is ingeperst, 

waarna hjj  weder  zeer  langzaam wordt opgeheven. 
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heeft plaats gehad, en dat het hont met de bepaalde hoeveel-

heid creosootolie is doortrokken. 

Art . 58.

§ 335. . e heesters moeten zyn gezond, jeug-

dig, krachtig, recht van stam, zonder  gebreken en genoeg-

zaam ontwikkeld om zonder  aanbinden of dergelijke hulp-

middelen tegen scheefwaaien verzekerd te zyn; de stammen 

stevig, van zwaarte geevenredigd aan de lengte, lager  reeds 

genoegzaam met takken bezet en vooral voorzien van een 

goeden en dichtgevulden voet. 

e eiken, iepen en beuken moeten ter  hoogte van 1.25 . 

boven den beganen grond eene dikte hebben van 16 . 

in omtrek, tenzy anders in het bestek is bepaald. Voor 

andere houtsoorten wordt de dikte in het bestek vermeld. 

e fijne dennen moeten lang zyn ongeveer  1 , de 

grove lang 20 cl!.; beide soorten worden verplant met de kluit . 

e te planten heesters moeten worden gerooid met zoo 

weinig mogelyk wortelverlies. e tijdruimte , tusschen de 

rooiing en planting verloopen, moet zoo kort mogelyk zyn; 

de heesters dadely'k na de rooiing zorgvuldig in te kuilen 

tot het vervoer  naar  het werk, in den kortst mogelyken 

tyd te vervoeren, en, na aankomst op het werk, dadely'k 

opnieuw in te kuilen. By het vervoer  mogen de wortels 

niet aan de open lucht worden blootgesteld. 

Vóór de keuring en beplanting legt de aannemer over 

eene verklarin g van den leverancier, vermeldende den tyd 

van afzending uit de kweekery'. 

, die bly'ken niet aan de bovengenoemde eischen 

voldoen, die door  de rooiing, het vervoer, of te lange of 

onvoldoende inkuilin g hebben geleden, alsmede die, welker 

wortels blyken langer  dan een uur  aan de open lucht te 

zyn blootgesteld geweest, worden afgekeurd. 

| e creosootolie moet minstens 10 "/ „  teerzuren bevatten 

| en vóór het inpersen tot 60° C. worden verwarmd. 

; e hoeveelheid creosootolie, die per s . hout moet wor-

j  den ingeperst, zal in overeenstemming met de soort, de 

 zwaarte en de bestemming van het hout, bjj  bestek worden 

I bepaald, doch zal in geen geval minder  bedragen dan 200 

liter  voor  naaldhout en 150 liter  voor  loofhout. 

§ 9. Biirnetteereii . e burnetteering gescliielt met 

eene oplossing van 3 . zuiver  chloorzink op 100 water. 

Word t toevoeging van creosootolie aan deze loog geëischt, 

dan moet deze geschieden in de verhouding van 3 liter 

op de 100. 

e creosootolie moet voldoen aan de vereischten in de 

vorige § gesteld en de wy'ze van bereiding met chloorzink, 

zoowel als die met chloorzink en creosootolie, is geheel 

gelijk aan de in die § voor  de creosoteering voorgeschre-

vene; by bereiding met chloorzink en creosootolie moet het 

mengsel in den vergaarbak, zoolang het vullen van den 

persketel en het inpersen duurt , aanhoudend .worden 

geroerd. 

§ 10. . e kyaniseering geschiedt met 

eene oplossing van 1 . chloorkwik op 300 water. 

n bljjf t naaldhout 12, loofhout 14 dagen onderge-

dompeld liggen, terwyl de vloeistof met behulp eener  houten 

pomp herhaaldelijk in bewerking wordt gebracht. 

e sterkte van de loog zal telkens met behulp van eene 

joodkalium-oplossing van 1.22 op 300 water  worden na-

gegaan. Toevoeging van gelyke deelen daarvan aan het 

kyaniseervocht zal een helder  rooden neerslag moeten geven ; 

door  nog eens gelyke hoeveelheid by te gieten, doch ook 

niet eerder, zal het vocht weder  volkomen helder  moeten 

worden 

Art . 2.

t artike l s zou ik bier  ter  plaatse willen laten ver-

vallen, omdat ik het meer  op zijne plaats aebt achter  l t i js l iout . 

k kan niet beoordeelen iu hoever  nevenstaande tekst met de 

eischen der  practij k in overeenstemming is en houdt mij  voor 

opmerkingen met betrekkin g tot dit artike l in bet bijzonder 

aanbevolen. v. . . 

— . 

Naar aanleiding van myne mededeeling betreffende dit 

onderwerp in ons No. van 2 September  jl . deed de heer 

ingenieur  V A N N N my het genoegen my een 

bezoek te brengen, met de houtmonsters, die hem by zyne voor-

dracht in het k t van s op 19 

Apri l 1887 hebben gediend. 

Zooals te verwachten was, bestond er  tusschen ons al 

zeer  spoedig geen verschil van gevoelen meer  over  de soort 

van het hout. Er  bleek my al dadely'k, dat onder  het hout 

dat de firma  G. S . &  Co. onder  de benaming 

van groenhart in den handel brengt, werkeljj k groenhart 

voorkomt. n welke verhouding in de tegenwoordige leve-

ringen zulks geschiedt is my onbekend. 

t name was het hout, dat in 1892 voor  de aanslagen 

der ijzeren sluisdeuren voor  het kanaal door  Zuid-Beveland 

werd verwerkt, alsook een monster  van in 1887 door  de 

firma S geleverd hout, echt groenhart. t hout. door 

genoemden ingenieur  met . V A N  te Goes mi-

croscopisch onderzocht, is dus vri j  zeker  ook echt groenhart 

geweest. 

Wel toevallig kwam my' dezer  dagen een stuk hout 

in handen, afkomstig van eene der  deuren te t 

en gezeten hebbende ter  diepte van 6.10 . : A. P. 

 (laag water  is daar  2.02 . '. A. P. hoog water  2.12 . 

j  -f- A. P.l hit stuk is geheel door paalwormen doorvreten. 

e paal te Vlissingen, sedert 1865 aan den aanval van 

i den paalworm blootgesteld en daartegen bestand, is echter 

j  ook echt groenhart. 

I Waren de heer  v. v. . en ik het over  de hoofdzaak 

 eens, op het punt van de gevolgen bleef eenig verschil van 
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gevoelen tusschen ons bestaan. Terwyl ik namelyk er  voor 

pleit, dat het kind by zyn waren naam genoemd worde, 

komt dit hem niet zonder  bedenking voor, omdat het woord 

greenheart in Engeland niet enkel in de vakliteratunr , maar 

ook in den houthandel reeds sedert jaren het burgerrecht 

schijnt verkregen te hebben. Was dit werkelijk in zoodanige 

mate het geval, als by ons met de namen van grenen- voor 

rood hout en vuren voor wit, die strik t genomen omgeruild 

behoorden te worden, dan zou ik zyne zienswyze kunnen 

deelen, doch het enkele feit, dat de firm a , Wykbaar 

zonder het te weten, groenhart zoowel als geelhart, onder 

de benaming van greenheart uit Engelsch Guyana betrekt, 

geeft in. i. sterken grond aan het vermoeden, dat in den 

Engelschen handel de naam greenheart voor  beide soorten 

in zwang is. 

t in myn bezit komen van het bovenvermelde, door 

paalworm aangetaste stuk groenhart is nu, geloof ik, het 

beste argument voor  mijne meening, dat het belang van den 

solieden handel medebrengt streng aan de ware namen vast 

te houden, een argument, waarvoor ook zelfs de tinna 

S zal moeten zwichten. s het is nu een feit, 

dat groenhart in sterke mate door  paalworm kan worden 

aangetast; ook de ingenieur v. . . haalt in zyn mede-

deeling van 1887 'in het  v'.  een voorbeeld daar-

van aan; van geelhart daarentegen is, voor  zoover  ik weet, 

nog geen voorbeeld van zulke aantasting bekend. Wanneer 

nu eene houtsoort aldus in een belangrijk opzicht boven 

eene andere uitmunt , zou dan de handelaar  niet wijs doen 

dit door een consequent verschil in de benamingen te doen 

uitkomen'? 

h buitendien, wanneer de ingenieur in zijn bestek 

groenhart voorschrijf t en er, by levering van geelhart door 

den aannemer, geschil over de houtsoort mocht ontstaan, 

dau moet, als de zaak voor  den rechter  komt en deze onder-

zoek door  deskundigen beveelt, de aannemer de zaak ver-

liezen, zoodra zy de herkenning van het „groenhartina" , die 

voor  elkeen yoor de hand ligt, als grondslag voor  hunne uit-

spraak aannemen. 

t bezwaar van den heer v. . . dat, als het bestek 

geelhart voorschrijft , hout zou kunnen geleverd worden, dat 

murw en slecht is, zooals het monster  in de collectie U 

v. T a. d. P. S. voorhanden, wordt dunkt my vol-

komen te niet gedaan door het voorschrift, dat alle hout 

moet voldoen aan de keuring door de directie en deze, even-

min als zy murw en sproetig eikenhout aanvaardt, zich 

murw en sproetig geelharthout in de handen behoeft te 

laten stoppen. 

e onderscheiding der  beiden soorten levert geene moeie-

lykheid op: ten overvloede laat ik de kenteekenen hier  nog 

eens volgen: 

.  hooggeel tot groenachtig bruin . Hard-

heid ongeveer  als mahagoniehout. Spint, bruinachtig wit. Spiegels 

zeer  duidelijk zichtbaar en ongeveer  even groot als by ypen. 

Vaten of  poriën wel duidelijk zichtbaar, doch niet door 

andere kleur. Bewerkbaarheid ongeveer als reclitdradi g ma-

hagonie- en djatihout.  ot zeepzop veroorzaakt geene 

noemenswaardige kleurverandering. 

. r  van het kernhout groenachtig bruin , 

waarop de vaten of  poriën door  hunne hoog geel-groene 

kleur  scherp afsteken; by elke bewerking komt dit groene 

poeder  voor den dag en blyft dikwijl s aan het gereedschap 

hangen. Spint zeer  licht bruin , zonder  groen in de 

poriën. Hardheid als ivoor. Spiegels uiterst klein en alleen, 

als er  by zonder op gelet wordt, zichtbaar. Bewerken haast 

niet doenlyk; het gereedschap wordt onmiddellijk bot, de 

beitels moeten, om niet af te brijzelen, zeer  kort worden 

aangeslepen.  of zeepsop kleurt het bovengenoemde 

groene poeder en daardoor het hout hoog wijnrood ; door 

toevoeging van zoutzuur aan het roode vocht ontkleurt dit 

onmiddellij k en geeft een heldergelen neerslag. v. i>. . 

E . 

Onderstaande mededeeling, aan een dezer  dagen door  my 

ontvangen particulieren brief ontleend, verdient, dunkt my, 

in wyderen krin g bekend gemaakt te worden. e zaak is 

van zoo algemeen belang, dat ik geene gelegenheid wil 

verzuimen om haar  telkens en telkens weer  ter'sprake te 

brengen. 

k heb uwe beschouwingen over  vette en magere met-

selspecie gedurig ter  sprake gebracht by aannemingen en 

gewoon werk. Nu is hier nog een werk onderhanden in 

hydraulische kalk 1 op 1." 

k heb den eigenaar  overgehaald eene pleisterproef te 

laten doen, waarby' bleek, dat na 8 dagen de specie 1 op 

2 zand harder was dan 1 op 1. 

Nu laat ik buiten pleisteren grotwerk van hydraulische 

kalk l op 3 zand met  l/t portland cement, en de metselaar 

is verbaasd over de uitwerking . t wordt zulk mooi werk 

en goed gemengd moet het waterdicht zyn. t goed men-

gen is, geloot ik, het groote gebrek by de meeste werken. 

Zooals wy op de cementfabriek mengen 4 i l 5 en droog 

dooreen hakken, dat kent de metselaar  doorgaans niet." 

v. u. . 

T . 

Ouder de verschillende middelen, die iu gebruik zijn om 

yzer  tegen oxydatie te beschermen, is het -

proces het meest geschikte (hoewel het in Europa tot nog 

toe geen blyvenden by val heeft gevonden). By bedoeld proces 

wordt een overtrek van yzeroxyduloxyde op smeed-en giet-

ijzer in het aanzyn geroepen, die, mits naar  den eisch uit-

gevoerd, de oppervlakte duurzaam beschermt. e genoemde 

methode is in Amerika sedert eene reeks van jaren in zwang 

en heeft daar  bevredigends resultaten opgeleverd. r  het 

echter een byzonderen, zeer  kostbaren oven eischt, heeft 

het proces niet algemeen ingang gevonden. Om de zaak 

goedkooper te maken, heeft E  te 

Parij s eene reeks van proeven uitgevoerd, die daarheen 

hebben geleid, dat men de beschermende opperlaag in een 

gewonen oven kan doen ontstaan.  ontdekte 

namelyk dat, als ijzeren voorwerpen eerst met eene 
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e laag vervinchtigbaar  metaal overtrokken en dan op 

eene temperatuur  gebracht worden, waarop het betrokken 

metaal vluchtig wordt, de toetreding van de zuurstof tot 

het ijzer  wordt bolet en er  in plaats van ijzeroxyde eene 

fijn e leiblanwe laag yzeroxyduloxyde wordt gevormd. Oin 

de eerstbedoelde deklaag van metaal te vormen, doopt men 

de ijzeren voorwerpen in eene oplossing van het bedoelde 

metaal. Na eenige seconden neemt men de voorwerpen er 

weer uit en verhit ze in een oven 10 minuten lang tot 

ongeveer  1000° C. Bij  gepaste inrichtin g kan de oven twee-

maal per  uur  gevuld worden. 

t is den heer  ook gelukt langs dergelijken 

weg gegoten y'zer met eene dunne laag tin te overtrekken, 

alsook geoxydeerde voorwerpen te einailleeren. e aldus 

toebereide artikelen bezitten niet het geringste vermogen tot 

geleiding der  electriciteit, zoodat zy te gebruiken zyn als 

onderdeelen van dynamo's, isoleerplaten enz. e beschreven 

processen worden door  sedert twee jaren op 

groote schaal uitgevoerd. e meest gewone producten zyn 

geoxydeerd en vertind kookgerei, py'pen, leuningen, stalin-

richtingen cn verschillende geëmailleerde waren. e pypen-

gietery te Pont , de grootste in Frankryk , past, 

naar  vermeld wordt, de methode toe op het oxydeeren en 

einailleeren van gas- en waterleidingsbuizen. 

. 

N EN . 

. te . Zoudt V mij zoo mogelijk willen opgeven, welke 

verven gebruikt worden voor het beschilderen van tegeltjes, 

hoe die bereid worden en of het beschilderen zonder eenige 

toebereiding van den nog onverglaasden grond geschiedt ? 

t eerste gedeelte dezer  vragen kan niet anders dan 

zeer  onvolledig beantwoord worden. e verven zyn in het 

algemeen brand- of emailverven, die, met water  aangemaakt 

en opgestreken zynde, eerst in het vuur de verlangde kleur 

aannemen. Bekend is het, dat het gewone blauw op de 

tegeltjes kobaltverf is, die by het opstrijken eene zwarte 

kleur  heeft. Eveneens weet men, dat voor  groen chroom-

oxyde, voor  violet mangaanoxyde gebruikt wordt, enz. h 

reeds het blauw is tengevolge van zekere handgrepen op 

de eeue fabriek veel schooner  dan op de andere en in het 

algemeen berust geene industrie zoozeer  op fabrieksgeheimen 

als het porcelein- en glasschilderen, zoodat ik niet in staat 

ben verdere ophelderingen te geven. 

e meeste tegelfabrikanten schilderen op de glazuurlaag. 

Voor  zoover my'  bekend is, maakt de e fabriek 

daarop eene uitzondering, daar zy' op de klei schildert en 

eerst daarna glazuurt. v. . . 

 marden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 
il v \ >lhi i 10 . 

Amsterdam. 12 uur . t gemeentebestuur  liet houwen van een 

brandweerpost aan de Verlengde t bij  de . 

G 17 OCTOUEB. 
liuurse (Ov.) 12 uur . Voor mej. de wed. J . Sieveriuk, ia het 

koffiehuis vun : liet oouweii v«u 6 wouiugeu op eeu 

terrei n gelegen u.m dun Gel fc rsweg te , nauw. 's morg. 

il uur . 

. c aannemer , Oiiweband: het stucadoorwerk van S 

iu nsiibouw zijnde woningen aau de Poelbrug bij . 

Utrecht. 2 uur . e maatschappij  tot exploit, van staatsspoorwegen, 

aau het centraalbureau hij  de e , bestek uo. 637: bet 

maken van ecu gebouwtje voor  privaten en waterplaa'sen eu het 

inrichte n vau bureau vooi den statiouchef en de posterijen op het 

station Gouda, begrooling f 3GU0. 
Utrecht. 2 uur. e maatschappij  tot exploit. n staatsspoorwegen, 

aau het ceiilraalhurcau bij  de e , bestek . 639:het 

makeu van grondwet ken sohoeiiugen cn het leggeu van sporen tea 

behoeve van de los- cn ladingsplaats op liet station Utrecht , bes»r. 

f 6090. 
Zutphen. l uur . e genie, np h;t bureel Geweidigershoek A 

no. 83: het maken vau eeu gebouw, bevattende scherm- en gym-

nastieklokaal, enz., cn vau woningen voor  gehuwden le Zutphen, 

ouder  beheer der  genie aldaar. Begr. f 17.000. 

G 18 . 
Grave (N. Br.) 12 uur . n van het St. Caiharinu' s 

' Gasthuis, ten raadhui ' .» : het egaliseeicn vau hel hooggedeslteu van 

het terrei u van deu vooruialigen steen hoven. 

G 20 . 
. 11 « a r . t ministeri e vnn waterstaat, handel eu 

nijverheid , aau het gebouw vau het prov. bestuur: het makeu vau 

cene ijzeren afrastering om het terrein voor  berging van sluisdeuren 

op het. eiland, voormalig ravelij n —  der  vesting Neuzen en 

het herstellen van aldaar  opgeborgen houten reserve sluisdeuren, 

behoorende tot de werken van hei kanaal van Timeuzen. Be^r . 

f 5950. 

G 25 . 
Tegelen ) t . . Parocni ial r  van deu 

11. s : het herstellen vau deu kerktoren , met liet houwen 

eener  doopkapel. 

G 20 . 
. 11 uur . t ministeri e van waterstaat, handel eu 

nijverheid , aau het gebouw van het prov be>»tuur: het verbeteren 

van twee hoofden op het Noorderstraud vau het eiland Vl ie laud , 

behoorende tut de zeewerkeu in Noordholland. Begr. f 5300. 

P YAN . 

T. P. te Arnhem . Welke en waar zijn in

de grootste steenfabrieken met gas- of kolenovens? 

e vraag wordt ter  beantwoording aanbevolen aan de 

"welwillende lezers, die daartoe in de mogelijkheid zyn. 

Amsterdam. t maken der  aardeubaan voor bet leggeu van 
de spoorbaan met wissels eu bijbehooreude werkeu teu behoeve 
van den tramweg /,uuderdorp—Purmerend. e W. de n 
te Sloten voor f 33.780. 

Amsterdam, riet maken vau een gebouwtje voor  wachtkamers 
en privaten op het middenperron met bijbehooreude werkeu te 

. e G. . van n aldaar  voor f 3(170. 

l i ussum. t bouweu van een landhuis. e A. s 
en li . s le Amsterdam voor  f 6789. 

's-Graveuhuge. t afbreken eu weder  opbouwen van een 
heerenhuis achter de . e C. g aldaar 
voor f 11300. 

's-Gravenhage. t amoveeren «an twee woonhuizen op deu 
boek van het Westeinde eu de Jan t eu het bouwen 
aldaar van een spaarbankgebouw. e A. de n aldaar 
voor f 48960. 

. t bouwen van een school met bijgebouwen aldaar. 
e B. Zuithof aldaar  voor f 18858. 

. t bouwen van eeu militair e slachterij  te , 
ouder  beheer der  genie te Zwolle. e B. . v. Vilsteren 
te Zwolle voor f 599S. 

. t bouweu van een school met onderwijzerswoning 
aldaar. e . . Eijsvogel te t voor f 13.513. Geguud 
aau . A. Steenman te n voor f 13.044. 
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All e soorten van 

ZAGER 
6

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Special i teit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot

 de Fabriek van 

 R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( R h e i n l . ) 
Gevestigd in 1822. (55) 

~ Vraagde geïllustreerde Prijscourant 

welke wjj  U gratis en franco toezenden'. 

DE LINT & , ROTTERDAM. 
 39

n van - en . 

(59) Vraag dessins enz. 

 \ s  x
, 

levert pask laar  gekyan iseerd 

(rot - en zwam vrij ) (13) 

, Schuttingen. 

, . 
, enz. enz. 

Vuurvaste Steen-

. 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Blokken, Scheggen, Trot * 
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogeljjken tjj d 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (17) 

S T O O M C L A S S LIJ P E R U 

-

SPIEGELGLAS. 
(61) 

-

- en 

in wit en zwart . 

E Billijks t adres. 

Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt. 

~ b o l i T i e i i m 

middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwamvorming enz. 

Engelsche en Belgische A E . 
,  r i x . B > U T « T , ,

VAN 

: t Bevan &  Sturge. 

: f &  Söhne. 

E N 

voor  l ig t e , plafonds, enz. 

, - E * 
STEENEN. 

«»n

en E 

i n v e r s c h i l l e n de dessins. 

, T 
EN V  l ; 11 ] l ;

.  > 

systee m
Voorraad of spoedige vervaardiging 

van alle daarin voorkomende werken. 
Prjjzen op aanvrage. (68) 

 a\d

 A . .
r  aan de Polytechnische School te . 

 Compleet ingenaaid f 18.—. 
„  „  gebonden .. 21.50. 
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Gouden 

E 

u 1863. 

e Portland-Cement-Fabriek 
TAS 

te A m ö n e b u r g bij  »'d . 

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 

voor  de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der  Fabriek: 500.0(10 vaten per  jaar. B 

* van 
s in de voornaamste steden. Verdienste 

hoogste 
onderschei-

ding in den 
internatio-

nalen wed-
strijd , te 

Arnhem 1879. 
(32) 

N 
E 

A A. 

Eerste prjj s 
voor  uitmun-

tend 
fabrikaat 

J, Ui\ W 

J 
T E 

, 
is er  geheel op ingericht om 
alle soorten van -

N met den mee sten 
spoed tot  zeer billijke prij-

zen te leveren. 

d aanbevolen 

voor  het drukken van 

met daarbij  beboorende 

. 

Spiege l- en , 

Cathedraal-, , Geribd-, 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

W . 

, ,  en -

G  A. . 

Geslepen en andere N en 
. 

N S en . 

- en Pat ri j  spoort glazen. 

(67) . 

, . 

J A P A N L A K V E R F , 
beter  tegen de b u i t e n l u c h t bestand 

»ls vernis of olieverven. 

 Y \ & Co., 
(57) . 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (21) 

S. , 

Chemisc h bereid e 

V E  F . 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zij  is gemakkelijk in het gebrnik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne 
verkrijgbaar . 

, 
(11)  i jswij k Z . - l l 

T 
„JOSSON Co." 

voor  Nederland en n 

A . E . B R A A T , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: , Nieuwehaven No. 118. 
„ , A. E. ,

Simonzstraat 74. (66) 

, fflonnickendam. 

ii i lm ii ii tend fabrikaat en lu l l \jkv prijs . (29) 
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VERFWAREN , 
, Vernissen. 

voor - en , 

. , 

en alle aanverwante artikelen. 

G,  Co., 

T 132, (5) 

A> A >1. 

voote voorraad 
V A N 

in alle courante profielen 

op lengten van 5 tot 

12 , opkli m 

mende met 

iegens 

''het grootere 

n 

kunnen lichtere pro-
in s taal gebezigd 

'worden, waardoor  sti l len 

o. i lkei i voonleeliger in het ge-

brui k ziju dan i jzeren ba lken. 

H. E. OVINC Jr. , 
74 , . 

Nederlandsche Verzinkfabriek , 
VA N N &  Co. -

N 

E 

Houten of IJzeren RAAMWERK , 

, G-EBOUWElsr, 
, , , , -

N voor E N voor
en E N speciaal

 voor  steenovens, enz. in alle afmetingen en voor  alle doeleinden, opgesteld 
in U of ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enkele dagen. , ook . 

N en N worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. E S ter  bezichtiging. 

 op aanvraag franco en gratis. (58) 
A G r E N T E N . 

F. &  A. VA N >E . -

A . L I P J E S , 
T 131, , 

Venster- en Spiegelglas, 
N , 

 steeds , | 

GLASASSURANTIE . 

ED. 

S BOUW W F 

met G lang 50 . 

Stoombooten-, Bagger-en 

Spoorwegmateriaal. 

Zware en lichte Smeêwerken. 
A V  E . S , 

N EN N , 

met certificaat vnu s 
en Bureau Veritas. 

/"  1.75 per 2 . 

W. J . , 

NieuwendUk 111 te , 
fabriceert gey'kte , twee 
en vyf , Stalen -

, , , 
koperen en stalen , -

N , , -
, enz. (65) 

N VAN , 
reekei i l ie l ioer icn. :i Opt ise l ie lnsti anient en, 

E Q U E R R E S , P R I S M A ' S , E N Z . 

I Zwaar, Prima kwaliteit , zeer  gevoelig, 
| r o l 1 X 10 r . . ' « . -

„  0.75 X 10 r . . f 4 . -

Schrijf'-  en Teekenbehoeften, (56) 

t n . 

- en 

. 

k van g tegen . 

 in 

L 
. S , 

'16)

 geheel gereed afgeleverd f'l.W per . 

Carbolineum 
^ „Neptun" 

beste merk , dringt diep in de poriën 
en geeft een schoone notenbrttin kleur, 
conserveert het hout buitengemeen, zeer
aanbevelenswaardig. 

A. W. , 

Chemische F a b r i e k , 

l i l .  Blieii i ) 

Agenten voor Nederland: (50) 

. . 

JA N HAMER & Co., 

t 583 l>(j  de Utrechtsche straat 

. 

 enz. 

lieer  dan 225 N alleen iu Neder-
land geplaatst. 

J. H. «0 Co. hebben steeds ervaren 
monteurs, uitsluitend voor  ter 
beschikking, waardoor de montage <'" 
eventueel onderhoud, in den korst moge-
lijken tijd en tegen billijken prijs ka» 
verricht worden. (63) 

. 
H . 

A d v e r t e n t i ë n ia dit blad kotten van 1—5 regelt 

00 eenlt, iedere regel meer 10 cento. Groote letten naar 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

berekend. 

Uitgever*  a 

. 

A l l e a d v e r t e u t l en in A opgenomen 

worden gratia gcplaattt in E , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Verver», enz. 

J . A . V A N , . 

E S E , 

ff'er  volg.) 

Art . 59.

§ 336.  Voor metselwerk, 

dat in den dag komt, worden de steenen gesorteerd en 

moeten- 'zy eene gelijke kleur  hebben. (') 

e metselsteenen, ter  keuring aangeboden, moeten zijn 

goed gevormd, vlak, onverglaasd en goed doorbakken, dicht 

van stuf, houdende ouderling dezelfde maat, zonder  wanbak, 

ratelaars, uitgeregende, boven- ot mondsteenen, voldoende 

aan de monsters, zooals hierna by § 337 is bepaald. 

Onder den metselsteen mag niet meer  dan 1j l0 gedeelte 

gebroken/ steen aauwezig zyn, waaronder  geen kleinere dan 

..halve êteenen. 

n het bestek het gebruik van oude steenen toelaat, 

moeten zy van mortel gezuiverd zyn. 

Tenzy het bestek anders bepaalt, moeten de steenen zyn 

van waalvorra. 

) Bij  het  ledicen van een steenoven heeft uit den aard der 

zaak sorteering plaats. 
t deze zinsnede wordt dus zeker  hersnrteeriug op liet werk 

bedoeld, wttt ia dc meeste gevallen overbodig is. 

§ 337.  straatklinkers, (moppen) 

moeten zyn van voldoende hardheid, en, hoewel eenigszins 

getrokken, van de vlakste soort, genoegzaam kantig, taai 

en helder  klinkend; zonder  scheuren, steentjes of oerdeelen, 

wordende het gebruik van ratelaars, mondsteenen cn die 

met veibrande of te zachte koppen verboden; zy moeten 

ten minste hebben eene lengte van 20 , eene breedte 

van 9 a 10 . en eene dikte van nagenoeg 45  in 

alles aan de keur  voldoen, en in hardheid en deugdzaamheid 

overeenkomen met de gewaarmerkte monsters, die vóór de 

aanbesteding van het werk, den gegadigden worden getoond 

en daarna by' de directie blyven berusten. 

§ 338. t puin bestaat  nieuwe wanbakken 

 metselsteenen van afgebroken muren en steenen 

 klinkerwegen afkomstig. e steenen  minste 

 boerengrauw,

(") Aanmerkingen op <n bezwaren tegen deze ontwerp-voor-
schriften, vuu welken aardden vau wien ook, zullen mij  ten allen 
tijd e zeer  welkom ziju. v. u. . 

Art . 2 . u i a k s t e e n. 

§ 11. Baks teen t je gebakken steenen moeten in het 

algemeen in vorm en qualiteit overeenkomen met de hy de 

directie berustende gewaarmerkte monsters, die vóór de 

aanbesteding van het werk den gegadigden zullen worden 

getoond. Waar geen ander  formaat is voorgeschreven, moeten 

de steenen den waalvorm hebben. 

e keuring geschiedt op den wal. 

§ 12. e metselsteenen moeten zyn 

goed doorbakken, vlak, onderling gelijk van vorm en afme-

tingen en, voor  zoover  gevel- en daarmede overeenkomend 

werk betreft, gelyk van kleur  zyn. 

n het bestek het gebruik van oude steenen toelaat, 

moeten deze naar  behooren van den ouden mortel ontdaan zyn. 

§ 13. e straatklinker s moeten zyn 

hard gebakken tot trekkens toe, /onder  scheuren, helder 

klinkend en van groote vastheid. 

§ 14.  Tenzy by bestek puin of 

steenslag van nieuwen baksteen (wanbak) zyn voorgeschreven, 

mag dit afkomstig zyn van klinkerwegen of at'braaksteenen, 

mits deze geene geringere hardheid hebben dan 

boerengrauw. 

n puin voor  bestorting worden aaneengebakken klompen 

uit steenovens en bonken oud metselwerk toegelaten, mits 

per stuk niet meer  dan 20 . wegende; er  mogen voor 

'/ „  der  massa stukken ter  grootte van een klezoor, doch 

geene kleinere in voorkomen. 

n puin tot vleilaag voor  wegen mogen geene kleinere 

stukken dan halve steenen aauwezig zyn. 

n elk geval moet het puin vri j  zyn van gruis en vuilnis; 
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niet kleiner  dan halve steenen en voor  lj t niet kleiner  dan 

een klezoor, geen klompen vormen, behoorlijk van metsel-

specie gezuiverd zijn en niet vermengd met stnkken van 

pannen, gruis, vuil of andere steensoorten. 

e steenen worden, bij  het lossen, zoo de directie dit 

verlangt, met de handen geraapt. 

Voor  puinbestortingen worden ineengesmolten klompen 

toegestaan, mits niet meer  dan 20 . wegende. 

Puin, dienende tot vleilaag van wegen, mag uit geene 

kleinere stukken dan halve steenen bestaan. 

N.B. Als thuis behooreude onder  het hoofd baksteen heb ik 
biernevens de § § over  dakpannen, gebakkeu tegels en aarden buizen 
ingeluscht en laat dienovereenkomstig de daarop betrekking heb-
bende § § der  tegenwoordige A. V. bier  volgen. 

§ 366. . e gewone e roode en 

blauwe dakpannen moeten zyn goed doorbakken, dicht ge-

sloten, gelijk en zuiver  gevormd, helder  klinkende en gelijk 

vai: kleur, zonder  schilfers, scheuren, rammelaars en wrakke 

pannen, volgens opgave verglaasd of niet verglaasd. 

t de holle zijde op den grond gelegd, moeten zy het 

gewicht van 75 . kunnen dragen. 

e verglaasde pannen moeten overal met eene gelijke 

kleur  doortrokken ('), met Engelsch glazuursel gedekt en 

zonder  barsten of scheurtjes zijn. 

(') Wat zou hiermede bedoeld wor.leu'r 

§ 370. Tegels. e vloertegels of plavuizen moeten zijn 

gaaf en vlak, wel doorbakken, zonder  barsten, scheuren, 

gaatjes, vierkant gesneden en van gelijke kleur  voor  het-

zelfde werk. 

Verglaasde vloertegels moeten overal met een gelyk 

glazuursel gedekt zijn, zonder  scheurtjes of afschilferingen. 

e kleine witte- of geschilderde mnurtegeltjes moeten 

zijn vlak, fyn en wel gesloten van korrel , hard doorbakken, 

helder  klinkend, gelijkmatig verglaasd, zuiver  van kleur, 

gelyk van maat en zindelijk afgesneden. 

§ 371. Put buizen. e gewone potbnizen moeten zijn 

wel gedraaid (') en gaar  gebakken, helder  klinkend, zonder 

gaten, breuken, barsten of scheuren; de samenvoeging met 

zorg gemaakt, en van binuen verglaasd. 

e ijzeraard ('-) pothuizen (tuyaux en gres) moeten zyn 

van gelijke stof als de e potten, helder  klinkend en 

zonder  barsten of scheuren, van binnen en buiten verglaasd, 

wel gedraaid en gaar  gebakken. 

Voor  de .bochten of spruitverbindingen worden altyd 

opzettelijk gevormde stukken geleverd. 

e voegen worden met cementmortel volgezet. (8) 

(*) e pottebakkers draaischijf wordt voor  bet vormen van huizen 
zelden meer  gebezigd, k heb hiernevens het machinaal persen 
verplicht gesteld. 

(*) k heb tot nog toe niet te weten kunnen komen wat de 
Engelsche eigenlijk onder  iron clay verstaan. e toelichting met 
tuyaux en gris zegt hier  niets, want grit beteekent in dezen zin 
niets anders dan gebakken klei. 

(s) t behoort m. i. onder  de voorschriften voor  de uitvoering 
van werk te huis. 

met het oog hierop mag de directie eischen, dat het bij  het 

lossen met de handen worde geraapt. 

Steenslag voor  wegen moet hoekig van vorm zijn, tus-

schen 2 en 4 . zyde hebben en desgevorderd door  horden 

worden gezift. 

Steenslag voor  beton moet van nieuwen baksteen (wanbak) 

afkomstig zyn, van geene mindere hoedanigheid dan hard-

grauw, hoekig van vorm zyn en tusschen 2 en 6 . zyde 

hebben. (a) 

(*) Voor  hoekige voorwerpen komt mij  deze bepaling gepaster 
voor  dan de oude, ook in f 365 van de A. V. opgenomene „niet 
grooter  dan een hoenderei en niet kleiner  dan een duivenei". 
Ook komt mij  voor  beton wat grooter  verschil in de afmetingen 
der  stukken gewenscht voor, omdat de kleinere dan beter  de 
holten tusschen de grootere zullen opvullen eu geene opeenhoo-
pingen van mortel zullen voorkomen. Voor  grind in beton zou m. i. 
daarom het voorschrift kunnen luiden „niet grooter  dau een 
hoenderei en niet kleiner  dan eene hazelnoot". 

§ 15. . e dakpannen moeten goed door-

bakken, gaaf, helder  van klank, onderling gelyk van 

vorm en'afmetingen en gelijkmatig van kleur  zijn. 

e dakpannen moeten, op hun bollen kant gelegd 

op den hollen kant 75 . kunnen dragen zonder  te 

breken, (f) 

Bij  verglaasde pannen moet het glazuur  gelijkmatig aan-

gebracht en vry van scheurtjes zijn. 

(f) Op den bullen kant gelegd kan, dunkt mij , elke pun 75 . 
dragen; met de holle zijde boven is 75 , naar  liet mij  voor-
komt, geen te zware eisch. 

§ 16. Tegels. e vloertegels moeten machinaal geperst, 

gaaf en vlak, goed doorbakken, gelyk van vorm en afme-

tingen en gelijkmatig van kleur  zyn; muurtegels eveneens 

en verder  gelijkmatig verglaasd, zonder  scheurtjes in het 

glazuur. 

§ 17. Aarden buizen. e aarden buizen moeten 

machinaal geperst, gaaf en zuiver  cylindrisch van vorm, 

goed doorbakken, helder  van klank en rondom verglaasd 

zyn; het glazuur  gelijkmatig en zonder  scheurtjes. 

e bocht- en hulpstukken moeten zuiver  en passend van 

vorm zyn en overigens aan dezelfde vereischten voldoen 

als de rechte buizen. (*) 

(Wordt vervolgd.) 

(*) k maak hier  met opzet geen verschil op het punt van 
grondstof en herkomst. e Nederlandsche buizen-industrie is tegen-
woordig ver  genoeg gevorderd om met de gewone baitenlandscbe 
fabrikaten te kannen wedijveren. Bijzondere fabrikaten kunnen 
overigens in de bestekken wordeu omschreven. 

T  V A N T J 

J P . 

Zooals vroeger  reeds gezegd is, kan het bij  pypwel-

boringen voorkomen, dat de in den grond gedreven boorbnis 

met haar  ondereind op een grooten steen stuit, die met 

geene boor  te verbrijzelen is. Alsdan wordt het gebrnik van 

 noodzakelijk, ten einde den steen te kunnen 

verwfo'deren. 

t dynamiet, dat voor  dergelyke doeleinden het meest 

getinikt wordt, is het zoogenaamde  (f) 

t is eene kneedbare stof, eenigszins 

vettig op het gevoel, licht oranje tot geelbruin van klenr, 

met een soortelijk gewicht van 1,4; het is samengesteld 

nit 75 pet. van de hevig ontplofbare vloeistof nitroglycerine, 

opgeslorpt in 25 pet. van eene fijne aardachtige stof, kiezel-

guhr of infusoriénaarde genaamd, bestaande nit zeer  kleine 

schelpjes van thans verdwenen lagere diersoorten. 

e voor  het doel bijzonder  geschikte aarde, wordt ge-

vonden by Oberlohe in Hannover. 

e nitroglycerine is een licht ontplofbare, olieachtige en 

in zuiveren toestand, kleurlooze vloeistof. Zij  heeft een soor-

telij k gewicht van 1,6 en gaat tusschen - j - 8° t o t — 1 1° 

O. van den vloeibaren in den vasten toestand over. Wordt 

deze stof met andere, al of niet ontplofbare stoffen gemengd, 

dan is ze minder  gevaarlijk, waarom ze dan ook nimmer 

meer  onvermengd wordt gebruikt. 

Op het menschelyk organisme veroorzaken kleine hoeveel-

heden nitroglycerine vergif'tigings-verschijnselen, als: duizeling, 

hoofdpy'n; aanraking van dynamiet met de handen doet onder 

anderen reeds dusdanige verschijnselen ontstaan. e meeste 

personen gewennen echter  op den dunr  aan den invloed. 

t begint by 12° C. reeds te verstijven; by 6° C. 

is het geheel bevroren en is dan wit van kleur  en steenhard. 

Wi l men bevroren dynamiet ontdooien, dan kan dit geschieden 

in een ketel met warm water  van hoogstens 50° C 

Bij  omzichtige behandeling en gewone temperatuur  is goed 

dynamiet niet aan zelfontleding, zelfontploffing, of afscheiding 

van nitroglycerine onderhevig. By' 60° C ontleedt de nitro-

glycerine, wat tot ontploffing aanleiding kan geven; vandaar 

dat men dynamiet op koele plaatsen moet bewaren. 

t is ongevoelig voor  een verblij f van enkele minuten 

in het water, doch by langer  verblij f daarin wordt de nitro -

glycerine door  het water  uit het kiezelguhr  gedreven. 

e hoeveelheden (b. v. 1 tot 2 , niet ingesloten 

of in een licht omhulsel bijv . papier, kan men zonder  gevaar 

aansteken; het dynamiet brandt dan met eene levendige, rood-

achtige vlam langzaam op en laat een wit poeder, het 

kiezelguhr, achter, doch in een weerstandbiedend omhulsel 

ontstaat alsdan een hevige ontploffing. 

e verbranding van grootere hoeveelheden is gevaarlyk, 

omdat niet brandende gedeelten soms te sterk verhit worden 

en dan ontploffing zonden kannen doen ontstaan; dit geschiedt 

ook als dynamiet in weeken of bevroren toestand, vry ot inge-

sloten, snel tot 180° C wordt verhit. 

(t) Vergelijk „Ontplofbar e stoffen"  in de Jabackitmen.jmg. V
No. 46, 47 en 48. 

t is niet gevaarlyk kneedbaar  dynamiet door  te breken 

of door  te snyden; by bevroren dynamiet is dit echter  niet 

zonder  gevaar, waarom men hiermede zeer  voorzichtig 

moet omgaan. 

Schokken moeten uiterst hevig zyn om dynamiet te doen 

ontploffen. Vervoer  en behandeling zyn dus by eenige zorg-

vuldigheid zonder  gevaar. 

t komt in den handel voor  in den vorm van 

cylindervormige patroontjes (worstjes) dik 2.5 , wegende 

3 of 8 , in perkament gewikkeld. e patroontjes 

worden verpakt in kartonnen doozen, ieder  inhoudende 

2.5 . dynamiet, die tien aan tien in houten kisten 

worden verzonden. 

Bij  het hierbedoelde gebruik van dynamietladingen wordt 

alleen beoogd den steen zoodanig te schokken en te scheuren, 

dat hy met eene beitelvormige boor  gemakkelyk in genoeg-

zaam kleine stukken verdeeld kan woiden, om hem verder 

door  pulsen of spoelen te knnnen verwyderen. 

Om dit doel te bereiken, wordt eene lading dynamiet 

op den steen aangebracht, op zoodanige wyze als wy hierna 

zullen verklaren. s dit eenmaal geschied, dan wordt de 

boorbnis zoover  omhoog getrokken, dat haar  ondereind 

buiten de vernielingssfeer  der  lading is gekomen. 

t omhoogtrekken moet natuurlij k geschieden na het 

aanbrengen der  lading, om te voorkomen dat deze door  het 

welzand van den steen zou verwy'derd worden. e lading 

zelve wordt alsdan lang electrischen weg ontstoken. 

 ontsteken van ladingen langs electrischen weg ge-

schiedt in hoofdzaak als volgt: 

Twee van elkaar  geïsoleerde geleiddraden gaan van eeu 

d y n a m o - e l e c t r i s c he exp lodenr  (een klein werk-

tuig, waardoor  indnetiestroomen kunnen opgewekt worden), 

naar  een busje of kokertj e gevuld met sas (een gemakkelyk 

ontbrandbaar  mengsel, samengesteld uit 32 gewichtsdeeleu 

zwavelkoper, 46 gewichtsdeeleu chloor zure potasch en 22 

gewichtsdeelen phosphorkoper), waarbinnen de over  korten 

afstand ontbloote metaalkernen dier  geïsoleerde draden zoo 

dicht by elkaar  gebracht zyn, (ongeveer  ' / 4 ) dat de 

door  den explodeur  opgewekte inductiestroom met eene vonk 

kan overspringen,, welke vonk de sas tot ontsteking brengt. 

e inlichtin g heet mijnpatroon. 

e vlam van de sas doet bij  buskruitladingen het bus-

krui t ontploffen; by dynamietladingen zou  verbranding 

en geene ontploffing worden teweeg gebracht, zooals wij 

hiervoren reeds verklaard hebben. 

e ontploffing van dynamietladingen geschiedt door  de 

inleidende ontploffing van een zekere hoeveelheid slagkwik 

(bestaande nit gelyke deelen zwavelautimoon en kalium-

cldoraat) besloten in een slaghoedje. t laatste bestaat uit 

een roodkoperen, aan één eind gesloten buisje, 6 . wyd 

en 25 . lang. 

e hoeveelheid slagkwik daarin is verschillend, naarmate 

eene meer  of minder  krachtige inleidende ontploffing gevor-

derd wordt; gewoonlyk is dit 1 gram. 

Om de inrichtin g der  mijnpatroon op eenvoudige wyze 

te verklaren, deden wy het voorkomen als of zy een geheel 

uitmaakte met de geleidingsdraden van den explodeur  komende. 
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d zijn mjjnpatroon en geleidingsdraden afzonder-

lijk e voorwerpen, die eerst aan elkander  verbonden worden, 

wanneer eene ontsteking moet plaats hebben. 

Uiterst talryk is het aantal soorten van patronen, aange-

wend tot het ontsteken van mijnen door  de vonk. e bjj  gewone 

dynamietladingen het meest gebruikte mynpatroon is hieron-

der in fig. 1 afgebeeld. e inrichtin g daarvan is als volgt. 

r  den kop van een houten dopje a is een stukje 

gutta-percha draad met dubbele geleiding b gestoken. e 

boveneinden van de geleidingen zyn over  den kop heen ge-

legd en verbonden aan twee koperen kokertjes c, welke 

Fig. 1. n patroon. 

b 

\\;ir e grootte. 

dienen om de mijn- en grondgeleidingsdraden op te nemen. 

Aan den onderkant van het dopje is een koperen buisje 

d bevestigd. Om de binnen dit buisje uitkomende einden 

van de draden is een zoogenaamd vliegje van bladtin e 

gelegd, bevattende de gevoelige sas, welke door  de electrfc 

sche vonk moet worden ontstoken. 

Om dit buisje wordt nu een slaghoedje f geplaatst, dat 

25 . lang is, na fat men te voren de ruimte, niet voor-

zien met slagkwik, met meelpulver aangevuld heett. 

 aanbrengen van de lading op den steen geschiedt 

als volgt: Fig. 2. 

t voor  de vernieling van den steen 

benoodigde dynamiet wordt in eene blik -

ken cylindervormige bus gedaan,daarin de 

hierboven beschreven, van een slaghoedje 

voorziene mynpatroon met daaraan ver-

honden geleidingsdraden gestoken en dit 

geheel, daartoe aan een jjzeren stang be-

vestigd, in de boorbuis neergelaten. 

Na daarop de boorbuis genoegzaam 

omhoog te hebben getrokken, wordt de 

lading met behulp van den explodeur  tot 

ontsteking gebracht. 

Om te voorkomen dat de yzeren stang, 

tot het inbrengen der  lading dienende, by 

de ontploffing wordt omgebogen en daar-

door  moeielykheden bjj  het uithalen ont-

staan, maakt men de inrichtin g zoodanig, 

dat na het plaatsen der  lading op de ge-

wenschte diepte, niet alleen de boorbuis 

maar  ook de inlaatstang nog geheel buiten 

de vernielingssfeer  der  lading kan worden 

opgetrokken. 
e hiernevensstaande afbeelding fig. 2 

geeft van die inrichtin g een denkbeeld. Schaal 1:10. 

A is de blikken bus, waarin de dynamietlading en de tot 

ontsteking daarvan dienende mynpatroon met slaghoedje; 

li  en B' zjjn de geleidingsdraden naar  den explodeur, op 

zekere hoogte met een touwtje vastgebonden aan de stang 

C, die tot het inbrengen van de lading dient. 

e stang C beeft aan haar  ondereind een daarop vast-

zittende ring

Aan de blikken bus A zyn drie of vier  blikken reepen

van genoegzame stevigheid vastgesoldeerd, die van boven 

een ring  dragen, waaraan zjj  eveneens zjjn vastgesoldeerd. 

Bjj  het neerlaten van de lading rusten  en  op elkaar. 

s de lading beneden gekomen, dan laat men de stang 

C doorzakken, tot zy in den geteekenden stand de lading 

op den steen drukt , zoo noodig door  eenig welzand heen, 

dat zich tydens het neerlaten boven den steen mocht heb-

ben verzameld. 

Na de boorbuis over  genoegzame hoogte te hebben terug-

getrokken, trekt men de stang zoover  op tot JJ weder 

tegen  komt en ontsteekt vervolgens de lading. 

t is duidelyk, dat in de draden B en B1 genoegzame 

ruimt e moet zjjn om het optrekken der  stang C toe te laten. 

e hoeveelheid dynamiet voor  een lading benoodigd, 

wordt gewoonlijk beproevenderwjjze bepaald en wisselt af 

van 0.1 tot 1 . en soms nog meer. 

e straal. van de vernielingssfeer, dit is dus de afstand 

van de lading tot den onderkant der  omhoog getrokken 

boorbuis of inlaatstang, berekent men gewoonlyk door  toe-

passing der  formule: 

1 = 8 r ! 

waarin r de gevraagde straal in meters en  de lading 

in kilogrammen. 

t gebruik van dynamiet tot op eene diepte van 80 

a 100 . onder  den grond geeft geene bezwaren, mits men 

er voor  zorgt de lading in eene genoegzaam sterke bus 

op te sluiten en door  op sterken druk beproefde hulp-

middelen (caoutchouc-slang, enz.) te beletten, dat vocht 

doordringt tot de uiteinden der  geleidingsdraden io de 

mynpatroon. 

Bj j  grootere diepten van bjjv . 200 . mislukt het ontsteken 

van dynamietladingen zeer  dikwijls : het blykt . hoogst be-

zwaarlij k de uiteinden van de geleidingsdraden, die in de 

mynpatroon eindigen, afdoende tegen vocht te beveiligen en 

uitpersing van de nitroglycerine te voorkomen, wegens den 

grooten waterdruk op die diepte (ongeveer  20 atmosfeeren)» 

waarby nog de omstandigheid komt, dat de tyd tot het in-

brengen der  lading en tot het genoegzaam hoog optrekken 

der boorbuis met de diepte grooter  wordt. 

Utrecht, P. A. . 

 VOO . 

n vermengt 5 . zwavelkoolstof met  l / 3 . ter-

pentijnolie en lost daarin geleidelijk zoolang guttapercha op 

tot er  eene brj j  is verkregen. n zuivert dan het leder 

van vet door  er  een lap op te leggen en daarop een heet 

jjzer  te zetten; men bestrijkt vervolgens beide stukken met de 

beschreven lym en houdt ze zoolang op elkaar  geperst, tot 

deze droog is geworden. 
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Bg gelegenheid van eene vraag betreffende mechanischen 

arbeid bij  den bekenden distantie-rit tusschen Weenen en 

Berljjn , werd in het polytechnisch genootshap te Berlij n op 

proeven en berekeningen gewezen, die met betrekking tot 

den arbeid van menschen door , B en N 

zjjn uitgevoerd. 

Zoo stelde N vast, dat hjj  het grootste arbeidsver-

mogen had aangetroffen bjj  de alpengidsep, welke voordurend 

bergop gaande en belast met ten minste 12 . zonder 

moeite een dagmarsch van 10 uren aflegden, na aftrek van 

de rustpoozen. 

Neemt, men aan, dat het gewicht van zulk een gids 70 . 

bedraagt en dat een uur  af gelegden weg eene loodrechte 

styging van 400 . vertegenwoordigt, dan maakt dit eene 

hoeveelheid dagelijks geleverde» arbeid van 82 x 400 x l 0 = 

328000 kilogrammeters. 

Eene andere waarneming is van B afkomstig. e 

liet hout in manden naar  zyne 12 . boven den grond gelegen 

woning brengen; daarbjj  woog de op te heffen last (mand 

en hout) 68 . en de drager  zelf 70 ; het door  de 

spierkracht van den laatste 12 . hoog op te voeren gewicht 

bedroeg dus 138 . e drager  legde met zjjn last op 

den schouder  op een dag 66 maal den weg van onder  naar 

boven af; dat maakte dus eene hoeveelheid arbeid van 138x 

12 X 66 = 109296 . 

j  komt nog de hoeveelheid arbeid voor  het afdalen 

/.onder  last; deze nam B aan op ' / . . van die, welke 

bjj  het opstygen geleverd werd en zoo kwam hy voor  den 

houtdrager  tot eene gezamelyke hoeveelheid van 133668 

. per  dag. 

Eene zeer  interessante vergelijking maakte , het 

voetspoor  volgende van . , den vader  der  moderne 

(mechanische warmtetheorie en van , terwyl hy 

het menscheljjk organisme als eene calorische machine op-

vatte, d. w. z. als een motor, waarbij  de warmte als be-

weegkracht optreedt, welke door  het verbranden (oxydeeren) 

'van de in de voedingsmiddelen vervatte koolstof en water-

stof wordt ontwikkeld. 

n mag aannemen, dat een gezond man van middelbare 

kracht op middelbaren leeftijd binnen 24 uren 0.252 . 

koolstof en 0.01558 . waterstof oxydeert. 

t is bekend, dat door  het verbranden van 1 G kool-

stof 8080 warmte-eenheden of caloriën worden ontwikkeld 

en door  het verbranden van 1 . waterstof 34462 warmte-

eenheden ; men verkygt aldus voor  de gezamenlijke voedings-

warmte van een mensch: 0.252 x 8080 - f 0,01558 x 

34462 es 2573.08 warmte-eenheden.  heeft nu reeds 

in het jaar  1842 aangetoond, dat warmte en mechanische 

arbeid gelijksoortige grootheden zjjn is en dat door  een mecha-

nischen arbeid van 425 . eene warmte wordt opgewekt, 

waardoor  1 . water  van 0 tot 1° C. verwarmd wordt. 

t getal .425 noemt men het mechanische warmte-equiva-

lent. t volgt, dat de hiervoren berekende voedings-

warmte van een mensch overeenkomt met een mechanischen 

arbeid of arbeidsvermogen van 2573.08 x 425 = 

1,093,559 . deelen wy' dat getal in het door B 

by de Alpengidsen vastgestelde arbeidsvermogen, dan ver-

krijgen wy een nutti g effect bjj  den als motor  beschouwden 

mensch van -ËJI-8.'000
 = 0 30 

1,093,559 

t men dergelyke berekening in aansluiting aan de 

waarnemingen, die door  andere onderzoekers betrekkelyk het 

arbeidsvermogen van menschen zyn gemaakt, dan verkrygt 

men het nuttig effect van 0.26 j d. w. z. de mensch levert 

26"' 0 van den arbeid, die overeenkomt met de wamte, die 

zich uit het dagelijks ingenomen voedsel ontwikkeld; 74% 

gaan dns verloren door  stofwisseling, uitwaseming enz. 

Neemt men nu in aanmerking, dat het nutti g effect by 

de stoommachine door  elkander  niet meer  dan 0.063 be-

draagt, dan komt men tot het belangwekkende besluit, dat 

de mensh als motor  eene viermaal betere calorische machine 

is dan eene goede stoommachine. r  wat hierby niet ver-

geten moet worden is de gewichtige omstandigheid, dat de 

brandstof voor  de menschely'ke machine, het voedsel, bijna 

dertig maal dunrder  is dan steenkool. 

 Ztg.) 

. 

G 33 . 
Bellen ) e heer  J. F. van der  Boscb te Appelscha: het 

bouwen van eeu stoomzuivelfabriek te Beilen. 

G 26 . 
Arnhem.  uur. e genie, in het hotel Sluis, Oude Station-

straat: het vergrooteu van eeu der  smederijen, teu behoeve van 
het korps rijdende artillerie , onder  bet beheer  der  genie aldaar. 
Begr. f 900. 6 

. 11 uur. t ministerie vau waterstaat, handel en 
nijverheid, aau het gebouw vau het prov. bestuur: bet voorzien 
der hoorden van liet Noordhollandsch kanaal, begr. f 6990. 

G 30 . 
e (bij ) 2 uur. t . . paroch. kerkbestuur 

van den . Nicolaus, in bet koffiehuis bij  Spikkert, tegenover  de pasto-
rie : het bouwen eener  kerk met toren en sacristie. 

o (Ov.) 12 uur. t gemeentebestuur: het bouweu v.iu 
eeu post- en telegraafkantoor. 

G 6 . 
. 10.30 nar. t ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: bet maken 
van een los- en laadwal langs den linker  kauaalboord der  Zuid-
Willemsvaart, te Nederweert. Begr. f 4200. 

G 10 . 
. 11 uur. t ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aau het gebouw vau het. prov. bestuur: het makeu vau 
een dam iu het buitensluishoofd der s te Vlisainiren 
Begr. f 4200, aanw. 179 ua 27 Oct. 

P YAN . 

Amsterdam. t maken en stellen van een ijleren afsluithek op 
een gemetseld eu onderheid fund.tment tusschen het Willemspark 
en het Vondelpark. e voor  het ijseren hek, J . n te 
Zaandam voor  f 1825, eu voor  onderb., C Alberts en Zn. te N. 
Amstel voor  f 3536. 

Bolsward. t herstellen van de brug 't t over  de 
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Bolsward-Workuiuenaarl . e . A . Posthumus te Tjerkwer d 
voor f 945, gegund. 

2de Exloermond. 1. t maken van eeu draaibrug niet ijzeren 
bovenbouw over  den Noorder  Exloeimond. e 6. B. r 
te l voor f 1692, gegund; 2. het bouwen van een 
brugwacb terswoning aldaar. e J. l voor f 791, gegund. 

's-Uraveuhage. t herstellen eu verteteren van rijkstelegraaf 
lijnen in de prov. Noordbrabant en Gelderland. e . n 
te Schiedam voor i 629. 

's-tiravenhage. t driejari g onderhoud van de dijk - en oever, 
werken bij s en de lloornsche hoofden. e B. 
de Waerd te Nieuwenlioorn voor f 2460, per  jaar. 

's-Uravenhage. t gedeeltelijk amoveerm en weder  opbouwen 
van het perceel no. 26 aan het . e . n en 
Zn. aldaar  voor f 10.850. 

's-tiraveuhage. t maken van vij f openbaren waterplaatsen. 
e J. . de Swart eu Zn. aldaar  voor f 147S. 

's-Wravenhuge. t aanleggen van rioleering in de Swammer-
damstraat. e J. Vrijlin g aldaar  voor f 10.670. 

. e levering van scboolnieu beien aan de scbool 
in de van . e J . de Niet te Scheveningen voor 
f 2697. 

. t maken van een bestraat paardenpad in den weg 
Alkmaar—Nicuwediep, bestek no. 169, dienst 1893. e A. 
Tra p . te r voor f 1639.

. t bouwen van een vill a nabij  bet genees-
kundig gesticht Voorborg. e A. Sanders te h 
TOO  f 24,906. 

. t maken, leveren en plaatsen van een bouten duiker 
nabij  het erve genaamd de Greverit voor  rekening van het water-
schapsbestuur  van Zalk en de gemeente . e W. van 
Werven voor f 205,50, gegund. 

. t maken en leveren van een ijzeren waterreservoir, 
ten behoeve der  watervoorziening op bet station der  stoomtram 

. e Th. m te , voor f 586. 

Utrecht . t inrichten van bel voormalige stationskoffiehuis 
tot dubbele opzicbterswoning uabij  het station Geldermalsen. e 
C. n Ja. te Utrecht voor f 2271. 

Utrecht . 1. t maken van de grondwerken, liet leggen van 
sporen en wissels en het leveren en leggen van keibestrating enz., 
op het station Zwijndrecbt . e J . Vooruendag te t 
voor f 14841, 2. bet maken van een gebouwtje voor  privaten en 
waterplaatsen en het inrichten van bureau voor  den stationchef 
en .de posterijen op bet station Gouda. e C. J. t te 
Gouda voor f 1993, 3. het maken van grondwerken, schoeiingen 
en het leggen van sporen ten beboeve van de los- en ladingplaat» 
op bet station Utrecht. e . Wienhoven te Schiedam voor 
f 5230. 
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Asphalt-

Asphal t - . 
buitengewoon stevig, 

duurzaam en aanbevelingswaardig. 

A . W. , 
m i l l , am  ii i ) 

Agenten voor Nederland: (50) 

L . & . , Wonuerveer. 
N Ui

^Portland-Cement-Fabriek 
I K 

Opgericht 

1861. 

N 

) . 

Opgericht 

1864. 

t haar  beproefd en voortreffelij k 

fabrikaat snel, middel of langzaam bin-

dend, onder  garantie van de grootste 

bindkracht , gelijkmatigheid en absolute 

dengdeljjkheid. 

Productie jaarlijk s meer  dan 450.000 

vaten. 

 - S 

voorde Zu ide l i j k e Provinciën: 

. 
Voor de Noorde l i j k e Provinciën: 

DE BEER & LEHREN, 
, (60) 

N in 

volgens b e s t a a nd of op te geven 

p ro f i e l , levert franco de Stoom-hout-

zagerij en Schaverij van 

ft . W.  & Co. 
te  (prov. Gron.) 

Profielleekeningen en Prijs-courant op 

aanvraag gratis. (12) 

nit de Chemische Fabriek van 

(in vaten van  100 en 200 kil o 

en in blikken van 30 kilo.) 

is s teeds v o o r r a d i g bü en wordt 

sedert jaren voor de landsgebonwen, 

de genie, vele gemeenten en particulieren 

geleverd, door (24) 

. , 
t 335, . 

 39
n van  en

(69) Vraag dessins enz. 

systee m M O NI ER. 
Voorraad of spoedige vervaardiging 

van alle daarin voorkomende werken. 

Prjjzen op aanvrage. (68) 

A .  & , 
 a\d

A. , 
T 131, * 

Venster- en Spiegelglas, 
N , 

GLASASSURANTIE * 

 A m
r  aan de Polytechnische School te . 

 Compleet ingenaaid f 18.—. 
„ „  gebonden „  21*50. 

 E . 

S BOUW W F 
met  lang . 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

Zware en lichte Smeewerken. 
A X  E  S , 

N EN N , 
met certificaat van s 

en Bureau Veritas. 

E N 
V A N 

/.
te Andernach a/d , 

leveren sedert 1851: (8) 

 Andernachsch e Tras 
en Trasstee n 

op strengste keur  verder: 

- of ; -

N beste en goedkoop-

st : N voor  Tuinen,Terrassen, 

Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

„JOSSON Sf Co ." 

voor  Nederland en n 

A. E. , 
. l jn Bouwmaterialen 

Adres: , Nieuwehaven No. 118. 

„ , A . E. ,

Simomstraat 74. f661 

F A B R I E K , 

 i l i i i i . l i i ; \ l i . 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 

Platen, , Scheggen, Trot -

toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogeljjken tjj d 

voorwerpen van vuurvaste steen voor 

technische doeleinden naar  teekening of 

«nodel. (72) 

J A P A N L A K V E R F . 
beter  tegen de b u i t e n l u c ht bestand 

als vernis of olieverven. 

N &  Co., 
(57) . 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (73) 

S. , 
A

STOOM GLASSLIJPERI J 

' 

2^ - e

( 6 1) i n w i t e n z w a r t S 

en  voor  het oriiaiiienteeren van 

. 
EN 

SPIEGELGLAS . 

.  adres 

Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt. 

, r , , T T T n T T T T 
T T T T T T T T T T T ? T T T T T T T T T T Y T Y t y 

xTOGcj?&msc!? «,cj?enc>isc!7 
 Tüefceilex) 

, f 
 tr$. 

xJt JtA A»*»J*A»A J.A imiuiiimmimmjui
(69) 

 fabrikaat en  (29) 
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V E R F W A R E N , 
, Vernissen. 

voor - en , 

, , 

en alle aanverwante artikelen. 

Gr,  & Co., 
T 132, (5) 

. 

Een T met goede prak-
tijk , gevestigd in een provinciestad, is 
genegen zich te 

Aanvragen worden ingewacht onder 
letters X Y Z, aan het Bureau van 
dit Blad. 

Spiege l- eu , 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

, ,  en -

G  A (S. 

Geslepen en andere N en 

. 

N S en . 

 ij

(67) . 

E 

, 

HYDRVIJLISGHE ZANDSTEEN. 
volkomen gelijk aan Na tuu rs teen en 

uitsluitend door  steenhouwers bewerkt. 

n voor  ran tl : 

, NEUTEN, -

TEN , , GOOTSTEENEN, 

, , 

N voor  scheidingen en hekwerk, 

, enz. 

Fabriek en : -

. (62; 

GREVE '5 

Firm a G r . , Utrecht. 
is beter  dekkend, fijner , witter en beter 

kleurhoudend dan eenig ander; 
is bekroond dooi- den Nederl. Sehildcrsboiid. 

Tentoonstelling van e Schilderkunst.. 
Arnhem 1881; attesten van ervaren schilder* 
uit alle oorden van ons land en daarbuiten, wor-
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van , Gemeente-
Architecten en andere Autoriteite n in hunne 
bestekken voorgeschreven; 

wordt, tot waarborg van echtheid, zuiverheid 
en goed gewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa-
brieksmerk, welkeallen wettig zijn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur  geleverd, des-
verlangd met certificaat van oorsprong. 

n leze de waardeerende artikels over  dit t in het „N . v. d. " 
dd. 31 .Tan. 1887; in de - en "  dd. 1 i 1887; inde 

'  dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de„  Schilder"  dd. 1 i 1889 ; in de 
Opmerker"  dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in de „ Ambachtsman"  dd. 8. 

Febr. 1890, en in het „Bouwkund i g Weekblad"  dd. 5 . 1891. (27) 

 bij  en

T 

Groote voorraad 
VAN 

in alle courante profielen, 

o]> lengten van 5 tot 

: 
mende met 

1'egens 

: grootere 

draagvermogen 

'kunnen lichtere pro-

lielen in staal gehczigd 

'worden, waardoor  s ta len 

bu lken voordeeliger in het ge-

brui k zijn dan i jzeren b a l k c u. 

H. E. OVING Jr. , 
74 , . 

All e soorten van 

en 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Special i teit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot

 de Fabriek van 

, 
te n ) 

Gevestigd in 1822. (55); 

W Vraagde geïllustreerde Prijscourant 
welke wjj  U gratis en franco toezenden. 

 4
Fabrikanten van (43). 

Chemisc h bereid e 

. 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zij  is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne 
verkrijgbaar . 

G , 
(70) k ) 

JA N HAMER & Co., 
 bij de Otrechtsche straal, 

. 

Verstrekken plannen en belasten zich 
met de uitvoering van E 

8 voor 

N 
en andere 

n

 van reeds uitgevoerde 

 van verschillenden aard, 

worde» op aanvrage verstrekt. (ü*> 

. 
H . 

A s l v e r l e u t l é u ia dit blad kosten van 1—  regelt 

60 eenU, iedere regel meer 10 cent*. Groote letten naar 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

berekend. 

Uitgevers t 

. 

- t n in A opgenomen 

worden g r a t i a geplaatst in B , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smedes, 

Verrers, ens. 

J . A . V A N , . 

E S E , 

Zooals zij  zijn. Zooals zij  moesten zijn. (") 

(3e

§ 351. Gehouwen steen. e gehouwen steen moet zgn gaaf, zonder 

scheuren, barsten, losse groeflagen of kwade aders, ingezette stukken, 

gebroken kanten of hoeken, en niet met onversteende gedeelten of zoo-

genaamd kamelot (') bezet, voorts zuiver  behakt met scherpe kanten onder 

de r(j  vlak en bewerkt volgens de daarvan te maken en door  de directie 

goed te keuren teekeningen en mallen. 

Zoowel de vlakken, waarop metselwerk of gehouwen steen komt, als 

die welke op metselwerk rusten, moeten gezaagd wezen. (*) 

Tenzg het bestek anders voorschrijft , worden de steenen zoodanig nit 

de groef gehakt, dat zg in het werk op hun groefleger  komen te liggen. 

n vloertegels moeten eene blauwe kleur, en scherpe kanten 

en hoekeu hebben, gepolijst en tusschen 4 en 6 . dik zgn. (3) 

(!)  is eeu woord, dat geene betrekking heeft op een bepaald gebrek 
in steen, maar in het algemeen slechte waar beteekent, ook b.v. bij  geweven stoffeu. 

(a) Bezagen der  draagvlakken is volkomen overbodig en bij zandsteen, als ik wel 
ingelioht ben, eene bepaalde onmogelijkheid. 

(3) n vloertegels zijn altij d blauw, behalve juist als zij  gepolijst worden, 
wat echter  wel nooit zal geschieden; er  wordt hier  slijpen bedoeld. 

§ 352. Zandsteen. e zandsteen moet zjjn ttjn  van korrel , (4) zoo-

veel mogelijk-vr\ j  van roestaderen, en, bg elk gebouw, van gelgke soort 

en kleur, overigens voldoende aan de bepalingen van § 351. 

(') Ook grofkorrelige zandateeueu kunnen vau uitmuntende qualiteit zijn, zoo 
b.v. die van Befort ea Bolleudorf ia g en het daaraan grenzend 
gedeelte van . 

§ 353. . e hardsteen mag van geene mindere hoedanig-

heid zgn dan zoogenaamde  granit de ÏOurthe (*). 

) e hardsteen van de Ourthe, in de wandeling ook  granit genoemd, 
vertegenwoordigt geene bepaalde qualiteit. 

§ 354. Arduinsteen. e Arduinsteen wordt geleverd uit de groeven 

van Hardouin in het departement du Nord. (") 

(*) Arduinsteen is niets enden dau de Zuid.Nederlandsche benaming voorden 
hardsteen, den steen uit de Ardennen of Arduinen. 

(°) Aanmerkingen op en bezwaren te(,en deze 
ontwerp-voorscbrifteu, van welken aard en vun wien 
ook, zullen mij  ten allen tijde zeer  welkom zijn. 

v. n. . 

Art . 13. . 

§ 8. Gehouwen steen. e gehouwen 

steen moet zgn gaaf, zonder  schilfers, scheu-

ren, losse groeflagen, kwade aderen en steeën, 

gelijkmati g van kleur en zuiver  volgens de 

teekeningen en mallen afgewerkt. 

e steenen moeten uit erkend deugdelijke 

groeven afkomstig zgn en, voor  zoover  de aard 

van het werk toelaat, zoodanig uit de groef 

zgn gekloofd, dat zg in het werk op hun 

groefleger  komen te liggen. 

e draagvlakken worden langs de randen 

over aan te geven breedten vlak eu onder 

de ig behouwen: tusschen deze rauden wordt 

de steen ten minste 5 . hol weg gehakt, (f) 

(+) e manier  van bewerking komt mij  voor 
de beste te ziju, omdat zij  het vast liggen der 
stukken zeer  bevordert. e holten worden bij  bet 
stellen mei morlel opgevuld, bij  kleiue stukken 
door ze vol en zat daarin te drukken, bij  grootere 
door  aungieting. 

e § over  marmer kan m. i. gerust wegvallen. 
Wat daarin staat spreekt van zeil. 

§ 19. . e dakleien moeten uit 

gunstig bekende groeven afkomstig zgn e 

afmetingen worden in het bestek bepaald, 
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§ 361. . t marmer raag geene der  gebreken hebben, die 

hiervoren in § 351 zijn vermeld. 

Wanneer  aan eenig werk marmer noodig is, bepaalt het bestek de 

soort en bewerking, en de overige voorwaarden, waaraan het moet 

voldoen. 

Art . 61.  . e i e n. 

§ 368. Belgische en e leien. Belgische en Fransche leien, 

voortkomende uit leigroeven van Talemprise,  St. Anne bij Tumagen, 

llerbeumont, la Géripont, Viel-Salm en van Oignies en andere daarmede 

gelijkstaande soorten, hebben eene dikte van ten minste 2 '/„ : eene 

lengte van 24 . en eene breedte van 13 ; zy' moeten zyn gelyk 

van kleur, zonder  groene of schitterende deelen, vlak en klinkend, niet 

gescheurd of scheef, hard en geen water  doorlatende. e kleur  is gry's-

achtig blauw. 

§ 309. Bijnselic leien. e  leien (ook wel Teldersche of 

Sülerleien genoemd) moeten zyn van de beste en grootste sooit, niet kleiner 

dan 1 7 . in het vierkant, glad en effen en van genoegzame hardheid, 

ongeveer  5 . dik, gaaf en rechtdradig; de kleur  paarsachtig blauw. 

Overal waar  het by'kappen noodig is, moet dit rechthoekig geschieden. 

e bovenstaande afmetingen der  leien zyn voor  nieuwe daken, of voor 

nieuwe vakken, die niet in een nevensliggend vak invatten. '  herstelling j 

van leien daken, hetzy met ingeschoten vakken, hetzij  door  het inschuiven van 

enkele leien, worden deze van dezelfde afmetingen en soort genomen als 

die van het te herstellen dak. 

waarby rekening zal worden gehouden met 

de in de groeven gebruikelijk e formaten. (*) 

e dakleien moeten helder  van klank en 

gelyk van kleur, hard en vast, niet schilferig 

of poreus zyn. Zy mogen geene kalk, steen-

kool of zwavel bevatten en onder  water  ge-

houden slechts weinig daarvan in zich opnemen. 

(*) Courante haodels-afmctingen voor  leien 

zij n de volgende

Belgische l e qualiteit donkerblauwe, dik 3 tot 

4 . 56 X 31, 51 X 26, 40 X 20, 46 X 2 3 . 
41 X 26, 41 X 20.5, 36 X 26, 36 X 20 5, 

33 X 23, 31 X 20.5 en 28 X ' 8 . e dri e 

laatstgeuoen.de formaten komen het meest voor. 

 2e qualiteit , dik 2.5 tot 3 , 30.5 X 20.5, 

28 X 19. 27 X ' 7 . 25 X 15 en 23 X 13 c \ l . 

Duitsche,  en  donkerblauw, dik 

5 tot 10 . 33 X 24 en 31 X 21 . 

Fransche, vau  lichtblauw , groen glad 

of korrelig , dik ongeveer  4 , 35,5 X 20.3, 

30 X 22, 27 X 17 -

 van Fumag, paarscli of rood, 3 tot 4 . 

dik , 36 X  2 ° . 30 X 22, 30 X 19 cu 27 X  1 6 - 5 . 

 van  le qualiteit , dik 3''. , tot 

4 V S . 14 X s . 1*  X 7 en 12 X 0 i n c ü o f 

35.5 X 20.3, 35.5 X 17-8 en 30.5 X  1 5 - 2 . 

 VOO E N 

T E 's-G N . 

Dc Arbeidsraad voor dc Bouwvakken tc 's-Gravenhage, -we lk» leden 

worden gekozen door  afgevaivrdigden van dc volgende corporation: 
1 de Afdeeling 's-Gravenhage der j  tot bevordering der 

Bouwkunde, 

2 de Vereeniging „Architectura", 
3 de Aan nemers-Vereeniging „Dc

4 de Gecombineerde Timmcrlieden-Vereeiiigingen, 

5 de Algemeene 's-Gravenhaagsehe Werklieden-Vereeniging, en 

C de Afdeeling 'a-Gravenhage „Geloof cn Arbeid" van den h 

n Volksbond, 

heeft de eer  bekend te maken, dat op de vergadering van dien d 

van 2:> .September 1893 met algemeene stemmen is vastgesteld een 

voor  de verschillende tc ' « G r a v e n h a ge aan het Bouwvak verwante 

vakkeu. 

t minimum-loon per  uur  werkens voor  cen normaal geschikt werk-

man wordt daarbij  voorgesteld, voor 

1 een Timmerman / '  0.20 

2 een r  en een r  . - 0.20 

3 een Opperman - 0.16 

i een Schilder  . . . . . . . . . 0.18 

5 cen Stukadoor  - 0.20 

6 een Witte r  - 0.17 

7 een Steenhouwer - 0.23 

en 8 cen Smid - 0.18. 

e natuurlij k ook de wet moge ziju volgens welke de tc besteden 

prij s voor  zeker  werk of voor  zekeren arbeid zal afhangen van vraag 

en aanbod, het komt den Arbeidsraad voor  niet noodzakelijk te zijn 

dat, bij  weinig vraag naar  werk, de w e r k m a n daarvan in de aller-

eerste plaats de nadeelige gevolgen ondervindt. 

Toch is dat de feitelijk e toestand, niet alleen in n , maar  ook 

elders; beknibbeling op het loon is een der  eerste middelen welke vele 

patroons aangrijpen, om dc concurrentie tegen elkaar  te kunnen volhouden. 

e Arbeidsraad meende dit kwaad het best tc bestrijden door  bet 

, het algemeen doen aannemen van een . 

t komt ons voor  dat bij  het vaststellen dier  tabel, niet in de eerste 

plaats moet worden gedacht den loonstandaard, die thans in n g 

geldt, te v e r h o o g e n, als wel daarin v a s t h e id te brengen. 

t zal dat vastgestelde minimum cijfer  voor  de verschillende 

onderdeelen van zelf leiden tot verhooging. 

Ook hierbi j  zal de regel blijke n op te gaan dat wie het best betaalt 

ook over  de beste werkkrachten zal te beschikken hebben. 

t middel dat wel het meest geschikt zal zijn de door  den d 

vast te stellen l algemeen ingang tc doen vinden, is (het ligt 

voor  de hand) het loon der  werklieden uitdrukkelij k in de bestekken 

te doen opnemen, en dus begrooting en tarieven daarnaar  in te richten. 

Op die wijze zal het tevens mogelijk ziju den werklieden ook de uit-

betaling van het alius berekende loon te verzekeren. 

Ter uitvoering biervan roepen wij  in de eerste plaats do hulp iu dei-

p a r t i c u l i e r e w e r k g e v e r s. n deze als bouwheeren, van de in-

genieurs, architecten en aannemers verlangen, dat in de bestekken der 

door  hen aan tc besteden werken, aan het thans vastgestelde normaal-

loon zal worden vastgehouden. Wi j  vertrouwen immers dat dc particu-

liere werkgevers niet zullen willen dat de prij s van liet aanbestede werk 

van invloed zij  op het loon der  voor  hen arbeidende werklieden. 

Verder  rekenen wij  op den steun van de ingen i eurs en a rch i tec ten. 

Nu do d er  op kan wijzen wat juist in dit opzicht (het uitdruk -

kelij k opnemen van het loon in de bestekken) reeds door  de architecten-

leden van den Arbeidsraad individueel is tot stand gebracht, leidt het 

geen twijfe l of het algemeen maken van dien maatregel zal, van de zijde 

der ingenieurs en architecten, in de praktij k blijke n volstrekt geene 

bezwaren op te loveren. 

Van de medewerking der  pa t roons en der  w e r k l i e d en houden 

wij  ons niet minder  overtuigd, nu de . alvorens tot vaststelling der 

Tabel over  tc gaan, op onpartijdig e wijze en zoo algemeen mogelijk, 

het advies der  patroons en gezellen in de onderscheidene aan het Bouw-

vak verwante vakken heeft ingewonnen. 

t bij  enkele pa t roons het aannemen van den l wer-

kelij k cen verhooging van hetloon hunner  werklieden tengevolge hebben, 

wij  wijzen cr  op dat de ondervinding leert dal bet betalen van hooger 

loon niet ten laste komt van der. patroon, maar  van den particuliere 11 

werkgever, die oen hooger  prij s zal hebben te voldoen. Wanneer  er  d" s 

maar voor  wordt gewaakt, dat in de l het loon niet zóó hoog 

worde opgevoerd, dat de prij s vau het werk den particulie r  zal afschrik-

ken het tc verrichten werk aan e patroons op te dragen, is er 

van een , die voor  alle e patroons in do Bouw-

vakken geldt, allerminst nadeel te verwachten. 

Ook van do w e r k l i e d en vertrouwen wij  tevredenheid met den voor 

gestellen maatregel te zullen ondervinden. Zoo voor  cen ieder, geldt 

ook voor  hen dat belangrijk e hervormingen niet op één dag tot stand 

komen. Wi j  hebben van hen wenschen gehoord, tot welker  vervullin g 

wij  gaarne zouden medewerken. h overhaasting is hier  zeer  zeker 

af te raden, daar, zoo mislukkin g van de voorstellen er  het gevolg van 

was, de werklieden zeiven er  het meest door  zouden worden benadeeld. 

t spreekt van zelf dat er  werklieden zullen zijn die m inder , even-

goed als die meer  dan het normaalloon zullen blijven verdienen. o 

Tabel geeft natuurlij k alleen aan wat de maatstaf moet wezen bij  het 

berekenen van het loon van een n o r m a al g e s c h i kt w e r k m a n . 

Wat onder  een normaal geschikt werkman moet worden verstaan zal 

de praktij k van zelf aanwijzen. Normaal geschikt is hij  die in staat is 

het gewone werk goed te verrichten. Beioeld zijn dus niet voorwerkers 

of ploegbazen. 

t belang van bet invoeren der l komt reeds duidelij k uit 

voor  dc eerste rubriek , die der  t i m m e r l i e d e n . 

Algemeen is de d bet er  over  eens dat het loon van een normaal 

geschikt timmerman behoort te zijn een minimum van 20 Cts. per  uur . 

Toch bleek aan den d onlangs, dat terwij l van 29 eigen-bouwers 

slechts U dat loon van 20 Cts. n iet betalen, van de 52 pa t roons in 

het timmervak , slechts 20 het w èl betalen. t is wenschelijk datdeze 

onregelmatigheid zoo spoedig mogelijk worde opgeheven. 

Schijnt het wenschelijk aan de loodg ie te rs en metse laars een 

gelijk normaalloon, namelijk van 20 Cts., toe te kennen; in vergelijkin g 

met hen kunnen de o p p e r l i e d en vooralsnog slechts aanspraak maken 

op een normaalloon van 16 Cts. 

Voor  de s c h i l d e rs zou een normaalloon van 18 Cts. reeds een ver-

hooging in zich sluiten, welke verhooging thans gezegd kan worden 

haar  beslag te hebben gekregen, nu, naar  aanleiding van het overleg 

met den , de schilders-patroons aan de wenschen der  schilders-ge-

zellen zijn tegemoet gekomen. Toch is vernomen dat enkele patroons 

de beteekenis van die verhooging hebber, getracht weg te nemen, door 

(in tegenstelling met hetgeen vroeger  de gewoonte was) de schafturen 

niet meer  door  te betalen. 

e Baad houdt het er  voor, dat deze onregelmatigheid niet voort-

sproot uit onwil bij  den patroon, maar  dat het de overgang was om 

tot eene definitieve verbetering te komen, cen verbetering die wij  ver-

trouwen dat thans, bij  het algemeen bekend maken onzer  Tabel, zal 

zij n verkregen. 

Volgens de overeenstemmende meening van patroons en gezellen in 

het vak der  s t u k a d o o rs en w i t t e r s moet voor  ieder  dezer  beide 

rubrieke n een verschillend normaalloon worden aangenomen. 

e s t u k a d o o r s g e z e l l en schijnen aanspraak te mogen maken op 

een loon van 20 , de w i t t e r s op een van 17 Cts. 

Wat de s t e e n h o u w e rs betreft meende de d af te moeten 

wijke n van het gevoelen der  patroons in dat vak. e hadden ver-

klaar d slechts voorwaardelij k te kunnen meegaan met het uitkeeren van 

een normaalloon boven 20 Cts. 

e d overwoog echter  dat, nu de aannemers reeds algemeen een 

aanmerkelijk hooger  loon aan de in bun dienst zijnde steenhouwers-

gezellen uitkeeren, dit zelfde ook van de patroons moet worden verwacht. 

r  het stcenhouwersvak een zwaar  cn hoogst ongezond bedrij f is, 

meende de d dat het normaallooii van een werkman in dat vak ook 

hooger  behoort te zijn dan van een werkman, beboorende tot een der 

andere rubrieken van de bouwvakken. 

l iet was voornamelijk op dien grond dat de d bij  meerderheid 

van stemmen het normaalloon van een stcenhouwcrsgezel stelde op 23 Cts. 

Wat de laatste rubriek , die der  s m e d e n, betreft, bleek ons tusschen 

dc suiidspatroons een groot verschil van gevoelen te bestaan omtrent 

het loon hunner  werklieden. e d meende voorloopig een normaal-

loon van 18 Cts. te moeten aannemen, wederom met de bedoeling niet 

al te zeer  met den bestaanden toestand te breken. t is niet onwaar-

schijnlij k dat de omstandigheid dat de imidepatrooni nog het langst 

van alle vakken de kosten van het schaften voor  hunne rekening 

hebben gehouden, liet loon der  gezellen heeft gedrukt. 

Ten slotte nog ééne opmerking: <lo vraag zou kunnen gedaan worden 

of de patroon, die zijne werklieden niet iu daggeld heeft, doch naar 

tarief (het werken op stuk) betaalt, aan het gestelde minimum-loon zal 

gebonden zijn? het antwoord moet onvoorwaardelijk luiden: ,.ja!" 

t werken op stuk mag wél een prikke l zijn voor  den werkman 

om nog wat m e er  te verdienen dan in daggeld, nimmer mag do werk-

man de kans loopen cr  m i n d er  door  te worden. t echter  niet alle 

patroons in n g cr  thans reeds evenzoo over  dachten, is aan den 

d bij  de bespreking met de gezellen uitdrukkelij k gebleken. Ook 

aan deze onregelmatigheid komt dus bij  het invoeren der l 

een einde. 

Wel heeft het werken op stuk de schaduwzijde, dat door  te lang-

durigen arbeid van de krachten van den werkman teveel kan worden 

gevorderd, doch dit kan alleen voor  den d een reden te meer  zijn , 

zich niet tot het regelen van het l o on te bepalen, maar  ook het 

regelen van den arbeidsduur  in het programma van werkzaamheden 

op te nemen. 

t deze toelichting der l meenen wij  bij  dezen te mogen 

volstaan. 

 Arbeidsraad voor de Bouwvakkeu te 's Grarenhage: 

1. F. . V A N . Voorzitter, Frederiketraat 99. 

2. A . , Onder-Voorzitter, t 52. 

3. . , Secretaris, Prins t 30a. 

4. E . F ,  1'ieter  Bothstraat 2". 

G E W O N E : 

5. C. . , Z. O. Buitensingel 183. 

6. J . F . , Nieuwe Schoolstraat 05. 

7. W . B. V A N , Bezuidenhout 280. 

8. . , t 35. 

9. . J . , n 8. 

10. J . J . V A N , Elandstraat 18. 

11. A . C. PA A , Brouwersgracht 35. 

12. . , Z . Binnensingel 206. 

13. . J . . , Secretaris-Adviseur, Balistraat b'ti . 

e 13 voorschreven ondergeteekenden zijn bereid, zoowel over 

deze , als over  andere aangelegenheden van den Arbeids-

raad, alle gewenschte inlichtingen te verschaffen. 

N . 
Algemeene Voorschriften voorde s Wutei staafwerken. 

 de

Ofschoon men de goedheid heeft gehad my het nummer 

van  Ambachtsman van 7 October  toe te zenden, was 

tydelyke afwezigheid de oorzaak, dat ik daarvan eerst heden 

kennis nam. 

k lees nu in een aan de s Algemeene Voorschrif-

ten"  gewyd opstel, dat men zich niet verklaren kan, waarom 

het ten vorigen jare verschenen boekje der  A. V. voor  de 

uitvoering van werken onder  beheer  van het t 

van Waterstaat, l en Nijverheid, volkomen gelijklui -

dend is met de oude A. V. ? 

Ofschoon men van my' als voorzitter  der  Commissie voor 

de herziening der  bedoelde A. V. wel niet verwachten zal, 

dat ik aan eene discussie over  die A. V. zal deelnemen, 

vermeen ik toch aan hen, die daarin belangstellen, wel 

eenige inlichtin g te mogen geven en deze is, dat de tech-

nische bepalingen onzer  A. V. opnieuw zyn gedrukt, omdat 

de voorraad exemplaren aan het e uitgeput was ; het 

is wel duidelyk dat, aangezien de A. V. deel uitmaken van 

het bestedingscontract, zy' ten allen tyde verkrijgbaar  moeten 

zyn en, daar  nu door  onvoorziene omstandigheden de herzie-

ning der  technische A. V. eene belangrpe vertraging heeft 

ondervonden, moest daarin ty'delyk door  een herdruk worden 

voorzien. 

Overigens zy' my eene enkele opmerking betreffende Uw 

opstel vergund. e titel van dat opstel luidt :

Algemeene Voorschriften, enz." 
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Bedrieg ik mij, of zal die titel geen aanleiding geven 

tot versterking van een reeds heerschend misverstand? 

Want waarheid is het, dat de bedoelde A. V. door  het 

publiek vri j  algemeen als de s A. V. worden beschouwd 

en bovendien gemakshalve voor  particulier  gebruik benuttigd. 

Toeh znn die A. V., gelijk U bekend, met een bepaald 

doel uitgegeven en strekken zij  alléén ten behoeve van de 

werken onder  beheer  van het t van Waterstaat, 

l en Nijverheid. Evengoed zou men by'v. de A. V. 

van het t van n of die van het -

tement van Oorlog de s A. V. kunnen noemen. t feit 

is, dat er  geen s A. V. ten dienste van particulier  ge-

brui k bestaan en zelfs, dat zij  ook niet voor n 

in den algemeenen zin des woords bestaan. 

Nu erken ik gaarne, dat in den aanhef van het opstel 

de fout wordt hersteld, door  een volkomen juiste wêergeving 

van den titel, maar  aangezien in dat opstel nergens op de 

dwaling van het publiek wordt gewezen, is dunkt rnjj  het 

hoofd van het opstel des te meer  bedenkelijk. 

t publiek stelt daardoor  eisehen aan onze A. V. die 

onmogelijk te vervullen zijn. k merk dit op zonder  overigens 

aanmerking te maken op de gegronde critiek , door  U in dat 

opstel over  de bestaande Waterstaats A. V. gemaakt. 

t de Vereeniging van Burgerlijk e s bezig is 

om, naast de door  haar  reeds uitgegeven administratieve 

Bepalingen voor  de uitvoering van werken ten behoeve van 

besturen en particulieren, ook nog technische bepalingen te 

ontwerpen, zal U wel niet onbekend zyn. 

e r  van den Waterstaat, 

A. . . W. VA N . 

Aan 

de  van  Ambachtsman." 

, 16 October  1893. 

Aan de  van „de Ambachtsman". 

ft 

Naar aanleiding van Uw antwoord op eene vraag van 

. te , voorkomende in uw vorig No., wilden wy gaarne 

uwe aandacht vestigen op het feit dat het onderglazunr 

schilderen niet zulk een uitzondering is als U schy'nt te 

meenen. 

Niet alleen de e fabriek van de . ' T T & 

 schildert op de biscuit (niet op de klei) doch 

ook de e Plateelbakkerij "  en wel alle 

kleuren zonder  onderscheid. Er  bestaan wyders nog vele 

fabrieken, welke trachten de e tegels na te maken, 

terwyl in het buitenland, met name Engeland en België, 

talryk e fabrieken worden aangetroffen. 

Over  de bereiding van onder- zoowel als bovenglazuur-

verven, hare behandeling enz., bestaan tal van werken, 

buitendien zyn er  verscheidene fabrieken, die deze beide 

verven leveren, ook voor  amateurs. 

, 

E J . 

N EN . 

. 

 het nummer van 14 October, komt de bekentenis van 

den heer v. . . voor, dat er wel degelijk groenhart bij 

ons te lande verwerkt wordt. 

Hoe staat het nu met de door hem zoo stellig uitgesproken 

meening, dat dit hout veel te hard is om verwerkt te worden ? 

(Vergadering gehouden in het American Hotel, bijdrage 

van den heer v. . . over de structuur van het hout.) 

„  Probeeren gaat boven redeneeren." e steller  der  vraag 

verschaffe zich een niet al te klein stuk groenharthout, 

trachtt e dit vooreerst op maat te schaven, neme vervolgens 

eene scherpe zaag en zage het in tweeën. Als hy daarna 

den staat van zyn schaafbeitel en zyne zaag onderzoekt 

en zyn geduld nog niet op is geraakt, dan beproeve hij 

de beide stukken met pen en gat in elkaar  te werken. 

't Zy hy dit na veel moeite er  goed afbrengt of niet, 

lii j  zal dan in ieder  geval begrepen hebben wat onderge-

teekende onder  onbewerkbaar  hout verstaat. 

k geef gaarne toe, dat in volstrekten zin geen enkel 

materiaal volkomen onbewerkbaar  is, maar  het maken van 

aanslagen van groenhart aan ijzeren sluisdeuren is toch iets 

anders als het vertimmeren van dit hout, tot welke con-

structie ook. v. i>. . 

GEEN . 

Onder dezen veelbelovenden titel beveelt  eene 

nieuwe brandstof aan; op de wyze van bereiding is aan 

F. N te n octrooi verleend. Tot fijn  poeder 

gemalen afval van steenkool wordt met poeder  van koolzure 

kalk en bruinsteen iu bepaalde verhouding vermengd en 

met pek tot briketten verwerkt. By de verbranding op 

behoorlyk rnime roosters ontstaat, naar  gezegd wordt, geen 

rook en blyven geene vlakken achter. e prij s is niet 

hooger  dan van andere briketten of van steenkool, daar 

het fijne gruis weinig waarde heeft; de brandstof leent 

zich zoodoende tot elke soort van vuurhaarden en onder 

stoomketels moeten er  voortreffelijk e uitkomsten mede zijn 

verkregen. 

. 

e groote besparing, die door  het smeren met vet in 

smeerpotten wordt verkregen, berust daarop, dat het vet, 

door  zyne grootere aanhechting aan de wringende opper-

vlakken, meer  volkomen verbruik t wordt dan vloeibare olie, 

die voor  een groot deel ongebruikt, wegloopt. t het oog 

daarop zyn er  ook smeerpotten geconstrueerd voor  vracht-

wagens, zoogenaamde radsmeerders, die hoewel langzaam, 

toch meer  en meer  in zwang komen. Naar  het

lageblatt vermeldt, bevatten de radsmeerders eene in het 

deksel opgesloten schroefspil, die met een lossen sleutel op 

den kop wordt omgedraaid, waardoor  een kolf met het 
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daaronder  aanwezige vet in de bus van het rad wordt 

gedrukt. Voor elke smering is het voldoende de schroefstang 

een- of tweemaal om te draaien. e kolf wordt verhinderd 

mee te draaien, door  eene eronder  in het vet aangebrachte 

nok. t vullen kan elkeen gemakkelijk verrichten, daar  de 

schroefspil enkel teruggedraaid behoeft te worden. Behalve 

dat men er  80 tot 90 °/„  vet mede uitspaart, verzekeren 

de radsmeerders de grootste zindelijkheid, beletten het heet-

en vastloopen en het verharsen der  assen, alsmede het 

losraken der  spaken in de naaf, daar  er  geen vet by het 

hout kan komen; dientengevolge loopt de wagen lichter, 

wat aan de trekdieren ten goede komt. 

N VA N . 

Om ivoren voorwerpen te kleuren worden zy, na volkomen 

glad gepolyst te zyn, in een bak gelegd en met water  over-

goten, totdat zy juist onder  staan. Voor  een billardba l b. v. 

is het dan voldoende twee theelepels azijn en l gram ani-

linerood by te voegen. Voor  hoog rood gebruikt men koralljjn , 

voor  amarant rood roseïne, voor  karmozyn fuchsine. t 

het voorwerp de verlangde kleur  aangenomen, dan wordt 

het met zuiver  water  afgespoeld en na droging mét zeep 

en Weener  kalk opgepoljjst. (Uhl. Zw.

. 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

G 30 . 

Amsterdam. 12 uur . t gemeentebestuur: bet maken vaneen 

loopbrug over  den N . Z . Voorburgwal voor  de Barberstraat. 

. 3 uur . e arebit. S. J . VV. , in de benedenzaal 

van calc de , : het bouwen van een wooubuis 

op een terrei n aan den Wagenweg, plaatselijk get. kad. sectie F 

no. 7430. 

Oldeuzaal. 2 uur . t gemeentebestuur: 1. het verbouwen vau 

het vroegere progymnasium tot eene school voor  meer  uitgebreid 

lager  onderwijs, 2. bet verbouwen van het raadhuis, 3. het leveren 

en stellen van nieuwe schoolmeubelen. Aanw. 30 Oct., voorin. 

10.30 uur . 

 Sneek. 7 uur . e architect A . Brcunisse Tioost, in bet O l d 

Burger  weeshuis: 1. onderhoud der  gebouwen in 1894, 2. onderhoud 

der  stneadoorswerken voor  deu tij d van 3 jaren, 3. uitvoeren van 

„e r fwe rken . 

G 1 . 

Temeuzen. t bestuur  der  ijsclub Terneuzen: de leveriug van 

een bouten, weinig gebruikt e of nieuwe tent of keet, aan de voor-

zijd e liefst geheel of ge.leel'clijk opeu. 

. 11 uur . t ministeri e van waterstaat, handel en 

nijverheid , aan het getouw van bet prov. bestuur: het driejari g 

ouderhond vau de boderadiepte in de Spoorweghaven te Enkhuizen, 

begr. f 5000 per  jaar . 

G S . 

Arnhem. 12 uur . e door  Z . . . . P. . Snickers be-

noemde commissie, in de s o c i ë t e it St. Jan i bet bouwen eener  kerk 

met traptoren , doop- en altaarkapellen, sacristie enz. 

n Veen. n o>r e gemeente vau ^Eng-

wirdeu, bij  J . Wierda : het afbreken van het bestaande eu liet weder 

opbouwen van een uieuw klokhui s op de nieuwe begraafplaats te 

. 

G 0 . 

Utrecht . 2 uur . e firma  P. W . van de Weijer , in een der 

bovenzalen vnn bet e , op het Vreeburg: het 

bouwen van een fabriek eu machine-ketelhuis in deu tuin van bet 

perceel 64—66, e Nieuwe Gracht aldaar. 

G 10 . 

Torborg , 1 uur . Watergraaf en heemraden van het waterschap 

vau den Oude , ter  secretarie van het Waterschap: bestek 4: 

het. bouwen eener  stuw met schutsluis nabij  Terbor g in den Ouden 

Usscl, begr. f 55,326; bestek 10: het verruimen van de Oude 

JJsscl tusschen de ijzergieteri j  te Teroorg eu die te l ' i l t , begr. 

f 75,270. 

G 15 . 

Stadt Vo l lenhove, 12 uur . t gemeentebestuur: 1. het bouwen 

eener  nieuwe school, verdeeld in 7 lokalen enz., 2. het leveren en 

stellen van nieuwe scboolmeubcien. 

P YAN . 
Amsterdam. t bouwen van een brandweerpost aan de V'erl . 

t bij  de . e A . Toomivl iet tc -

terdam voor  f 9990. 

Enschede. t houwen van zes woningen aldaar  voor . wed. 

J . Sieverink te Buurse. e G . J . Bes te n voor 

f 5799. 

Grave. t egaliseereo van het hoog gedeelte van den voorma-

ligen steenoven. e l ï . s aldaar  voor  f 645. 

. t stucadoorwerk van 8 woningen aan de Poelbrug bij 

. e A . u en Zn . te t voor  f 1295, gegund. 

. t makeu vau eene ijzeren afrasteriug om het 

terrei n voor  berging van sluisdeuren op het eiland, voormalig raveiij u 

 der  vesting Neuzen eu het herstellen vau aldaar  opge-

borgen houten reserve kluisdeuren, behoorende tot de werkeu van 

bet kanaal van Terueuzeu. e . van den k aldaar  voor 

f 5420. 

Z u t p h e n . t maken van eeu gebouw, bevattende scherm- en 

gymnastieklokaal enz. eu van woningen voor  gehuwden te Zutphcu. 

e . Boesewinkel le Brummen voor  f 16,660. 

. 
All e soorten van 

Z A G E N 
en 

WERKTUIGE N 
vervaardigt als 

Special i te it 
slechts in de fijnste qualiteiten tot

 de Fabriek van 

_ Gevestigd in 1841. (55) 
&mf  Vraagde geïllustreerde Prijscourant 
welke wy' U gratis en franco toezenden. 

r  aau de Polytechnische School te . 
 Compleet ingenaaid f

gebonden „  21.50. 
l l l l . l . 

. . . . s het voor  don jongen ingenieur  en opzichter  van bijzonder  veel waarde op een 
voor  hen bijn a onbekend veld to worden voorgelicht door  iemand, die rijp e ervaring aan breed-
voerige studiën paart, ook hunne oudere vakgeuootcn zullen evenzeer  als vele aannemers, 
werkbazen en handelaren, gaarne een werk ter  hand nemen, dat in zoo aangenamen en bevatte-
lijke n vorm een rui m overzicht geeft van wat de praktij k hier  en elders tot op heden 
heeft uitgewezen of een theoretisch onderzoek van do bouwstoffen met juistheid kan doen 
voorspollen (De
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middel tegen het rotten van hout entniiw, tegen zwanivoriiiin g enz. 

Engelsche e n Belgische . 

e aanvoer
 B~S^2T"" 

: t Bevan Sturge. 
\ i ,  , , . n „ .  »» - — »— =1 ii ~~̂ T  i n v e r s c h i l l e n de dessins. 

: f &  Söhne. 

, - EN -
STEENEN. 

«si)

, T 
E N V E 

N 

Chemisc h bereid e 

F 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zij  is gemakkelijk in het gebrnik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne 
verkrijgbaar . 

(70) 
G 

k / . 

g tegen bederf. 

. S , 
, 

levert pasklaar  gekyaniseerd 
(rot - en zwam vrij ) (13) 

, Schuttingen. 

, enz. enz. 

Vuurvaste Steen-
F A B R I E K , 

» l B  E t E N B. 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Ploten, Blokken, Scheggen, Trot -

, Smeltkroezen, etc. 
n in den kortst mogel ijken tij d 

voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (72) 

T 
„JOSSON Co." 

voor  Nederland en n 

A . E . B R A A T , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: , Nieuwehaven No. 118. 
„ , A . E . ,

Simonzstraat 74. (66) 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (73) 

S. , 

S p i e - r e l- en , 

Cathedraal-, . Geribd-, 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

W . 

, ,  en -

G  A SJ. 

Geslepen en andere N en 

' 

G E B O G E N S en . 

- en Pa t ri j  s p oor  tg later . 

(67) . 

, . 

E E 

Caoutchouc en Guta Percha Fabriek 

 4 ZOON, - , 
v e r v a a r d i g t a l l e s o o r t en , N en N 
voor  Stoom-, Water- en andere , , - en , 

, , - en , , 
S en , N (in verschillende soorten) 

met naam en op maat, , om kinder- en ziekbedden rein te 
houden,  voor  deuren en ramen. 

t eu f a b r i c e e r t , enz. enz. B e k r o o n d 
m e t S E i l v e x ' , le Amsterdam 1883, en door  de  ter bevor-
dering van Nijverheid 1885. (38) 

Carbolineum 
 „Neptun"

bes te merk , dringt diep in de poriën 
en geeft een schoone notenbruin klenr, 
conserveert het hout buitengemeen, zeer 
aanbevelenswaardig. 

A . W. , 
C h e m i 8 c h e F a b r i e k , 

B E  E  am i ) 

Agenten voor Nederland: (50) 

. , . 

systee m MONIER. 
Voorraad of spoedige vervaardiging 

van alle daarin voorkomende werken. 
Prijzen op aanvrage. (68) 

 alO

Zwaar, Prima kwaliteit , zeer  gevoelig, 

rol 1 X 1 0 r  . . f «.-
„  0 75 X '0 r  . . f 4.-

Schrijf- en Teekenbehoe/ten, (56) 

t 27, n . 

, . 

ui tmuntend fabrikaat en b i l l i j k e . (29) 

S T O O M G L A S S LIJ P E R U 

r<(\£' 

- " 

^ < £ & - en 

SPIEGELGLAS, ^^^ê^
(61) < é ^ ^  in wit en zwart . 

. iB./i.jkst adres. 

Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt. 

e Portland-Cement-Fabriek 
V A X 

Goude n 

E 

u 1169. 

te A m ö n e b n r g f bij . 

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 

voor  de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der  Fabriek: 500 .000 vaten per jaar. 

s in de voornaamste steden. 

Arnhem 1879. 
(82) 

van 
Verdienste 

(.01 l \ 

Offenbach 

Eerste prh's 
voor  uitmun-

tend 
fabrikaat 

J 
T E 

, 
is er  geheel op ingericht om 
alle soorten van -

N met den mee sten 
spoed tot  zeer billijke prij-

zen te leveren. 

d aanbevolen 

voor  het drukken van 

met daarbij  beboorende 

. 
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V E R F W A R E N , 
. "Vernissen. 

voor - en , 

C A A T . V , 

N E U >

en allo aanverwante aitikelen. 

G,  Co., 
T 132, (5j 

s E u i ) . 

W . J . \V
Nieuweiidfj k 111 te , 

fabriceert geijkte , twee 
en vjj f , Stalen -

, , , 
koperen en stalen , -

N . , -
, enz. (65) 

N VAN , 
Teekenbc l ioc f tenen Opt i schc lns t ru i in 'n l i n , 

, , ENZ. 

G r o o t e v o o r  r a . n . «

STALEN BALKEN 
in alle courante profiekn , 

op lengten van 5 tot 

12 , opklim -

mende in. i _^s j f l F . (s. s 

hetgrjoter e 

Jraogvcrmogen 

innen lichtere pro-

fielen in t aal gebezigd 

'worden, waardoor stalen 

.ilkei l voordeeliger in hetgc-

rui k zijn dan ijzeren balkeu. 

H. E. OVINC Jr. , 
74 , . 

Nederlandsche Verzinkfabriek , 
VA N N &  Co. -

N 

L E E 

Houten of IJzeren RAAMWERK , 
, a E B O U W E N " , 

, , , , -
N voor tropische producten, E N voor Steenovens, 

en e vloeren, E N speciaal ter  vervanging van riet-
matten voor  steenovens, enz. in alle afmetingen en voor  alle doeleinden, opgesteld 
in U of ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enke le dagen. , ook gegolfde . 

N en N worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. E S ter  bezichtiging. 

 op aanvraag franco en gratis. (58) 
i T N . -^fl & 

F. &  A. VA N l>E . -

ƒ' 1.15 per 2. I geheel gereed afgeleverd / '  '2.70 per  -

F 

DE LINT & , ROTTERDAM. 
 39

n van - en . 
(59) Vraag dessins enz. 

JA N HAMER &, C o , 
t 583 by de Otrechtsche straat, 

. 

s P A T E N T 

en

Iedere ventilator is van het be-

kende handelsmerk en onze firma-

naam voorzien, zoodat geen fabri-

kaat zonder deze merken uit onze 

handen komt. (63) 

ED. 
 E  E ."V -

F 
met G lang 50 . 

Stoombooten-, Bagger- eii 
8poor  wegm ateriaa

Zware en lichte Smeewerken. 
A .N  i : |{ s. 
N EN N , 

met c e r t i f i c a a t van s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

E - en 
. 

k van eiding tegen . 
 in 

, Bczaagd- en Beslagen t 
. S , 

(71) 

E R F 
beter  tegen de b u i t e n l u c h t bestand 

als vernis of olieverven. 

N &  Co., 
(57)  tot i  u i . 

y P. F te Groningen is 
verschenen: B 

, 

. . . V A N . 
t 51 platen. Pr i j s f 13.75. 

Ook verkrijgbaar  in 11 maandelykscke 
afleveringen a f 1.25. 

E , 

. E . C . , 
 aan de H. B. S. 

te
t 50 platen. Prij s f 12.50. 

Ook verkrijgbaar  in 10 maandelijks 
afleveringen a  1.25. 

Gunstige beoordeelingen verschenen o.a. 
in  Gids,  Opmerker, Spectator e. a. 

. 
H . 

A d v e r t e u t l ë n ia dit blad kosten van 1—6 regelt 
00 cents, iedere regel meer 10 cent». Groote letten nur 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

Uitgever» s 

. 

A l l e nc lver te i i l l i - i i in A opgenomen 

worden s t r a t i , geplaatst ia B , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, ens. 

J . A . V A N , . 

E S E , 

 zij  zijn. 

(ie Vervolg.) 

§ 355. Bnsaltsteen. t basalt moet zijn zuiver  van stuk, zonder 

aanhangsels of pokken, niet schilferig, uitwendig van eene effen grijze, 

kleur, vry van aderen, barsten of scheuren, en niet bros of glasachtig 

maar  helder  klinkend. Bij  het doorbreken glad en fij n van korrel , helder 

en byna blauw en vooral gelyk van kleur  zonder  witachtige sterretjes, 

en niet aardachtig of zwart. (*) 

(*) e beschrijving van liet bazaltgesteente stemt m. i. niet volkomen met de 
werkelijkheid overeen. k meen te mogen betwijfelen of schilferigheid bij  basalt 
kan voorkomen. Glasachtig is de aard van het gesteente; smelt men bet, dan heeft 
men glas. e effen grijze kleur  aan den buitenkant der  zuilen, het gevolg vau 
aangehechte fijne klei- of aarddeelljes is voor  de deugdelijkheid geen vereischte. 
Wat de kleur op de breuk betreft, hoe donkerker  zwart-bhtuw deze is, hoe 
beter ; de zonnebranders en de overgangen daartoe zijn lichter  vau kleur  dan 
de harde, gave zuilen. 

§ 35  Ziiilcnbnsalt . e zuilenbasalt is van eene vijf - of zeshoekige 

gedaante, dik 20 tot 25 . over  krui s en wordt geleverd in rechte 

regelmatige prisma's. 

§ 357. Tafelbasalt. Tafelbasalt, dik van 15 tot 20 , wordt in 

regelmatige vierhoekige stukken met zijden van 30 tot 60 . geleverd. 

§ 358. t en schrotbasalt. t wordt geleverd 

in stukken wegende van 20 tot 50 ; schrotbasalt in stukken van ten 

minste 8 . 

§ 344. e steen. e e steen bestaat uit 

harde blauwe en geene lei- of schilferachtige steenen, van k ot 

Basècles afkomstig en niet uit de bovenlaag der  groeven genomen. 

§ 345. Gewone soort. e gewone e steen mag een on-

regelmatigen vorm hebben, met eca platten kant, wanneer  daarmede rijs -

werk moet worden bezet. 

Voor  stortebedden moet deze steen 18 bij  24 . dik zijn. 

g 346. Gesorteerde soort. e gesorteerde of bloksteenen worden 

in vierkanten vorm aan de werken geleverd, zoodat zij  aan alle kanten 

genoegzaam regelmatige vlakken hebben, om vast in de steenglooiing te 

liggen en regelmatig aan elkander  gesloten te knnnen worden. 

(«) Aanmerkingen op eu bezwaren tê en deze 
ontwerp-voorscbrifteu, vuu welken aard eu van wien 
ook, zullen mij  ten allen tijde zeer  welkom zijn. 

v. i). . 

Art . 4.

§ 20. Steensoorten. e steen iu dit 

artikel bedoeld kan bestaan uit Basalt,

nikschen kalksteen,  van  of 

Quenast, Vilvoorder zandsteen, of  of 

A'oordsche rolsteen en. 

§ 21. Basalt. t basalt wordt onder-

scheiden in zuilen-, tafel-, kogel-, en schrotbasalt. 

Zuilenbasalt bestaat uit vijf - of zeshoekige 

prisma's. e moeten, overkrnis gemeten, eene 

dikt e hebben van 20 tot 35 . Voor zet-

steen bedraagt de lengte der  zuilen eveneens 

20 tot 35 ; voor  metselbasalt wordt de 

lengte — met 10 . speling naar  weerszijden — 

in het bestek bepaald; zy wisselt af tusschen 

0.35 en 1 . 

Tafelbasalt, dik 15 tot 20 , wordt iu 

rechthoekige stukken van 30 tot 60 c  zijde 

geleverd. 

 bestaat nit onregelmatige, ronde 

bonken, waarvan het gewicht tusschen 2<> tot 

50 . mag afwisselen. 

Schrotbasalt wordt geleverd in hoekige en 

ronde stukken van 8 tot 20 . gewicht. 

Basalt moet zijn zuiver  van stuk, hard en 

vast en helder  van klank, op de breuk fijnkor-

relig of dicht, zwartblauw van kleur, zonder 

witt e sterretjes of beginselen van zonuebrand. 

§ 2 2. e steen. e -

niksche steen wordt onderscheiden in : / ^TsC<F | 

Gewone, die eene onregelmatige g waYnttofff?*» -

%m 
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e hoogte of dikte bedraagt ten minste 20 en ten hoogste 40 , 

de lengte minstens 40 en hoogstens 50 , de breedte hoogstens 40 . 

§ 347. Afvn l . e afval van e steen bestaat uit geheel 

onregelmatige stukken 

§ 348. Vervang ing <loor  andere steensoorten. n plaats van 

n steen worden ook andere, daarmede overeenkomende steensoorten 

aangenomen. 

§ 349. e steen. e e steen bestaan uit harde, 

gave steenen en wordt onderscheiden in: gewone soort, glooiingsteen en afval. 

§ 339. Vilvoordsche steen. e Vilvoordsche steen wordt uit de 

steenputten tusschen Vilvoorden, , en n gegraven. 

e steen heeft eene grijsgele kleur, en wordt droog aan de werken geleverd. 

r  bevinden zich geene platte scherven, wichelsteenen, geaderde 

steenen en gedeelten van kantsteeneu. 

e kleinste steenen zyu niet minder  dan 25 cil. hoog, 22 cal. lang 

en 6 . dik; de grootste niet meer  dan 40 . hoog, 60 . lang en 

20 . dik. Tusschen deze uiterste afmetingen, worden al de steenen 

geleverd onverminderd het be paalde by § 350. 

§ 340. Gewone soort. e gewone steen is bovendien wel ge-

vuld, met een pitten kant, om daarop in de werken gezet te kunnen worden. 

§ 341. Gesorteerde soort. e gesorteerde steenen znn plat van vorm, 

en hebben nagenoeg eene rechthoekige of trapeziumvormige gedaante. 

e scherpe hoeken van trapeziumvormige steenen zullen niet kleiner  zijn 

dan een halve rechte hoek. 

§ 342. . e glooiingsteenen worden by"  de inlading uit 

den gesorteerden steen genomen, naar  de dikte der  steenglooiing, welke 

daarmede gemaakt moet worden. 

§ 343. Afva l . e afval van Vilvoordschen steen bestaat uit geheel 

onregelmatige stukken. 

§ 350. Gewichtsbepnl ing. Als gewicht voor  ieder  der  te leveren 

steenen wordt bepaald, behoudens de voldoening aan de voorgeschreven 

afmetingen: 

Voor glooiingen van Vilvoordschen steen, ter  dikte van 18 tot 

20 . ten minste 5! / a . 

Voor  glooiingen van Vilvoordschen steen ter  dikte van 20 tot 23 . 

ten minste 6 '/j . 

Voor  glooiingen van Vilvoordschen steen ter  dikte van 23 tot 

26 . ten minste 7 '/„ . 

Voor  den gesorteerden Vilvoordschen steen ten minste 7 ' / 2 . 

Voor  den gewonen Vilvoordschen steen ten minste 6 . 

Voor  den afval van Vilvoordschen steen ten minste 3 . 

Voor  den gesorteerde e steen, van 75 tot 200 . 

Voor den gewonen n steen, van 50 tot 220 . 

Voor den afval van n steen ten minste 10 . 

Voor den gewonen n steen van 50 tot 220 . 

Voor den n glooiingsteen van 25 tot 40 . 

Voor den afval van n steen ten minste 10 . 

mag hebben, mits elk stuk één platten kant, 

haaks uit dien kant gemeten geene geringere 

dikt e dan 18 , en een gewicht van 50 

tot 220 . hebbe ; 

Gesorteerde of glooiingsteen, die in recht-

hoekige stukken wordt geleverd van 20 tot 

40 . dikte, 40 tot 50 . lengte, hoog-

stens 40 . breedte en een gewicht van 75 

tot 200 ; en 

Afval, uit geheel onregelmatige stukken 

bestaande van ten minste 10 . gewicht. 

e e steen moet znn hard, vast, 

dicht en gaaf, niet leiachtig of schilferig. e 

kleur  is gewoonljjk zwartachtig blauw, doch 

er  worden ook andere, met den n 

verwante kalksteensoorten aangenomen. 

§ 23. Porfier  van l.essines of Que-
nast. e steen wordt onderscheiden in: 

Gewone van 50 tot 220 . gewicht per  stuk. 

Gesorteerde of glooiingsteen, van ten minste 

20 . dikte {') en 25 tot 40 . gewicht 

per stuk. 

Afval, van ten minste 10 . gewicht 

per stuk. 

e steen moet zyn gaaf en zonder  gebreken. 

(') Volgens § GO der  A. V. 

§ 24. Vilvoordsche steen. e zand-

steen, uit den omtrek van Vilvoorden, n 

en n afkomstig, wordt geleverd in 

stukken van 25 tot 40 . hoogte, 22 tot 

60 . lengte en 6 tot 20 . dikte. y 

wordt onderscheiden in gewone, gesorteerde en 

afval. 

e gewone steen behoeft slechts één rechten 

kant te hebben, om daarop in de werken 

gezet te kunnen worden; hij  mag per  stuk niet 

minder  dan 6 . wegen. 

e gesorteerde steenen zjjn plat en nagenoeg 

rechthoekig van vorm; zy mogen niet minder 

dan 7 ,/.J . per  stuk wegen. (*) 

e afval bestaat uit onregelmatige stukken 

van ten minste 3 . gewicht. 

Uit den gesorteerde steen worden de glooiing-

steenen genomen naar  de dikte der  steen-

glooiing, welke ermede gemaakt moet worden. 

Voor glooiingen van 18 tot 20 . dikte mag 

het gewicht per  stuk niet minder  zyn dan 5 l / a 

, voor  die van 20 tot 23 . dikte niet 

minder  dan 6'/ s . en voor  die van 23 

tot 26 . dikte niet minder  dan . 

(*) e lezers, die meer  bijzonder  met glooiiugwerk 
uit Vilvoorder steen vertrouwd zijn, worden vrien-
delijk verzocht de tegenstrijdigheid op te helderen 
tusschen dit minimale (gewicht en dehieronder  vol-
gende van 6>/f en 61/ ,. 

e stukken, welke by het inlaten en lossen gebroken zyn, en die tot 

het aan- of onderstoppen der  nieuwe glooiing gebezigd worden, zyn aan 

evengemelde gewichtsbepaling niet onderworpen. ) 

(f) e laatste alinea kan, dunkt mij, gerust achterwege blijven; steenen, die 
onder  bet lossen breken, zullen zeker  niet van de beste qualiteit zijn! 

§ 359. Ballaststeen. e ballaststeen moet zijn Vilvoordsche, -

niksche, Noordsche of basaltsteen of harde steenstukken daarmede over-

eenkomende, wegende elk stuk niet minder  dan 15 en niet meer  dan 

60 , voor  zoover  daaromtrent geene nadere bepalingen by het bestek 

zyn gemaakt. t soortelyk gewicht mag niet minder  bedragen dan 2.30. 

Bol- of hagelvormige steenen worden niet toegelaten, f) 

f) e is dit te rijmen met het gebruik van kogelbasalt, dat altij d rond is 
Waartoe kan kogelbasalt anders dienen ah tot ballaststeen? 

§ 360. e of \oordselie steen. e Urentsche of Noord-

sche steen moet zyn van regelmatigen vorm, by voorkeur  met scherpe 

kanten en hoeken, en van het in het bestek bepaalde gewicht, daarbjj 

gaaf, goed gesloten, fij n van korrel en van eene gelijkvormige soort, 

zonder  scheuren, kwakaderen en dergeljjke gebreken. 

e Vilvoordsche steen moet gaaf en vast 

van stuk zyn, zonder  losse aderen, lagen en 

scherven; hy moet droog aan de werken 

worden geleverd 

§ 25. e of \oordselie steen. 
e steen moet zooveel mogelyk regelmatig 

van vorm zyn, by voorkeur  met scherpe kan-

ten en hoeken, gaaf en zonder  gebreken. t 

gewicht der  stukken wordt in het bestek bepaald. 

§ 26. llallastsfeeii. Ballaststeen van 

welke der  in de vorige § § genoemde soorten 

ook, mag per  stuk niet minder  dan 15 en 

niet meer  dan 60 . wegen. 

v. i). . 

(Wordt vervolgd.) 

E  VA N
. 

Aan de tot dusver  gevolgde manier  van electrisch wellen (*) 

kleefden nog verscheiden gebreken, ten deele bestaande in 

verandering van het te wellen metaal, door  gedeeltelijke 

smelting of door  koling, ten deele in het weinig spaarzame 

gebruik van den electrischen stroom. 

A l deze verkeerdheden schy'nen by eene nieuwe, op geheel 

andere grondslagen berustende manier  van werken, te zjjn 

vermeden, die door  twee Belgen, E en , uit-

gevonden en iu de vergadering van den „  Electrotechnischen 

Verein"  te Stuttgart, van 28 Febr. j.l. , door  den waarne-

menden Voorzitter  in eene voordracht met proeven toegelicht 

is. e wettelijke bescherming voor  de wyze van werken 

is reeófs aan het . Patentambt aangevraagd. e 

spreker  trachtte in de eerste plaats de in het oog van 

den niet ingewijden toeschouwer wonderbaarlijk e proef, te 

verklaren. 

n denke zich een glazen bak van l / « 3 - inhoud, 

waarvan bodem en wanden inweudig met bladlood zyn be-

kleed; de looden bekleeding is met eene positieve sterke 

stroomleiding verbonden; de bak is met zuur  gemaakt water 

gevuld. Eene daarnaast gelegde yzeren tang is met de 

negatieve leiding verbonden en kan aan een geïsoleerd 

handvat zonder  gevaar  in de hand genomen worden. Neemt 

men nu een stuk staafijzer  van 1 . middellij n in de tang 

en doopt men het in het water, dan golft dit op de plek 

van aanraking onmiddellijk op, het y'zer  wordt aan het 

ingedompelde eind wit-gloeiend; ook de naaste omgeving 

ervan straalt in een uiterst helder, wit licht. Eenige secon-

den later  is de temperatuur  reeds zoodanig gerezen, dat 

het y'zer, voor  zoover  het in het water  steekt, vloeibaar 

wordt en onder  het afspatten van vonken afsmelt. r 

dit in een zeer  kort tijdsverloop plaats heeft, kan men, na 

) Vergelijk de Ambachtsman, jaarg.  No. 47. 

het korte stuk y'zer  eruit genomen te hebben, het andere 

einde ervan met de hand aanraken, zonder  zich te branden; 

zelfs is er  nauwelijks eenige verwarming aau te bespeuren; 

ook blijf t het water  koud. Wordt in plaats van een stuk 

staafy'zer  eene koolstift in het water  gedompeld, dan ver-

vertoonen zich natuur!jj k dezelfde lichtverschijnselen ; boven-

dien ziet men dan echter  later  op het water  amorphe 

kooldeeltjes drijven, een teeken, dat de kool tot verdampens 

toe verhit, m. a. w. dat er  eene temperatuur  van ongeveer 

4000° C. is voorhanden geweest. e meetinstrumenten 

toonen bjj  de beschreven proeven eene spanning van 120 

Volts en eene stror>insterkte tot 220 Ampères aan. Volgens 

zeggen der  uitvinders, moeten hy gebruik van hoogere 

spanningen en sterkere stroomen, zelfs temperaturen van 

om en by de 8000° bereikt kunnen worden. Wat zulk eene 

temperatuur  beteekent, kan men zich eenigermafe voorstellen, 

als men bedenkt, dat in de geweldige hoogovens voor  het 

uitsmelten van ijzerertsen, op het heetste punt eene tempe-

ratuur  van slechts 2700° C. heerscht. 

e is dit merkwaardige proces te verklaren ? e komt 

het, dat deze ontzettende hitte zich alleen aan het inge-

doopte eind der  yzeren staaf ontwikkelt , dat zy zich niet 

in het water  verspreidt, dat haar  ontstaan zelfs in het 

geheel niet door  de groote hoeveelheid wordt belet? Om 

deze vragen te kunnen beantwoorden, dient er  vooreerst 

aan herinnerd te worden, dat de, uit de tang eu de staaf 

door  het water  naar  de looden bekleeding gaande negatieve 

stroom, het water  tot zy'ne beide gasvormige bestanddeelen, 

wateistof en zuurstof, ontleedt; de laatste gaat tot de 

looden bekleeding over, verdeelt zich over  het groote opper-

vlak daarvan, onder  vorming van menie (PbO en Pb0.2). 

maar heeft overigens geene in het oog loopende uitwerking . 

Anders is het met de waterstof gesteld; deze verzamelt 

zich aan de ingedoopte staaf, en daar  deze een gering 

oppervlak heeft, omhult zy' haar  onmiddellijk met eene vol-

komen gaslaag; deze biedt aan den doortocht van den bier 

file:///oordselie
file:///oordselie


348 . 4 November 1893. 

eene groote dichtheid bezittenden stroom een zeer  hoogen 

weerstand. Een deel van het aangrenzende water  verdampt 

er. versterkt daardoor nog het gas-omhulsel en den weer-

stand. n overeenstemming met het hiervoren gezegde, ver-

oorzaakt de weerstand van het gas-omhulsel, dat een zeer 

slechte geleider  voor de electriciteit is, in vereeniging met 

den stroom, dat eene zeer  hooge hitte wordt ontwikkeld ; 

deze deelt zich aan de ingedoopte staaf mede en brengt 

haar tot. gloeiing en smelting. 

Er blijf t nog te vermelden, hoe het komt, dat de groota 

hoeveelheid water  bij  het geheele proces zoo weinig afkoe-

lend werkt. e oorzaak is de volgende: alle gasvormige 

lichamen zijn buitengewoon goede warmte-behouders. Arbeiders 

in ijzerfabrieken, dompelen somtijds hand en arm in gesmol-

ten ijzer  en ondervinden dan een aangenaam gevoel, alsof 

zij  hand en arm iu warm zand gestoken hadden; dit is 

daardoor te verklaren, dat bg het indoopen de vochtigheid 

der huid dadely'k verdampt en het gasomhulsel, dat zich 

daardoor  vormt, de lichaamsdeelen voor  verbranding behoedt. 

Op gelijke wyze werkt het gas-omhulsel in ons geval; de 

buitenste lagen daarvan verhinderen, dat de hooge warmte 

van hetgeen daarbinnen is, aan het water  wordt afgegeven. 

j  komt nog, dat de warmte in het water  zich bijna 

alleen door  st rooming van onder  naar  boven kan verspreiden : 

men kan water  in een hoog vat aan het koken brengen, 

zonder dat in het onderste gedeelte voorhanden ijs smelt. 

Als men al deze omstandigheden wel in aanmerking neemt, 

schijnt het wel geloofwaardig, als de uitvinders verzekeren, 

dat de helft der  verbruikt e electriciteit in nuttige warmte 

wordt omgezet. (Bij  de vroegere wijze van werken slechts 

20 pet.) 

Voor  beschreven methode kan eene uitgebreide toepassing 

in de techniek zyn weggelegd, hoewel natuurlij k alsnog 

geen volledig oordeel kan worden uitgesproken, in het bij -

zonder wat de flnanciëele zyde der  zaak betreft. e toevoer 

van den stroom is zoodanig te regelen, dat elke willekeu-

rige temperatuur  bereikt en onderhouden kan worden. n 

is er  in geslaagd, de meest verschillende metalen langs den 

beschreven weg duurzaam aaneen te wellen. Een bijzonder 

voordeel is, dat het metaal by de verhittin g geene scha-

ly'ke bijmengsels, zooals zwavel en andere, die in de smeed-

kolen steeds voorhanden zijn, in zich op kan nemen, daar 

het alleen met waterstof en waterdamp in aanraking komt; 

de eerste belet alle oxydatie. 

Zeer  veel waarde belooft de methode te krijgen, voor de 

oppervlakkige harding van yzeren en stalen voorwerpen; 

proeven met liet langs dezen weg harden van kanonnen, zyn 

in de fabriek van P te Essen reeds in voorbereiding. 

N . 

's E 28 October 1893. 

Aan de

t wil my voorkomen dat de bepaling in § 8 van Uwe 

Algemeene Voorschriften (vorig nnmmer): 

v  draagvlakken worden langs de randen over aan te 

geven breedten vlak en onder de rij  behouwen; tusschen deze 

randen wordt de steen ten minste 5  hol weg gehakf', 

minder gewenscht is, daar 

lo. Aangieting in het algemeen, hoe zorgvuldig ook 

gedaan, geen waarborg aanbiedt dat de vlakken dan volko-

men dragen eu wel door het krimpen der te natte specie ; en 

2o. t het vullen van eene ruimt e als door  bedoeld, 

nog veel moeielyker  wordt. l en rond bewerken van den 

steen, zal, als aangieting geschieden moet, beter  zyn. 

By de door U aangegeven wyze loopt men de kans, 

wat men steeds tracht te voorkomen, dat de buitenkanten 

van de steenen dragen en dus afschilfering ontstaat. 

t de meeste hoogachting, 

S. . 

Uwe opmerking omtrent het afbryzelen der  kanten is 

volkomen juist. e volgende redactie van de laatste zin-

snede van § 8 zal U waarschijnlij k beter  aanstaan. 

e draagvlakken worden zoodanig behakt, dat deze 

met een zuiver  vlakken rand van 8 tot 12 c  breedte 

op 6 tot 7 . afstand van den omtrek op elkander  dragen 

de buitenrand wordt over  bovengenoemde breedte naar den 

omtrek heen 3 . afgeschuind; het middengedeelte wordt 

tusschen den vlakken rand tenminste 5 . hol weggehakt." 

t denkbeeld van deze bewerking kwam in ray'  op, 

doordat ik iets dergelijks aangegeven vond voor  kolomblok-

ken in de „Gid s van de Belgische industrie, met betrekking 

tot de bouwkunde", bewerkt naar  opgaven van J. S. J . 

, door S. A Wz. (Amsterdam 1875, 

C. . ) 

Op blz. 13 van dit werkje wordt gezegd, dat by kolom-

blokken deze reeds door de Grieken gevolgde constructie 

veilig als de beste kan worden toegegepast, „zynde het 

aanbrengen van lood tusschen voegen hierbij  zelfs niet 

noodzakelijk." 

e voegen vertoonen zich alsdan ter  zwaarte van 6 

, dat echter  geen misstand veroorzaakt en het voordeel 

aanbiedt, om met meer  veiligheid de stukken gedurende de 

plaatsing te kunnen verstellen." 

n afgeschuinden buitenrand had ik vergeten te omschrijven. 

Wat liet aangieten betreft, ik geef gaarne toe, dat dit 

zyne eigenaardige moeielijkheden oplevert, maar te vermy'den 

is het, naar het my toeschijnt, niet en men ziet het bij  het 

stellen en verwerken van grootere blokken ook alty'd ge-

beuren. 

t door U aangegeven hol en dol in elkaar  grijpen 

der draagvlakken komt my voor te veel inpassen te eischen 

en vooral by de vertanding der  stukken aan de achterzijde 

(voor het verband met het baksteen-metselwerk) moeielijk-

heden op te leveren. 

 meest volmaakte werk wordt m. i. verkregen door 

in al de blokken in het midden met de klopboor een be-

hoorlij k wyd doorgaand gat te boren, de stnkken met kleine 

reepjes lood tusschen de vlakke draagranden op elkaar te 

stellen, ze van achter  aan te metselen, de specie in het 

gat te gieten en haar met eene ijzeren stang aan te stam-

pen, totdat zy van voren tusschen de voegen uitpuilt . 
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t lood zon ik vooral daarom niet willen missen, dat 

anders de randen al te vlak bewerkt en de stnkken al te 

zniver van dikte moeten gemaakt worden om behoorlijk 

in het verband verspringende op elkaar  gesteld te kunnen 

worden. 

Gaarne verneem ik Uw nader  oordeel. v. n. . 

Geperste of gedraaide aarden buizen. 

, 22 October 1893. 

 de

Naar aanleiding van de Algemeene Voorschriften in uw 

blad behandeld, wat betreft § 17, aarden buizen, heb ik 

eene opmerking, die ik zoo vry ben onder uwe aandacht 

te brengen. 

Voor de rioleering in de gemeente k a/Zee wa ien 

benoodigd ongeveer 1700 . verglaasde aarden buizen, 

direct te leveren. Eene Nederlandsche tinna had monsters 

gezonden, die goedgekeurd waren en die tinna nam de 

levering aan. 

A l spoedig bleek, dat de party te groot was voor de 

firma  en kreeg de aannemer vrijhei d de buizen elders te 

koopen. Zoodoende kreeg ik verschillende monsters ter 

beoordeeling, waaronder ook uit de hand gedraaide. 

Eerst werden die door  mij  by  machinale ter  zyde gesteld, 

omdat de klank daarvan geheel anders is. Nu was my by 

de machinale wel gebleken, dat er  veel breuk by was en 

wel zoo alsof ze met een mes over de lengte doorgesneden 

waren. By andere was de klei in de machine opgestroopt, 

waardoor  kleine gaatjes en scheurtjes waren ontstaan en 

toch was de klank zeer  helder. 

e handvorm was veel dichter  en gladder. 

Bij  een nader  onderzoek en beproeving met slaan bleek 

dan ook, dat de handvormbuizen op eene geheel andere wy'ze 

braken als de machinale, zoodat de handvorm ook door  mij 

werd toegestaan, niettegenstaande den minder  helderen 

klank (de gewone beproeving.) En nu ik er  eene party 

van gehad heb, stel ik ze niet achter  bij  de machinale, 

want er  is niets of weinig breuk by, alle gaaf en zonder 

scheuren. 

Zou ik Uw zeer  gewaardeerd oordeel daarover  eens 

mogen vernemen. 

Volgens Uwe gewijzigde A . V. zullen velen doen, zooals 

ook ik handelde in 't eerst bij  't aanbieden der  monsters. 

t alle achting, 

Uw

. J. JESSE, 

Architect. 

Bovenstaand schrijven werd op my'n verzoek toegelicht 

door de overzending van een paar  buizen beider  soort. 

l de handvormbuis in hare soort zeer goed genoemd 

raag worden, de geperste daarentegen niet zoo schoon als 

ik er  van inlandscb fabrikaat wel gezien heb, en hoewel 

ik — door het in gebruik zyn van my'n perstoestel tot 

andere doeleinden — voorshands niet iu de gelegenhoid ben 

om mogelijke verschillen in vastheid aan te toonen, vind ik 

in de aandachtige beschouwing der  monsters geene aanlei-

ding om my'n ontwerp-voorschrift § 17 te wyzigen. 

Zoowel de klank als het aanzien op de breuk wyzen op 

geringere dichtheid van het gedraaide materiaal en met het 

oog op deze teekenen zou ik er  vooral in druk bereden 

straten niet op durven vertrouwen. 

t pleit zeker  niet voor de door U bedoelde fabriek 

dat zy geene 1700 . buizen op tyd kon leveren, — 

tenzy die tyd wat al te kort gesteld is geweest — en 

nog minder dat er  zooveel ongansch materiaal onder de 

geleverde party voorkwam, maar dit zegt niets tegen de 

geperste buizen in het algemeen. By' goede toebereiding 

der klei, doelmatige inrichtin g der  pers en oordeelkundige 

regeling van het bakproces zijn machinale buizen tot hooger 

volmaaktheid te brengen dan uit de hand gedraaide. 

k betreur het zelfs, dat er  nog uit de hand gewerkt 

wordt, daar dit niet anders dan achterstelling van het in-

landsche fabricaat by het buitenlandsche in de hand kan 

werken. v . i>. . 

N EN . 

S. te . Ziju geel geworden piano-toetsen 

ook weer tot hunne oorspronkelijke kleur terug te brengen? 

Zoo ja, welk middel moet daartoe dan worden aangewend? 

n de Ambachtsman van 13 Apri l 1889 is dezelfde vraag 

als volgt beantwoord: 

Neem de toetsen eruit, smeer het ivoor in met eene op-

lossing van witte zeep in alcohol en leg ze in de zon. t 

middel is van . , die het met uitstekend gevolg 

op de toetsen zijner  eigen piano heeft toegepast. 

. 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

G O . 
's-Gravenhage. 11.30 uur. t ministerie van waterstaat, handel 

eu nijverheid, aan het lokaal van het prov. bestuur: het driejari g 
onde-houd van een gedeelte vau het t van Viaueu 
tot Schotdeuren en van het kanaal uitgaande van bet l 
bij  Schotdeuren, langs de o cu door  Uorinchem naar  de , 
met bijbehoorenue werken, prov. Zuidholland, gedurende de jareu 
1894, 1895 en 1896, begr. f 46,100 pei jaar. 

. 10.30 uur. t ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid, aau liet gebouw van het prov. bestuur: het maken 
van een los- en laadwal langs den linker  kanaalboord der  Zuid-
Willemsvaart, te Nederweert. Begr. f 4200. 

Zwyndiecht. (Z. rl.) 2 u u r . t gemeentebestuur: het makeu 
en begrindeu van een weg, laug pl. m. 877 . 

G 7 \ i n i >ii;!;i: . 
Uorinchem. 10 uur. e genie op het bureel stadhuis: het 

maken van eene cementbetondekkiug op de Caponnière bij  de 
nieuwe s aldaar, begr. f 7300. 

Ntenwer-Amstel. 12 uur. t gemeentebestuur: het bestratings-
werk der  Parkstraat aan den Overtoom. 

G 8 . 
. 1 uur. f en heemraden van het ambacht 

de Vier  Noorder , in het koggenguis s het verhoogen co 
verzwaren van een gedeelte kade van dea l ea , 
langs m onder  Opmeer. 

G 9 . 
Amersfoort. 3 uur. t bestuur van het armecgestiebt „d e 

Poth", in de bestuurskamer aan de : hetbouweu van 
twaalf woningen en uitvoeren van aanhoorige werken. Aanw. op bet 
bouwterrein 7 Nov., 'smorg. 11 uur. 

's-Uraveuhage. 2 uur. t gemeentebestuur: bet wijiigen van 
de rioleering in de eerste en in dc Tweede vau den Boschstraat. 
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tironingcn. . 1 uur . e architect P. . A . , in 
bet logement de e , huit m de voorin. : bet 
bouwen vnn eene St^omzuivelfubriek met inelkinrielitini/ , c. a. op 
de lerceeleu S 46, 47 en 48, nan het Zuideidiep nldaar. 

» A U 10 \ ( » \ . 
. 1! uur . t ministerie van waterstaat, handel en nij -

verheid, aan het gebouw v i m het prov. bestuur.: het maken vau 
een dam in het buileusluishoofj  der s te Vlissingeu. Begr. 
f 4200. 

U S . 
A rneu iu ide i i (Zeel.) 18 uur . e architect . . W . Quadekker, 

i n de consistorie: het bouwen van ecu pastorie. 

; '20 . 
's ( j ravenl iage. 11.30 uur . t ministeri e van waterstaat, han-

del eu nijverheid , aan bet gebouw van het prov. bestuur: bet on-
derhoud van het gedeelte U het l vau cabij  den 
Staatsspoorweg bij  Schotdeuren (gemeenten Nieuwlnud en Arkel ) tot 
de rivie r de e bij  tioriuclieui,  gedurende liet jaar 1894; 
begrooti.ig f 2O.70O. 

i 28 , 
. 11 uur . t ministeri e vau waterstaat, handel en nij -

verheid, aan het gebouw van hei prov. bestuur: het driejari g on-
derhoud der c vaart in de prov. Noordhollaai ; begroeting 
f 3100 per  jaar . 

Y l t U O A  24 . 
A r n h e m . 12 uur . t ministeri e van waterstaat, handel en nij -

verheid, aan her  gebouw van het piov. bestuur: het uitvoeren van 
vernieuwingen aau de eerste dooilaatbrug in den rijk s grooten weg 
van Arnhem naar  Nijmegen, prov. Gelderland; begrootiug f 1875. 

. 11 uur . l ministeri e van waterstaat, handel en 
nijverheid , aan het gebouw van het prov. bestuur: het onderhoud 
van dc aanleg, en locplaats voor  visscheis iu deu brakman bij  de 

, gedurende de jaren 1804, 1895 en 1896 ; begr. f 1440. 

Ö 25 . 
. 2 uur . t gemeentebesiuui: het leqgen van 

nieuwe bestratingen, met het opnimen, het leggen en het onder 
houd van de kei- en klinkerbestratiugen in die gemeente, voor  den 
tij d van 5 jaren, ingaande 1 Januari 1804. 

U t r e c h t . 2 uur . t ministeri e van waterstaat, handel en nij -
verheid, aau het lokaal van bet prev. best.: het onderhoud van het 

l van de grens der  p rov i nc i ër  Noorhollnud en Utrecht 
tot 20 . len noorden vnn het noordelij k t van de schutsluis 

bewesten Utrecht , gedurende bet j a i r  1894; begr f 22,480. 
U t r e c h t . 2 uur . t ministeri e van waterstaat, handel en 

nijverheid , aan het gebouw van het prov. bestuur: het onderhoud 
vau het l van en met de schutsluis bewesten Utrecht 
tot de rivie r de k te Vreeswijk, gedurende 1S94. Begr. f12.780. 

Vr iezenveeu (Ov.) 11 nur . t gemeentebestuur, bij  den loge-
menthouder J . C. Schuurman, op het Westeinde: het graven van 
net gedeelte kanaal door de Vriezenveenscbe veenen, van af den 

g naar  Sibculo ) oostwaarts in , tot aan den 
Pateiswal, ter  lengte van ongeveer 2000 . 

G 27 . 
' s -Urave i lhage, 11.30 uur . t ministeri e vau waterstaat, handel 

en nijverheid , aan bet gebouw vau bet prov. bestuur: het driejari g 
onderhoud van de werken beboorende tot het kanaal door  Voorne, 
in de prov. Zuidholland , dienst 1SU4—1896. Begr. f 34,450 per 
jaar . 

O S0 . 
. 11 uur . t ministeri e van waterstaat handel en 

nijverheid , aan het gebouw van het prov. bestuur: het onderhoud 
van het l van het Noordzeeknnaal tot de grens der 
prov. Noordhollnnd en Utrecht en van deu zijtak van dat kanaal 
tot in rie Oude Vecht te Nichteveeit, ged. de jaren 1894, 1895 en 
1896, begr. f 18,890 per  jaar . 

AFLOO  YA . 

A r n h e m . t vergrooten van een der  smederijen te Arnhem, 
teu behoeve van het korps rijdend e artillerie . e J . Bossmau 
aldaar  voor f 861. 

Be l l en. t bouwen van een stoomzuivelfabriek niet directeurs-
woning aldaar, gegund aau . v. d. Bosch te Ooslerwolde. 

. e voorziening der  boorden van het Noordhollandsch 
kanaal. e Gsbr. Jansen te Nieuwediep voor f 6239. 

. t verbeteren van twee hoofden op het Noorderstrand 
van Vlieland. e T . Volker  Czn. te Sliedreeut voor f 4526. 

e (bij ) t . . Parochiaal : het 
bouwen eeucr  kerk met toren en sacristie. e Pluim en Giele 
te m voor f 3 2 6 5 Ü. 

. t bouweu van een post- en telegraafkantoor. e 
firma  A . en J . Jebbink te Goor voor f 8190. 

Tege len. t herstellen vnn de kerk en den toren aldaar. e 
J . s te d voor f 5992. 

E

Portland-Cement-Fabrlek 

Opgericht 

1861. 

N 

. 

Opgericht 

. 

t haar  beproefd en voortreffelij k 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin-
dend, onder  garantie van de grootste 
bindkracht , gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijk s meer  dan O 
vaten. 

 - S 
voor  de Z n i d e j k e Provinciën: 

Wed. e &
. 

Voor de N o o r d el ij  k e Provinciën: 

DE BEER & LEHREN, 
, (60) 

N in 

All e soorten van 

ZAGEN 
en 

WERKTUIGE N 
vervaardigt als 

Special i teit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

Gevestigd in 1822. (55) 
NJNP"  Vraagde geïllustreerde Prijscourant 

welke wij  U gratis en franco toezenden. 

J A P A N L A K V E R F 
beter  tegen de b u i t e n l u c ht bestand 

als vernis of olieverven. 

 &  Co., 

(57) . 

volgens b e s t a a nd of op te geven 
p ro f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

. W.  & Co. 
te  (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijscourant op 

aanvraag gratis. (12) 

E N 
VA

J.
te Andernach a/d , 

leveren sedert 1851: (8) 

la AndernachscheTra s 

en Trasstee n 
op strengste keur  verder: 

- of ; -
N beste en goedkoop-

st, N voor  Tuinen, Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 
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P .  &  z o o m . 
Spiege l- en , 

Cathedraal-, , Geribd-, 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

W , 

, ,  en -

G  AS. 

Geslepen en andere N en 

. 

N S en . 

- en Patrijspoortglazen. 

(67) . 

, . 

K 
. 

F 
met G lang 50 . 

Stoombooten-, Bagger-eu 

ftpoorwegmateriaal. 

, 

N EN STALEN , 
met cei-tificaat van s 

en J3u.i*eo.u Veritas. 

E 

, 

li ever  e n: 

volkomen gelijk aan Na tuu rs teen en 

uitsluitend door steenhouwers bewerkt. 

n voorraad: 

, NEUTEN, -

TEN , , GOOTSTEENEN, 

, , 

N voor  scheidingen en hekwerk, 

, enz. 

Fabriek en : -

e kanaal. (62; 

in alle courante profielen 

op lengten van 5 to 

12 , opklim 

mende me' 

het grootere 

lagvermogen 

^kunnen Heldere pro-
ielen in staal gebezigd 

'worden, waardoor  s ta len 
11 ken voordeeliger in bet ge 

' l . r i i i k zijn dan i jzeren ba l ken. 

H. E. OVING Jr. , 
74 , . 

V 
V 

y 

y 

r 

N : i 
'  1  G C \)c\V LS C \) c „  C j? 6 T  l £ C ij 

 TX) e ryo e \^ , vc e tci  e v 

.leTO, verf 
, eva. t 

A 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (73) 

S. , 

Chemisc h bereid e 

V E  F . 
e F is geheel gereed 

voor het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zij  is gemakkelijk in het gebrnik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne 
verkrijgbaar . 

 ,, , 
(70) » ij k ) 

DE LINT & , ROTTERDAM. 
n van - en . 

(59) Vraag dessins enz. 

Carbolineum 
uit de Chemische Fabriek van 

(in vaten van  100 en 200 kil o 

en in blikken van 30 kilo.) 

is s teeds v o o r r a d i g b(j  en wordt 
sedert jaren voor de landsgebonwen, 
de genie, vele gemeenten en particulieren 
geleverd, door (24) 

. , 
t 335, . 

ij  P. F te Groningen is 

verschenen : 

HANDLEID IN G 
J T 

AAN 

O N 
en andere inrichtingen van onderwijs voor 
den handwerksstand en tot zelfonderricht, 

. E , 
 der Ambachtsschool te

Prys

 N O Ü . 
. — k . — 
k . Steen. — k 

. Verschillende stoffen voor  het berei-
den van metselspeciën. — k 

. . — k V. Spij-
kers, , s en -
schroeven. — k . Verven, 
oliën en vernissen. — k
Vensterglas. — k . Blad-
goud, bladzilver, enz. — k 

. Verschillende stoffen, die in de am-
bachten gebruikt worden. 
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VERFWAREN , 
, Veriiis-.cn. 

voor - en , 

, V A , 

en alle aanverwante artikelen. 

G.  êf Co., 
T 132, (5 

A.>  S T E  1 > A >f . 

Vuurvaste Steen-
F A B R I E K , 

 N. S. A. Brant jes&Co.. 
'  l i t  \ l>. 

Fabriceeren Vuurvaste Sternen. 
Platen, Blokken, Scheggen, Tro t 
toirtegcls, Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogelyken tij d 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (72) 

T 
 Sf Co." 

voor  Nederland en n 

A . E . B R A A T , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: , Nieuwehaven No. 118. 

„ , A . E. ,
Simomstraat 74. (66) 

systee m MONIER. 
Voorraad of spoedige vervaardiging 

van alle daarin voorkomende werken. 
Prijzen op aanvrage. (68) 

 k
 a\d

JA N HAMER  CO., 
t 583 bij  de Otrechtsche straat, 

. 

en
s J P a t e n t, 

voor  het verwijderen van warme of slechte 

lucht, stof, stoom, gassen enz. (63) 

Voor d r o g i n g en a fkoe l ing in 
fabrieken van verschillenden aard. 

Firma. O. , Utrecht. 
en beter 

E s 
is beter  dekkend, fijner , witter 

d dan eenig ander 
is bekroond door  den Ncdcrl. Schildersbent!, 

Tentoonstelling van e Schilderkunst, 
Arnhem 1881; attesten van ervaren schilders 
nit alle oorden van ons land en daarbuiten, wor-
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van , Gemeente-
Architccten en andere Autoriteite n in hunne 
bestekken voorgeschreven; 

wordt, tot wnarborg van echtheid, zuiverheid 
en goed gewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa-
brieksmerk, welkeallen wettig zyn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur  geleverd, des-
verlangd met certificaat van oorsprong. 

n leze de waardeerende artikel s over  dit t in het „N . v. d. " 
dd. 31 Jan. 1887; in de - en . 1 i 1887; in de 

' dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de„  Schilder"  dd. 1 i 1889 ; in de 
„Opmerker "  dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in de „Ambachtsman"  dd. 8 
Febr. 1890, en in het „Bouwkund i g Weekblnd"  dd. 5 . 1891. (27) 

 bi]  en

S T O O M C L A S S L I J P E R I J 
en  voor  het ornanieiiteeren van > ^ % O

- ^<WS< 

SPIEGELGLAS . 

N A -

- en 

 in wit en zwart . 

. 
Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt. 

, lonnickendam. 

V 

 fabrikaat en bil l i jk e prijs . (29) 

L van het technisch gedeelte van " van g 4 N O T . 1893. 

.Uaandelijksche prijsopgaaf, zonder  verbinding van eenige N enz. (Volgens de prijscourant vau J . U &  Co., 

s en Exporteurs van n te n en , November  1893.) g franco aan boord l of -

 per  10OO . 

Plaatijzer  voorscheep*- en brug-
genbouw . . 

d. voor  matten, euz. „ B e s t "  . 
n „ B e s t "  . 

id . „ B e l t best"  . 
id . „ B e st best best"  . 
id . „ E x t r a tripl e best 

voor  zeer  moeielyk flenswerk 
Geribde vloerplaten. 
Yorkshir e ketelplaten -

moor) van af 
id . id . (Andero merken) 

- en kraalijzer  voor  scheepe-
en bruggenbouw . . . 

„ B e s t "  hoekijzer 
„ B e st best"  id . 

T ü ' er 
l T ijzer . . van af 

id . tot k n i e ën en spanten ge-
bogen meer: .

, gewoon . 
id . „ b e s t " 
id . „ best best"  voor  ketelw. 

Staafijzer, Welsh 
id.. Schotsen f. a. b. Glasgow 
id . Gewoon Nort h Staffordshire 
id . Best id . . 
id. Superieur id . 
i i . South Staffordshire. d 

bars. t brands . 
id . " 
id . Yorkshire , andere merken 
Spijkerstaven . . . . 
Zwoedsch staafijzer, gewalst . 

id . id . gehamerd. 
Belg. id . No. 1 f. a. b. Antwerpen 

„  Spijkerstaven id. id . 
„  Gootijzer  id . id . 
„  ijzer , van af. 
„ s No. 5—7 

Cper 100 ) . 
Bandijzer , gewoon . 

„  superieur 
Baaiband N SO, breed 22.2 . 
Expor t bli k . 
Bli k „ W o r k i n g up"  kwalitei t . 
Gegalvan. gegolfd bli k No.24BG 

id . id . id . No. St id . 
id . plat id . No. 20 id . 
iü . id . „best best", koud ge-
walst en uitgegloeid N o . l 4 BG 

Gehamerde staven . 
, ruw besmeed 

Steven id . id . id . vanaf 
, afgewerkt 

Selioepsschroefassen.ruwafgedr. 
Getrokken ijzeren stoompijpen. 

n daarvoor . . 
Getrokken ijzeren gaspijpen . 

n daarvoor . . 
Gegalvaniseerde gaspijpen 

„  hulpstukken . 
n ketelpijpen (lapwelded). 

t pijpen . . . 
Gegoten ijzeren sokken uitge-

boord on afgedraaid . 
. id . bestreken met . Angus 
Smiths oplossing, moer: 

Gesmeed roosterijzer . . 

- or

per 1U00 . 

debouch O. . B . N o. 1 
(iaruherri e No.

id . No. 3 . . 
Cleveland No. 3, voor 

gietwerk . . 
id . No. 4, voor 

smeedijzer.bereiding . 
. heiiiaiiet No

id . id . No S 
e lueht-hoiit f kool 

No.  voor  gietwerk. 
e liicht-lioutskoo l 

No. 5 voor  «moedi jzer-
bereiding 

l'uddelstaven eu blokken 
ï 'er r o mangaan 80 pCt . 

Gulden. 

61,23 
 7,06 

71,90 
87.47 
99.13 

116,63 
69,98 

209,93 
198,28—233,86 

59,77 
65,60 
77,87 
62,68 

4 

29,16 
64.14 
« 9 , 98 
81,64 
59,77 
58,31 
68,51 
74,35 
86,01 

96,22 
215,76 
204,09 
69,98 
96 22 

102,05 
52,43 
55,40 
56,85 
52.48 

7,87 
68,51 
74,35 
78,73 
78,73 
87,47 

126,83 
150,15 
124,38 

145,78 
186,60 
198,27 
419,86 

606,47-991,34 
233,26—279,91 

62} 
ó 65 

"1 
80 
«0 

i f 

8 J h. caJ 

 *a 

104,97 

40,82 

1,45 

59,77 

34,65 
o 28,61 
j= 
<5 

26,83 

^ 5 20,70 
9 

. *a 20,26 

ï fl 26,69 

g a 
— 

26,10 

« SC 99,13 

93,30 
38,31 

145,78 

i . d. naas-
te baveu 
b. d. fabr. 

 en 
S T A A  1000 . 

Seheeps- en brngplaten . 
n 

id . vuurkast kwalitei t 
Staafstaal 
Baaiband . . . . 
Staalblik . . . . 
Zacht i d . om op te werken 

- en kraalijzer . . 
l T ijzer . 

 ijzer 
Spoorstaven, zware 

id . middelsoort 
id . lichte 

Tramrail s . . . . 
Gereedschapstaai, gewoon 

id . speciaal 
Veerenstaal van af . . . 
Gietwerk in staal, speciaal id . 

) per  1000 . 

Gewalst ijzerdraad v. omheining, 
uitgegloeid en geolied Nrs. 0-5 

ld . gegalvaniseerd id . 
Gewalst staaldraad v.omheining, 

uitgegloeid en geolied Nrs.0-6 
l d . gegalvaniseerd id . 
Getrokken ijzerdraad voor  om-

heining, geolied Nos. 0—8 
ld . gegalvaniseerd id . 
Getrokken staaldraad voor  omhei-

ning, uitgegl.en geol. Nos. 0 8 
(d. uitgegloeid en gegalvanis. 
Prikke l heiningdraad 2 draads. 

. id . 4 draads. 

. thickset 2 „ 

. id . 4 „ 
Telegraafdraad Nos. 0—8 

. 
Chil i staven per  1000 . . 

Gietelingen B. 8. id . 
id . taai (Toughcake) id . 

Staven, platen en dubbeling id . 
Bodems id 

d per . 

Gesoldeerde pijpen id . . 

Pijpen zonder  naad id . - . 

G E E  per . 
Staven . . . . 

g 

Soldeerwerk . 

G per . 
Gewalst mossing 

Bladmessing 
Bodems . . . . 
Gesoldeerde gaspijpen 
Getrokken ketelpijpen 

id . condensorpijpen 
d . . . . 

N per  1000 . 
Engelsch in staven (in kiston 

van 203,21 ) . 
id . id . best gezuiverd, 
id . gietelingen . 

Strait s ti n (pakhuis ) 

 p. 1000 . 

Gulden. 

64,14 
69,98 
75,81 
69,98 
80,18 
87,47 
99,13 
61,23 
72,90 
75,81 
43.74 
49,56 
55,40 

87,47—104,97 
209,93—326,59 

583,14 
116,63 
303,28 

78,73 
104,97 

81,64 
104,97 

87,47 
113,72 

87,47 
113,72 

134,12 

151,62 

139,95 

489,84 
553,98 
565,64 
623,96 

5 
0,68 
0,76 
0,79 

0,51 
0,51 
0,51 

0,57 
0,62 
0,65 
0,73 
0,57 
0,68 
0,57 

979,68 
991,34 
968,01 

1018,45 

5(11,50 

 per  1000 . 
Zuiver  buitcnlandsch 

d . . . . 
Bladzink No. 8 en daarboven 

 per  1000 . 
Engelsch pig . . . . 
Spaansch id 
Bladen en staven . . 
Waterpijpe n . 
Gaspijpen 

N p. 1000 . 
South Wales stoomkolen le kW . 

. id . 2e 
e id . l e 

l d . id . 2e 
Newcastle id . l e 

l d . id . 2e 
l gezift meer: 

T p. rat v. 181.44 . 
Portland 3,56 
liomeinsch . . . . 5,04 
Vuleaan- of voegcement. 9,48 

E S T E EN per 
1000 stuks. 

Schotsche . . . . 2*,89 
South Wales . . . . 32,59 

47,40 

N p. 100 . 
t gemalen . . . 

. aan stukken 20,99 
e zuiver  . . . . 16,91 

Oranj e menie . . . . 28,00 
19,83 

Zuiver  zinkwit . 28,00 

Uahtjen's scheepscompoitie 
Sims' i d . 

69,98 Uahtjen's scheepscompoitie 
Sims' i d . 28,00 

N per  l i ter . 
Ongekookte lijnoli e 0,23 
Gekookte id . 0,23 
Terpentij n . . . . 0,26 

0,28 
0,30 

e 0,24 
i „  . . . 0,55 

Olij f „  . . . 0,43 
Ossenpoot „  . . . 0,39 

Spermaceti „  No. 1 0,58 
Palmolie per  loo . . 29,65 

T E E  en . 
Stocaholmer teer  per vat . ' 13,04 
Archangel „  „ 8,89 

r „ 5,93 
Pek, Zweedsehe per  100 . 7,58 

„  Was ,, „  „ 1 4 ,-
„  Engelsche „  „  „ 6.12 

, zwarte „  „  „ 5,83 
„  amber „  „  „ 6,41 
n l ,, „  „ 8,18 

E G . 
Pakkin g met elastiek hart . 
Tnck' s pakkin g 

1,63 Pakkin g met elastiek hart . 
Tnck' s pakkin g 1,53 

. genuine . . 2,93 

. tripl e . . . . 5,87 

. metallieke 3,27 
Asbest pakkin g (best) . . 4,57 
Beldam's pakkin g . 5,22 
Asbest millboar d per  100 . 85.32 

101,19 
160,37 
230,34 

116,63 
113,72 
230,34 
137,04 
131,21 

2 a 

N eu N per  100 . 

inch. 

. 

ƒ 

7i 
12.7 
18.95 
17.49 
16,03 
15.16 
14.00 

, 
15.88 
15.74 
15.16 
14.29 
1.1.70 
12.83 

v« 
19 

14.00 
13.41 
 2.83 

12,24 
1 l. ' . i

Bouten met vierkanten kop en moer, diam. j 

lang beneden 50.8 . . . . 
„  50.8 tot 76.2 „  . . . 
„  76.2 „  114.3 „  . . 
„  114.3 „  152.4 „  . . . 
„  152.4 . en daarboven . 
t zeskanten kop ƒ 1.17 per  100 G 

Vierkant e moeren, getapt . . 
Zeskante id . id . . 
Gegalvaniseerde dekbouten 

S p er 100 . 
Gewone brug- of scheepskwaliteit . . . 13.41 11.53 11.95 
„ B e s t "  13.70 12.83 12.24 
„ B e st best"  14.87 14.00 13.41 
„ B e st best'  ketolklinkbouten . . . . 15.74 14.58 14.00 

7. 
22.2 
1400 
13.4 1 
12.83 
12 24 
11.95 

t zeskante moer J 1.75 per  100 . meer. 
16.77 14.87 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 
21.86 18.36 17.20 17.10 17.10 17.10 17.10 
20.99 19.24 

1 

25.4 
14.00 
13.41 
12.83 
12.24 
11.95 

'V . 
28.6 
14.00 
13.41 
12.83 
12.24 
11.95 

31 75 
14.00 
13.41 
12.83 
12.24 
11.95 

11.95 
12.24 
13.41 
14.00 

1 1.95 
12.24 
13.41 
14.00 

http://Veriiis-.cn
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J" . A . ,
r  aau de Polytechnische School ie . 

 Compleet i igenaaid f
„ gebonden „  21.50. 

B  O O B B E E E  X G . 

. . . . s het voor  den jongen ingenieur  en opzichter  van bijzonder  veel waarde op een 
voor  hen bijna onbekend void te worden voorgelicht door  iemand, die rijp e ervaring aan breed-
voerige studiën paart, ook hunne oudere vakgenooten zullen evenzeer, als vele aannemers, 
werkbazen cn handelaren, gaarne een werk ter  hand nemen, dat in zoo aangonamen cn bevatte-
lijken vorm een ruim overzicht geef) van wat de praktij k hier  en old-nu tot op lieden 
heeft uitgewezen of een theoretisch onderzoek van de bouwstoffen inet juistheid kan doen 
voorspellen

. . . . t groote uitvoerigheid cn voorliefde teekent de schrijver  het steenbakkersbedrijf 
met al dc daartoe noodige werktuigen, blijkbaar  met het oog op aankomende industrieclcn, voor 
wien hij  zijn boek even goed heeft geschreven als voor  bouwkundigen, iets wat laatstgenoemden 
moeten belonken, indien hen dat wat tc uitvoerig voorkomt en zij  liever  oen moor  vergelijkende 
beschouwing van bouwmaterialen hadden gewenscht, wat men echter  moet erkennen, dat zijn 
eigenaardige mociclijkhcden heeft. 

Voor  hem die in ë echter  dikwijl s zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen, zal 
daardoor  dit boek menige nuttige aanwijzing bevatten. 

. . . . Juist do onbevooroordeelde onderzoekingen, die deu heer  Van der s gemaakt 
heeft op liet gebied der  bouwmaterialen, maken ziju hoek belangrijk 

(Bouwkundig Weekblad.) 

. . . . n de Oe afdeeling wordt liet hout beschreven. t over  dit belangrijk materiaal 
heel wat te zeggen valt, is elk bouwkundige bekend, cn velen onzer  kunnen geacht worden niet 
do eigenschappen der  verschillende houtsoorten cn het gebruik ervan volkomen op dc hoogte 
te zijn. o heer  Van der s deelt omtrent deze bouwstof zooveel wetenswaardigs mede, dat 
elk vakman cr  voordeel cn leering uit kan n  Opnu.kcr.) 

. . . . Vormt'd e werkkring , waarin dc schrijver  geplaatst is, do geschiktste gelegenheid 
om dcrgclijkcn voel omvattenden arbeid naar  wensen te voltooien, het reeda vers, henen gedeelte 
bevestigt zulks en erkennen wij  gaarne, dat dit het nicest volledige is wat over  materialen-
kennis in den laatsten tijd is gezegd. 

e fabricage wordt zeer  uitvoerig besproken en daarbij  met talrijk e figuren toegelicht, zoodat 
daardoor  de uitgave een onmisbare gids is v 1 allen, die grondige kennis der  materialen wen-
schen te verkrijgen. t vormt een nuttig boek, dat door  allen dient gekend te worden en 
waarvoor  do schrijver  waardeering verdient. 

, . . . daarbij  in gein-nik, prijzen, kortom alles wat niet do industrie in vei hand staat 
en geeft het 't meest volledige tot op lieden (Vademecum der Bowjvakkcn) 

. . . . Wij  durven dit werk dan ook gerust aau allen, dio iets met het bouwvak hebben 
uit te staan,, aanbevelen. Allen zullen cr  ongetwijfeld nut uit trokken 

(Algemeen Neae,'landteh Advertentieblad.) 

. . . . t niet zorg behandelde werk komt niet enkel don eigenlijken bouw-, werktuig-
en scheepsbouwkundigen t"i i goede, maar  ook allen, die door  hun handel cn bedrijf met de/e 
vakken in aanrakii g komen. 

. . . . t bock doorbladerende, wordt men telkens getroffen door  den practischen zin 
van den samensteller  cn zijn ecnvoudigen, duidelijkcn schrijftran t . . . (Bet Handelsblad.) 

Voor den ingenieur  en den architect mag het boek van den heer  Van der s 
vau onschatbare waarde worden genoemd. Op alle vragen, welke op het terrein der  bouw-
materialen kunnen worden gedaan, geeft 'net ccn uitvoerig a ktwoord, en kan het dus met vrucht, 
worden geraadpleegd. o uitvoering is waar'jk keurig en doet de tinna Van der  Endt & Zoon 
alle oor  aan. e prij s is zeker  beneden do waar  e v-n het boek 

 lad vuur Zuid-Holland cn s-Oravcnhage.) 

A 
H . 

A i l \ e r n n l i ë n in dit blad koster) vin 1—5 regels 

60 cent», iedere regel meer  10 cents. Groote letten naar 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

Wekend. 

Uitgevers i 

. 

All e i in A opgenomen 

worden grati s geplaatst in B , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, enz. 

J . A . V A N , . 

E S E , 

 (°j 

(5e Vervolg.) 

§ 362. e straatkeien moeten zyn: 

a. Psammiet- of porphirkeien, voortkomende uit de groeven van Quenasti 

 Attre en Alk in België, hebbende eene groenachtige grijze en 

gespikkelde kleur. 

e keien worden bepaald in de volgende soorten: 

e zijden bij den kop 18 a 20 . 

J- n n .. staart 16 18 n 
e staart lang 18 . 

e zijden bü den kop 16 18 n 

n ft » „  staart 14 tl 16 » 

e staart lang 16 . 

e zijden by den kop 14 a 16 n 

r> i» r .. staart 12 n 14 n 
e staart lang 14 . 

e zijden b\j den kop 12 ii 14 n 

» » t> .. staart 10 m 12 » 

e staart lang 12 . 

e zijden bij den kop 10 n 12 n 

n n n „ staart 8 li 10 

e staart lang 10 . 

n geen geval mogen de zijden bij  den staart meer  dan  1 d l 

kleiner  zyn dan de overeenkomstige zijden by den kop. 

e koppen moeten zuiver  vierkant en behoorlijk vlak zyn. 

b. Basaltkeien, komende uit de groeven tusschen z en Ohercassel. 

c.  komende nit de groeven van

en Stenzelberg. 

d.  afkomstig van Ben Ahin in België. 

e.  afkomstig uit de groeven van Salm-Chateau in ; en 

/.  afkomstig uit de groeven van de Ourthe. 

e laatste vyf soorten te leveren volgens de afmetingen in het bestek 

bepaald. 

 uit andere groeven mogen gebezigd worden, wanneer  een spe-

ciaal onderzoek het bewys heeft geleverd, dat hunne hoedanigheid niet 

minder  is dan van de bovengemelde. 

Verwarder § dan de bovenstaande is er  geloof ik in de geheele A . V . niet. 

 beleekent tandsteen, dus geheel iets anders dan porfier . t laatste 

wordt te Quenast en s ontgonnen. 

(°) Aanmerkingen op en bezwaren tegen deze 

ontwerp-voorschriften, van welken aard en van wien 

ook, zullen mij  ten allen tijd e zeer  welkom zijn . 

v. r>. . 

Art . 5.
 o - r i t n l . 

§ 27. e straatkeien moeten uit 

gunstig bekende groeven afkomstig zyn. Zy 

mogen in geen geval kalkhoudend zyn. e 

soort van den steen, de afmetingen der  keien 

en de wyze van afwerking ervan worden in 

het bestek omschreven. By de bepaling der 

afmetingen zal rekening worden gehouden met 

de in de groeven gebruikelijk e formaten. n 

het algemeen zal de hoogte der  keien gelijk 

moeten zyn aan de grootste afmeting van den kop 

met eene speling van 2 . (*) 

§ 28. Steenslag. t steenslag, 't zy voor 

wegbekleediug of wel voor  beton, mag bestaan 

uit basalt, uit portier  vau Quenast of , 

of uit harde rolsteenen (kwarts, graniet enz.). 

n en andere kalkgesteenten, alsmede 

zachtere steensoorten zyn tot dit doel uit-

gesloten. 

e stukken moeten hoekig van gedaante 

zyn en tusschen 2 eu 6 . zijde hebben; 

zy moeten desgevorderd door  horden of builen 

gezift worden. 

§ 29. G r i n d . t grind mag zyn rivier -

of berggrind. t moet in grofte en zandge-

halte overeenkomen met de by de directie 

berustende, gewaarmerkte monsters. 

Grin d voor  betonbeteiding moet zijn gehord 

door  ijzergaas van 6 . niazenwydte om er 

de grootste steenen en door  ijzergaas van _2 

. mazenwydte om er  het fijne gruis efi^&ftd^S ^ 

uit te verwijderen. f& ^ r A 



354 . 

Zandsteen- of Greskeien van teer afwisselende qualiteit komen uit tal van plaatsen 

in B e l p i ë, o. a. ook van Ath. 

ü e zandstccnkeicu van Ben-Ahin en van Fauconval zijn bij  uitstek goed. 

e üurthe streek lerert zandsteen-, zoowel als kardsttenkeie». 

Basaltkeien komen van beide oevers van den . 

 komen van Niedermendig en  in den Eifel . 

e Stenzelbcrg bij  levert trachietkeien. 

Zon-ltrlingerwijz e wordt de hoogte der  kei slaarllengte genoemd. 

t vlak afwerken der  keien is bij  zeer  harde gesteenten, zooals Quenastporftcr 

eo basalt, geenszius aanbevelenswaard, daar  het de gladheid bevordert. 

§ 363. Verbrijzeld e keien en steenslag. e verbrijzelde keien 

of steenslag moeten zijn van 2 tot 4 . zijden, tenzij  het bestek dit 

anders bepaalt, zuiver  zonder  de minste vermenging met zand of wat 

het ook zij. e steenslag uit harde grove kiezelsteenen bij  voorkeur  van 

de soort van vuursteen. (') 

e steeustukken zooveel mogelijk teerlingvormig en vooral van gelijke 

grootte. ('") 

Zoogenaamde hardsteen en andere kalksteenen mogen daartoe evenmin 

als andere zachte steensoorten of sintels worden gebruikt. 

e steenstukken moeten ten minste twee gebroken zijvlakken hebben. 

d wordt de steenslag enz. door  horden, evenals de kiezel 

of grint , gezift. 

e steenslag uit harde grove grintsteenen wordt zuiver  gesorteerd op 

den weg aangevoerd, en niet langs den weg stuk geslagen. 

(>) Er  wordt natuurlij k kwarts bedoeld. 
(2) j  komt iutegendeel wat meer  verschil in grootte gewenscht voor, opdat 

het kleine goed de holten tusschen dc grootere stukkeu opvulle. 

§ 364. Grin t «f kiezel. e voor  wegen te gebruiken grint moet zijn 

zuiver  en van de hardste soort, niet vermengd met zand of kleiachtige 

deelen, tenzy de e het toelaten van eenige klei of leem raadzaam 

acht. Zy wordt gezift door  horden van gevlochten yzerdraad, waarvan de 

mazen voor  elke grint - of kiezclsoort overeenkomen met de monsters 

of in het vierkant de grootte hebben van de opgegeven kleinste afmetingen 

der grint . e horden worden geplaatst onder  eene helling van één op één 

Zachte of broze gedolven grint wordt niet toegelaten. 

n den regel wordt by de keuring niet meer  dan 5 percent te kleine 

kiezel, welke door  de mazen valt toegelaten. 

e grint wordt, in den te verwerken toestand geheel zuiver  op 

den weg geleverd. 

e grint voor  rivierwerken van de grofste soort, die in den omtrek 

te bekomen is. (*) 

(* ) j  welke soort van rivierwerke n wordt grin t verwerkt ? 

§ 365. Steeustukken voor  beton. s steen voor  beton moeten 

zyn van nieuwen gebakken steen, van geene mindere hoedanigheid dan 

hardgrauw, niet grooter  dan een hoenderei en niet kleiner  dan een duivenei. 

Voor het nat maken worden de te kleine stukjes door  horden verwy'derd. 

11 November  1893. 
11 November  1893. . 355 

(*) e gewone formaten der  Q icnustkeien zj 

de volgende: 

C
 OO QO

e « «o -x o» o 
i f—< ,—. . -, 

tn-s 

t 3 *  t « 
X o. o> o> «5 «o 

 e 
~ 'g 

O -

£ S B 

SO SO 'f3 uï 

S » 2 2 °° °' 

eo = 

 O

a es o = 
u o „  , 

e g o s t ï 

C 3 ^
-  - — — — 

o « w O O 

cu -o 
* 

5 » o o o 

e Quenastkeicr. worden naar  den graad van 

afwerkin g onderscheiden in ordinaires, remaniis, 

demi-retaillés en relail/e's. Worden de beide laatste 

bewerkingen verlangd, dau gaan er  2 of 3 keien 

meer  in de 4 . en worden lengte eu breedte aan 

deu voet ongeveer  2 . grooter  gehouden. 

E -

. 

Een belangwekkend ontwerp tot overbren-

ging van kracht door  electriciteit is door  B. 

.  uitgewerkt. y wil steenkool on-

middellij k na het uit de my'n komen niet in 

de vuurhaarden van stoomketels verbranden, 

maar  vöór het vervoer  in gas omzetten, waarby' 

nevenproducten van waarde, zooals teer, cokes, 

enz. worden gewonnen. t gas dient tot het 

dry'ven van gasmotoren, die electrische beweeg-

kracht ontwikkelen. e laatste wordt in 

wisselstroomen van hooge spanning naar n 

en andere industriëele steden heen geleid. 

 gaat van het beginsel uit, dat het 

gemakkelijker  en goedkooper  is een electrischen 

stroom over  verre afstanden te geleiden dan 

kolen per  spoorweg te vervoeren. e verliezen 

by' het omzetten der  kracht worden ruimschoots 

opgewogen door  het grooter  nutti g gebruik 

van de brandstof. 

N EN N VA N . 

Wanneer  koolzure kalk, 't zy' steen of schelpen, volko-

men naar  behooren wordt gebrand en de daardoor  ontstane 

levende kalk volkomen naar  den eisch wordt gebluscht, dau 

verkry'g t men kalkhydraat of gebluschte kalk in de gedaante 

van een ondeelbaar  lijn , volkomen droog poeder. 

Een zoodanig volmaakte toestand doet zich in de werke-

lijkhei d nooit voor; niet alle gebrande steenen laten zich 

tot poeder  blusschen en niet alle werkelijk goed bluschbare 

kalk wordt naar  behooren gebluscht; op sommige punten 

van den hoop komt te weinig, op andere te veel water. 

Waar te weinig water  komt, verkry'g t men geen ondeelbaar 

poeder, maar  grovere, hoekige korrels; waar  te veel water 

komt, klontert het vochtige poeder  tot balletjes aaneen. 

Zulk eene ongelijkmatige massa moet uit den aard der 

zaak gezift of gebuild worden. t is in het voordeel van 

den kalkbrander  en koopman, dat er  zoo weinig mogelyk 

op de zeef achterblijft ; daarom neemt hy' zyne zeef ot buil 

liefst niet te nauw, b.v. van 6 . mazenwy'dte, zoodat 

van de nauwlettendheid der  werklieden by' het blusschen 

niet al te veel gevergd wordt. 

Wat op zulk eene zeef'  achterblijft , bestaat uit grootere, 

onvoldoend gebrande of onvolkomen gebluschte bonkjes; dat 

er geene balletjes aaneengeklonterd deeg op achterblijven 

voorkomt de werkman, door  niet te nat te blusschen. 

e ongebluschte steentjes kunnen iu het werk soms na-

blusschen en veroorzaken dan de zoogenaamde „uitvallend e 

boontjes"; zy worden by steenkalk meer  gevreesd dan by' 

schelpkalk, welke laatste uit haar  aard ook moeielyker  bluscht. 

Van daar  dat op werken, waar  met drooggebluschte 

steenkalk wordt gemetseld, voor  bepleistering en plafonds 

dikwyl s de voorkeur  wordt gegeven aan kalkdeeg uit den 

kuil . 

Werkelyk is er  by vette kalk veel voor  te zeggen — 

by' hydraulische verbiedt het zich van zelf — de kalk tot 

deeg te blusschen. t luistert op verre na niet zoo nauw 

als de droge manier. Als men zorgt niet al te ruim water 

aan te voeren, goed om te roeren en het deeg lang in den 

kui l te laten „rotten" , beter  gezegd nablusschen, komt het 

allicht goed uit. n den kuil kan het deeg, by' gebreke van 

aanraking met de lucht, nimmer versteenen. By' vochtig 

kalkhydraat-poeder  daarentegen zyn alle gegevens voorhanden 

voor  ontydigen overgang tot koolzure kalk, bederf dus. 

Wi e beweert, dat vette kalk door  te veel vocht by' het 

droog blusschen niet iu waarde zou verminderen, vergist 

zich zeer. t bij  de versteening van vette kalk het 

water  zelf al geen deel uit van het eindproduct, het is toch 

het vervoermiddel voor  het koolzuur, dat eerst na oplos-

sing van het kalkhydraat door  het water  toetreedt. 

k heb op dat punt eene eigenaardige ervaring opgedaan, 

't Zal nu een paar  jaar  geleden znn, dat ik opmerkte, dat 

myne uitkomsten met trasproeven lager  werden. t had 

reeds een tydlang gedunrd, toen ik vermoeden kreeg op 

iniji i vat stuifkalk , dat ik onnadenkend van plaats had 

doen verwisselen en dat van den zolder  verhuisd was naar 

een vochtigen vloer  van klinker s in zand. Vochtige kalk 

onder  uit dit vat, gaf by de trekproeven op mortel van 

gelyke maatdeelen kalk, tras en zand na 1 - f 27 dagen 

het gemiddelde cy'fer  van 7.89, versche droog gebluschte 

kalk daarentegen 16.87 . per . Nu valt het bezwaar-

lij k te betwijfelen dat, als er  te vochtig gebluscht wordt, door 

eene zeef van eenige . mazenwy'dte genoeg water  met 

de klontertjes mede door  kan gaan, om het product, hetzy' 

schelp-, vette steen- of waterkalk ten deele te bederven. 

Bovenstaande overwegingen hebben de vraag in my doen 

opkomen of in het tot dusver  bestaande gebrek aan keur-

middelen voor  schelpkalk eu drooggebuschte kalk niet te 

voorzien zou zyn door  eene ziftproef ? Zoo ja, dan zou deze 

zich ook evenzeer  kunnen uitstrekken tot waterkalk. ' 

dacht het kwam er  maar  op aan, de meest gepaste zeef te kiezen. 

By' onderzoek bleek my een̂  zeel van 60 mazen per 2. 

zooals voor  het doorlaten van normaal zand voor 

cementproeven wordt gebruikt, de meest geschikte te 

zyn. Wat daardoorheen ging en op de zeef van 120 uia-

zen bleef liggen was te weinig om in aanmerking te kun-

nen komen. e zeef zou de zaak onnoodig be-

moeiely'ken. 

e eerste ziftproef nam ik inet een monster e 

waterkalk 3e soort van . N te , waar-

van evenals van de volgende monsters 1 . werd afge-

wogen. e proef werd tweemaal gedaan. Telkens bleef op 

de 60 mazen zeef 140 gram 14 u / 0 dus liggen; op de 

120 mazenzeef de eerste maal 7.9, de tweede maal 4.5 ° / 0 . 

e e kalk is volkomen droog en, naar  het my 

voorkomt, voortreffelij k gebluscht. 

Toen kwam een monster e he meelkalk aan de beurt 

van een my' onbekenden leverancier. e kalksoort levert, 

daar  zy' zeer  zuiver  is en in aanraking inet water  aan-

zienlijke hitte ontwikkelt , bij  het blusschen minder  moeielyk-

heid op dan waterkalk. t resultaat beantwoordde echter 

geenszins aan de verwachting. e kalk liet op de 60 mazen 

zeef 41.2 u / 0 achter  en op de 120 mazenzeef bovendien 

nog 9.2 »/„. 

Een monster  stuif- d. i. dubbel gezifte e kalk, uit den 

handel was door  later  toegetreden vocht te zeer  aaneen-

geklonterd om voor  de proef te kunnen dienen. 

Toen kwam de schelpkalk aan de beurt; eerst een . 

uit my'n ouden voorraad, zeer  droog. n bleef op de 

60 mazenzeet 26 ° / 0 en op de 120 mazenzeef bovendien 

nog 10.5 ( , / 0 terug. 

Een versch monster  uit Friesland, zeer  zuiver  en blank 

van kleur, naar  het scheen uitmuntend doorbrand, maar  zeer 

zeker  te vochtig gebluscht gaf 41.6 restant op de 60 

en bovendien 16.5 ° / 0 op de 120 mazenzeef. k maakte 

den fabrikant op de natte blussching opmerkzaam en ontving 

daarop van hem een nieuw, droger  monster, dat op de 60 

mazenzeef slechts 22.6 °/o en op de 120 mazenzeef daaren-

boven 6.4 % achter  liet. e blussching is dus wel 

degelyk uitvoerbaar. 

Een ander  versch monster  van h fabrikaat , 

zeer  rossig van kleur, bleek zoo nat te zyn, dat er  van 

60 noch 120 mazenzeven sprake kon zyn. 
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Bi j  eene nieuwe bezending monsters van den heer S gaf 

e k a l k 3e soort . . 10.2 % 

e k a l k 36 .6 „ 

stu i f ka l k 0 .75 „ 

Sche lpka lk 4 7. 

restant op de 60 mazenzeef. 

t zou dunk t mi j  zeer i n het be lang der  zaak zijn , 

indien anderen deze z i f tproeven eens met de ter  hunner 

besch ikk ing zijnd e monsters drooggeblnschte k a l k w i lden 

herhalen. 

Zeven met 60 mazen per . kan men zoo niet in , 

dan toch door  tusschenkomst van eiken inst rumentenhandel 

ve r k r ygen . Zoo zou men dan zeer  spoedig i n overeenstem-

m in g kunnen komen omtrent de eischen, die men aan goede 

schelpkalk i n redel i jkhei d m ag stel len, wat aan deze indus-

tr i e niet anders dan bevorder l i j k k an zijn . t is echter 

best mogeli jk , dat voor  schelpkalk wat hooger  restant op de 

zeef geoorloofd zal moeten bl i jve n dan voor  s teenkalk. 

V i n d t de zi f tproe f a ls kenrmiddel meer  a lgemeen ingang, 

dan zal men er  vanze lf de voorkenr  aan gaan geven ook 

de steenkalk niet anders dan gebluscht te bet rekken, waar-

door  liet blusschen vanze lf en meer  algemeen aan bekwame 

handen toever t rouwd zal worden. 

t het oog op een en ander  komt mj j  deze proef voor 

werkel i j k in het be lang te zgn van fabr ikante n en handelaars, 

zoowel als van de verb ru ike r s van ka l k . v. r>. . 

N . 

, 2 November  1 8 9 3. 

 Heer J. A. v. d.

 ajd.  school,

N a ar aan le id ing van de door U gepubl iceerde beschou-

wingen i n het nummer v an 28 October 11., heb i k de eer 

U onderstaand eenige aanteekeningen onder 't oog te brengen, 

ter  vo ldoening aan U we u i tnood ig in g tot mededeel ing van 

eventueele a a n m e r k i n g e n:

Gehouwen steen. U w e aanteekening ( 2) l e ko lom, dat 

het bezagen der  d raagv lakken by zandsteen onmogel i jk zon zyn, 

geeft my aanle id ing, U er  op te wijzen, dat tegenwoord ig 

vele grootere exploi tat ion inger i cht z y n, om op voordeel ige 

w y ze zandsteen, met een bezaagd v lak te leveren, b.v. de 

„ O b e r n k i r c h e n e r  S a n d s t e i n b r ü c h e ", die een ui ts tekend wer-

kende zaag in r i ch t in g hebben (d raadzaag) (a). n enkele ge-

val len is het doelmat ig en voordee l ig voor  den bestel ler, 

den steen z óó te ontbieden, daar  de v l akken zoo fij n bezaagd 

zijn , dat de b e w e r k i ng op schuren gel i jk t . t neemt na-

tuur l i j k niet weg, dat i n de meeste geva l len — vooral 

daar , waar men beoogt een zeer  sol ied ve rband tusschen 

het metselwerk en den gehouwen steen te verkr i jge n — ruw e 

d raagv lakken aan den gehouwen steen, de voorkeur  verdienen. 

B i j n a onmogel i jk zou het daarentegen zi jn , graniet i n 

grootere afmetingen en hoeveelheden met een bezaagd onder-

v lak te leveren; eene deskundige direct i e zal d i t ook nooit 

eischen, daar de kosten en de tij d by zu lk eene b e w e r k i ng 

i n de verste ver t e niet i n ve rhoud ing staan tot het even-

tueel te verk r i jge n voordeel tegenover het behakken van 

het onderv lak. 

ld. (gewijzigde redactie, kolom 2): Aangaande de door U over-

nomen woorden „gelijkmatig van kleur"  is het myne over-

tu ig ing , dat die omschr i j v in g veel te algemeen is. n zou 

b.v. de pracht ige facade v an het woonhuis van den heer 

N ieuhnys te A m s t e r d am (Obernk i rchne r  zandsteen) moeiel i jk 

„ g e l i j k m a t i g van k leu r "  kunnen noemen, en toch zou die 

gevel, bij  toepassing van een eenk leu r ig mater iaa l, bi j  ve r r e 

na niet die sch i lderacht ige u i t w e r k i n g ve rk regen hebben, 

di e men bij  het aanschouwen der  fraai e t inten thans kan 

genieten. Bi j  toepassing v an het voorschr i f t „ g e l i j k m a t i g 

van k leu r "  zou een opzichter  het grootste gedeelte der  thans 

ve rwerk t e s tukken moeten hebben a fgekeurd, en m. i . zeer 

ten onrechte. 

Smaak is eene indiv idueele eigenschap en m ag nooit i n 

een dogma worden geperst (6 ). 

Al le s komt h ier op neer: t een bouwmeester  wete 

wat hi j  met een door  hem gekozen mater iaal beoogt en dat 

hy de speciale hoedanigheden v an di t laatste kenne. W i e 

meer v an een effen wit ten gevel houdt, die desnoods ook 

door  p le is terwerk zou kunnen worden vervangen, hy schryve 

geen mater iaal voor  dat leeft. 

A d vocern ,. groefleger" diene verder, dat het bij  O b e r n -

k i rchener  zandsteen ook onversch i l l ig is, of die steen op of 

tegen haar  groefleger  word t geplaatst, daar de sol id i te it 

d ier  steensoort ( w a a r v an i k U prospectus zend) z óó g root 

is, dat d i t punt niet i n aanmerk ing kan komen (c), ge tu ige: 

r , die den Obernk i r chener  steen her-

haaldel i j k ook tegen het groef leger  heeft toegepast bij  de 

e . 

s teeken i k 

, 

Uw dw. fjieaaar, 
. . 

(a) t genoegen verneem ik dat de kabelzaag vau G t v , door 
mij in Jaarg V No. 47 van de Ambachtsman beschreven, in de 
steengroeven is ingevoerd. t di t zou geschieden was te ver-
wachten, doch tot dusver  was er  mij  geen voorbeeld van ter  ooie 
gekomen. 

k zag deu toestel in 1889 in werkin g aan do marmerzagerij 
te t in de provinci e Ntmeii ea beval haar  eenigeu 
tij d later met warmte aan aau een bekend outgiuner  van steen-
groeven in . Bi j  was het, die mij  met de meeste zeker-
heid verklaarde, dat zoo iets voor  zandsteen onmogelijk geschikt 
kon zi jn ! 

n blijk t ui t de mededeeling van den heer  E N Q E B S, dunkt 
mij , geenszins de noodzakelijkheid om in mijn e ontwerp-A.V . eene 
bepaling betreffende gezaagde vlakken op te nemen. 

(6) Gaarne toegevende, dat. in platte vlakken verschil iu kleur 
bij  zandsteen binnen zekere grenzen geoorloofd en, om de door  den 
heer  E N Q E U S aangegeven redenen, zelfs wenscbelijk is, zou ik als 
bouwmeester bet recht aan mij  willen houden om de grenzen aan 
te geven. n het bijzonder is in beeldhouwwerk kleurverschil een 
misstand. 

n aanschouwe de roestige vlammen in de zandsteenen reliefs 
in den gevel van het nieuwe stationsgebouw van den . . S. te 
's Gravenbage. 

(e) t was mij  bekend, dat het plaatsen der  stukken op hun 
groefleger  niet altij d vol te houden i j ; daarom getruikt e ik de 
uitdrukkin g „ v o o r ziover Je aard van het werk toelaat" . 

k geloof zelfs, dat men ia het algemeen tamelij k zeker  mag 
aannemen, dat, wanneer  aan de stukken geen spoor  van groefleger 
waar te nemen is, de plaatsing ten opzichte daarvan onverschil l ig is. 

v. . . 

, 7 November  1 8 9 3. 

Aan de

e door u gewi jz igde redact ie van de laatste z insnede 

van § 8 der  algemeene voorschr i f ten, ondervangt zeer  zeker 

veel van mijn e bezwaren, maar i k kan mij  er  toch niet 

geheel mede vereenigen. t volstampen door een opening 

i n het midden v an den steen, l i jk t mij  wel goed, maar  vooral 

bi j  hooge s tukken duur en omslacht ig en i n het geheel niet 

gesch ikt om op te nemen in algemeene voorschri f ten, wat 

u dan ook niet doet. 

t w i l my voorkomen dat het onmogeli jk is een alge-

meenen regel vast te stel len, voor het in § 8 bedoelde 

s te lwerk en wel om de verschi l lende doeleinden waarvoor 

natuursteen gebezigd wordt . 

Bi j  ko lommen of andere belangr i jk e bonwdeelen, die dienen 

moeten om d r u k k i n g over te brengen is het m. i . r aadzaam 

de d raagv lak ten volkomen v lak , met kleine a fschuin ing a /d 

omtrek te bewerken en de s tukkeu inet lood of mospapier 

daart i isschen op elkander te plaatsen. 

B y zwa re hoekbekleedingen van gebouwen, bruggen en 

slu izen, die byna i.iets meer  dan het eigen gewicht hebben 

te d ragen, zal uien kunnen volstaan met zeer  ruw e d raag-

v lakken en inet eene zeer  ru im e voeg aan die zijden, waar 

metselwerk aanslui t, waardoor het mogelyk word t van 2 

zijden met lyv ig e cementspecie i n te stampen op dezelfde 

wyze als door U , door een boorgat, aangegeven. 

. i . dienen deze twee wijzen van stellen minstens te worden 

aangegeven en moet nangie t ing met het oog op de k r i m -

p in g enz. der  specie worden verboden als zeer  slecht werk . 

B y verwi jder in g van aangegoten b lokken zal men b y na 

al t i j d z ien, dat het bovenvlak de specie niet raakt , j a menig-

maal zelfs het onderv lak slechts gedeeltel i jk door  specie 

gedekt is. 

n het eerste geval is k r i m p i n g der  specie de reden en 

i n het tweede geval de on t t rekk in g van vocht aan de specie, 

waardoor  deze niet meer  v loei t. 

t de meeste hoogacht ing, 

S. . 

. 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

G 11 . 

. 1.30 uur . t best. der  inrichtin g voor  havelooze 

kinderen in het schoolgebouw aan de Crispijnlaa n No. 138: het 

bouwen van schoollokalen met annhoorigherien, aanw. g 7 

Nov. U uur . 

 V U 13 . 

A m s t e r d a m. 12 uur . l iet gemeent.ebest.: 1. het bouwen van een 
eikenhouten walbcscboeiiug langs een gedeelte van den noordelijken 
oever  van het Jacob van ; 2. het leveren en plaatsen 
van 3 stuks g e s l a g eü ijzeren boeien met gesmeed ijzeren schroef-
ankers en verbindingsketlingen. 

G 16 . 

S tad Yo l le i i l i ove . i j  u u r ej  gemeentebest.: 1. het bouwen 

eener  nieuwe scbool, verdeeld in 7 looalen enz., 2. het levetea en 

stellen van n i » u we achoolmeubelen. 

U 16 , 

s Orave i i hage. 2 uur . t gemeentebest.: het bonwen van eeu 

kalkloods, het maken van een haventje met lossteiger; het maken 

van ftindecringeu eu van diverse andere , een en audei op 
het terrei n der  Gemeen'e-Gasfabrick te 's Gravenbage. 

G 18 . 

, l o uur . e genie, op liet bureel aan de : 
het maken van aardwerken voor het for t bij  Veldhuis en voor  eene 
inundatiekeering bij  dat fort , ouder  beheer  der  genie aldaar. Begr. 
f 107.000-

U 80 . 

. (Zeel) 2 uur . liet gemeente best.: het vergrooten der 

beide openbare scholen, school  met i lokaleu cn school  met 

1 lokaal. 

G 30 . 

. 11 uur . t ministeri e van waterstaat, handel eu 

nijverheid , aan bet gebouw van het prov. bestuur: het driejari g 

onderhoud der  lijkshaveuwerkeu te , prov. Nocrdliol iand , 

begr. f 1300 per  jaar . 

G 1 . 

o (Geld.) 11 uur . t gemeentebestuur  v::n o 
eu : het bouwen van eeue onderwijzerswoning nabij  de «chool 
te . 

. 12 uur . t ministeri e van waterstaat, handel en 
nijverheid , aan het gebouw van het prov. bestuur: het driejari g 
onderhoud van de . op bet kanaal van n naar 

, beboorende tot de kanaalwerken in de prov. Friesland, 
begr. f 530 per  jaar . 

Z w o l l e . 12 uur . t ministeri e vau waterstaat, handel en nij -
verheid, aan bet gebouw van het prov. bestuur: het onderhoud 
van de n te Blokzij l , prov. Overijsel, in de jaren 
1894, '95 en '96, begr. per  jaar  2750. 

G 4 . 

A m s t e r d a m. 1.30 uur . c directi e der , ijzeren spoorweg-
maatschappij, iu het centraal pers inensta'ioii, bestek no. 573: het 
maken van een bijgebouw voor  lanipisierie, magazijn en conduc-
teurskamer en het verbreeden van een gedeelte perron op het 
stations-emplacement k van , hegr. f 5850. 

A m s t e r d a m. 1.30 uur . e directi e der f oil . ijzeren spoorweg-
maatschappij, in het centraal personenstation, bestek nn. 571: het 
veranderen van den onderbouw, bet maken, leveren cn opstellen 
vau den plaatijzeren bovenbouw van eene draaibru g met twee vaste 
bruggen over de e bij , met bijbehoorende werken, 
in 2 perc., begr. perc. 1. f 7000, pere. 2. f . 

. 10.30 uur . t ministeri e van waterstaat, handel 
cn nijverheid , aan het gebouw van het prov. best.: bet vierjari g 
onderhoud van de vaartuigen en al hetgeen verder  behoort tot de 

n op de livie i de s iu . Begr. f 1800 per  jaar . 

G 5 . 
Assen. 2 uur . t ministeri e van waterstaat, handel cn nijver -

heid, aan het gebouw van het prov. best.: het onderhoud enz. van 
dc n bij  de sluizen van hel Noord.Wil lemskanaal, 
prov. , in de jaren 1394, 1895 cn 1896. Begr. f 3256 per 
jaar . 

Assen. 2 uur . t minister i c van waterstaat, handel cn nijver -
heid, aan het gebouw van het prov. best.: liet onderhout van het 

p en de daartoe beluorende werken in de prov. , 
iu de jaren 1894, 1895 eu 18'.)6. BeSr . f 2240 per  jaar . 

P VAN . 
A m s t e r d a m. t maken van een loipbru g over  den O. Z . V o or 

burgwal voor de B ï r b e r s t r a a t en bjhehoarende werken. e 
. t aldaar  voor f 4400. 

. t driejari g onderhoud van bodemdiep'e in de spoor-
weghaven te Eiikhuizen, besltk no. 7 dienst 1894—1896. e 

. de Bruij u te Amsterdam voor f 3647 per  jaar . 
. t bouwen vau een woonhuis aan den Wagenweg. 

e J . Autonisse aldaar  voor f 7604. 
O l d e n z a a l. 1. t verbauwen van het vroegere progymnasium 

tot eene school voor  meer  uitgebreid lager  onderwijs. e 
G . J . Velthui s te Oldenzaal voor f 4628, 2. he! verbouwen van 
bet raadhuis. e dezelfde voor f 995, 3. het leveren cn 
stellen van schoolineubeleu. e . Ensiuk te o voor 
f 793. 

Sneek. 1. t onderhoud der  gebouwen. e . a 
voor f 730, 2. het verven gedurende 1S94. e J . A . . 
mans voor f 294. 3. de stukadoorswerken gedurende 3 jaren. e 
B. . Wimp e voor f 138 per  jaar . 
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Bij  te  is verschenen: 
O. A. , Bouwkundig. k voor  Ambachtslieden f 0.60. 

. E S en P. . VA N , l ' i t l x li k 
voor  Ambachtsscholen. 2e stukje - 0.35. 

. VA N ZANTE N Jzs., k iter e voor  Ambachts-
lieden. 2e druk - 0.40. 

, k der  Algebra voor  Ambachts-
lieden. 2 e druk - 0.40. 

en G. A. , k der -
kunde voor  Ambachtslieden. 4e druk . . - 0.75. 

S T O O M C L A S S LBJ P E R U 
en  voor  het ornaiueiileeren van 

^ > . 0> o ó > ^ 
-

(61) 

N -

- en 

'l&S&y'
in  en . 

,
Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt. 

systee m MONIER. 
Voorraad of spoedige vervaardiging 

van alle daarin voorkomende werken. 
Pr(jzen op aanvrage. (68) 

A .
 a\d

Spiege l- en , 

 E  E . 

S BOU WW F 

Stoombooten-, Bagger-en 
8poor\vegmateriaal. 

 \

N EN STALEN , 
met c e r t i f i c a a t van s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

, S T A .  en -

€Jt  A tS. 

Geslepen en andere N en 

. 

G E B O G E N S en . 

(67) . 

Chemisc h bereid e 

. 
e F is geheel «e reed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Z(j  is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne 
verkrijgbaar . 

, 
(70) k (Z.-ll. ) 

. N , 
, 

levert pasklaar  gekyaniseerd 
(rot - en zwam vrij ) (13) 

, schuttingen. 

, , 
, enz. enz. 

J A P A N L A K V E R F , 
beter  tegen de b u i t e n l u c ht bestand 

als vernis of olieverven. 

N &  Co., 
(57) . 

W. J . , 
\ i . ii \i«-ii.li.j k l i l te

 geijkte , twee 
en vij f , Stalen -

, , , 
koperen en stalen , -

, , -
, enz. (65) 

N VAN , 
TeekeubehoefteucnUptischelusli  iii< li , 

, , ENZ . 

VOO

E . (73) 

, 

, , /OSSOA Co." 

voor  Nederland en n 

A . E . B R A A T , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: , Nieuwehaven No. 118. 
„ , A . E. ,

Simonzstraat 74. (66) 
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middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwaiiivoriniii g enz. 

Engelsche en Belgische E . 
P,. , A T A SAT r 1 , , E 

p n p T i
U

: t Bevan &  Sturge. , , . , . ,, 

p , ~ ~l t n v e r s c h i l l e n d e d e s s i n s. 

: f f *  Sohne. , T 
E X E 

 O U W  A T E  A  E N . 

, - EN -
STEENEN. 

(3u
All e soorten van 

Z A G E N 
en 

vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

te n ) 
Gevestigd  1*22. (55) 

BWP"  Vraagde geïllustreerde Prijscourant 
welke wy U gratis en franco toezenden. 

Vaurvaste Steen-
F A B R I E K , 

1> '  E t E N . 

e d 

 a l l e c o u r a n t e profiele 
op lengte n v a n 5 t" t 

i 
üienilo me 
1 . 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen. 

Platen, , , Tro t 

toirtegels, Snieltkroexeu, etc. 

n in den kortst mogeljjken tyd 

voorwerpen van vuurvaste steen vooi 

technische doeleinden naar  teekening of 

model. '72) 

;gons 

het grootere 

n 

CUnnen lichtere pro-

fielen in staal gebezigd 

, waardoor  s ta len 

mlkei i voordeeliger  in, hot ge-

brui s sijn dau i jzeren ba l ken. 

H. E. OVING Jr. , 
74 . . 

e Portland-Cement-Fabriek 
V A N 

Gouden 

E 

te A m ö n « i b n r « r  bij  B  E  ad . 

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 

voor  de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der  Fabriek: 000.000 vaten per  jaar. 

Nacazijnliouders in de voornaamste steden. 
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A 
H . 

A . i . . . i . i i i i i n ia dit blad korten ran 1—6 regel» 

60 ceuls, iedere regel meer 10 cent*. Groote letter*  naar 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

berekend. 

Uitgevers i 

. 

A l l . adv.rteiit ien in A opgenomen 

worden trrnt i . geplaatst in E , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, enz. 

J . A . V A N , . 

E S E , 

(6e Vervolg.) 

Art . 63.  t r a s , c e m e nt

A.  tras enz. 

§ 372. . e kalk goede zuivere, goed gebrande 

steen- of schulpkalk, naar  behooren geblnscht, vry van onge-

brande deelen (*) en andere stoffen, droog en ongeblnscht op 

het werk geleverd, (f) ten ware bü het bestek geblnschte 

kalk wordt toegelaten. 

e kalk wordt door  zeven of bnilen, de mazen niet wijder 

dan -2' .. . gezuiverd en gezift. By het ziften mogen 

de in de kalk aanwezige vreemde deelen of kluiten niet 

fijngewreven worden, om ze door de mazen te voeren. 

Vette kalk moet ten minste 21/ . maal de hoeveelheid 

in ongebluschteu staat opleveren. 

Waterkalk . n geene andere soort is voorgeschreven, 

wordt geleverd e kalk 3e soort, na blussching 

niet meer dan 1.7 maal de hoeveelheid in ongebluschteu 

staat opleverende. 

e kalk moet voldoen aan de proef, omschreven in § 373. 

(0) Aanmerkingen op en bezwaren tegen deze ontwerp-voor-
schriften, van welken aard en van wieu ook, zullen mij  ten alle 
tijd e zeer  welkom zijn. v. . . 

Art . 6.

§ 30. Schelpkalk. e schelpkalk wordt aan de ovens 

geblnscht en niet anders dan in gebluschten toestand op 

het werk aangevoerd; zy moet volkomen droog op het gevoel 

zijn. Zij  mag op eene zeef van 60 mazen per . niet 

meer  dan 30 ° / 0 achterlaten. (*) 

(*) Schelpkalk is nooit vri j  van ongaar  gebiande en niet te 
blusschen schelpendeeltjes; meestal zelfs is haar  gehalte daaraan 
groot. n schijnt dit, binuen zekere, bezwuarlijk te bepalen 
grenzen, het vermogen tot versteening te vergrooten. 

(t) Schelpkalk wordt nooit anders dan heet uit den oven komende 
gebluscht. t zou zeer  moeielyk, zoo niet onmogelijk zijn dit op 
de werken uaar  den eisch te verrichten. 

Voor het naar  behooren blusschen van kalk, vooral van water-
kalk is eene mate van ervaring noodig, die veeleer  zal worden 
aangetroffen bij  de werklieden van den groothandelaar  in kalk, 
die er  dagelijks mede omgaan, dan bij  den eersten den besten 
opperman, die er  op het werk mede woidt belast. Wordt er  met 
te weinig water  gebluscht, dan zullen er, althans bij  2} . 
mazenwijdte, zeker  ongebluschte deeltjes mede door  de zeef gaan. 
Bij te ruim gebruik van water  blijven de fijnste en beste kalk 
deeltjes aaneengeklonterd op de zeef achter en wordt de kalk 

(*) Ten onrechte wordt de schelpkalk dikwijl s tot de vette kalken 
gerekend; bij  goede branding levert 1 . «ebraude schelpen 1.35 

. gebluscbte kalk op. 

§ 31. Vette steeukalk. Tot de vette kalk worden al 

die soorten gerekend, welke bij  het blusschen meer  dan 

tweemaal de oorspronkelijke hoeveelheid uitleveren. e 

kalk mag zoowel gebluscht aangevoerd als op het werk 

gebluscht worden. Geschiedt het blusscheu op het werk, 

dan moet daarbij  den natten weg gevolgd en met zorg 

tegen overmatig waterverbruik gewaakt worden. 

t aangevoerde steeukalk, zoogenoemde meel-

kalk moet volkomen droog op het gevoel zijn ; zij  mag op 

eene zeef van 60 mazen per . niet meer  dan 20 "/, , 

achterlaten. 

Stuifkalk voor  stucadoorwerk mag op dezelfde zeef 

niets achterlaten. 

§ 32. Waterkalk . e waterkalk moet zyn e 

kalk 3e soort of daarmede overeenkomende, by de blussching 

niet meer  dan 1.7 maal de oorspronkelijke hoeveelheid uit-

leverende. e waterkalk mug niet anders dan geblnscht 

worden geleverd; zy moet op het gevoel volkomen droog 

zyn en mag op eene zeef van 60 mazen per  niet 

meer  dan 20 u / 0 achterlaten. 

t 40 ° / 0 van haar  gewicht water tot een gelijkmatig 

deeg gekneed, in een metalen bakje geslagen, gelyk met, o N, 

,/ J."'!-  h.-
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ongeschikt, ooi bewaard te worden, danr  de kluitje s in aanraking 

met water  en lucht weldra bejinuen te versleeuen. 

Voorschriften betreflende het ziften r.ij n daarom zoo kwaad als 

goed. 

Waterkal k zou ik iioui t naders dau gebluscht willen in ont-

vangst ueoiei . 

T AFTAPPEN VAN SAPPEN T OP STA
E . 

n hecht vry algemeen groot gewicht aan het „wateren" 

of „uitloogen"  van tot timmerhout gevelde boomstammen, 

alvorens zy onder  de zaag worden gebracht. t timmer-

hout, dat hier  te lande verzaagd wordt, blyft , doordien in 

de zomermaanden de voorraad voor  een geheel jaar  wordt 

aangevoerd, maanden achtereen in liet water  liggen (';  en 

dankt voor  een goed deel aan het uitweeken der  sappen, 

dat daarvan het gevolg is, zijn voorrang boven het gezaagd 

uit het buitenland aangevoerde; dit laatste is losser  van 

vezel, broozer, splytbaarder, minder  duurzaam en meer  on-

derhevig aan wormsteek. 

n scliynt bij  enkele houtsoorten met name by' 

beuken- en esschen, die in den zomer worden geveld, voor-

deel gelegen te zyn in het behoud der  sappen, die, naar 

gezegd wordt, door  verzuring minder  genietbaar  worden 

voor  den worm. 

Eeu ander  vraagstuk, waaromtrent tot nog toe niet 

heel veel licht is verspreid, is de invloed van het onttrek-

ken van sap aan den op stam staanden boom op de waarde 

en de eigenschappen van zijn hout. Naar  de ondervinding 

te oordeelen, die met sommige boomsoorten is opgedaan, 

moet het aftappen van sappen op stam, wel verre van 

inbreuk te maken op de waarde van liet timmerhout, veeleer 

die waarde verhoogen, omdat de neiging tot werken 

en de vatbaarheid voor  wormsteek en bederf ei door  ver-

minderd worden. 

Bekend is het ringen der  djati - ot teakboomen op Java 

in , ten einde ze op stam te laten sterven. 

Naar  de heer  W. . , iuspecteur  van het bosch-

wezen in Ned. , in zyn werk e djatibosschen op 

Java, hunne natuur, verspreiding, geschiedenis en exploitatie", 

(Batavia 1885 by'  &  Co.) vermeldt, worden de 

boomen daartoe dicht by den grond, ter  breedte van min-

stens 5 , rondom door  schors en spint heen ingekeept. 

r  dien keep loopt het in de bladeren voor  schors- en 

houtvorming toebereide voedingssap weg. Tusschen het ringen 

en vellen van den boom verloopen in ë twee 

tot drie, soms vier  en vyf jaren. Op Java liet men vroeger 

de boomen maar  één regenmoesson geringd staan, maar  is 

men ook meer  en meer  tot verlenging van dien tyd gekomen. 

Aan op stam geringd djatihout wordt groote duurzaam-

heid toegeschreven; zeker  is het na de kapping minder 

onderhevig aan zonnescheuren. e langer  het ringen is 

geleden en hoe sterker  het hout is uitgedroogd, hoe moeie-

(') n vergelijke e houtzagerijen en de houthandel in Neder* 
land"  door  deu ln ! ng. F. J . V A N N iu de Ambachts-

man, jaarg. V No. 83— 86. 

den rand afgestreken en onmiddellijk daarna onder  water 

gezet van zoo na mogelyk 15° O, inoet de kalk, na drie 

etmalen daarin te zyn verbleven, eene zoodanige hardheid 

hebben bereikt, dat zy, zonder  een meetbaren indruk te 

verkrygen, eene proefnaald kan dragen van 1 2. grond-

vlak, die met 300 gram is belast. 

Op gelyke wyze behandeld en tegen tocht en zonnestralen 

beschut, in de lncht bewaard, moet de kalk by eene tempe-

ratuur  van 15° O na twee etmalen dezelfde hardheid heb-

ben verkregen. 

s de temperatuur  gedurende het ty'dperk der  versteening 

gemiddeld hooger  of lager  geweest dan  5° C , dan zal dat 

by' de waardeering van het resultaat der  proefneming in 

aanmerking worden genomen, in dien zin b.v. dat by 12° 

C. de hierboven genoemde ty'dperken telkens met twee etmalen 

worden verlengd. 

lyker  het te bekappen is. n is het geringde hout 

lichter  in het vervoer  omdat de sappen dan grootendeels 

door  lucht zijn vervangen Te lang geringd staan is, echter 

ook nadeelig; daardoor  wordt het hout broos en breekt 

het licht by het vellen. n tegenstelling niet het voren-

staande wordt voor  waterwerk en iu vochtigen grond het 

in het sap gekapte hout duurzamer geacht dan het vooraf 

geringde. n het algemeen is men het omtrent de voor  en 

nadeelen van het ringen ook nog niet volkomen eens en 

velen zyn van gevoelen, dat het beter  is de stammen 

omgeringd te vellen en daarna in strooraend water  te laten 

uitloogen. 

Ook de eiken, waarvan het hout tot „wagenschot"  bestemd 

is, laat men in .sommige streken op stam sterven door  ze 

te ringen. Een ooggetuige deelde my mede, dat dit o. a. in de 

n geschiedt. Ook in Beieren scliynt het voor  te 

komen. Onze houthandelaren, die in d eiken op 

stam koopen, zoeken daaronder  by' voorkeur  die tot wagen-

schot uit, welke een dooden top hebben, ra. a. w. in staat 

van beginnende afsterving verkeeren. n bleek my' 

indertij d uit briefwisseling met de Nederlandsche consuls 

in Scandinavië en , dat daar  de bedoelde handel-

wijze niet bekend is en met name in het laatstgenoemde 

ry' k het wagenschot wordt verkregen van levend gevelde, 

gezonde, rechtgroeiende, niet te oude stammen. 

Veel minder  gegevens bezit ik betreffende den invloed 

van het „harsen"  (beter  ontharsen) van naaldbooraen ten 

dienste der  vernisbereiding en andere takken van bedryf, 

waarin hars eene rol speelt. k heb wel eens gehoord, 

dat dit evenmin schadely'k is voor  het timmerhout en zelfs 

ter  verhooging der  sterkte strekt. t moge vieeind klinken, 

wanneer  men er  alleen aan denkt, dat de hars in het naald-

hout bederfwerend werkt en daaraan de gevolgtrekking vast 

knoopt, dat onttrekken van hars het bederf in de band moet 

werken, men kan echter  evengoed tot een tegenovergesteld 

besluit komen, als men onderstelt, dat door  het aftappen 

van hars nit den levenden boom de omloop der  sappen en 

de levensfunctiën van den boom verandering ondergaan in 

dien zin, dat de hars vormende vochten meer  gely'kraatig 

door  het hout heen worden verdeeld. Eene in my'n bezit 
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zynde plank naaldbont, vermoedelijk afgetapt grenen, gaf my' 

door  hare gelijkmatige rosachtige klenr  en de afwezigheid 

van alle zichtbaar  spint dit denkbeeld in de pen. 

e vraag krygt te hooger  practisch belang, naarmate 

goed timmerhout schaarscher  en de vraag naar  de producten 

der aftapping grooter  wordt; daarom zullen my' nadere met 

dedeelingen, die erop betrekking hebben, zeer  welkom zyn. 

Onlangs kwam ik toevallig in de gelegenheid eene kleine 

bydrage tot de kennis van dit onderwerp te leveren. t 

betrof den invloed van het aftappen van balata uit de bul-

lijtree's in Suriname. e lezers van de Ambachtsman kennen 

deze stof uit het N u van 26 Nov. 1892 (Nw 22 Jaarg.

 bullytree. (Sapota  Bluroe, ook Hippomane biglan-

dulosa en  mammosa genoemd, Fransch balata) komt in 

de bosschen van Suriname overvloedig voor; volgens een rap-

port dd. 4 Apri l 1864 van wijlen den keer  J . F. A. U 

VAN , toen ter  tyd waarnemend chef van het bouwde-

partement te Paramaribo, vindt men er  stammen van 22 . 

lengte by' 1.90 . middellyn.  hout, ten onzent bolletrie, 

ook paardevleesch en boerewei genoemd, is, zooals genoemde 

ambtenaar  mededeelt, „buitengewoon vast, zwaar, fy'n van 

nerf, zeer  geschikt voor  balken, stylen, molenroeden en mo-

lenmakers werk. t wordt voor  molen werk veel van het 

district Nickerie naar  bet eiland Barbados uitgevoerd. e 

vrucht, ter  grootte eener  koffybes, heeft een aangenamen 

zoeten smaak.'' 

u een ander  ambtsbericht vond ik aangeteekend, dat, hoe-

wel de veerkracht en de sterkte van het bolletrie lang niet 

te verwerpen zijn, het toch voor  verschillende doeleinden 

minder  geschikt is, omdat de „houtluizen"  het gaarne aan-

tasten, en het ook minder  duurzaam is dan bruinhart-, groen-

hart- en aratta-hout. 

Voor de verzameling van balata op de domeingronden 

in Suriname is concessie noodig over  eene oppervlakte van 

ten minste 5000 hectaren.  aftappen geschiedt onmid-

dellij k na een regenty'd, voordat de droogte lang heeft aan-

gehouden; de melk is dan overvloedig voorhanden in de 

schors, vooral in de nabijheid van het hout. 

Sedert de exploitatie van balata op domeingrond is toe-

genomen, is het hun, wien vergunning tot houtkap op die 

gronden wordt verleend, verboden melk af te tappen van 

staande en gevelde bolletrie en andere boomen, of te trach-

ten die melk op andere wyzen te verkrygen. 

e vergunningen voor  den houtkap loepen over  betrek-

kelij k kleine uitgestrektheden en men kapt in den regel geen 

hout verder  dan 2 kilometers van de oevers der  rivieren, 

daar  by afwezigheid van gebaande wegen het vervoer  an-

ders te bezwarend wordt. 

t het oog op de hooge waarde der  balata is er  ern-

stig sprake van geweest, van een algemeen verbod om bul-

lytrees te vellen, ,doch dit stuitte op het bezwaar  dat in 

de bosschen van Nickerie, a en Wayombo bijna geen 

ander  geschikt timmerhout verkrijgbaar  is en daar  van ouds-

her  zelden ander  bouwhout wordt verwerkt. 

Terwyl . A. S (zie het boven aangehaald No. van 

de Ambachtsman) vermeldt, dat men by' het vellen van een bul-

lytree van middelbare grootte in eens eene boeveelheid van 

3 tot 6. . balata kan inzamelen door  hem op stopblok-

ken horizontaal te leggen en de ry'kelyk uitvloeiende melk 

in eronder  geplaatste bakken op te vangen en hy' de jaar-

lijksche opbrengst van één levenden boom op 0.5 tot 0.6 

. stelt, scliynt men in Suriname de vrees ongegrond te 

achten, dat bolletrie-boomen om de melk geveld zullen wor-

den ; wel, zoo wordt in eeu ambtsbericht gezegd, vloeit er  by 

de velling van zulk een boom melk, vooral in het sei-

zoen, dat voor  het tappen geschikt is bevonden, maar  in zoo 

geringe hoeveelheid, dat de inzameling niet de moeite waard 

is, en evenmin als de boom op den grond ligt en bosch-

kant beslagen wordt; de inelk is dan intusschen versty'fd 

en met houtspaanders en schors vermengd; men is daarom 

van meening, dat de houtkapper  liever  vooraf den boom op 

stam zal aftappen. 

e dit zy, en door  welke administratieve maatregelen 

de rechten van het gouvernement worden gewaarborgd, in 

elk geval zou het jammer zyn by' het vellen van bolletrie-

boomen tot timmerhout de daarin vervatte melk nutteloos 

verloren te doen gaan. Alleen rees de vraag in hoever  het 

aftappen der  melk nadeelig zou kunnen worden voor  de waar-

de van het timmerhout. Ten einde dit te onderzoeken, wei-

den twee monsters gereed gemaakt; het eene afkomstig van 

een afgetapten boom lang 7.25 , zwaar  ongeveer  24 bij 

21 , het andere van een niet afgetapten lang 9.70 , 

zwaar  ongeveer  20 by 16 ; de boomen stonden op on-

geveer  een . onderlingen afstand op den grond „Aurora " 

aan den rechteroever  van de Pauluskreek in het district 

der Boven-Suriname; de afgetapte boom stond in zandgrond, 

de ongetapte in een bovenlaag van zand, waaronder  klei; 

aan den afgetapten boom werd alvorens hem te kappen twee 

dagen tyd gelaten voor  het afvloeien der  melk. 

(Slot volgt.) 

N . 
( V e r v o l g kopy.) 

C r e h o u w e n s t e e n. 

, 13 November  1893. 

 Heer J. A. v. d.

 ajd.  school,

e strekking van my'n scliry'ven dd. 2 Oct. was alleen, 

U eenige beschouwingen voor  het door  U beoogde doel mede 

te deelen. Nu U hebt gemeend aan dien brief publiciteit 

te moeten geven, ben ik genoodzaakt U te verzoeken, ook 

het onderstaande te willen publiceeren. e vlammen in de 

zandsteenen reliefs in den gevel van het stationsgebouw van 

de . . S. te 's-Gravenhage, waarvan U in uwe aantee-

keningen gewaagt, zyn n iet de natuurlijk e tinten van dien 

steen, maar  eeu gevolg van een ongeluk by het afwasschen 

van deu steen met verdund zoutzuur.  scliynt, dat de 

werkman, met het reinigen belast, zich heeft vergist door 

nagenoeg zuiver  zoutzuur  te gebruiken, zoodat een gedeelte 

der steenen in quaestie is verbrand. t niet beschadigde 

gedeelte steekt dan ook op in het oog loopende wy'ze van 

het verbrande oppervlak af, dat eene onnatuurlij k gele tint 

heeft, zoodat ik dadely'k zag, dat iets ongewoons met die 
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steenen moest gebeurd zijn, wat mij  dan ook werd bevestigd. 
r  nwe mededeeling misschien de aandacht trekt van 

tegenstanders van den Obernkirchener  zindsteen, die niet in 
gebreke zullen blijven daarmede hun voordeel te doen, zoo 
zoudt U my verplichten door  mijne verklarin g eenigszins 
gespaciëerd te doen drukken 

, Uw dw.
. . 

t knoeien met zoutzuur, geest van zout, zooals de metselaars 

zeggen, schijnt op de werken meer  en meer  gebruikelij k te worden 

en heeft reeds vri j  wat kwaad ges'icbt. 

Vau ten deele „ v e r b r a n d e n "  van deu steen, zooals in bovenstaand 

schrij'/en is gezegd, kan geen sprake ziju . Obernkirchener  zandsteen 

is op zichzelf bovendien onaantastbaar  door  zoutzuur, daar  zij u 

bindmi l leemaebtig is; alleen kalkhoudende steeneu worden er  door 

ingevreten. s de Obemkirchencrsteen cehter  plaatselijk ijzerhoudend, 

(m. a. w. brui n gevlamd nfgeaderl), dan worden de ijzerverbin -

diugen in aauraking inet het zoutzuur  ontleed, en bet roestige 

vocht, dat daar  bij  ontstaat, is juist gesebikt om als het zich over 

den steen verspreidt, het aanzien ervan onherstelbaar  te bederven. 

k wist niet eens, dat de zandsteen van het e stations-

gebouw Obernkircheuer  was; men had mij  gezegd dat in de laatste 

jareu bij  de 11. . S. . bij  voorkeur n werd 

verwerkt . v. n. . 

, 12 November  1893. 

Aan de

n üw No. van 4 November  jl . kotnt onder  de ingezonden 
stukken eene repliek van den heer  v. i> . voor, waarin 
omtrent het stellen van blokken natuurlijke n steen, o. a. 
het volgende vermeld staat: t meest volmaakte werk 
wordt. in. i. verkregen door  in al de blokken iu het midden 
inet de klopboor  een behoorlijk wijd doorgaand gat te boren, 
de stukken met kleine reepjes lood tnsschen de vlakke draag-
randeu op elkaar  te stellen, ze van achteren aan te metse-
len, de specie in het gat te gieten en haar  met een ijzeren 
stang aan te stampen, totdat zij  van voren tusschen de voe-
gen uitpuilt." — 

t door  deze bewerking het meest volmaakte werk ver-
kregen wordt meen ik te mogen betwijfelen. 

n een tijdsverloop van vier  jaren zyn onder  mijne oogen 
wel eenige duizende zware stukken steen gesteld van allerlei 
vormen en afmetingen, vele meer  dan 500 . zwaar. r 
het ook wel eens voorviel, dat sommige reeds gestelde blok-
ken weer  moesten worden opgenomen, had ik alsdan eene 
zeldzame gelegenheid om te kunnen zien, hoe de voeg onder 
het stuk er  uit zag. 

r  ik het stellen op drieërlei wyze heb bijgewoond, 
wil ik U deze kort beschrijven en tevens de door  my gedane 
bevindingen raededeelen. 

le  het stellen vol op de specie. 

Op de vlak uitgespreide of nog beter  op regelmatige af-
standen verdeelde schepjes specie, wordt het te stellen stuk 
nedergelaten en met behulp van de handen zoo nauwkeurig 
mogelyk op zyn plaats gezet; dit is echter  bij  een zwaar 
stuk lang zoo gemakkelijk niet, vooral wanneer  het onder-
vlak op eene zyde 't eerst neerkomt en de aldaar  uitgespreide 
specie wegdrukt. t behulp van een houten stamper  kan, 
door  een persoon, welke op het stuk gaat staan, de steen 
wederom horizontaal worden geklopt, maar  dit moet zeer 
snel geschieden, want zoodra de specie hare waterdeelen 
gaat verliezen, helpt stampen niets meer. 

e werklieden zijn er  dan toe geneigd om den steen zijn 
goeden stand terug te geven door  de te lage zyde op te wig-
gen en de specie in de voeg zijdel.ngs aan te kloppen; dit 
moet niet worden toegelaten, daar  znlk een stnk alleen 
op de kanten zon dragen. 

e manier  is goed, vooral voor  kleine stukken, welke 

door  één persoon knnnen worden gehanteerd, altij d onder 
voorwaarde dat het zuiver  stellen in eens goed gelukt. 

2e  het stuk stellen en dar. aangieten. 

e steen wordt op de plaats gesteld op wiggen of reepjes 
lood en daarna aangegoten. 

e methode verdient onbepaald afkeuring. t hoeveel 
zorg het aangieten ook moge geschieden, door  het sparen 
van openingen voor  het ontsnappen van de lucht, het aan-
brengen van een gietkoker  of giettrechter  om den drnk te 
vergrooteu en andere voorzorgen, het is my by het opne-
men van zulke stukken gebleken, dat er  steeds ruimten over-
blijven, welke in 't geheel niet of onvolledig zyn aangevuld. 

Bovendien levert de aangietspecie by het opdrogen eene 
poreuze, krachtelooze aanvulling van de voeg. 

3e  het stuk stellen en dan ondersloppen. 

t stuk wordt op de plaats gesteld op lood of op 
wiggen, de voeg behoort minstens 1 &  11/ 2 . dik te zyn. 

t ondervlak van den steen moet van te voren vol-
komen met water  gedrenkt zyn, zoowel als het bovenvlak 
van het onderliggend stuk of metselwerk. 

a wordt, als het kan van twee zijden te gelijk, 
met een latje breed van 6 tot 8 , dik 5 a 8 . en 
lang naar  behoefte, de niet te dunne specie, van een plaat 
blik of zink onder  den steen geschoven en desnoods met 
een houten hamer aangeklopt. 

Wanneer  dit onder  vertrouwbaar  toezicht, door  handige 
werklieden wordt uitgevoerd, verkrijg t men eene stevige, 
volkomen gevulde voeg. 

t aankloppen mag niet te krachtig geschieden, want 
daardoor  wordt zelfs het zwaarste stuk van zijn plaats 
gelicht. 

Voor groote stukken verdient deze manier  van stellen 
de voorkeur. 

t de meeste hoogachting A.

t komt my voor, dat A. . het by het rechte eind 
heeft. k had het aangieten tot dusver  beschouwd als een 
onvermijdelij k kwaad, doch kom door  de ontvangen tegen-
werpingen, waarvoor  ik den inzenders zeer  dankbaar  ben, 
tot de slotsom, dat het wel degelyk te vermyden is. 

r  vervalt ook het nut dat ik mij  voorgesteld had 
van het hol afwerken der  draagvlakken en het aanstampen van 
den gietmortel door  geboorde gaten. 

e gevoerde correspondentie leidt dus van zelf tot wijzi -
ging van de derde zinsnede van § 18 (in het No. van 18 
Oct. staat foutief § 8) als volgt: 

 draagvlakken worden onder de rij  vlak, doch ruw af-
gewerkt. 

e beschrijving van het stellen kan blyven rusten, totdat 
mettertij d wellicht de eerste afdeeling der  A. V. „Wyz e 
van uitvoering"  aan de beurt komt. v. . . 

, 13 November  1893. 

 Heer J. A. van der

te

t antwoord van de vraag door  U gesteld in het num-
mer van 11 November  j.1, als eene noot op § 364 der 
A. V.: „B y welke soort van rivierwerken wordt grint ver-
werkt?"  wordt gegeven onder  art. 26 dier  A. V. bij  de 
bepalingen voor  Pak- of Baard werken op de boven rivieren 
en wel in § 169 waarvan den aanhef luidt als volgt: 

„  Beballasting. r  uitschot- en optreklagen het werk 
„to t eene genoegzame lengte gevorderd zijnde, wordt het 
„beballast met de beste te bekomen kiezel en grove grint , 
„kle i met grint , grof rivierzand of ook zoogenaamd gns, 

„va n de beste hoedanigheid, die in de nabijheid van het 
„wer k te verkrijgen is''  enz. 

Bij  baardwerk voor  kribben is grint dan ook een uitste-
kend materiaal als ballast. 

, Uw
J. G.

Opzichter v\d. Waterstaat. 

n vriendelijkm i dank aan den schrijver  van bovenstaande 

mededeeling. Al s het niet te veel gevergd is, zou ik gaarne nog 

van hein vernemen of mijn e § 29 naar  zijne meening nog aanvulling 

zou noodig hebben met bet oog op het gebruik van grin t voor 

rivierwerken . 

n de s A . V . maak'- dunkt mij  § 169 de laatste zinsnede 

van § 364 overbodig. 

Wat is gus ? y. . . 

"T T  W
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

G 20 . 

' s -Gravc i ihagc. 11.30 uur . t ministeri e van waterstaat,handel ea 

nijverheid , aan bet gebouw van het prov. bestuur: hel onderhoud 

van bet gedeelte van het l van nabij  deu Staats-

spoorweg bij  Schotdeuren (gemeenten Nieuwland en Aikel ) tot de 

rivie r  de e bij  Gorinchem, gedurende het jaar  1894, begr. 

f 2 0 , 7 o ü. 

( i rona u (Uuitschl.) 4 uur . c directi e Baumwollspinnerei Gronau 

in het hotel Vorspel: den oij lou w aan hare spinnerij  en verdere 

werken. 

G 21 , 

. 11 uur . t bestuur  van he', waterschap t en Zwait -

sluis, in de : het maken eu iuliangen van een paar  deuren 

aan bet Erfgenamensluisje te ; aauw. 'sm. 10 uur . 

Tvrc l lo o (Geld.) 3 uur . e opzichter . p namens de 

laudb. Jb. Uit den Boogaard, iu het van Enter  aldaar: de htrbou w 

van de afgebrande boerenhofstede den , met bijbehoorende 

schuur  aan deu g door  de Tienmorgen te Wi lp , oppervlak 

pl.in . 380 , uitsluiteud voor  aannemers wouende in de gem. 

Voorst. 

G 23 , 

. 11 uur . t ministeri e van waterstaat, handel cn 
nijverheid , aan het gebouw van het prov. bestuur: het driejari g 
onderhoud der e vtar t in de prov. Noordhollnnd, begr. 
f 3100 per  jaar . 

. 2 uur . l gemeentebestuur: het bouwen van eene 

bewaarderswoning op een terrein , grenzende aau de in aanbouw 

zijnd e school aan de - en Amsterdamstraten. 

G 24 . 

A r n h e m . 12 uur . t ministeri e van wateistaat, handel en 

nijverheid , aau het gebouw van bet prov. bestuur: het uitvoeren 

van vernieuwingen aau de eer „ t e doorlaatbru g in d»n 'rijk s grooten 

weg van Arnhem laar  Nijmegen, prov. Gelderland, begr. f 1875. 

' - G r a t e u h a g e. 1 uur . t ministeri e van waterstaat, handel en 
nijverheid : de verbouw »nn het post- eu telegraafkantoor  met 
directeurswoning te Gemert, begr. f 10350. 

. 11 uur . t ministeri e van waterstaat, bandel en 

nijverheid , aan bet gebouw van bet piov. bestuur: het onderhoud 

van de aanleg- eu losplaats voor  visschers in den Brakman bij  de 

, gedurende dc jaren J 894, 1895 en 1896, begr. f 1440. 

G 25 . 

. 2 uur . t gemeentebestuur: bet leggen van nieuwe 

bestratingen, met het opnemen, het leggen en het onderhoud van 

de kei. en klinkerbestratingen in die gemeente, voor  den tij d van 

5 jaren, ingaande 1 Januari 1894. 

S t a v o r e n. 11 uur . t bestuur  der e Zeesluis, in de 

sluiswachterswoning: bet maken en het ter  plaatse leveren vau 

3 ijzeren stormvloeddeuren, 2 vloeddcuren, 2 buiteu ebdeuren ea 

2 binnen ebdeureu in de zeesluis te Stavoren, begr. f 12.150. 

U t r e c h t . 2 uur . t ministeri e van waterstaat, handel en nij -

verheid, aan bet gebouw van het prov. best.: het onderhoud van het 

l van de grens der  p rov inc iën Noordholland en Utrecht 

tot 20 . ten noorden van bet noordelij k fron t van de schutsluis 

bewesten Utrecht , gedurende het jaar  1894; begr. f 22.480. 

U t r e c h t . 2 uur . t ministeri e vau waterstaat, handel en nij -

verheid, aau het gebouw van bet prov. bestuur: het onderhoud 

van het l var. ea met de schutsluis bewesten Utrecht 

tot de rivie r  de l.ek tc Vreeiwijk , gedurende 1894. Begr. f 12.780. 

G 27 . 

A m s t e r d a m. 1.30 uur . (greenwichtijd.) e boll , ijzeren spoorweg-
maatschappij  in het centraal personen-station, in het lokaal naast 
dc wachtkamer 3e kl . (ingang vestibule): bestek no. 572: het maken 
van eene dubbele steenen woning voor  stations-ambtenaren met 
bijbehoorende werken, aan den toegangsweg op het emplacement 

o van den spoorweg Zutphen— Winterswij k
begr. f S700. ' ' 

A m s t e r d a m. 1.30 uur . (greenwichtijd.) e holl . ijzeren spoorweg, 
maatschappij, iu het centraal personen-station, in het lokaal ;:aast 
de wachtkamer 3e kl . (iagang vestibule): bestek no. 568: het maken 
van abri s voor  halten op de spoorwegen m 
en , in 2 perceelen - begr. perc. 1 
f 1700, perc. 2 f 1160. 

' s -U raveunage. 11.30 uur . t ministeri e van waterstaat, handel 
en nij ierheid , aan het gebouw van het prov. bestuur: het driejari g 
onderhoud van de werken beboorende tot het kanaal door  Voorne, 
iu de provinci e Zuidholland , dienst 1894—1896; begr. f 34.450 
per jaar . 

G 30 . 

B c e t s t e r z w a a g. (Fr. ) j  den heer . t bouweu van 
eene nieuwe stelpliuizinge c. n. op een vri j  teriein aan de Slachle 
oudei Wommels. 

. 11 uur . t ministeri e van waterstaat, ban iel en ï ij -
verbeid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het onderhoud van 
het l van het Nuordzeekanaal tot de grens der  pro-
vincie Noordholl . en Utrecht en van den zijtak vau dal kanaal tot 
iu de Oude Vecht te Niobteveeu, gedurende de jaren 1S94, 1895 
eu 1896; begr. f 18-890 per  jaar . 

G 2 . 

E d e (Geld.) 11 uur . t gemeentebestuur: t aanbouwen vau 

twee lokalen aan de openbare school te ü c l d e r s ch Veciiendaal. 

U t r e c h t . 2 uur . t ministeri e van waterstaat, handel eu nij -

verheid, aau her. gebouw vau het prov. bestuur: het maken, inhangen 

en gangbaar  levereu van een stel eikeuliouten puntdcuren iu hel 

noordelij k sluisboofd vau le doorslag.sluis te Jutpliaas, begr. f 1640. 

G 4 . 

A m s t e r d a m. 1.30 uur . l)e directi e der . ijzeren spoorweguiij., 

in het centraal persocenstatiou: bestek no. 562: het makeu van 

eene dubbele wachterswouing no. 43 bij . 38.193 en het 

uloreken van dc dubbele steenen wachterswouing uo. 50 bij . 

44.638 aau den spoorweg , begr. '  6300. 

,  uur . t ministeri e van biuuenlandscbe zaken, 

aan het gebouw van bet prov. bestuur: bet ouderhoudeu van het 

w te , gedurende de jareu 1894 ea 

1895, begr. f 1640. 

, lu .30 uur . l ministeri e vau waterstaat, bandel 

eu nijverheid , aan het gebouw vau het prov. bestuur: het vierjari g 

onderhoud van de vaartuigen eu al hetgeen verder  behoort tot de 

n op de rivie r  de s iu , b igr . f 1800 per  jaar . 

G 0 . 

' s -Gr i i ven l iagc . 11 uur . t ministeri e van waterstnaat, handel 

en nijverheid : het verrichten van baggerwerk in het groot scheep-

vaarwater  iu bet Scheur  beneden s eu op deu stroom-

overgang aan den , voor  de verbetering van den Waterweg 

langs m naar  Zee, begr. f 410U0. 

G 7 . 

. 11 uur . t miuisteri e vau waterstaat, bandel en 

nijverheid , aan het gebouw van bet prov. bestuur: het driejari g 

onderhoud van de werken der  spoorweghaven van het t 

te Enkhuizen, prov. Nnordhol land . 

A F L O O  V A N . ~ 
A r n h e m . t bouwen eener  kerk met traptoren , doop- en 

altaarkappelen eu sacristie. e v. d. Pluij m en Gielen te 

m voor  f 58,380. 

U o r i u c h e m. t maken vau een cementbetondekking op de 

c a p o n n i è re bij  de nieuwe , e A. de Groot C s. 

te m voor  f 5990 

' s - G r a r e n b n g e. t driejari g onderhoud van een gedeelte van 

hel l van Viaueu tot Schotdeuren langs de e 

ea door  Gorinchem naar  de . e T . W . Wapperom 

te Gorinchem voor  f 38.000. 

' s -G ravenhage. t wijzigen van de rioleeriu g in de le eu 2e 

van den Boschstrant. e . h aldaar  voor  f 3520. 
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. l luaken vau eeu los- en lahdwnl lai.ga deu 

linke r  kanaalboord der  Znid-Willemsvaar t te Nederwtert. laagste 

£ . s te Weert vooi f 3564. 

. t maken van een dam in het buileiisluisboofd 

der s te Vlissingen. e J . van den k aldaar 

foor f 3550. 

. t verboogen en verzwaren van een gedeelte kade 

van deu l eu . e O. vr.i i der e aldaar  voor 

f S975. 

. t bestratingswerk der  Parkstraat aau deu 

Overtoom, met de levering van alle daartoe benoodigde materialen 

en arbeidslooneu. e C . van der t te Sloten voor  f1280. 

T e r b o r g . Bestek , het bouweu eeuer  stuw- ea schutsluis hij 

Terborg ; bestek X , het doen van grondwerk van Terbor g lot li lft . 

e voor  bestek , A . l te Aalbur g voor f 51.000, 

voor  bestek X , J . Volker te Jutfaas voor f 63.000 en voor  massa 

dezelfde voor f 116,00. 

T e r n e a z e n. t bouwen eeoer  ijstent. e J . Scheele . 

aldaar  voor f 860, gegund. 

U t r e c h t . t bouwen van een fabriek met machine-ketelhuis, 

zonder de ijzeren kap, in den tain van bet perc. F 64/66 . 

Nieuwe Gracht. e . F . Eijsvogel te t voor f 14,283. 

/ » i j n d r e e h t . t maken en bebardeu van eeu weg lang 877 . 

laagste n 't Veld te t voor f 1990. 

T 
„JOSSON Co." 

voor  Nederland en n 

A . E . B R A A T , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: , Nieuwehaven No. 118. 

„ , A . E. ,

Simonzstraat 74. (661 

en
volgens b e s t a a nd of op tegeven 
pro f ie l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

U . W. N  & Co. 
te  (prov. Gron.) 

 (12) . 

S T O O M C L A S S L I J P E R I J 
en  voor  het ornamenteer. il van 

. 

SPIEGELGLAS . 
l 6 1 > ^ 

-

- en 

in wit en zwart . 

E 
Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt. 

All e soorten van 

Z A G E N 
en 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Special i teit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

Gevestigd i n 1*22. (55) 
 Vraagde geïllustreerde Prijscourant 

welke wy U gratis en franco toezenden. 

 Steen-
F A B R I E K , 

. 

u i i i i i l e n d fabrikaat en b i l l i j k e pr i js . (29) 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Pinten, Blokken, Scheggen, Trot -
toirtegels, Snieltkroeien, etc. 

n in den kortst mogelgken tij d 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (72) 

uit de  van 

(in vaten van  100 en 200 kil o 

en in blikken van 30 kilo.) 

is s teeds v o o r r a d i g b(j  en wordt 
sedert jaren voor de landsgebouwen, 
de genie, vele gemeenten en particulieren 
geleverd, door (24) 

. ; s, 
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U 

Portland-Cement-Fabrlek 
N 

Opgericht / Opgericht 

 N ^ s S s ^^ 
t haar  beproefd en voortreffelij k 

fabrikaat snel, middel of langzaam bin-
dend, onder  garantie van de grootste 
bindkracht , gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijk s meer  dun 450.000 
vaten. 

voor  de Z n i d e 1 y k e Provinciën: 

Wed, A. e & van , 
. 

Voor de N o o r d e  ij  k e Provinciën : 

DE BEER & LEHREN, 
, (60) 

N in 

Groote voorraad 

 i i alle courante profiel 
Op leilg(e;i  V i l l i 6 tnt ^É 
12 , opkli m 

iieiule me 

egêlis 

iet grootere 

draagvermogen 

:inen lichtere pro-

Beien in staal gebezigd 

, waardoor stalen 

n .ilkei ! voordeeliger in hetgc-

nik zijn dan ijzeren balken. 

H. E. OVINC Jr. , 
74 , . 

 E  E . 

F 
met G lang 50 . 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A  E . », 

N CN N , 
met c e r t i f i c a a t v m i s 

en B n t ' e a a V e r i t a s . 

DE LINT & , ROTTERDAM. 
 39

(59) Vraag dessins enz. 

E N 
V A N 

J.
te Anderuacli a/d , 

leveren sedert 1851: (8) 

In AndernachscheTra s 
en Trasstee n 

op strengste keur  verder: 
- nf ; -

X  goedkoop-
st X voor  Tuinen, Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

>E ES  )i: 1 A i > s o i1 i <: 

Caoutchouc en Guta Percha Fabriek 

 ZOON, - , 
v e r v a a r d i g t a l l e s o o r t . cn , N en N 
voor  Stooni-. Water- en andere . , - en , 

, , - en , , 
S en , N (in verschillende soorten) 

met naam en op maat, , om kinder- en ziekbedden rein te 
houden,  voor  deuren en ramen. 

t en f a b r i c e e r t , enz. enz. T 3 e l ï i ' o o n c l 
m et Z i l v e r - , le Amsterdam 1883, en door de  ter bevor-
dering van Nijverheid 1885. (38) 

Sloom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (73) 

S. , 
Al

JAPANLÜKVE WT 
beter  tegen de b u i t e n l u c ht bestand 

als vernis of olieverven. 

N &  Co., 
(57) o t te rdam. 

Chemisc h bereid e 

. 
e F is geheel gereed 

voor het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zy is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne 
verkrijgbaar . 

, 
(70) k (Z.-ll) . 

J  ZoON'S 

is er  geheel op ingericht om alle soorten 
van N met den meesten 
spoed tot zeer  billijk e pijzen te leveren. 

ite 

Spiege l- en , 

Cathedraal-, , Geribd-, 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

W . 

, ,  en -

. 

Geslepen en andere N en 

. 

GEBOOEN S en . 
 0 0

(67) . 

http://vr.ii
http://ornamenteer.il
http://soort.cn
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VERFWAREN , 
* e ii, Vernissen. 

voor - en , 

, V , 

en alle aanverwante artikelen. 

G.  & Co., 
T 132, (5) 

A  S T E Ttl > A -

systee m MONIER. 
Voorraad of spoedige vervaardiging 

van alle daarin voorkomende werken. 
Prijzen op aanvrage. (68) 

 k
 aid

g 4 Go. — l bij , 
Fabrikanten van

I T T T T T T 

>
-
y 
y 
r 
r 
y 
y 
y 

r TTTTTTTTTTTT T T Y 

K i n 

1 
onderyoe^itaiTQek&lev 

 LaLleTO, f 
 ev*. 

xxxxxxx lUUlllll l  r 
(69) 

 A
Firma. Gr. , Utrecht. 

E 'S 

is beter  dekkend, iijner , witter en beter 
kleurhoudend dan eenig ander; 

is bekroond door  den Nederl. Schildersbond, 
Tentoonstelling van e Schilderkunst, 
Arnhem 1881; attesten van ervaren schilder* 
uit alle oorden van ons land en daarbuiten, wor-
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van , tieineente-
Architecten en andere Autoriteite n in hunne 

A f t n i l l l - 1 - bestekken \ oorgt -< n < \< n : 

 l a s  wordt, tot waarborg vau echtheid, zuiverheid 
en goed gewicht, nooit anders afgeleverd dan 

I UU I in vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa-
 ml  brieksmerk, welke allen wettig zijn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur  geleverd, des 
verlangd met certificaat van oorsprong. 

n leze de waardeerende artikel s over  dit t in het .. \ . v. d. ' 
dd. 31 Jan. 1887; in de - en "  dd. 1 i 1887; in de 

"  dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de„  Schilder"  dd. 1 i 1889 ; in de 
„Opmerker "  dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in de „ Ambachtsman"  dd. 8 
Febr. 1890, en in het „Bouwkund i g Weekblad"  dd. 5 . 1891. (27) 

 bi j  Verfhandelaren

E 

, 

: 

volkomen gelijk aan Na tuurs teen en 

uitsluitend door  steenhouwers bewerkt. 

n voorraad: 
, NEUTEN, -

TEN , , GOOTSTEENEN, 

, BA , 

N voor  scheidingen en hekwerk, 

, enz. 

Fabriek en : -

Nerwedekanaal. (62) 

\j P. F te Groningen is 
verschenen: B 

, 

. . . V A N . 
t 51 platen. Prij s f 13.75. 

Ook verkrijgbaar  in 11 maandelijksche 
afleveringen a f 1.25. 

E , 

. E . C . , 

 Zeeraar aan de ü. B. S. 
le

t 50 platen. Prij s f 12.50. 
Ook verkrijgbaar  in 10 maandelijksche 

afleveringen a f 1.25. 
Gunstige beoordeelingen verschenen o.a. 

in  Gids,  Opmerker, Spectator e. a. 

JA N HAMER & Co., 
t 583 bij  de Otrechtsche straat, 

. 

 -

voor 

Personen, Goederen, Spijzen, enz. 
r  dan 226 N alleen u Neder-

laud gcplnutst. 

J.  & Co. hebben steeds ervaren 
monteurs, uitsluitend voor  ter 
beschikking, waardoor de montage en 
eventueel onderhoud, in den korst moge-
lijken tijd en tegen billijken prijs kan 
verricht worden. (63) 

A 
H . 

A«l verteut l#n ia dit blad kotten van 1—4 regelt 

00 cents, iedere regel meer 10 centt. Groote letten naar 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

berekend. 

Uitgevers i 

. 

A l l . a d v e r t e n t i e» ia A opgenomen 

worden ifratif f geplaatst in E , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smedes, 

Ververs, enx. 

J . A . V A N , . 

E S E , 

Z o o a l s y.ij  z i j n . 

(7e V 

§ 373. Tras. t bestek bepaalt of de tras op of in 

de uabjjheid van het werk van tuf- of duifsteen, onder  toe-

zicht der e zal worden gemalen, dan wel of zij  ge-

malen mag worden aangevoerd. 

Wordt de tras op of in de nabijheid van het werk ge-

malen, dan gelden de volgende voorschriften: 

e tuf- of duifsteen moet zijn uit de beste groeven langs 

den , grijsblauw ot grysgeel if)  van kleur en op of 

nabij  het werk worden geleverd, in stukken niet kleiner  dan 

van zes kubieke decimeter  inhoud ("). 

e steen moet zijn droog (s), hard, met scherpe kanten, 

zonder  vreemde bestanddeelen en, by het op elkander  wer-

pen, klinken als porselein of aardewerk. Wilde duifsteen, 

steenen die tusschen de vingers fij n gewreven of waarmede 

strepen als met krij t getrokken kunnen worden, alsmede 

steenen afkomstig van oude bouwwerken (4), mogen niet 

geleverd worden. 

By elke lading moet een bewijsschrift worden overgelegd, 

waaruit de herkomst van den trassteen en deu naam van 

den leverancier  blijken (*). 

e door de e goedgekeurde steenen moeten vóór 

de vermaling droog geplaatst en onder  afdekkingen vol-

doende tegen regen beschut worden (*). 

e van de aldus geleverde en goedgekeurde steenen ge-

malen tras moet bovendien voldoen aau de door  de directie 

voor te schrijven proeven. 

e wordt de kalk gezift door  zeven, hebbende mazen 

van 21/,, . en voor  de tras van l 1 / , . vierkant. 

Schrijf t het bestek daarentegen voor, dat de tras gemalen 

geleverd mag worden, dan gelden de volgende bepalingen: 

e zoogenaamde e tras van tuf- of dnifsteen ge-

malen, moet zijn grijsblauw of grijsgeel van kleur, scherp, 

onvermengd en zonder  vreemde bestanddeelen als: zooge-

naamde wilde' tras, puimsteen, asch, zand, klei en dergelijke, 

njn en versch gemalen (7) en volkomen droog. 

n een glas met zuiver  water, sterk geschud, moet /.ij 

spoedig bezinken, het water  spoedig helder  worden, slechts . 

Z o o a l s  m o e s t en  ("j 

ervolg.) 

(0) Aanmerkingen op eu bezwaren tegen deze ontwerp-voor-
schriften, van welken anrd en vau wieu ook, zullen mij  ten alle 
tijd e zeer  welkom ziju. V. . . 

Art . 7. T r a s t u f s t e en en T r a s . 

§ 33. Tufsteen. e tras-tufsteen moet afkomstig zijn 

nit gunstig bekende groeven, poreus van . structuur , niet 

dicht of zandsteenachtig; hy moet helder  van klank zijn 

bij het op elkander  werpen, hard en vast zijn en met scherpe 

kanten breken. Elke te leveren parti j  moet voor  ten minste 

de helft uit zoogenaamde blauwe en grauwe steenen bestaan; 

niet meer dan de helft mogen zoogenaamde gele steenen 

zijn. e steen moet in volkomen drogen staat worden aan-

gevoerd. Wild e steen, stukken, die tusschen de vingers 

fijngewreven of waarmede strepen als met krij t getrokken 

kunnen worden, tufbouwsteen of lenciettufsteen mogen niet 

geleverd worden. 

§ 34. Tras. t tras moet tydig genoeg op het werk 

worden aangevoerd om daarop zonder  vertraging in den 

voortgang van het werk vastheidsproeven te kunnen ver-

richten met versteeningstijdperken van 14 en 28 dagen. 

e daartoe te bezigen mortel zal bestaan uit 2 gewlchts-

deelen tras, 1 gewichtsdeel droog gebluschte vette steeukalk, 

3 gewichtsdeelen normaal zand en 0.90 tot 0.95 gewichtsdeel 

water, welk mengsel geacht wordt in maatdeelen overeen 

te komen met i tras. 1 kalk, 1 zand en 0.45 tot 0.47s 

water. 

Onder  normaal zand wordt verstaan zuiver  zand van 

zoodanige korrelgrootte, dat het door  eene zeef van 60 

mazen per . heengaat en op eene zeef van 120 mazen 

per 2. blijf t liggen. 

e aldus samengestelde mortel zal, ua te zijn verwerkt 

tot 8-vorinige trekproefstukken van 5 . kleinste door-

snede en desgevorderd ook teerlingen van 50 2. grondvlak 

voor  drukproeven, gedurende een etmaal, tegen tocht en 

zonnestralen beschut, worden bewaard in vochtige, dat wil 

zeggen met waterdamp verzadigde lucht en vervolgens ouder 
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weinig puimsteenachtige deeltjes mogen daarna in het water 

blijven drijven. Een hectoliter  vast aangestampt tras moet 

ten minste 115 . wegen (s). 

e tras moet voldoen aan de metsel- en andere proeven, 

door  de directie voor  te schrijven en aan de navolgende 

naaldproef: 

Een mengsel naar  den inhoud van twee deelen geleschte 

vette kalk, schelp- of steenkalk (9) en van één deel tras, 

droog gemeten, wordt inet water  bereid tot een deeg, niet 

stijver  dan gewone stopverf en onder  water  ge/.et, hebbende 

eene temperatuur  van zoo na mogelyk 15° C. 

Na drie of vier  etmalen onder  water  van die tempera-

tuur  te hebben gestaan, moet het deeg eene proefnaald kun-

nen dragen, die aan de pnnt vlak afgesneden, by een raiddel-

lyu van 1.2 , met 3 . gewicht is belast en welke 

belasting voor  een grooter  grondvlak van de naald, in vier-

kante reden van de lengte der  middellij n wordt vermeerderd. 

e middellij n van het grondvlak der  naald mag niet 

kleiner  dan 1.2 en niet grooter  dan 2 . zyn. 

e tras en de kalk moeten voor  deze proeven gezift 

worden door  zeven, hebbende mazen van 2 . vierkant (10). 

t aantal dezer  proeven wordt van elke levering do<>r  de 

e bepaald. t de belaste naald bü deze proeven ge-

heel of ten deele in het deeg, dan wordt de levering afgekeurd. 

e tras inoet zoo versch mogelijk van een bekenden en 

door  de e goedgekeurden trasmolen worden aangevoerd. 

Een bewysschrift by elke lading moet de herkomst en den 

naam van den leverancier  aantoonen. ^ 

e boveostaande § werd reeds acht jaren geleden in Jaarg.

van de Ambachtsman uitvoeri g door  mij  besproken. k bepaal mij 

daarom hier  tot enkele kort e opmerkingen. 

(i) e kleur  van den steen is niet onverschill ig; in den regel 

levert de blauwachtige steen veel krachtiger  tr.as dau de geelachtige. 

(«) e inbond der  stukken is alleen in zoover  van eeuig belang, 

dat veel klein goed wijst op breken onderweg tengevolge van ge-

ring e vastheid en deze gewoonlijk gepaard gaat niet geringer  h y 

d r a u ü s ch vermogen. 

(*) Steen, die nog mijowater  bevat, laat zich slecht tot poeder 

malen. 

(*) t doelt waarschijnlij k op deu leucietlufsteen, tegenwoordig 

meer  bepaald als bouwtufsteen bekend en als grondstof voor  tras 

van geringe waarde; iu vrocgeren tij d werd echter  ook de tras. 

tufsteen als bouwsteen verwekt. 

(5) Eene volkomen onuutte bepaling, aangezien de naam van den 

leveraucier  als zoodauig geen waarborg is voor  de deugdelijkheid 

van het tras en e certificaten van oorsprong alleeu betrek-

kin g hebben op de echtheid der  handteekeniug. 

) Eene overbodige voorzorg. n dring t weinig of niet in 

den steen door. Aan de groeven worden de bonken nooit anders 

als ir . de open lucht opgetast. 

(') Verschheid is geen vereischtej  tras vermindert door  langer 

liggen geenszins in waarde. 

(») £ en geheel onbetrouwbare maatstaf; wil d tras is wel liohter , 

doch poeder  van leuciettuf daarentegen zwaarder  dan eobt tras. 

) Schelpkalk geeft hoogere uitkomsten dan vette steeukalk. 

Ten einde mogelijken invloed te ontgaan van geringe verschillen 

i n de geaardheid der  kalk , is het taak het kalkgehalte niet grooter 

te nemen dan juist noodig is om eeoe goede versteening te bewerken. 

(>°) n beproeft natuurlij k het tras zooals het is, zonder  het 

eerst door  ziften te verbeteren. 

water  gezet van zoo na mogelyk 15° C. en daarin achter-

eenvolgens 13 en 27 dagen verblijven. 

Na 1 -f- 13 dagen, by eene gemiddelde temperatuur  van 

15° C , zal de beschreven mortel eene trekvastheid moeten 

bezitten van ten minste 8 . per 2. en eene drukvastheid 

van ten minste 40 . per 2.; na 1 -f- 27 dagen eene 

trekvastheid van ten minste 12 . en eene drukvastheid 

van ten minste 60 . per . 

Wanneer  de gemiddelde temperatuur  gedurende het tyd-

perk van versteening meer  of minder  bedraagt dan 15° C , 

zal dit by de waardeering der  verkregen vastheidscyfers 

worden in aanmerking genomen in den zin als in het 

onderstaande staatje is vermeld. 

Gem. temp. i 
Celsius-
graden. 

Te eisehen trekvastheid. Te eisehen drukvastheid. 
na 1 + 13 d. na 1 + 27 d. na 1 + 1 3 d. na 1 + 27 d. 

2. 2. 2. 2. 

5 9 1 25 45 

13 6 10 30 50 

14 7 11 35 55 

15 8 12 40 60 
16 9  13 45 65 
17 10 14 50 70 

18 11 15 55 75 

19 12 16 60 80 

20 13 17 

j  65 

85 

A l de proefstukken zullen onmiddellijk na het uit het 

water  nemen aan de breekproeven worden onderworpen; de 

belasting der  trekproefstukken zal geschieden inet behulp 

van een hageltoestel, waaruit per  seconde 100 gram hagel 

stroomt. 

Al s geldige trekvastheid zal worden aangenomen het ge-

middelde der  zes hoogste cyfers van tien trekproefstukken; als 

geldige drukvastheid het gemiddelde van de drie hoogste cijfers 

van vyf drukproefteerlingen. Voor het geval dat er  verschil 

van gevoelen mocht ontstaan omtrent de waardeering der 

verkregen uitkomsten met uit de hand in de vormen ge-

slagen mortel-proefstukken, zullen als geldige vastheden 

 worden aangemerkt die, welke zgn verkregen door  den 

! mortel machinaal in de vormen te slaan met 150 slagen 

van een hamer van 2 . gewicht by 20 . valhoogte. 

§ 35. S oorloopige proeven. Behalve de hiervoren 

beschreven vastheidsproeven kunnen ter  voorloopige keuring 

van tras de volgenden proeven in aanmerking komen, zonder 

dat daarvan echter  definitieve goed- of afkeuring het gevolg 

mag zyn. 

§ 36. Fijnt e vnn korrel . t tras moet zoo fij n 

gemalen zyn, dat er  op de zeef van 900 mazen per 2. 

niet meer  dan 30w/ 0 van achterblyft. e dikte van het draad 

der zeef moet gelyk zyn aan de helft van de wydte der  mazen. 

§ 37. Bezinkproef. Als het tras met water  wordt 

aangeroerd, mag er  weinig of niets van op de oppervlakte 

daarvan dryven. 

§ 38. Naaldproef. e worden twee gewichtsdeelen 

tras met één gewichtsdeel drooggebluschte vette steenkalk 

G VA N . 

e door  den schoorsteen ontwykende gassen bevatten dik-
wijl s bestanddeelen, die het boven den schoorsteen uitste-
kende metaal, 't zy yzer  of koper, aantasten en zoover  invre-
ten, dat ten slotte afbreken ervan te vreezen is. Om dit te 
verhinderen stelt de glasfabriek  te Bunslau in 
Silezië voor  het bovenstuk van den bliksemafleider  tot aan 
den onderkant der  platinaspits over  eene hoogte van onge-
veer  1.50 . te bekleeden met glazen buizen, die met motfen 
aan elkaar  sluiten. e ruimt e tusschen de stang en de be-
kleeding wordt inet cement aangegoten en het boveneinde 
met een trechtervormig glazen kapje voorzien, waardoor  de 
platinaspits even heen steekt. e naad tusschen glas en pla-
tina wordt op eene bijzondere manier  dicht gemaakt. 

Op deze wyze wordt de top tegen afbreken beveiligd en 
haar  vermogen tot verdeeling en geleiding van deu electri-
schen stroom op den duur  verzekerd. e genoemde fabriek 
levert de geoctrooieerde inrichtin g voor  den geringen prys 
van drie gulden. 

J N VA N . 

Tegen opstygend vocht uit den grond in bestaande muren 
was tot nog toe niet veel te doen, daar  er  geen materiaal 
bekend was, dat zich in de uitgezaagde voegen naar  be-
hooren sluitend liet aanbrengen. m werd deze wyze 
van werken slechts zelden toegepast, al waren de huizen 
ook nog zoo lichtvaardig en slecht gebouwd. (') 

Nu worden tot dit doel aanbevolen de lood-asplialt-isoleer-
platen van . e bestaan uit dun bladlood tusschen 
twee vellen asphaltpapier, zyn styf genoeg en onder  elkaar 
zoo goed vereenigd, dat zy in stukken van 1 . lang in de 
vooraf uitgezaagde groeven kunnen geschoven worden. e 
openblyvende holte wordt dan met cement dichtgegoten. 

e lood-asphaltplaten leenen zich ook tot hout-ceinent-dak, 
dat by nat en stormachtig weder  moet uitgevoerd wordeu. 
Zy zyn in rollen verkrijgbaar  en kosten naargelang van 
de dikte van het lood /*  1.18 tot f 2.10 per 2 . 

(') Vergelij k de noot in ons No. van 5 Aug. j . l . blz. 12. 

N . 

Geachte heer

Zoudt ge zoo vriendelyk willen zyn, het onderstaande 

een plaatsje in te ruimen. 

t opstel in uw blad van 11 dezer  getiteld: -

blusschen en keuren van kalk" , is door  my met belangstel-

ling gelezen en- heb ik den gedachtengang van den heer 

v. . . goed begrepen- dan wenscht hy te waarschuwen 

tegen het in den handel brengen van te nat gebluschte 

schelpkalk, e kalk en hydraulische kalk, en de zift-

proef toe te passen, als zijnde dit naar  zyne meening het meest 

geschikte middel, om te bepalen of genoemde kalksoorten 

door  de bewerking, (hier  de blussching) ook geleden hebben. 

k juich het denkbeeld toe, dat er  aangaande de waarde 

en de te stellen eisehen aan kalk als bouwmateriaal een 

zoo groot mogelyk licht verspreid worde, doch de heer 

v. . . boude my ten goede, dat ik zyne vrees ten opzichte 

der e en hydraulische kalk niet deel, waar  deze 

gezift wordt aangevoerd en trachten wil zulks duidelyk te 

maken. 

en één gewichtsdeel water  zoolang dooreeugekneed, totdat 

een gelykmatig deeg is verkregen. e mortel wordt in 

een metalen bakje vast aangeslagen, gelyk met den rand 

daarvan glad afgewerkt en oniuiddellyk daarna onder  water 

gezet van zoo na mogelyk 15° ('. Na twee etmalen achter 

een daarin te zyn verbleven, mag de mortel geene vorm-

verandering hebben ondergaan, inoet de oppervlakte volko-

men glad zyn gebleven en zoodanige hardheid hebben bereikt, 

dat zy, zonder  een meetbaren indruk te verkrygen, eene 

proefnaald kan dragen van 1 ' grondvlak, die met 

300 Gram is belast. 

s de temperatuur  gedurende het tydperk der  versteening 

gemiddeld hooger  of lager  geweest dan ! 5"  C, dan zal dit 

by de waardeering van het resultaat der  proefneming in 

aanmerking worden genomen, in dien zin b.v. dat by 12° 

C'. het hierboven omschreven tijdper k tot 3 etmalen wordt 

verlengd. 

§ 39. Gloeiproef. e worden 10 gram tras afge-

wogen en ten einde de vochtigheid te bepalen in een por-

celeinen of platina kroesje zoolang in eene door  kokend 

water  verhitte droogstoof gedroogd, totdat er  geen verlies 

aan gewicht meer  is waar  te nemen. Eene tweede hoeveel-

heid van 10 gram wordt in een met een deksel afgedekt 

kroesje als voren gegloeid, totdat geen verlies aan gewicht 

meer  is waar  te nemen. t verlies in gewicht, door  liet 

gloeien wordt dan verminderd inet de vochtigheid en dit 

gloeiverlies omgerekend op gedroogd tras. Goed tras wordt 

gerekend ten minste 7 °/o gloeiverlies te moeten aantoonen. 

e bovenstaande bepalingen betreffende de keurin g vun tras 

werden in de Ambachtsman Jaarg.  No. 18 bet eerst openbaar 

gemaakt. 

e replieken daarop in de .laaraau volgende .Nos. ]<), 22 en 3(5, 

hebben tot enkele wijzigingen aanleiding gegeven. 

s lang toch is door  de meeste handelaren gebroken met 

de oude methode van blusschen, zooals dit vroeger  met de steen-

kalk geschiedde, by den een in de schepen, waarmede zy van de 

groeven werd aangevoerd, by den ander  werd zy  op hoo-

pen gedragen en zoo al naar  de behoeften aau die hoopen 

gebluscht, en dit denkbeeld schynt by den heer  v. , . 

te hebben voorgezeten, toen hy neerschreef: „op sommige 

punten van den hoop komt te weinig, op andere te v e e l 

water." 

Wy handelaren hebben, gevolg gevende aan de hoogere 

eisehen, door  onze afnemers gesteld, eene geheel andere 

methode gevolgd als voorheen, en blusschen thans die kalk 

in het magazyn op bedden ter  dikte van - f 20 . e 

bedden worden, na begoten te zyn, op een rug ge/.et en niet 

den schop toegeslagen, ten einde zoodoende in haar  eigen 

hitt e verder  gaar  te stoomen, of beter  gezegd meer  volko-

men te blusschen. 

Een tweede bed volgt en wordt na gebluscht te zyn 

tegen de eerste rug aangebracht en zoo voortgaande ver-

krygt men een hoop zoo groot als men verlangt. 

Werd nu die kalk, zóó vau den hoop gebuild, dan zoude 

men een slecht, product verkrygen, daarom wordt de hoop, 

nog warm zynde, zorgvuldig omgezet, nat en droog zoo goed 
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mogelyk dooreengemengd eu is hij  daarna afgekoeld, dan 

eerst kan er  van bnilen of ziften sprake zyn, en op deze 

wyze verkry'g t men een materiaal, dat in zyne soort uitmun-

tend kan genoemd worden. (l) . 

Verder  schryft de beer v. n. : t is in het. voor-

deel van den kalkbrander en koopman, dat er  zoo weinig 

mogelyk op de zeef achterblijft. "  (Zeer  juist gezegd, doch 

hy' laat daarop volgen): „daarom neemt hy zyne buil of 

of zeef liefst niet te nauw, b.v. van . mazenwy'dte, 

zoodat van de nauwlettendheid der  werklieden by' de 

blussching niet al te veel gevergd wordt." 

t deze laatste zinsnede ben ik het met den geachten 

geachten schry'ver  niet eens. t kalkblusschen moge geene 

kunst zyn, doch moet steeds door eene daartoe bevoegde 

hand en met zeer  veel zorgvuldigheid geschieden, om reden 

niet alle kalk by' het blusschen eene gelyke hoeveelheid 

water  kan verdragen; ten aanzien der  zifting wil ik 

hierbij  nog aanvoeren, dat deze alhier  geschiedt met eene 

buil van 5 . mazenwy'dte en deze wy'dte is naar  myne 

meening nauw genoeg voor deze soort kalk, mits zy'  naar 

behooren is gebluscht geworden. 

By drogere blussching zou eene zeef met nauwere mazen-

wy'dte kunnen gebruikt worden, doch dit zoude het artikel 

meer tot schade dan tot voordeel zyn. 

Uit bovenstaande meen ik te hebben aangetoond, dat er 

geene vrees bestaat, dat drooggebluschte steenkalk by' eene be-

hoorlijk e bewerking te nat in den handel zal worden gebracht, 

te meer nog wy'1 een werkman weet, dat deze kalk, te nat 

gebluscht zynde, nu eenmaal niet gezift kan worden, zelfs 

al waren de mazen der  buil nog grooter  dan 6 . ; 2J 

Ten opzichte van hydraulische kalk acht ik de vrees nog 

minder  gegrond, om reden deze by toevoeging van te veel 

water  by het blusschen, in zich zelf zoude verharden en 

bygevolg door  elke directie geweigerd worden. 

Wat hare zifting aangaat, deze kan inet eene buil van 

mindere mazenwy'dte geschieden, en dit heeft ook plaats — 

maar de oorzaak ligt voor de hand — want deze kalksoort 

als veel dorder  zynde dan de eerstgenoemde, blyft niet zoo 

in de buil hangen, — en wat nu de schelpkalk aangaat, 

daarover wil ik mij  liefst niet uitspreken. k ben geen 

fabrikantj ; wel weet ik, dat deze in zeer  verschillende nuances 

in den handel voorkomt en dat zij  ook verscheiden graden 

van droogte , bezit, doch ik twyfel niet of onder  die heeren 

zullen er  gevonden worden, die daaromtrent eveneens aan 

Uw vakblad hunne beschouwingen zullen kenbaar  willen maken. 

U by'  voorbaat dank zeggende, 

,

. . 

 16 November 1893. 

(') t spreekt van zelf, dat men de kalk na de toevoeging van 

het water  zooveel mogelijk moet laten uitwerken alvorens tot het 

ziften over te gaan. Word t goed gebrande kalk volkomen naar  den 

eiscli gebluscht, dau moet er  bij  het ziften weinig of niets op de 

zeef achter  blijven . Om dat doel te bereiken dient in de eerste 

plaats tegen afkoeling tijdens het blusschen gewaakt te worden en 

met het oog daarop is het taak de bedden vooral niet te dun te 

nemen. t ook anderen er  evenals ik over  denken moge blijke n 

ui t het volgende uittreksel uit een brief van eene e firma , 

die groote zaken in e kalk doet. e brief is gedagteekend 

8 Febr. 1883. 

. . . . dat, ofschoon wij  het blusscbeu onzer e kalk het-

welk io de Waleponten, waarin dezelve worl t aangevoerd, geschiedt, 

geheel overlaten aan de blusschen, welke dat vak reeds van ouder 

tot onder  hebben uitgevoerd, en zonder dat zij  veel deliniiic s 

van een en ander  kunnen geven, dat gewoon zij n te behandelen 

al naar dat dit bun door  ondervindir g tot eene zekere hebbelijk-

heid is geworden, U evenwel de volgende mededeeling kunnen 

verstrekken, waarvan wij  vori g jaar bij  bet bouwen der  kazerne, 

waaraan wij  de kalk hebben geleverd, de uitkomst der  proef hebben 

gezien en dat is:" 

„ E e n hectoliter e kalk weegt 93 a 91 kilo . e is 

uitgestort op den vloer en op een hoop niet te dun uitgespreid 

en gebluscht met 1 ii 5 emmers water, hetwelk er  wordt opgegoten, 

b v. «én liter  nemen en erover  gieten, dat de boop overal wat 

geraakt wordt en dat dan maar  telkens herhalen, tot de eerste 

twee emmers erop zij n gegoten, en laten ze dan met rust en 

uitsloomen; en daarna telkens water  erop doen en van tij. , tot tij d 

wat laten rusten, tot dezelve zoo geheel blijk t te zijn uitgewerkt 

en gebluscbt, zoodat, de kluite n alle gebroken en tot meel ge>vor  ien 

zijn , waarom vooral op het laatst moet worden gezorgd l iet te veel 

te overgieten, wij l het dan pap in plaats vun meei zouden worden" . 

t monster e meelkalk, dat de heer N mij  zond, 

was in zijne soort alles behalve volmaakt, vooral als men liet 

met de, door  dezelfde blus^chers behandelde, e kalk 

vergelijkt . E r  bestaat geene enkele reden, waaiom e 

meelkalk niet meer  dan 10 tot 14%, maar e 36 tot 41 ° / 0 grof 

op de zeef van 900 mazen per . achter  zou moeten laten. Bovendien 

is het restant van de e veel grover  dan van de e 

kalk ; het zijn bepaald groote, hoekige, ongebluscbte steentjes. 

j  dunkt , dat e kalk , die, met water in aanraking 

gebracht, veel meer eu sneller  hitt e ontwikkel t dun e 

waterkalk , veel vollediger te blusschen moet zijn dau deze. Zi j 

eischt uit haar  aard meer  water. Nu vermoed ik , dat de werk-

iedeu van den beer , die de e kalk zoo mees. 

terlij k blusschen, te bijzonder op deze afgericht zijn eu aan de 

e kalk niet geven wal haar  toekomt; 't zij  dat de kalk te 

weinig water  krijg t of dat zij  de hitt e niet genoeg bijeen houden 

door de kalk te veel uit te spreiden. n moet der  natuur de 

hand reiken, d w. z. de ontwikkelin g van hitte, Jie bet gevolg is van 

het chemisch proces der  verbindin g vau water met calcium-oxyde 

tot kalkhydraat , niet belemmeren. 

(a) t is mij  uit ontvangen monsters gebleken, dat kalk , die door 

eene zeef van 6 . mazen wijdt e is gezift, nog zeer  vochtig kau 

zijn , zoo vochtig, dat de deugdelijkheid er  onder moet lijden . n 

verband met mijn e aanbeveling van het tot deeg blusschen, meen 

ik er  nog eens niet nadruk op te moeten wijzen, dat eeu hoop 

vochtig kalkhydraat — eene opeenstapeling van klontjes met lucht 

ertusschen, vau den aanvang af np weg om te versteenen— heel 

iets anders is als deeg in een kuil , dat ontoegankelijk is voor de 

lucht en nimmer, ook niet na jaren en zelfs eeuwen, versteenen 

kau. t laagje koolzure kalk , dat zich al spoedig op het oppervlak 

vormt , sluit de lucht nagenoeg volkomen buiten. 

Al a de kalk kor t na het blusschen verwerkt wordt , dan 

doet het watergebalte natuurlij k niets ter  zake. 

Op de werken komt te nat tot poeder  blusschen meermalen 

voor. Bi j  den bouw vac eeu stoomgemaal iu den Stadspolder te 

t vroeg men mij  orders omtrent het restant op de zeef, 

dat in een hoek geworpen was, in afwachting van mijn e komst. 

t bleek nagenoeg geheel uit natte klontertje s te bestaan en 

ik liet het dan ook onmiddellij k verwerken. v. ».

N EN . 

A. A. . te e dein bl ik . Hoe zijn de verhoudingen be-

treffende de fabrikatie van vloertegels en cementsteenen en 

hoe staan de verhoudingen van de te gebruiken kleuren ? 

Bestaan er ook werken (in 't Hollandsch of  de 

fabrikatie betreffende en hoe zijn deze getiteld? 

g in de cementsteenfabricage behoort tot 

de fabrieksgeheimen. 

Omtrent de fabricage zelf vindt men een en ander in 

r  Portland-cement nnd seine Anwendungen im Bauwesen", 

bearbeitet im Auftrage des Vereins r  P. C. Fa-

brikanten, Berlin EUNST . 

Verder in de Ambachtsman, Jaarg. V, Nos. 3, 8,15, 18» 

1», 22, 28 en 45. 

W . te Ams te rdam. Weel iemand ook wat onder

metaal wordt verstaan, waarvoor dit gebruikt wordt en wat 

de verhouding is ? 

 E S T 

Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

U 27 . 

' s -U rnvenhagc. 7 uur . e c o ö p e r a t i e ve bouwvereeniging Emma-

kade, iu eeu der  lokaleu van de g iu de Oude : 

het bouwen van 7 woonhuizen a..u dc n Emmakade. 

i . 28 . 

Amerougeu. 12.30 uur . e opzichter  J . r.tn Wamel, in het koffiehuis 
de Posthoorn: het sloopen van een oud gebouw en het daarstellen 
van een woonhuis met i ijtuigbergplaats; aanw. 'sm. 11 uur . 

A m s t e r d a m. iO uur . e genie, op lie'  bureel -
pracht 1: het wijzigen eu maken van aardwerken voor het for t bij 

, onder  beheer der  genie te Amsterdam, begr, f 22.000. 

O 29 . 

. 2 uur . t bestuur der  s o c i ë t e it St. Joris, op de 
bovenzaal vau geiioemde s o c i ë t e i t: het herstellen van den gevel 
van genoemde s o c i ë t e i t. 

Naarden. 11 uur . e genie: bet verhoogen van kaden en wegen 
langs het Tieiihovensctie kana.il (verbetering van inundatiemiddelen 
in de Nieuwe e Waterlinie) , onder  beheer der  genie le 
Naarden, begr. f 17.500. 

G 30 . 

. 11 uur . liet ministeri e vau waterstaat, handel en 
nijverheid , aan liet gebouw van het prov. bestuur: bet driejari g 
onderhoud der  rijkshavenwerken tc , prov. Noordhollaud, 
begr. f 1300 per  jaar . 

. 11 uur . t ministeri e van binnenl. zaken, aau het 
gebouw vau het prov. bestuur: het uitvoeren van eenige werken 
aun het rijkskrankziniiigengcsticli t te . Begr. f 13.650. 

G 1 . 

Aarlandervecn. (N. ) t gemeentebstuur: het bestraten van 
het paardenspoor in den grindweg aan de e Zijd e aldaar  over 
een lengte van pl.m. 1500 ter  breedte van 65 . met smalle 
harde straatklinkers . 

. 12 uur . t bestuur der  Sociteit Vereeniging in de 
bovenzaal der  Sociteit: het verbouwen der  bestaande gebouwen 
gelegcu aun het n en de e Begijnestraat. 

. 10 uur . e genie in het Eindhovensche 
koffiehuis, : het verbeteren van de Jacobskazerne 
en het voorin, groot tuighuis. Begr. f 1350. 

G . 

. 10 uur . t ministeri e van binnenlandsche zaken, 
aan liet gebouw van het pror . bestuur: het ouderhouden van en het 
uitvoeren van eenige werkzaamheden aan de gebouwen der  rijk s 

hooi/ere burgerschool te Venlo, gedurende de jaren 1894 en 1S95 

Begr. f 1503. 

G 5 . 

St. . (Zeel.) 12 uur . liet gemeentebestuur: liet ver-

grooten enz. vau de gemeenteschool. 

G 8 . 

*S . 10.30 uur . t ministeri e van waterstaat, han-
del en nijverheid , aan het gebouw vau het prov. bestuur: liet dri e 
jar i g onderhoud van de - en rivierwerke n te k en 
te Willemstad, met de zelfrcgistierende peilschaal te e 
Sas, beboorende tot de havenwerken iu de provinci e Noordbrabant ; 
begr. f 8040 per  jaar . 

G 11 . 

's Gravenhage. 11.30 uur . t ministerie vau waterstaat, handel 
eu nijverheid , aan bet gebouw van het prov. bestuur: het driejari g 
ond.rl iou d van de groote en andere tijkswegen in de prov. Zuid -

l bind, in 9 perc, dienst 1891—1896. Begr. per  jaar : perc. 1 
f 6070; perc. 2 f 15.900; perc. 3 f i6.550; perc. 4 f 7140; perc. 
5 f 19.140; perc. 6 f 3800; perc. 7 f 12.170; perc. 8 f 14-830; 
perc. 9 f 2660. 

. 10.30 uur . t ministeri e van waterstaat, handel 
en nijverheid , aan bet gebouw vau het prov. bestuur: het onder-
houd vau de rijk s groote wegen iu de provincie , gedurende 
4 jaren, ingaande 1 Jan. 1894 en eindigende 31 . 1897, in 
acht perc; begr. per  jaar : perc. 1 f 3880; perc. 2 f 8860; perc-
3 f 2820; perc. 4 f 11.050; perc 5 f 7690; perc. 6f 74u0; perc. 
7 ' f.3+3 i><-r<. 8 f 1420. 

G 13 . 

's Gravenhage. 11 uur . t ministeri e van waterstaat, handel 
en nijverheid : het onderhouden van en het uitvoeren van herstel' 
lingeu en vernieuwingen aan de schutsluis te Sint Andrie s met 
daartoe beboorende werken, van 1 Jan. 1894 tot en met 31 . 
1S9G, nehoorende tot de werken van de rivie r de Waal, begr. f 3025 
per jaar . 

G 14 . 

. 11 uur . t ministerie v in waterstaat, bandelen nij -
! verheid, aau bet gebouw vau het prov. bestuur: liet driejari g ouder-
! houd van de groote eu andere rijkswegen in de prov Noordholland 
| ged. 1894, 1895, 1896; begr. per  jaar , perc. 1 f 18,985; perc. 2, 
; f 9718; perc. 3, f 5995; perc. 4, f 7995; perc 5, f 9695. 

. 11 uur . t miuisteri e vau waterstaat, handel en nij -
verheid, aau bet gebouw van bet prov. bestuur: het leggen van 
een dam, voor bet vormen eener  bergplaats van baggeispeeie in 

j  bet Open J buiten den afsluitdij k bij  Schelliujwoude, en het 
afzaudeu der  gionden, bestemd voor  deu aanleg eeuer  vis>chershnven 
te ; begr. f 204.600. 

. 11 uur . t ministeri e vau watcistaat, handel en 
. nijverheid , aan liet gebouw van bet prov. bestuur: het driejari g 

onderhoud der s zee- eu havenwerken op bet eiland , 
' behooreude tot de zeewerkeu iu Noordhollaud; begr. f 9*00 per 
! juur . 

. 11 uur . t miuisteri e vau waterstaat, handel en 
nijverheid , aau bet gebouw van bet prov. bestuur: het driejari g 
onderhoud der  haven en havenwerken op het eiland Terschell ing, 
prov. Noordholland; tegr. f 7990 per  jaar . 

U 15 . 

Groningen. 12 uur . t ministeri e van waterstaat, handel eu 
nijverheid , aan bet gebouw van het prov. bestuur: bet driejari g 
ouderboud van de rijk s groote wegen eu van de verspreide rijks -
bruggcu in de prov. Groningen, in 3 perc. of in massa. Begr. 
perc. 1 f 4595; perc. 2 f 5362; perc. 3 f 8027; massa f 17,984. 

Groningen. 12 uur . t miuisteri e van waterstaat, handel en 
nijverheid , nan bet gebouw van het prov. bestuur: het driejari g 
onderhoud van de n staande aan de Binuen-Aa bij 
Nieuwescbans in de prov. Groningen, begr. f 690 per  jaar . 

. 12 uur . i ministeri e van waterstaat, handel en 
nijverheid , aan het gebouw van het prov. bestuur: het é é n j a r ig 
onderhoud van de , beboorende tot de zeewerkeu 
in de prov. Friesland, begr. f 2890. 

G 22 . 

. 12 uur . t ministeri e vau waterstaat, handel en 
nijverheid , aan het gebouw van het prov. bestuur: hel driejari g 
onderhoud van de Nieuwe Zijlen , de Friescbu sluis en de -
kezijl , behooreude tot de zeewerkeu van de prov. Friesland . dienst 
1894 tot 1896; begr. per  jaar le pero. f2330; 2e p-sre. f 1570 '; massa 
van de beide perc f 3900. 
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P YA . 

A ms te rd i im . t bouwen vnn eeu eikenliouteu walbesckoeiing 

langs een eedrelle van den noordelijken oever  vau bet van -

kanaal. e G . J. lloflma n aldaar  voor f 5425. 

A m e r s f o o r t . t bcuweu vac 12 woningen met aanhoorige werken-

e W . tan Achterberg aldaar  voor f 8665, gegund. 

A r i i c n m i d e i i . l iet amoveeren vau de bestaande scheidingsmuur 

en het bouwen van eeu pastorie aldaar. e J . u ij  < Az. aldaar 

voor f 4 . 

's-tiravenhage. t bouwen van eeu kalkloods, bet maken vau 

een haventje met lossteiger, het maken van fundeeringen en diverse 

andere werken op het terrei n der  Gemeente-gasfabriek. e 

F . Streefland te Sliedrecht voor f 20.963. 

. t maken van aardwerken bij  het for t bij  Veldhuis 

en voor  eene inundatiekeering bij  dat fort . e \ V . Blankevoort 

te Broek in Waterland voor f 135.983. 

. l bouwen van schoollokalen met aanboorigheden, 

ten behoeve dier  inrichting , op een terrein gelegen a »n de Boe-

zemstraat. e W . e aldaar  voor f 48,835. 

Stad-> o l len l iove. 1. t bouwen van een nieuwe school. e 

R, de Boer Az. te Steenwijk voor f 13.881, 2. het leveren van 

nieuwe schoolmeubelen. e dezelfde voor f 8650. 

B ij  P. F te Groningen is 

verschenen: 

H A N D L E I D I N G 
J T 

s n de s de n 
A A N 

A t A C C O  E N 
en andere inrichtingen van onderwijs voor 
den handwerksstand en tot zelfonderricht, 

. E ,
 der Ambachtsschool te

Prij s f o.oo. 

. 
. — k . — 
k 11. Steen. — k 

. Verschillende stoffen voor  liet berei-
den van metselspeciën. — k 

. . — k V. Spij-
kers, , s en -
schroeven. — k . Verven, 
oliën en vernissen. - k . 
Vensterglas. — k . Blad-
goud, bladzilver, enz. — k 

. Verschillende stoffen, die in de am-
bachten gebruikt worden. 

Grroot e voorrnnr l 

n alk 

op ; 

12 . 
mende 

oiirant e proficl> r 

;ten van "> tot 

opkli i 

igens 

gr lotere 

i 

innen lichtere pro-

tielen in slant gebezigd 

arden, waardoor  st i l len 

i l ke n voordeeliger in het ge* 

zij u dan i jzeren ba lken. 

H. E. OVING Jr. , 
74 , . 

> E . 

8 C  Ë  P S BOU W W F 
met G lang 50 . 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

Zware en lichte Smeewerken. 
A. V  E . S, 

N EN N , 
met c e r t i f i c a a t vau s 

en B n r e a n V e r i t a s . 
All e soorten van 

Z A G E N 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Special i te it 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

te n ) 
Gevestigd in 1822. (55) 

~ Vraagde geïllustreerde Prijscourant 
welke wij  U gratis en franco toezenden. 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (73) 

S. t , 
A

- en 
. 

k van g tegen . 
 in 

, Bezaagd- en Beslagen . 
. S , 

(71)

U . J. W E 1 S S E N O, 
Nleuwendljk  te , 

fabriceert geijkte , twee 
en vij f , Stalen -

, , , 
koperen en stalen , -

, , -
, enz. (65) 

T e c k c i i behoc ft en en Op t i sche , 

Spiege l- en , 

Cathedraal-, , Geribd-, 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

W . 

, ,  en -

C i  A J5>. 

Geslepen en andere N en 

. 

G E B O G E N S en  i> A N N E X . 

- en Patri jspoortglazen. 

(67) . 

, . 

DE LINT & , ROTTERDAM. 
 39

n van - en . 

(59) Vraag dessins enz. 

J A P A N L A K V E R F , 
beter  tegen de b u i t e n l u c h t bestand 

als vernis of olieverven. 

V &  Co., 
(57) Botterdam. 
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Zwaar, Prima kwaliteit , zeer  gevoelig, 

f 6.-
f  4.-

rol 1 X ' ° r

, 0.75 X 10 r . 

Schrijf- en Teekenbehoeften, (56) 

t 27, n . 

Chemisc h bereid e 

V E  F . 
e F is geheel gereed 

voor het gebruik en bezinkt of verhard 

nooit. Zij  is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en at te s ten gaarne 

. 

(70) 

, 
k

, . 

at*ar 3 A 
7 

1 bai*-̂ " . 

m 

ui tmuntend fabrikaat en b i l l i j k e . (29) 

e Portland-Cement-Fabriek 
TA B 

n 

u 1869. 

1
te A m ö n e b u r g bij  E  sul . 

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der  Fabriek; 000.000 vaten per  jaar. 

s in de voornaamste steden. 

. 
, 

E 
van 

Verdienste 

Weenenl878 

N 
E 

Offenbach 

A k. 

 uitmun-

tend 
fabrikaat 

i 1870. 

J 
T E 

, 
is er  geheel op ingericht om 
alle soorten van -

N met den mee sten 
spoed tot  zeer billijke prij-

zen te leveren. 

d aanbevolen 

voor  het drukken van 

met daarbij  behoorende 

. 

T 
„JOSSON & Co." 

voor  Nederland en n 

A . E . B R A A T , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: , Nieuwehaven No. 118. 
, , A . E. ,

Simonzstraat 74. (66) 

systee m MONIER. 
Voorraad of spoedige vervaardiging 

van alle daarin voorkomende werken. 

Prijzen op aanvrage. (68) 

 ajd

g tegen bederf 

. N , 
, 

levert pasklaar  gekyaniseerd 
(rot - en zwamvrij ) (13) 

, schuttingen. 

, , 
, enz. enz. 
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VERFWAREN , 
, Vernissen. 

9,1
voor - en , 

, V , 

en alle aanverwante artikelen. 

G,  & Co., 
T 132, (5) 

. V  Tt

S T O O M C L A S S L I J P E R I J ^ ^ 
en  voor  liet ornniiienteereii va,» ^ ^ O ^ ^ ^ ,_ 

^sZc -" V '  S T E  -

SPIEGELGLAS . 
( 6 1 ) 

^ j j l ^ - en 

in wit en zwart . 

E 
Sierlijke  worden op aanvrage vervtrekt. 

middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwamvoriiiiii g enz. 

Engelsche en Belgische A E . 
. _ _ _  , _ .  A m' n r mi , , E 

i n v e r s c h i l l e n de dess ins 

, T 

VA N E N 

voor  l ig te , plafonds, enz. 
: t Bevan &  Sturge. 

: f &  Söhne. 

, - EN -
STEENEN. 

3

E N E 

. 

Vuurvaste Steen-
F A B R I E K , 

P U  E B E \ . 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Blokken, Seheggen, Trot -
toirtegelx, Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogelyken tij d 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (72) 

Nederlaadsche Verzinkfabriek , 
VA X N &  Co. -

N 

JA N HAMER & Co., 
 Utrechtsckestraat, 

Verstrekken plannen en belasten zich 
met de uitvoering van E 

S voor 

N 
en andere 

 1  > i  i <  u  - 111  i <  ii i 11gen. 

 van reeds uitgevoerde 
 verschillenden aard, 

worden op aanvrage verstrekt. (63) 

L E E 

Houten of IJzeren RAAMWERK , 
, GEBOUWEN , 

, , , , -
N voor tropische prodiieten, E N voor  S teenoven» 

en v loeren, E N speciaal ter  verhanging van riet-
matten voor  steenovens, enz. in alle afmetingen en voor  alle doeleinden, opgesteld 
in  of ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enke le dagen. , ook gegolfde . 

N en N worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. E S ter  bezichtiging. 

 op aanvraag franco en gratis. (58) 
A G E N T E N . 

F. &  A. VA N . -
 I

/ ' 1.75 per  . I geheel gereed afgeleverd / '2.70 per  . 

g 2  1893. 

. 
H . 

A d i e r t e u i l ë n ia dit blad kosten Tan 1—5 regels 

00 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote letten naar 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

kwekend. 

Uitgevers t 

. 

Al l . - advertcntiCn in A opgenomen 

worden srrAtl a geplaatst in E , Vak-

blad voor  Timmerlieden. , , Smedes. 

Ververs, enz. 

J. A . V A N , . 
T AFTAPPEN VA N SAPPEN T OP STA

E . 

Slot. 

Om verwarrin g onmogelijk te maken weiden na aankomst 

de koppen van den onafgetapten balk met witte verf bestre-

ken. Vervolgens weiden uit eiken balk twee ribben gezaagd 

van ruim 3.50 . lengte en 12 by 12 . zwaarte. Uit 

den langsten (onafgetapten) balk viel in het midden een stuk 

uit van ongeveer 2.50 . lengte, dat geheel door  worm 

was doorvreten. e afgezaagde ribben schenen, eenige kleine 

fcrlmpschetiren daargelaten, op het oog vrf l gaaf. Onder de 

beproeving bleken deze scheuren intusschen hij  twee der  rib -

ben, gelukkig vnn elke soort een, hieronder  aangeduid met 

No 3 en No 4, van groot.eiTn invioed op de sterkte te zijn 

dan te verwachten was. 

e bedoeling was de vier  ribben op relatieve- of buig-

vastheid te beproeven door  belasting in het midden by 3 . 

vrijdragende lengte. e werd een hefboomtoestel gecon-

strueerd, waarmede, alvorens tot de beproeving der  bnlly-

tree-ribben over te gaan, eerst de proef genomen werd met 

eene grenen rib , wat nog aanleiding gaf tot eenige verbeteringen 

in den toestel. 

e verkregen cijfers zyn in liet volgende staatje samengevat 

Opvolgende belastingen 

in het midden der  rib -

ben by 3  vrij -

dragende lengte. 

e overeenkomende doorbuigingen 
in het midden. 

T N G. 

Opvolgende belastingen 

in het midden der  rib -

ben by 3  vrij -

dragende lengte. 

Onafgetapte 
ribben. 

No. 2 1 No. 4 

Afgetapte 
ribben. 

No. 1 | No. 3 

T N G. 

. . . . . (') e afgetapte rib No. 3 kraakte by de be-
2165 . 26 29 28 28 lasting van 2665 . en kreeg eene hoekscheur  aan 
2ÜÖ5 (>) 34 37 36 36 (>) den onderkant, beginnende ongeveer 10 . uit 
2915 35 43 40 42 het midden en van daar  schuin oploopend, een ge-
3165 46 49 48 47 volg van wardradigheid en vermoedelijk ook van 
3365 498 54 53 — eenige losheid van den betrokken jaarkring . 
3515 53' 60 59 56 (') y de onafgetapte ri b vertoonde zich by 
3565 — — — 94 3865 . belastiiijf iets dergelijks, doch daar 
3665 58 G4 65 en meer. deze de scheuren meer  naar den bovenkant heen 
3805 (2) 62* 100 ) 70 — had, zetten de losse spanen door  de samendrukking 
3915 67 en meer 72 der  vezels zich zonder te breken rond naar  boven. 
3965 68 — 77 (*) n de afgetapte ub N'o 1 liet zich bj) 
4015 (s) 72 — 87 (») 4015 . belasting en 87 . doorbuiging een 
4065 76 — 103 knal hooren en met de scheur, die daarbij  ont-
4115 78 108 — stond, scheen de grens der  veerkracht iierei kt 
4165 82 119 — te zh'n y 4165 . belasting hoorde men weder 
4215 85 en meer. — een knal en later nog een, ten teeken dat het 
4265 86 — — — verband tusschen de vezels geheel verbroken was 
4315 ('') 90 (') — — (J) l>e onafgetapte rib No. 2 hield zich tot. 
4365 118 — — 4315 . belasting volkomen goed, doch kraakte 

en meer. — . . . — en scheurde toen vry plotseling. 

n dit staatje duiden de vette cyfers de belastingen en 

doorbuigingen aan, waarby de eerste scheuren onstonden. By' 

de onafgetapte ribben had dit achtereenvolgens plaats by 

4315 en 3865, by de afgetapte by 4015 en 2665 . 

belasting. 

 scheuren ging doorgaans gepaard met een meer  of min-

f f -
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der eterken knal; by verdere voortzetting der  belasting lieten 

zich nu en dan weder  knallen hooien. Tot geheel en al van-

een breken kon de belasting moeielyk voortgezet worden: 

ik eindigde telkens, zoodra eene duidelijk tot in en over  het 

midden der  rib  zichtbare breuk verkregen was. 

r  het hout alles behalve droog was, zooals bij  pas 

enkele maanden geleden geveld hout ook niet anders te ver-

wachten was, bleven de ribben, toen zü onder  de zaag uit-

kwamen niet volkomen recht. Bij  de buigproeven werd tel-

kens een ronden kant boven gelegd. e ronding bedroeg 

bg de ribben No. 1, 2, 3 en 4 achtereenvolgens 6, 6, 3 

en 5 ; bij  de cijfers voor  de doorbuiging zijn deze ron-

dingen niet medegerekend. Tijdens de buigproeven zag men 

door  de geweldige samendrnkking der  bovenste vezels der 

ribben in het midden een vochtige plek opkomen door  uit-

persing van sappen. 

Bij  de waardeering der  verkregen resultaten behooren de 

ribben Nos. 3 en 4, als zynde niet vri j  van plaatselijke ge-

breken, in zekeren zin buiten beschouwing te blyven. 

Wat de beide andere betreft, valt vooreerst op te mer-

ken, dat een verschil in buigvastheid van 300 . op 4000 j 

en meer . breekbelasting by twee proefribben niet raag 

gelden als doorgaand bewy's van voorrang van het eene hout 

boven het andere, terwyl het gebeurde met Nos. 3 en 4 

in dit opzicht tot voorbeeld mag strekken van de verschil-

len in qualiteit, die niet enkel by eene en dezelfde houtsoort, 

maar, wat nog sterker  is, by' stukken van een zelfden boom 

kunnen voorkomen. Juist die spelingen der  natnur  maken 

vastheidsproeven op hout altyd veel meer  aan wisselvallig-

heid onderhevig dan die op kunstproducten, zooals ijzer  b.v. 

n gezonden zin opgevat leiden de verkregen cijfers veel-

eer  tot de slotsom, dat er  tusschen afgetapt en niet afge-

tapt bulletree-hout geen groot verschil in sterkte bestaat. 

t de vastheid van dit hout in het algemeen zeer  groot 

is komt het best uit bij  vergelijking met de grenen proef-

ri b van dezelfde afmetingen, die, hoewel van zeer  goede 

qualiteit, op gelyke wyze belast, nog geen volle 2300 » 

uithield. Breekbelastingen van 4000 en 2300 . vertegen-

woordigen in dit geval spanningen in de uiterste vezels van 

1042 en 599 . p. a . 

Onder  de bewerking met de schaaf deed zich het afge-

tapte hout veel minder  versch voor  dan het niet afgetapte; 

het eerste is vooral aan den bnitenkant bleeker  van kleur, vaster 

en droger  en,dienovereenkomstig iets moeilijker  teschaven. 

Uit een en ander  mag men, dunkt my', de gevolgtrekking 

maken, dat het rationeel is boomen af te tappen alvorens 

ze tot timmerhout te vellen. v. . . 

E S E . 

 si\ z i j n -

 Vervolg. 

§ 374. Cement. e cement moet afkomstig zyn uit een 

bekende fabriek of depót, ten genoegen van de . 

Bij  elke te leveren party moet de herkomst blijken door 

het overleggen van eene schriftelijk e gelegaliseerde verkla-

rin g van den fabriekant of van den depothouder, en bui-

tendien moet de cement voldoen aan de keuringpro even door 

de e te bepalen. 

(o) Aanmerkingen op en bezwaren tegen deze ontwerp-voor

schriften, van welken aard en van wien ook, zullen mij  ten alle 

tijd e zeer  welkom zijn . V. . . 

Art . 8. *or- t ln

§ 39. Verpakking, en gewicht. n ó*en regel moet 

Portland cement in vaten van 180 . bruto en ongeveer 

170 . netto gewicht en in halve vaten van 90 . brnto 

en ongeveer  83 . netto gewicht verpakt zyn. t brnto 

gewicht moet op de vaten zyn aangeduid. Wordt het cement 

met goedvinden der  directie in vaten van ander  gewicht of 

in zakken geleverd, dan moet het bruto gewicht insgelijks 

op deze verpakkingen in duidelyk schrift worden aangegeven 

Spelingen in het gewicht zyn tot een bedrag van hoogstens 

2 ° / 0 geoorloofd. e vaten en zakken moeten, behalve van 

de opgaaf van het gewicht, ook in duidelyk 'schrif t van den 

naam der  fabriek of van haar  fabrieksmerk zyn voorzien. 

§ 40. Tij d van binding. Tenzy de directie om bijzon-

dere redenen sneller  bindend cement mocht verlangen, mag 

de tyd van binding van het cement niet minder  dan twee 

uren bedragen. Tydens het binden mag het cement niet meer 

dan 5° C. verhooging van temperatuur  aantoonen. 

Om den tyd van binding te bepalen, wordt het cement 

met zuiver  water  tot een bry van normale consistentie sa-

mengekneed. t deze bry wordt een op eene glasruit ge-

plaatste metalen of ebonieten rin g van 4 . hoogte en 

8 . middellyn gevuld. t oogenblik, waarop eene met 

300 gram belaste proefnaald vau 1 2 grondvlak niet 

meer geheel en al door  den mortel heendringt, duidt het 

begin der  verharding aan. Zoodra de mortel zoover  is ver-

stijfd , dat de alsvoren belaste naald geen meetbaren indruk 

meer  daarin achterlaat, wordt het cement als gebonden be-

schouwd. 

Normale consistentie beteekent dat, wanneer  onmiddellijk 

na het vullen van den beschreven rin g met de versch toe-

bereide specie eene met 300 gram belaste proefstaaf van 

1 2 grondvlak daarop wordt geplaatst, deze daarin 34 

. diep doordringt . 

§ 41. Vornihoudeiidheid. Portland cement mag niet 

aan verandering van vorm onderhevig zyn. Als afdoende proef 

zal gelden, dat een op eene glasruit uitgestreken koek van 

mortel uit enkel cement van normale consistentie, tegen uit-

droging beschermd, gedurende 24 uur  in de lucht bewaard 

ec vervolgens onder  water  gezet, ook na langeren tyd (b.v. 

vier  weken) geene verkrommingen of randscheuren vertoont. 

§ 42. Fijnt e van korrel . Portland cement moet zoo 

fijn  gemalen zjjn , dat er  by zifting door  eene zeet van 900 

mazen per *  niet meer  dan 1 0 ° /0 van op de zeef achter-

blijft . e dikte van het draad der  zeef moet gelyk zyn aan 

de helft van de wijdt e der  mazen. 

§ 43. Vastheidsproeven.  Portland cement moet 

tydig genoeg op het werk worden aangevoerd om er, zon-

der vertraging in den voortgang van het werk, vastheids-

proeven op te kunnen verrichten met een versteeningstydperk 

van 28 dagen. e daartoe te bezigen mortel zal bestaan 

uit 1 gewichtsdeel cement op 3 gewichtsdeelen normaal zand 

en 0.32 tot 0.4 gewichtsdeel water, d. i. 8 tot 10"/ 0 van 

het gezamenlijk gewicht van cement en zand. Binnen de 

aangegeven grenzen wordt het watergehalte in overleg met 

den leverancier  van het cement geregeld. 

Onder  normaal zand wordt verstaan zuiver  zand van zoo-

danige korrelgrootte, dat het door  eene zeef van 60 mazen 

per 2 heengaat en op eene zeef van 120 mazen per 
2 blyft liggen. 

e op de beschreven wy'ze toebereide cementmortel zal, 

na te zyn verwerkt tot 8-vormige trekproefstukken van 5 
2 kleinste doorsnede en desgevorderd ook tot teerlingen 

van 50 2 grondvlak voor  drukproeven, gedurende een et-

maal, tegen tocht en zonnestralen beschut, worden bewaard 

in vochtige lucht, vervolgens onder  water  worden gezet en 

daarin 27 dagen verblijven. 

Na 1 + 27 dagen zal de beschreven mortel eene trek-

vastheid moeten bezitten van ten minste 16 . per 2 

en eene drukvastheid van ten minste 160 . per 2. 

Al de proefstukken zullen onmiddellijk na het uit het 

water  nemen aan de breekproeven worden onderworpen; 

de belasting der  trekproefstukken zal geschieden met behulp 

van een hageltoestel, waaruit per  seconde 100 gram hagel 

stroomt. 

Als geldige ttekvastheid zal worden aangenomen het ge-

middelde der  zes hoogste cy'fers van tien trekproefstukken; 

als geldige drukvastheid het gemiddelde van de drie hoogste 

cy'fers van vy'f drnkproefteerlingen. Voor  het geval, da; er 

verschil van gevoelen mocht ontstaan omtrent de waardee-

rin g der  verkregen uitkomsten niet uit de hand in de vormen 

geslagen mortelproefstukken, zullen als geldige vastheden 

worden aangemerkt die, welke zyn verkregen door  den 

mortel machinaal in de vormen te slaan met 150 slagen 

van een hamer van 2 . gewicht by 20 . valhoogte-

Wanneer  de directie, ingeval van opvolgende leverantiën 

van Portland Cement uit eene en dezelfde fabriek, genoegen 

neemt met vastheidsproeven na 1 -)- 0 dagen op mortel 

van de voorschreven samenstelling, dan zal na verloop van 

dien tyd de trekvastheid ten minste 10 . per 2 en 

de drukvastheid ten minste 100 . per 2 moeten be-

dragen, met toepassing van dezelfde voorschriften als hier-

voren betreffende de geldige vastheidscyfers. 

l de directie, behalve de beschreven proeven op 

cement en zand, ook trekproeven op mortel van enkel ce-

ment verlangt, dan zullen deze geschieden op mortel van 

normale consistentie volgens § 2 en zal de trekvastheid van 

dien mortel na 1 -|- 6 dagen ten minste 25 . per 2 

en na 1 —(— 27 dagen ten minste 35 . per 2 moeten 

bedragen, met inachtneming van de vroegere bepalingen 

omtrent de geldige gemiddelden. 

(Wordt vervolgd.) 

TEE  VOO . 

30 n e copal, 30 Amerikaansche vueh-

tenhars, 30 berg-asphalt, 30 teer-asphalt, 6 gele was en 

6 Venetiaansche terpentijn worden gesmolten en door  om-

roeren gely'kmatig vermengd. Of dit naar  behooren is ge-

schied herkent men daaraan, dat de gesmolten massa in een 

aaneengesloten, gely'kmatig dikken straal afloopt. Terwyl het 

goed nog warm is, voege men er  aan toe: 12 deelen harsolie, 

12 gekookte lijnolie , 30 terpentijnoli e en ten slotte 30 tot 

45 deelen benzol. Wi l men liet lak dunvloeibaar  maken' 

dan neemt men veel benzol; men strykt het lak dikwijl s 

over, dan wordt het werk hoe langer  hoe mooier. 

E ZAGEN . 

t is bekend, dat men met een roodgloeienden platina-

draad organische stoffen gemakkelijk kan doorsnyden; intus-

schen maakte men er  tot nog toe geen gebruik van op hout. 

Naar  de Chemical A"e?cs bericht, heeft nu . N 

aangetoond, dat een door  den electrischen stroom tot rood-

gloeihitte gebrachte platinadraad ook voor  het doorzagen 

van het hardste hout niet goed tevolg te benuttigen is. 

e nieuwe soort van zaag heeft echter  het nadeel, dat 

de platinadraad licht breekt. m heeft  W A B B E N den 

platinadraad door  een staaldraad vervangen, dien hy' met 

eene chloorplatina-oplossing platineert. 

N . 
i cn keuren van kalk . 

 heer J. A. v. d.

Naar aanleiding der  noot, voorkomende in Uw No. van 

18 Nov. j.1. onder  het opschrift ,,  rijks algemeene voor-

schriften, zooals zij moesten zijn,"  neem ik de vrijhei d uwe 

aandacht te vestigen op § 32. Waterkalk , e 

3e soort.) 

Omtrent hare uitblussching, graad van droogte en fijnte, 

na op eene zeef van GO mazen per  c i l 2 . gezift te zyn, ga 

ik geheel met U mee, doch ten opzichte der  naaldproef 

neem ik de vry'heid op te merken, dat een toevoer  van 40"/ 0 

van haar  gewicht aan water  tot het aanmaken der  naald-

proef deze, mits naar behooren aangemaakt, meer  zal doen 

gelyken op eene dunne pap, dan op een deeg niet sty'ver 

dau gewone stopverf, zooals het toch werkely'k behoort. k 

zeg naar  behooren aangemaakt; daarmede bedoel ik, dat 

de aan te maken kalk gedurende minstens tien minuten 

in een porceleinen bak met vyzel of met het tinweel op 

eene zinken plaat goed wordt dooreengewerkt. y eene 

dergelyke behandeling is eene percentage van 32"  water 

voldoende om den verlangden graad van stijfheid te 

verkrygen en moet de kalk wel degely'k tot de goede 

soorten waterkalk gerekend worden, die dan, na onmiddellijk 

onder  water  gezet te zijn, na drie etmalen, de naald van 

1.2 £ mil . middellyn belast niet 300 gram gewicht, dragen 

kan, jjj  zonder! meet ba ren indruk te veroorzaken. 
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U spreekt wel van eene proefnaald van 1 2. als 

grondvlak, maar dat berust op eene schrijf - en drukfout ; 

dat wil ik bijgevolg ongerept laten, doch nog wel onder 

Uwe aandacht brengen, dat by toepassing van bovenge-

noemde voorwaarden — als: aanmaken met 32 ° / 0 ge-

wichtsdeelen water  gedurende 10 minuten, en dan na dri e 

dagen onder water  gezet 11 zijn met eene proefnaald van 

1.2 . middeliyn eene belasting "an 300 gram te doen 

dragen, de kalk van de Chandfontaine en daarmede gelijk-

staande soorten, wel nit de bestekken kunnen gelicht wor-

den, tenzij  men aan deze soorten een langeren tij d van ver-

hardin g toestaat. 

d heb ik de eer  te zijn , 

 Uw.

. . 

 25 November 1893. 

k kan mij  er  volkomen mede vereeuigeu, dat in de tweede 

zinsnede van § 32 mijner  A . V . (zie het nummer van 18 Novem-

ber j.l. ) in plaats van 40 % , 32 ° / 0 worde gelezen, daar mij 

uit genomen proeveu gebleken is, dat, als men maar  lang genoeg 

kneedt, met 32 % een volkomen plastisch deeg wordt verkregen. 

Er is ook dunkt mij  niets tegen bedoelde zinsnede aldus te 

lezen: t 32 "/ „  van haar  gewicht water, len minste 10 minuten 

lang gekneed, zoodat een gelijkmatig deeg is verkregen enz." 

Wat de 1 . grondvlak der  naald betreft, dit is geenszins 

eeue sehrijl- of drukfout , maar wel degelijk mijne bedoeling. 

e bestaande A . V . § 373 (zie het No. van 25 Nov. j.l. ) spreken 

van 1.2 inVl . middellijn van het grondvlak der  naald. Een eiikei van 

1.2 . middellij n heeft 1.131 . inhoud, d. i. dus 0.131 2. 

meer dan de door mij  voorgeschreven naald met 1 . grondvlak. 

t laatste komt overeen met 1.128 . middellijn . t verschil 

is dus niet groot. 

k weiisch de bepaling van 1 . grondvlak te behouden, voor-

eerst, omdat deze in de e voorschriften voorkomt en de 

e naaldeu dit grondvlak hebben of althans ondersteld wordeu 

het. te hebben, en ten andere omdat goede waterkalk, met de 

e naald beproefd, aan mijn voorschrift voldoet. 

e heer X behoeft zich overigens niet ongerust te maken 

dat cr  hiermede te veel geëischt wordt. s mijne e 

naald vnn zoogenaamd 1 2. doorsnede heeft, met den mikrometer 

onderzocht, niet 1.128 , maar 1.86 tot 1.27a . middellijn , 

't Zou ook wel wonder  zijn als men het staaldraad zóó precies 

op dikte kon trekken. V, . . 

-iml en sus. 

, 21 November  1893. 

/Jen Heer J. A. van der  te helft. 

Naar aanleiding van Uwe vraag in het nummer van 18 

November  j.l . van dit weekblad het volgende : 

t komt my voor, dat § 169 der  A. V'., de laatste 

zinsnede van § 364 niet geheel overbodig maakt. 

n § 169 worden genoemd verschillende soorten specie, 

te bezigen als ballast bij  baardwerk, waaronder  ook grind! 

§ 364 iïaarentegen behandelt alleen grind als bouwstof. 

r  nu voor  de bedoelde rivierwerken grind van de 

grofste soort in'  de meeste gevallen de beste ballast is, de 

grind in een zelfde riviervak soms zeer  ongeiyk van grootte 

wordt aangetroffen en in grofte merkbaar  afneemt, al naar 

mate de plaats van baggering meer  de benedenrivier  nadert, 

zoo is m. i. de laatste volzin van § 364 belangrijk genoeg 

om behouden te blyven. y zou dan ook geschikt onver-

anderd als slot aan Uw § 29 kunnen worden toegevoegd. (*) 

n verband met die eventueele toevoeging veroorloof ik 

my dan tevens de opmerking, dat het ook aanbeveling zon 

verdienen om in den 2en volzin van die § in plaats van: 

„Het  inoet in grofte en zandgehalte overeenkomen''  enz. 

te stellen: 

„„Grind  voor wegen moet in grofte en zandgehalte voorko-

men""  enz. (2) 

n Uwe § 29 wordt dan zeker  terecht zeer  in het alge-

meen behandeld: grind voor  wegen, grind voor  beton, grind 

voor  rivierwerken . 

Ten slotte diene in antwoord op Uwe vraag „Wa t is 

gus'r"' , dat althans in deze streek van de Waal onder  gus 

wordt verstaan het fijnste grind en gruis, ter  grootte van 

hagelkorrels, dat als het ware den overgang vormt tusschen 

grindzaiul en grind, eu dat veelal wordt aangetroffen langs 

de waterlyn van platen, waar  het door  stroom en golfslag 

wordt afgezet. 

Aan Uw adres verzend ik tevens een monster  zoogenaamd 

gus van de Waal. (:!) 

, Uw hw.

J. G. . 

(*J k heb daar  niets tegen. 

(') Ook hier  kau ik mij  volkomen mede vereenigeu. 

(3) n vriendelijken dank daarvoor. v. . . 

. 

e heer r  J . . N te m vraagt 

of voor  de slotzinsnede van myne § 27 (zie het No. vau 

11 Nov. j.l.) wel voldoende reden bestaat. e bedoelde 

zinsnede luidt : n het algemeen zal de hoogte der  keien 

gelijk moeten zyn aan de grootste afmeting van den kop 

met eene speling vau 2 ' 

Te m worden namelyk van portierkeien van 

Quenast ot s groote hoeveelheden van 10 by 24 . 

gebruikt (als verbandkeien by eene bestrating van keien 

van 10 bij  16) en in de laatste jaren ook 13 bij  20 en 

13 by 30 , by al welke soorten van myne bepaling 

natuurlij k zeer  ver  wordt afgeweken, zonder  bekend bezwaar. 

k voor  mij  zie daarin geene reden om de bedoelde bepaling 

te schrappen. e een zal voor  het verband kleiner? stukken (b.v. 

halve keien) de ander  grootere gebruiken. h in het algemeen 

wordt het formaat der  keieu daardoor  niet veranderd. 

e bedoeling, vooreerst te voorkomen, dat jonge onervaren 

keurmeesters met deu maatstok in den hand aan de A.V. bet 

recht outleeuen om keieu te weigeren, omdat hun „staart "  niet 

lang geuoeg is. t is vertoond. 

Ten andere heb ik door  de opgaaf van de te Quenast gangbare 

formaten het meer  algemeen gebruik daarvan willen bevorderen. 

n ik van andere keiengroeven ook dergelijke opgaven bekomen, 

dan zou ik die erbij  willen laten drukken. 

Ter tegemoetkoming aan het door  deu heer N aangevoerde, 

zou ik echter  de met kleine letter  gedrukte noot achter  mijne 

§ 27. aldus willen vervolgen: 

 bestaal geen bezieaar om ten behoeve vau bet verband in iet 

straatwerk keien van de halve lengte of van anderbal/' maat de lengte 

der overigen te doen bijleveren. v. . . 
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N EN . 

W . te B.  U ook in ons land eene fabriek bekend, 

waar groote stukken ijzer gegalvaniseerd worden ? Zooals 

liggers van 13 tot 1-5  lengte en ijzeren stukken hoog 

3  breed 4.50

Zulk eene fabriek bestaat, voor  zoover  ik weet, nergens, 

ook niet buiten ons land. 

n voor  bedoelde lange liggers misschien ook van dienst 

zyn, het yzer-ceinentwerk van. den ingenieur X 

te Brussel? Zoodra er  plaats is, zal dit systeem in ons 

blad behandeld worden. v. . . 

. 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

G 4 . 

Amsterdam. 12 uur. t gemeentebestuur: het leveren en leggen 
vau een buisleiding van gegoten ijzeren socketbuizen, inwendig wijd 
305 , en he' opnemen van de bestaande buisleidiug ir.wenJig 
wij d 127 , ten dienste vau de pneumatische rioleering volgens 
het  te Amsterdam. 

Nui.speet. (Geld.) 3 uur. e opzichter . k Jz. te k 
in het hotel Nunspeet: het bouwen van een woonhuis aldaar. 

. (Geld.) 11 uur. n het Wapeu van : het bouwen 
van een woonhuis in de s te . 

G 5 . 

Utrecht. 2 uur. e maatschappij  tot exploitatie van staatsspoor-
wegen aan liet centraalbureau bij  de e ; bestek no. 641: 
bet inrichten tot beslelgoederenloods (S. S. en . . S. ) met 
de daarmede in verband slaande werken van de voormalige goede' 
renloods op bel station Utrecht; bcgrooting f 4670. 

Utrecht. 2 uur. e maaischappij  tot exploitatie van stiiatsspoor. 
wegen aan het centraalbureau bij  ae e ; bestek no. 
642: het maken van eene overdekte voorbrug eu het verrichten 
van bijkomende werken op het station u ; begrootiug 
f 8500. 

G 6 . 

Amsterdam. 10 uur. e genie, op het bureel -
gracht 1: het wijzigen en makeu van aardwerkeu voor het fort bij 
Nigtevecht, ouder het beheer der  genie te Amsterdam; begrootiug 
f 33900. Aanw. 2 . 's m. 10 uur. 

Benncbroek. ) 2 uur. t gemeentebestuur: het bouwen 
vau een raadhuis met conciërgewoning aan den rijksstraatweg aldaar. 
Aanw. 4 . u i » . 2.30 uur. 

G 8 . 

'sUertogeuboscll. 10.30 uur. t ministerie van waterstaat, han-
del en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: bet uitvoeren 
van herstellingen eu vernieuwingen aau de werkeu van den Baard-
wijkscheu verlaat, met het onderhoud van die werken van 1 Jan. 
tot en met 31 . 1894, benevens voor bet zoo noodig leggen, 
iu 1894, der  zomersluiting in genoemden overlaat.. Begrooting f 5200. 

'S'Graveubage. 1 uur. t ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid : de afbraak vau het post- eu tidegraafgebouw te Amsterdam 
en daaraan belendende huizen; het volgens aanwijzing maken van 
een schutting om het terrein en het op nader aan te wijzen plaats 
bezijden het terrein maken van werkplaatsen, eene keet euz. 

Zwolle. 12 uur. t prov. bestuur: het driejari g onderhoud der 
schutsluis te Blokzijl , v i m 1 Jan. 1894 tot 3i . 1896. Begroo. 
ting f 275 per  jaar. 

Zwolle. 12 uur. t prov. bestuur: het driejari g onderhoud der 
brug over de e te , den weg van e naar  Slijkenburg 
en de brug over de Tusscheniiude te Slijkenburg, van 1 Jan. 1894 
tot 31 . 1896. Begrooting f 395 per  jaar. 

G 9 . 

Utrecht. 2 uur. t miuisterie vp.n biunenlandsche zaken, aan 
het gebouw van het prov. bestuur: het onderhouden van en het 
doen van herstellingeu eu vernieuwingen aan het s archiefge-
bouw aldaar, gedurende de jaren 1894 en 1895; begrooting f 1094. 

G 12 . 

Assen. 12 uur. t ministerie van bineulandsche zaken aan 

het gebouw van het prov. bestuur: het onderhouden ran, en het 
doen van herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der 
rijk s hoogere burgerschool te , ged. 1894 en 189 5, begr. 
f 2470. 

Utrecht. 2 uur. e maatschappij  tot exploit, van staatsspoor-
wegen, aan het centraalbureau bij  de e , bestek no. 
643: het maken van eene drinkwaterleidin g op het station Zwolle 
in aanfluitin g met de gemeentelijke waterleiJing aldaar, begr. f 3988. 

G 1» . 
. 5 uur. e architect J. .lorna: het afbreken der 

bestaande gebouwen en het weder  opbouwen van twee hee'eubuizeo 
en pakhuis, op een terrein iu de t aldaar, aanw. 13 . 
'sm. 10 uur. 

G 14 . 

n (Geld.) 2 uur. t . . , in het hotel 
het Wapen van Gelderland, bij . de wed. C. : het houwen 
eener  kerk met sacristie, traptoren, zangkoor  portalen enz. 

n (Z. ) 1 uur. t . . r  vau den . 
Willihrordus , in de herberg vau s , op het e Veer: 
hel sloopen van de bestaande kerk en pastorie en bet bouwen van 
ecu kerk en pastorie, met aanhoorende werken. 

G 15 . 

. 11 uur. t ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het. gebouw van het prov. oestuur: het verwisselen 
en herstellen van twee builenvloeddeureu der  groote schutsluis van 
het kanaal door  Zuid-Beveland, te . Begr. f öi<)0. 

Sneek. 1 uur. n der . Gemeente, iu bet Café 
: het werk wegens het herstellen van het klokhuis bij  de 

groote of St. k tc Sneek, aauw. 11 . 'sm. 11 uur. 

G 18 . 
's-Gmvenhage. 11.30 uur. t prov. bestuur: het bouwen eener 

beneden- en bovenwoning voor het bruirpcrsoneel ten e van 
de Geestbrug onder , begr. f 0000. 

G 20

's-Graveuhage. 11 uur. t ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid; het ronken van gebouwen op de krui n der  dijken 
ouder de gemeenten liesoijen, , Eet hen eu , 
prov. Noordbrabaut, behoorende tot dc werkeu voor bet verleggen 
van de uitmonding der  rivier  de , in twee perc. of in massa: 
begr. perc. 1, f C750; perc. 2, f 14,700. 

s'-Graveuhage. i l uur. t ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het maken 
van cene waterbezorging op het station k vau , begr. 
f 4G.70O. 

G S . 

.  uur. t ministerie vau waterstaat, handel en 
nijverheid, aau het gebouw van het prov. bestuur: het, driejari g 
onderhoud vau en bet uitvoeren va'i eenige veitiicuwingen en 
herstellingen aan de werken, behoorende tot het Noordzeekanaal, 
iu drie perc. voor elk perceel afzonderlijk of voor de 3 perceelen 
gezamelijk: begr. perc. 1, f ; perc. 2, f 14,810; perc. 3, 
' 21,500 per  jaar. 

. 11 uur. l ministerie vnu waterstaat, handel en 
nijverheid, aau bet gebouw van het prov. bestuur: het driejari g 
onderhoud der  rijk s zee- en havenwerken op het eiland Vlieland, 
behoorende tot de zeewerken iu Noordholland, begr.  29,975 
per  iaar. 

. 11 uur. t ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het. gebouw van het prov. bestuur: bet driejari g 
onderhoud van het groot Noordhollandsch kanaal, gedurende de 
jaren 1894, 1895 en 1890, in 7 perc, begr. per  jaar: perc. 1, 
f 14,325; perc. 2, f 9870- perc. 3, f 9370; perc. 4, f 10,095; 
perc. 5, f 11,370; perc. 0, f 1 1,520; perc. 7, f 19,050. 

G 22 . 

.  1 uur. t ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van liet prov. bestuur: 1. het maken 
van een keiweg op den keerdijk langs de oostzijde vnu het verbreed 
kanaal te Vlissingen; 2, het maken van een keiweg ten westen 
van het bergingsdok voor  sluisdeuren; 3, het makeu van eene 
afrastering van puntdraad om lif t bergingsdok voor  sluisdeuren 
aldaar, begr. f 1450. 

P YAN . 
Amsterdam. t wijzigen en maken van aardwerken voor bet 

for t bij . e G . B. Oosterhout te t 
voor f 19.225. 
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A m s t e r d a m. t maken van een dubbele steenenwoning voor 
stationsamhtenaren niet bijbehoorende werken aan den toegmisrsweg 
op bet emplacement . e G. Wolf s te 
Winterswij k voor f 8700. 

A m s t e r d a m. l maken van abri' s voor  halten op den spoorweg 
. e . Wienhoven te Schiedam voor 

f 1420 i. op den spoorweg . 
e W . van k te Baarn voor f 950. 

' s -Uraveuhuge. t driejari g onderhoud van het kauaa! door 
Voorne. e . Bos te Sliedrecht voor f 30.900 per  jam. 

'g -Graveuhuge. t onderhoud van ecu gedeelte van het -
wcdekanaal van nabij  den Staatsspoorweg bij  Schotdeuren tot de 
rivie r de e bij  Gorinchem. e C. k te Gorinchem 
voor f 10,5110. 

. e verbouw van het post- en telegraafkantoor 
met directeurswoning te Gemert. e A . J . van r e Zeven-
bergen voor f 1U,1'J7. 

t i r onau . t vergrooten hunner  spinnerei onder  beheer  van den 
architect G . Beltman AGz. te Euschede. e . de Jour/aldaar 
toor f 14,9S3,:J3. 

. t driejari g onderhoud der e vaart iu dc 
prov. Noordhollai;d . e C. Bos te r voor 
3284 per  jaar . 

. t bouweu van eene hewaarderswoning hij  de in 
aanbouw zijnde kosteiooze school lelt. F , op een terrein aan de 

llaailrmiiicrlieiie - en Teylcrstrateu aldaar. Gegund aan T h . J . Ver -
zijlberg h te m voor f S593. 

. t maken en iuhangen van een paar  deuren aan het 
erigenamnrisluisje te . e A . Slot en Zn . tc Zwartslui s 
voor f 407, gegund. 

. . t vergrooten van school 1 met S localen en 
bijleveriu g der  beuoodigde schooluirubelen. 1 aagsle A . n 
te e voor f 4771 ; 2. het vergrooten van school 2 met 1 
locaal en bijleverin g van meubelen. e P. s voor 
f 2420. 

. t onderhoud »an de aanleg- en losplaats vau 
visscheis iu den Brakman bij  de lsabellasluis, eed. de jaren 
1S94, 1895 cu 1896. e A . Tholens . te Terneuien voor 
f 11100. 

Stavoren. t maken en hel ter  plaatse leveren van 4 ijzeren 
stormvloeddeuren, 2 vloeddeuren, 2 builen ebdeureu en 2 binnen 
ebdeuren in de zeesluis te Stavoren. e de Jongb en Co. te 
Oudewa'er  voor f 8662. 

Tn re l l o . e herbouw der  afgebrande boerenhofstede „ d e u " 
te Wi l p met bijbehoorende schuur (met uitzondering van het 
rietendak); 1. . e J . G . p voor  f 1149,49, 
2. Timmerweik . e W . p te Wi l p voor f löoO, 3. 
Snvdswerken. e A . v. d. Belt en Zn . aldaar  voor f 159, 4. 
Glas. en Vcrfwerk . e J . F . Siero aldaar  voor f 114, . 

e G.  Slot op deu Teuge r voor f 2980, gegund. 

. 

uit de  van 

(in vaten van  100 en 200 kil o 

en in blikken van 30 kilo.) 

is s teeds v o o r r a d i g bij  en wordt 
sedert jnre n voor de landsgebouwen, 
de genie, vele gemeenten en particulieren 
geleverd, door (24) 

. , 
t «:»ó, . 

T 
„JOSSON Co." 

voor  Nederland en n 

A . E . B R A A T , 
Adres: ,  No. 118. 

„ , A . E . ,

Simonzstraat 74. (66) 

, fflonnickendam. volgens b e s t a a nd of op te geven 
p ro f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

li . W.  & Co. 
te  (prov. Gron.) 

 (12) 

ui tmuntend fabrikaat en l  ijk c prijs . (29) 

Chemisc h bereid e 

V E  F . 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zj j  is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne 
verkrijgbaar . 

. 
(70) k . 

. T 7 T T r v v T T T > ^ " " T r r T T T T T r T T r T T T T T T T T T T T T 4* 

t 
w6c\)c \j mc\?evoisc\?' 
O T ^ ö e r i o e l ^ B a u

bou r , werp 
w^cbiveoliev, ewj. 

t m l lm" i u ï ï i m 
(69) 

All e soorten van 

Z A G E N 
en 

vervaardigt als 

Specia l i te it 
slechts in de fijnste qualiteiten tot

 de Fabriek van 

te n ) 
Gevestigd in 1822. ( 5 5) 

&kW Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

welke wij  U gratis en franco toezenden. 

Bij  te  is verschenen: 
f 0.60. 

systee m MONIER. 
Voorraad of spoedige vervaardiging 

van alle daarin voorkomende werken. 

Prijzen op aanvrage. (68) 

 aid

 E  E . 

S BOUW W F 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

A  E . S, 

N EN N , 
met certificaat van s 

en Bureau Veritas. 

VOO

E . (73) 

S. , 

G. A. , g k voor  Ambachtslieden 
. E S en P. . VA N , Practlsch k 

voor  Ambachtsscholen. 2e stukje 
. VA N ZANTE N Jzt», k der e voor  Ambachts-

lieden. 2e druk 
k der  Algebra voor  Ambachts-

lieden. 2e drnk 
en G. A. , k der -

kunde voor  Ambachtslieden. 4e druk . 

0.35. 

0.40. 

0.40. 

0.75. 

DE LINT &  ROTTERDAM. 
 39

(59) Vraag dessins enz. 

Vnnrvaste Steen-
F A B R I E K , 

. 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, , Scheggen, Trot -
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogelijken tn'd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (72) 

E 

, 

"""  HYDRVÜLISGHE ZANDSTEEN. 
volkomen gelijk aan Na tuu rs teen en 

uitsluitend door  steenhouwers bewerkt. 

n voorraad: 

, NEUTEN , -

TEN , , GOOTSTEENEN, 

, BA , 

N voor  scheidingen en hekwerk, 

, enz. 

Fabriek en : -

ü le rwedekanaa l. (62; 

 A . m
r  aan de Polytechnische School te . 

 Compleet ingenaaid f 18.—. 
„  gebonden „  21.50. 
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VERFWAREN , 
f en. Vernissen. 

„
voor - en , 

A A T , , 

en alle aanverwante artikelen. 

G.  Co., 
T 132, (5) 

« T E , 1 > A . 

 A i \ .\ 11  E

FA li li

Opgericht 

1801. 

, 

Opgericht 

O 4. 

t haar  beproefd en voortreffelij k 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin-
dend, onder  garantie van de grootste 
bindkracht , gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijk s meer  dan 450.000 

vaten. 
voor  de Z u i d e 1 ij  k e Provinciën: 

Voor de Noorde l i j k e Provinciën: 

DE BEER  LEUREN, 
, (60) 

N in 

Firm a G. , Uti-eoht. " 
en beter 

GREVE 
is beter  dekkend, fijner , witter 

kleurhoudend dan eenig ander; 
is bekroond door den Nederl. , 

Tentoonstelling van e Schilderkunst, 
Arnhem 1881 ; attesten van ervaren schilders 
uit alle oorden van ons land en daarbuiten, wor-
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van , Gemeente-
Architecten en andere Autoriteite n in hunne 
bestekken voorgeschreven; 

wordt, tot waarborg van echtheid, zuiverheid 
en goed gewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa-
brieksmerk, welke allen wettig zijn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur  geleverd, des-
verlangd met certificaat van oorsprong. 

n leze de waardeerende artikels over  dit t in het „N . v. d. " 
dd. 31 Jan. 1887; in de - en "  dd. 1 i 1887; in de 

"  dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de„  Schilder"  dl . 1 i 1889 ; in de 
Opmerker"  dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in de „Ambachtsman"  dd. 8 

Febr. 1890, en in het „Bouwkund i g Weekblad"  dd. 5 . 1891. (27) 

'S 

IT 

E N 
V A N 

J.
te Andernach n/d , 

leveren sedert 1851: (8) 

l a Andernachsch e Tras 
en Trasstee n 

op strengste keur  verder: 
- of ; .

N beste en goedkoop-
ste X voor  Tuinen, Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

Spiegel- en , 

Cathedraal-, . Geribd-, 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

. 

, ,  en -

<.i , !S. 

S T O O M C LAS S LIJ P E R U 
en  voor  het oriiameiiteeren van ^ ^ ^ \ O t ^ < ^ 

. ^ '  Q° 

SPIEGELGLAS . 

N A A

- en 

in wit en zwart . 

.
Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt. 

J© VA N  E T & ZoOH'S 

T E , 
is  geheel op ingericht om alle soorten 
van N met den meesten 
spoed tot zeer  billijk e pijzen te leveren. 

J A P A N L A K V E R F , 
beter  tegen de b u i t e n l u c ht bestand 

als vernis of olieverven. 

N &  Co., 
(57) . 

Geslepen en andere N en 

, 

(i i.iiie.i.\ S en . 

- en Patrijspoortglazen. 

(67) . 

. . 

JA N HAMER &, Co., 
t 583 by' de Utrechtsche straal, 

. 

s F A T E N T 

n met het meeste succes geplaatst. 

Iedere ventilator is van het be-

kende handelsmerk en onze firma-

naam voorzien, zoodat geen fabri-

kaat zonder deze merken uit ome 

handen komt, (63) 

e g No. 49. g 9  1893. 

. 
H . 

A<lvcrln>tl<>i i ia dit blad kosten ran 1—5 regels 

60 cents, iedere regel meer 10 cent*. Groote letten naur 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

berekend. 

Uitgevers

. 

All e i in A opgenomen 

worden grati a geplaatst in , Vak 

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden. 

Ververs, enz. 

J . A . V A N , . 

E E N E N  O V E N B O U W V A N N A A N E N V A N A A 

. J . . 

r de bouw der  haven van a Plata aan de pro-

vincie Buenos-Ayres ontzaglijke sommen kostte, moest men, 

wilde men het werk niet staken, naar  middelen- uitzien tot 

verkrijgin g van het noodige kapitaal. 

e bood zich de gelegenheid aan in den verkoop 

van gronden, welke tusschen het beginpunt der  hoofden en 

het groote dok gelegen waren. e maatschappijen

les & Depositos en  de Frutos kochten deze gronden 

en bouwden daar  hare kaaimuren langs het riviertj e 

de Santiago en het kanaal de Entrada. 

e eerstgenoemde maatschappij  was met haar  werk zoo 

spoedig gereed, dat zy, voordat het dok van de provincie 

geopend was, reeds schepen voor  hare muren zag gemeerd. 

e provincie heeft zich dan ook veel schade berokkend 

door den verkoop van gronden, welke zoo uitstekend ge-

legen zyn voor  den handel, en nu aan haar  concurrenten 

diensten bewyzen. 

Eene, beschrijving te geven van den bouw van boven-

genoemde muren is het doel van dit opstel. 

e muren van het dok der  provincie werden in den 

droge gemaakt; tydens den bonw kwam een gedeelte der 

verkochte gronden in dezen fundeeringput en dus kon de 

voor de maatschappij te bouwen muur eveneens in den 

droge gemaakt worden. 

e te verwerken grond is zand, zanderige klei, blauwe 

klei en een zanderige mergel, die van afwisselende vastheid 

is, dikwy'l s zoo hard als steen. e bovenlaag van deze 

mergelsoort (tosca genaamd) is veelal groen gekleurd; 

daaronder  bevindt zich de gry'ze, welke een uitstekenden 

bouwgrond oplevert. 

e mergellaag werd eerst met excavators en bagger-

machines opgeruimd, doch later  heeft men van dynamiet 

gebruik gemaakt en ten slotte weder de versterkte bagger-

machine in toepassing gebracht. 

n flg. 1 vindt men het dwarsprofiel van den laatstgenoem-

den muur. j  is gebouwd van breuksteen van de Banda 

Oriental , eene gry'ze granietsoort van homogene structuur . 

Fig. 1. 
Schaal 1 : 200. 

Om metselwerk te spa-

ren werd het grondvlak van 

den mnnr 1,40 . hooger 

gelegd dan de bodem van 

het kanaal. Om het gedeelte 

beneden het grondvlak te-

gen uitspoeling te bevei-

ligen, was eene bekleeding 

van' -4- 0,70 . dikte aan 

de voorzijde aangebracht 

terwyl eene ingraving, ge-

deeltelik niet metselwerk 

en beton gevuld, aan den 

voet van den mnnr  het on-

derwijnen, door  de schroef-

beweging van stoomsche-

pen, belette. 

e werklieden waren 

, waaronder  zich 

uitstekende arbeiders be-

vonden. r  dan één Ne-

derlandsche metselaar be-

proefde hieraan mede te 

Fig 2. 
Schaal

werken, doch er  behoort zooveel ge-

oefendheid toe om te metselen in 

breuksteen, dat zy spoedig inzagen 

niet te kunnen conenrreeren. 

e mortel, gebezigd by den bouw van 

deze muurwerken, bestond uit drie dee-

len scherp rivierzand en één deel port-

land-cement. 

e wyze van inmetselen van den 

meerbolder was zeer  omslachtig, de 

bolder met verankering flg. 2 moest 

eerst in zyn geheel gesteld en daarna 
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aangemetseld worden. Velen met my zullen een paal met 

gording vóór den muur  met verankering daarachter  (zie de 

e te Amsterdam) beter  en sterker  vinden. 

t aansluitend gedeelte mnur  van de maatschappij

& Depositos werd in den natte gebouwd (fig. 3 en 4.) 

Fig. 3. 
Schnal 1 : 200. 

Fig. 4. 
Schaal 1 : 200. 

umi w 

! 

mm 

e waterstand aan den mond van de Plata-rivier  beweegt 

zich gewoonlijk tusschen 1.75 . boveu en 0.70 . onder 

peil, hoewel hooge waterstanden van 3.60  boven en lage 

van 1.20 . onder  peil zyn voorgekomen. Volgens . 4 ziet 

men, dat de bovenkant van den damwand op 2.50 . -}- A.P. 

is gesteld. t is tijdens den bonw dan ook een paar  keeren 

voorgekomen dat het geheele werk onder  water  stond. Veel 

zorg was er  dan noodig om te voorkomen, dat de snelle 

eb de verschillende bouwmaterialen en werktuigen mede naar 

zee voerde. 

s twee rijen palen op afstand van 4.40 . en on-

derling op 5 . afstand waren gordingen aangebracht; langs 

deze gordingen werden de van messing en groef voorziene 

damplanken geheid. e heipalen moesten minstens 2 , de 

damplanken 1.75 . diep in de tosca geslagen worden. 

e gordingen en datupalen waren 30 by 30 . zwaar, 

terwyl de damwand 18 . dik was. A l het hout was 

Noord-Ainerikaansch pitchpine. 

All e palen en damplanken werden van gegoten y'zeren 

schoenen voorzien, waarin gesmede beugels bevestigd waren, 

welke beugels met spykers aan het hout waren verbonden. 

Op tweeërlei wyze werd de grond voor  den te maken 

muur verwijderd; in het gedeelte, waar  de grond zeer  hard 

was, werd deze vóór de beheiing weggebaggerd, terwyl 

in het gedeelte, waar  de bodem zachter  was, eerst werd 

geheid en daarna de grond met den z. g. Priestman (gry'p-

machine) werd opgeruimd. Voor  het laatste geval moest 

de betonkoffer  zeer  versterkt worden om den gronddruk te 

weerstaan. e voorafgaande opruiming was mijns inziens 

wel niet de goedkoopste methode, doch de doelmatigste. 

Nadat de betonkoffer  gereed was gekomen, werd de 

bodem van het zich daarin bevindende slijk ontdaan, zoodat 

het oppervlak van de tosca volkomen schoon werd. 

Eindelij k werd de betonkoffer  tot op het nulpunt met 

beton, bestaande nit: 1 deel portland-cement, 3 deelen zand 

van de Banda Oriental en 6 deelen steenslag gevuld. t 

Fig. 5. 

Schaal 1 : 200. 

steenslag bestond uit gry's graniet. e vulling geschiedde 

op de gewone wyze met betonkokers, en werd in drie lagen 

aangebracht. 

Tydens de betonnage werden gordingen en damwand 

onderling gekoppeld door  dwarsbalken, welke met een 

keep over  de gording waren aangebracht en door eene wig 

verder  werden opgesloten. Bjj  de nadering van den beton-

koker  werd deze dwarsbalk weggenomen en achter  den 

betonkoker  aangebracht. 

Na de versteening van het beton werd de koppeling 

boven de gordingen verwy'derd en vervangen door  koppel-

stangen boven de betonlaag. Aan de voorzy'de werd hier-

voor  een U-y'zer  aangebracht, terwyl aan de achterzijde 

een balk van 30 by 30 . bevestigd werd.  afzagen 

van den damwand en van de dampalen, benevens het op-

metselen van den muur  kon daarna plaats vinden. 

t heien van den damwand en van de dampalen geschiedde 

op eene slede, welke zich zelf over  het gereedzijnde werk 

k?n voortbewegen. Op deze 

slede was eene machine ge-

steld met een raamwerk aan 

de zijden, waarvan het heiblok 

tusschen geleidingen was op-

gehangen. 

Te Buenos-Ayres zag ik 

eene dergelyke heistelling in 

werking, welke links en rechts 

tegelijk kan heien. t groote 

voordeel van deze stellingen 

is, de onafhankelijkheid van 

golfslag of deining, terwyl het 

verstellen minder  tyd vordert. 

By den muur  in tig. 5 

werd byna op dezelfde wijze 

gewerkt als by' 3 en 4. Zoo-

^ als uit de teekening bly'kt , is 

| het reiniuingwerk meer  ge-

l i o jN^NN ^ compliceerd. e betonnage is 

_  l ' i ^ c ï S S q ' i hier  niet met den betonkoker, 

-^^$$3'1 a o c n £eheel met den kipbak 

En k g ^ s J S ^ J j  geschied. e resultaten hier-

' V * * v $ ^ S § i i l  v a n w a r e n minder  gunstig. 

^êÜË$$$$^ö! e grondwerkers en met-

selaars waren hoofdzakelijk 

, het sjouwersvolk by' de betonnage etc. Spanjaar-

den, terwyl de timmerlieden meest Oostenrijkers waren. Van 

de meeste s aldaar  heb ik geen gunstigen indruk 

medegenomen. 

. 

t hout behoeft, als geraasdoovend materiaal voor  be-

strating, stellig niet voor  asphalt onder  te doen. Toch werd 

het in d in korten tyd door  genoemde grondstof 

verdrongen. En dit hoofdzakelijk om de treurige ondervin-

ding, die de stad Berly'n ermede op deed. 

Slechts daar, waar  gedruisahwering gebiedend voorge-
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schreven was, (op kerkpleinen, enz.) en men bepaald geen 

asphalt kon gebruiken, wegens te groote helling der  straten 

— dit geldt ook voor  brug-opritten - bleef men het hout, 

zy het dan by' gebrek aan beter, nog toepassen.. 

n Frankrjj k en Engeland, met name Pary's en , 

scheen het, wel dat men met voorliefde juist het net der 

houtbestratingen bleef uitbreiden en van treurige ondervin-

ding hoorde men niet. 

Waaraan dit toe te schrijven was, leert het onderzoek 

van . , welks resultaat in eene door  hem geschreven 

brochure (f) vervat is. 

n No. 14 der  Deutsche Bauzeitung (1893) werd naar 

aanleiding dier  brochure eenvoudig over  de houtbestrating, 

als hebbende voor e steden geene verdere toekomst, 

het doodvonnis uitgesproken. 

u No. 72 van gemeld ty'dschrif t wy'dt de architect 

, aan de hand van nieuw verzamelde gegevens, 

nogmaals eene beschouwing aan het hout en voornamelijk 

aan de wyze, waarop het verwerkt werd. 

Bij  vergelijking van de Fransche en e manier 

van bestrating, bleek de laatste ver  achter  te staan. Zoo 

zorgvuldig en met. kennis van zaken men in Pary's han-

delde, zoo slordig en onoordeelkundig deed men het in 

Berly'n. e schryver  schroomt dan ook niet grootendeels 

daaraan 't mislukken in s hoofdstad toe te schrijven. 

Behalve eene andere wy'ze van bestrating, gebruikte men 

te Parij s ook eene andere houtsoort, dan het te Berly'n 

verwerkte beukenhout. 

n dit jaar  heeft men by wyze van proefneming op ver-

schillende punten van Berly'n, (voornamelijk bruggen met 

druk verkeer) de Fransche methode toegepast en de uit-

komsten zyn voor  den nationalen trots der s niet 

vleiend geweest. n plaats van beukenhout, werd als in 

Parys, naaldhout  grenenhout genomen, hoewel men 

meende dat 't klimaat te Berly'n dit hout van zelf uitsloot. e 

ondervinding leerde anders. By eene straat, die half met 

beuken, half met naaldhout was belegd, was na eenigen 

tyd duidelyk de overgang van houtsoort waar  te nemen, 

alleen reeds door  't verschillend aanzien van het bovenvlak. 

d toch 't naaldhout nog weinig geleden, 't beuken was 

reeds sterk versleten. t verkeer  in die straat was mid-

delmatig. Waar men verder  in Pary's uitsluitend blokken 

van 15 . hoogte gebruikte, werd de hoogte in Berlyn 

gewoonlijk 8 tot 10 , soms 13 . genomen. t zulk eene 

bestrating door  druk verkeer  van zware vrachtwagens spoedig 

stuk gereden was, behoeft geen betoog. 

t creosoot- of zinkchloride onder  hoogen druk inge-

geperst, werd te Berlyn het hout tegen bederf beschermd. 

Te Pary's alleen door  creosoteeren by' lagen druk . Tot be-

houd werd in Parys de bestrating zoo dikwyls mogelyk 

besproeid en met zeer  fij n kiezelgruis bestrooid, dat dooi-

de wieleu in 't oppervlak der  klossen werd gedrukt en 

zoo 't ry'vlak hielp versterken. 

j  dient opgemerkt te worden, dat te Pary's uitslui-

tend het kopshout der  klossen naar  boven werd gelegd. 

(f ) s r  in Paris"  van . FUEESE, Berli u 1891, 

S . 

Zoo kreeg men — ook door eene voorafgaande zorgvuldige 

sorteering — zooveel mogelyk hout van denzeltden weer-

stand in de bestrating. 

Te Berlyn lette men daar  niet op, doch plaatste de klos-

sen zonder  beginsel, kopshout, zoowel als langshout door 

elkaar  boven nemend. 

Thans nu men daar  als proef'  de Fransche methode zoo 

nauwkeurig mogelijk volgt, ziet men ook heel wat betere 

uitkomsten dan vroeger. 

Op nog eene zaak van gewicht dient hier  gewezen te 

worden. 

e Franschen leggen de blokken diagonaal, maar  zóó, 

dat uitzetting over  de breedte van den straat, bij 

zware belasting, is mogelyk gemaakt. e leggen zy aan 

de boorden (tegen de trottoirs ) eene vry' breede kleivoeg, dan 

eenige rijen klossen in de lengte-richting van de straat. 

Tegen die ry'en aan beginnen zij  diagonaal te straten. 

Aan het op die wy'ze mogelyk maken van zijdelings che 

uitwykin g is te Berlyn nooit gedacht. 

Ook in de gewone voegen was verschil. e e is 

maakten die liefst zoo gering mogelijk en gebruikten als 

vulmiddel eene bitumineuze stof. 

e Franschen houden eene breede voeg (-^  1 ) en 

vullen die met cementmortel (1 : 2) om meer  wryvin g 

te krygen, waardoor  't verwrikken der  klossen — de eerste 

aanleiding der  slytage  - zooveel mogelyk wordt tegenge-

gaan. r  het erop aankomt gelijkmatige afslijtin g 

van het geheele stuk te verkrygen, moet elk blok, dat by-

zondere slytage vertoont, door  een nieuw vervangen worden. 

Bij  het in acht nemen van al die genoemde voorwaarden, 

kan men dan van hout zelfs eene voordeelige stratiug heb-

ben, zooals de Pary'sche ingenieurs getuigen. 

e grootste vyand van de houtbestrating is indirect de tram. 

e oorzaak is deze. e putten, die paardenhoeven in het 

hout maken, worden door  de wielen van andere wagens 

ingereden, weer  vlak gemaakt, waarmee gepaard gaat eene 

samendrukking, dus versterking van 't bovenvlak. 

Alleen daar, waar  het trampaard loopt, komen zelden 

wielen. n rijden dikwyls de vrachtwagens met 1 

of 2 wielen in de rails, zoodat de paarden daarvan, de 

schade, die het trampaard aanricht, nog helpen vergrooten. 

'  worden door  het herhaaldelijk uitwijken , (nit de 

rail s gaan) by nadering van de tram, de zijkanten van de 

bestrating, die hooger  liggen dan de rails, erg benadeeld. 

Wie eenmaal slechts over  de brug van m naar 

Fy'enooïd ging, zal dit zelf wel opgemerkt hebben, als hy 

de oneindige rj j  sleeperswagens zag. 

Delft, 8 Oct. 1893. P. A. . 

T . 

Om op eenvoudige en niet kostbare wjjze in groote 

zalen een doelmacigen afvoer  van bedorven lucht te ver-

krijgen , wordt het volgende aangeraden. 

n de bovenste vensteropeningen plaatst men, in plaats van 

de gewone ruiten, twee glazen platen vóór elkaar  op een 

afstand van 1 . e binnenste plaat houdt men aan de 
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bovenzijde ongeveer 5 . korter  dan de opening hoog is. 

e buitenste daarentegen aan de onderzijde. 

n 't groot werd dit reeds in een der  kazernes te 

Parij s toegepast. 

j  werd opgemerkt, dat de luchtstroom tusschen de 

platen altij d naar  buiten was gericht. Zelfs bij  regen en 

storm was binnen geen tocht te bespeuren. 

Wat de uitvoering betreft, het maken van eene diepere 

sponning, het inzetten der  platen, geeft geene practische 

bezwaren, 't Eenige bezwaar  hierbij  is, het moeielijk schoon-

maken der  ruiten, als zich op de naar  elkaar  gekeerde 

zijden, stof of vuil heeft vastgezet. 

h hieraan ware te gemoet te komen, door b.v. 't 

binnenste deel zoo te maken, dat het naar  binnen kan 

draaien. e zaak wordt daar  evenwel eenigszins duurder  mee, 

wat men, met 't oog op 't nut ervan, er  wel voor  over 

mag hebben. 

 30 Nov. '93. P. A. S. 

E N . 

Volgens aanteekeningen van hel. octrooibureau van

S te Görlit z zijn er  in de Vereenigde Staten van Noord-

Ainerik a tegenwoordig niet minder dan 705272 . tele-

foonleidingen in gebruik, eene lengte, waarmede men 40 

meridianen der  aarde zou kunnen omspannen; het daartoe 

benoodigde draad vertegenwoordigt een gewicht van onge-

veer 8 millioen . ijzer. t aantal der  in de Ver. Staten 

in gebruik zijnde telefoonen bedraagt 552720 stuks. Voor 

de bediening vordert 9970 personen. 

N OP . 

n het laatst der  vorige maand had in de pakhuizen 

van de naamlooze vennootschap Blauwhoedenveen, aan de 

Wilhelminakade, de vijfd e van de zes bij  bestek bepaalde 

vuurproeven plaats van de brandvrij e bekleeding der  ijzeren 

binten en kolomvoeten door  cement-ijzer  (systeem ) 

Een gedeelte van het werk, en wel het oudste en meest 

versteende, werd gedurende 2 uren aan een fel houtvuur 

blootgesteld, dat op 0.80 . afstand daaronder  gestookt 

en voortdurend gijed onderhouden werd. 

Vele belangstellenden, waaronder de directeur  en adjunct-

directeur der  gemeentewerken, assuradeuren, kooplieden en 

anderen, woonden deze proefneming bij , die, toen men na 

verloop van 2 uren het aan het vuur  blootgestelde ge-

deelte snel met een waterstraal afkoelde, naar  wensch 

geslaagd bleek te zyn. 

e e cementsteenfabriek, firm a Van Waning 

& Co., vervaardigde in deze pakhuizen 4200 2 . vloerge-

welven tusschen ijzeren binten, waarover  waterdichte vloer-

en brandvrij e bekleeding van 645 , moerbinten 3220 

, kinderbinten en 126 kolomvoeten met cement-ijzer 

„systeem . n 10 weken werden deze werken 

gereed afgeleverd. 

Bij dit werk zijn volgens bestek vijftie n proeven genomen 

op het draagvermogen der  gewelven, bestaande in eene 

belasting van 5000 . per . gedurende 2 maal 24 

uur; en tot, beproeving der  waterdichtheid der  betonvloeren 

drie proeven, waartoe voor  iedere proef eene oppervlakte 

van + 20 2 . door  eene bemetseling afgezet en vervolgens 

acht etmalen ter  hoogte van 5 . gevuld gehouden werd 

met water. 

e belasting van 5000 . werd driemaal aangebracht 

in de met water  gevulde vakken van 20 2 . Al de geno-

men proeven hebben aan de eisehen van het bestek beantwoord. 

E . 

Stopverf of pakking uit menie en gekookte lijnoli e is 

zeer  bekend en zoo ook die uit loodwit of een mengsel van 

beide. r  bekend echter, zoo schrijf t . F E Y F A  iu de 

 zijn de eigenschappen en de beste toebereiding 

ervan. n vele fabrieken wordt zelfs de fout begaan, dat 

men drogende en niet drogende oliën voor de bereiding 

ervan bezigt en dikwijl s zag ik door  onwetende arbeiders 

de menie, en het loodwit met minerale olie aanmaken. e 

menie heeft de eigenschap van met gekookte lijnoli e ook 

in de koude langzamerhand in te drogen, doordien zij  het 

vermogen bezit om aan die olie een deel der  voor  het drogen 

daarvan benoodigde zuurstof af te geven, wat loodwit niet doet. 

t ongekookte lijnoli e wordt menie minder  spoedig hard 

dan met gekookte en niet drogende oliën moeten voor de 

bereiding van loodstopverf niet gebruikt worden. t 

droogt met gekookte of ook ongekookte lijnoli e ook snel, 

maar  alleen in de lucht; tusschen twee vlakken ingeklemd 

verhardt het eerst bij  stijgende hitte, maar  wordt toch niet 

zoo hard als menie. Stopverf uit menie alleen is niet plas-

tisch niet smijdig genoeg, kleeft op de oppervlakte van het 

metaal slecht en verdeelt zich by sterkeu druk niet regel-

matig tusschen de flensen. e nit loodwit alleen is kleveriger 

en vormbaarder. Om dus eene goede stopverf te bekomen 

menge men een deel menie en een deel loodwit dooreen 

make het mengsel met dik gekookte, kleverige lijnoli e aan 

(lynolie met 10"/ a menie gekookt) en hamere het terdege; 

daardoor  wordt de stopverf warm, zacht en neemt de telkens 

erby gevoegde menie en loodwit goed op. t kneden en 

hameren is bepaald noodig, maar men inoet vooral oppassen, 

dat er  geen vylsel, draaisel, of andere harde korrels tusschen 

geraken, wat in de werkplaatsen maar al te dikwijl s voor-

komt. Zulke stopverf houdt zich in de warmte zeer  goed 

en is na verloop van tyd nauwelijks met een hamer los te 

slaan. 

Eeue goedkoope en zeer  plastische stopverf verkrijg t men 

volgens de  und  uit 1 deel 

menie, 1 deel loodwit en 1 deel of nog meer  geslibd kryt . 

e stopverf wordt by gewone temperatuur  in eenige maan-

den steenhard en is aan te bevelen voor het inzetten van 

glasruiten in ijzeren ramen. Eene goede stopverf in de 

warmte verkrygt men ook uit 1 deel menie, 1 deel loodwit 

en 1 deel graphiet, waarby echter te bemerken valt, dat 

deze stopverf minder  snel droogt, daar  graphiet het drogen 

der  lynolie op zich zelf tegenhoudt. 

Wi l men al de opgegeven mengsels sneller  laten drogen, 

dan kan men er  wat fijn  poeder vau bruinsteen doorheen 

doen; doch ook zonder dat geven zij  alle reden tot tevre-

denheid en zyn ook algemeen verspreid. 

Omtrent het gebruik der  bedoelde stopsels valt op te 

merken, dat de oppervlakken van het metaal, waarby zy 

toegepast worden, meest ijzer, droog, zoo vlak mogelyk, 

maar liefst eenigszins ruw moeten zyn, zoodat de streken 

van den schaaf- of draaibeitel erop te voelen zyn. Tusschen 

zeer  vlakke oppervlakken kan men eenigszins weekere stop-

verf aanwenden en dit geeft de zekerste en beste dichting; 

tusschen minder  vlakke oppervlakken zorge men de eene of 

andere vezelstof, gewoonlijk papier of bordpapier, aan te 

brengen aan beide zijden met stopverf bestreken, opdat dooi-

den druk van den stoom of het water de eenigszins dikke 

laag stopverf niet worde weggedrukt. r  waar  flenzen 

aan eene nog grootere hitte zyn blootgesteld, b. v. waar 

af blaaspijpen in een schoorsteen uitmonden, mag geen papier 

of bordpapier  worden tusschengelegd, maar een stuk draad-

gaas, aan beide kanten met de stopverf ingesmeerd. s 

wordt voor het dichten van onafgedraaide flenzen enkel 

stopverf aangewend, waar vezels van hennip of vlas doorheen 

gekneed zyn, maar  vooral niet te veel daarvan. 

e loodstopverven beware men onder  water en make er 

nooit veel tegelyk van aan. Zyn zy eenigszins hard ge-

worden, dan slaat men ze met een hamer zoolang tot zij 

warm en weder  zacht worden. 

Nog zy vermeld, dat bij  stoomcylinders, waarvan de deksels, 

dikwyl s moeten afgenomen worden, carton of ook enkel 

goed suikerzakkenpapier, met dik gekookte lynolie gedrenkt, 

goede diensten bewijzen ; beter is het echter, als men gewoon 

goed carton of dik papier aan geheele vellen met gekookte 

lynolie doortrekt en laat drogen; als het carton dik moet 

zyn, herhaalt men dat nog eens; vervolgens sny'dt men er 

dan de noodige schyven uit en bestrykt ze voor het gebruik 

nog even met gekookte lynolie zonder  meer. Bij  locomobielen 

dicht inen de mangaten enz. van den ketel vooral buiten, 

met het oog op het veelvuldig openmaken, gaarne met 

hennip, die met rundertalk is doortrokken, daar  loodstopverf 

inoeielyk los te slaan eu dit eenvoudige middel volkomen 

toereikend is. 

P YA . 
Amsterdam. t gemeentebestuur: het leveren en legg?o van 

een buisleidiug van gegoten ijzeren socketbuizen eu liet opnemen 

van de bestaande buisleiding ten dienste van de pneumatische 
rioleering. e George Wilson te 's-Gravenhage voor '  7594. 

Aarlauderveeu. t bestrateu van het paardeuspoor ter  lengte 
van 1500 . eu ter  breedte van 05 . met harde smalle rijn -
klinkers . e B. vau Wingerden aldaar  voor  f 1272. 

Amsterdam, l iet wijzigen eu makeu van aardewerken voor het 
for t bij . e G . B. Oosterhout te t 
voor  f 19,225. 

Amerougeu. t bouweu van een woonhuis met rijtuigbergplaat s 
met leverantie van alle materialen, voor  rekening van . Giitai j 
aldaar. e 11. van Westrhe-nen aldaar  voor f 5498, gegund. 

l i e e t s l e r z n u u g. t bouweu van eeu boerenplaats te VVoinmels. 
e . de r te Beetsterzwaag voor f 13,727. 

's-Gravenhage. t bouweu van 7 woonhuizen aan de n 
Emmakade, e F. W . (leurden te Apeldooru voor f 49.490. 

. t onderhoud van het l n N . : 
bestek no. , dienst 1894 — 1890. e Ph. c te t 
voor f 19,580. 

. t onderhoud der e nwerken te , 
bestek no. 17, dienst 1894—1896. e r te -
bli k voor f 1073. 

. t uitvoeren vaa eenige werken aau het s krank -
zinnigengesticht te . e . de Boer te k 
voor f 12,590. 

. t verbouwen der  sociteit de Vereemj ing aldaar. 
e J . J . van Scbijndel aldaar  voor f 55000. 

. t verbeteren v»n de Jacobskazerne en het 
voormalig Groot Tuighui s te , onder  beheer der 
genie aldaar. e C. v. d. l te Vught voor f U 0 5. 

lluuiiiielo . t bouwen van eeue onderwijzerswoniug nabij  de 
school te . e . . Baank te l voor 
f 4108, gegund 

. t driejari g onderhoud van de , op het 
kanaal van n uaar . e C. Boolsmu te 
te Franeker  voor f 505 per  jaar . 

. , leggen van nieuwe bestratingen met het op-
nemen hel leggen eu het onderhoud vau de kei-en klinkerbestralingen 
iu die gemeenten, ged. de jaren 1894, 1895, 1890, 1897 eu 1898. 

e 1'. A. Bottenga te n voor f 0.13 per  centiare. 
. t heistellen van den gevel van de Sociteit „ S t . 

Joris" . e . . Jeras en Zn . aldaar  voor f 3045. 

. t verhoogen van kaden en wegen langs het T ien-
hoveusch kanaal (verbetering van inuudatiemidJelen iu de N . . 
Waterlinie) . e E . Saltsherr te Ainster lam voor f 23,975. 

Utrecht. 1. t onderhoud van hel l van de 
grens der  prov. Noordholland en Ut iccht tot 20 . ten noorden 
van het noordelij k front van de schutsluis bewesten Utrecht, ged. 
1894. e F . E . Terwind t te Pacuerdei voor f 20,148, 2. 
het ouderhoud van het l vau eu mot de schutsluis 
bewesten Uticcht tot de rivie r de k te Vreeswijk, ged. 1894. 

e 11. Barneveld te Vreeswijk voor f 12,770. 

Utrecht. t inrichten tot bestelgoederenloods met bijbehoorende 
werken vau de voormalige goederenloods op het station Utrecht . 

e . Vermeer te Utrecht voor f 3708. 

Utrecht. t waken van een overdekte voerbrug eu hel. verrich -
te n van bijk . werk op het  station Zeist— . e . 
J . Bokslag te Zwolle voor  f7144. 

Zwolle. t onderhoud van di rijks-havenwerken te Blokzi j l , 
prov. Overijssel, in de jaren 1894, 1S95 en 1890. e Gebrs. 
Aberson te Steenwijk voor  f 2440 per  jaar . 

«*TZi e de Aanbestedingen i n het . 

. 

systee m MONIER. 
Voorraad of spoedige vervaardiging 

van alle daarin voorkomende werken 

'Prijzen op aanvrage. (68) 

A .  t Z O O N, 
 a\d

a. Te  te : 

met , in de Oude Stad; 

b.
een perceel , 
groot ongeveer 600 2 . , met 18 l . front-

breedte. Beiden op eersten stand. 
Te bevragen bij  den Architect E. F. 

, P i e t e r - B o t h s t r a at 23, 
'srQravenhage. 

E - eu 
. 

k van g tegen . 
 in 

'71 
GOBN. S C0BN.ZN., 
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~  -~ middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwamvomiiiig enz. 

Engelsche en Belgische A A E . 

en

V A N 

: t Bevan &  Sturge. 

: f &  Siihne. 

, - EN -
STEENEN. 

 i \

i n v e r s c h i l l e n de dess ins 

, T 
E N E 

. 

Chemisc h bereid e 

. 
e F is geheel gereed 

voor het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zy is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne 
verkrijgbaar . 

G . 
(70) k . 

S T O O M C L A S S LIJ P E R U 
en  voor  het oriinnienteereii van 

^<f&~&j2^  N A A

% - en 

SPIEGELGLAS. 
(61) in wit en zwart . 

. Billijks t adres. 

Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt. 

e Portland-Cement-Fabriek 
VAN | 

Gouden 

E 

u 1869, 

Arnhem 1879. 
(32) 

te Amönebnrg hij  ad llijn . 

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 

voor  de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productievermogen der  Fabriek-. 4100.000 vaten per jaar. 

s in de vooriniuiuste steden. 

. 

E 
van 

Weenen 1873 

N 
tl » l> 111,1.

Offenbach 

A A. 
Eerste prijs 
voor  uitmun-

tend 
fabrikaat 

J. . 
J 

T E 

, 
is er  geheel op ingericht om 

alle soorten van -

N met den mee sten 

spoed tot  zeer billijke prij-

zen te leveren. 

d aanbevolen 

voor het drukken van 

met daarbij  beboorende 

. 

All e soorten van 

ZAGEN 
WERKTUIG EU 
vervaardigt als 

Special i te it 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

ie n ) 
Gevestigd in 18*22. (55) 

Wf>W Vraagde geïllustreerde Prijscourant 
welke wij  U gratis en franco toezenden 

Zwaar, Prima kwaliteit , zeer  gevoelig, 

rol 1 X 'O r . . f 
, 0.75 X 10 r . .

 J.
Schrijf - en Teekenbehoeften, (56) 

VOO

E . (73) 

S. , 
A  H

 t
Fabrikanten van (43) 

V A N 

in allo courante profiel 

op lengten van S tot 

, opkli i 

mende met 

Wegens 

het grootere 

raagvermogen 

''kunnen lichtere pro-

'fielen in maal gebezigd 

'worden, waardoor  sta len 

mlkei i voordeeliger in hetge-

urui k zijn dan i jzeren ba lken. 

H. E. OVINC Jr. , 
74 , . 

, . 

T 
„J0SS01X Co." 

voor  Nederland en n 

A . E . B R A A T , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: ,  No. 118. 
,1 , A. E. , Fokke-

Simomstraat 74. (66) 

'beter  tegen de b u i t e n l u c h t bestand 

Al s vernis of olieverven. 

 Co., 
(57) . F t o t t e r d u . n i . 

DE LINT & , ROTTERDAM 
 39

n van - en S 
(59) Vraag dessins ens. 

uitmuntend fabrikaat en billijk e . (29) 

Y 
Spiege l- en , 

Cathedraal-, , Geribd-, 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

W , 

, , B B O E  en -

G  AS. 

Geslepen en andere N en 

. 

GEBOGEN S en . 

- en Pairijspoortglazen, 

(67) . 

, . 

 GROFSMEDERIJ , 
 E > E . 

8 C  E P 8 BOUW W F 
met G lang 50 . 

Stoombooten-, Bagger- en 
Spoorwegmateriaal. 

A V  E . S, 

N EN STALEN , 
met certificaat van s 

en Bureau Veritas. 

http://voorran.fl
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V E R F W A R E N , 

„  m<: WATliJi

voor - cn , 

S  L  V, A A T , V A , 

en iill e aanverwante artikelen. 

 Co., 
T 132, (5) 

A >  S  E T i l > A . 

Vuurvaste Steen-
F A B R I E K , 

 S. A. &Co,, 
 K M

Nederlandsche Verzinkfabriek , 
VA  \ &  Co. -

N 

Fabriceereu Vuurvaste Steen cn. 
Platen, Blokken, S c l i i ^ r n . Trot -
toirtegcl* . Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogelijken tyd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (72) 

W. J. , 
Nieuwendijk  te , 

fabriceert gepte , twee 
en vij f , Stalen -

, , , 
koperen en stalen , -

, , -
, enz. (65) 

Teekenbehoefteiic n Optische lust rument cn 
EQUERRES, PRISMA'S, ENZ. 

E 

Houten of IJzeren RAAMWERK , 

, , , , -
N voor  tropische producten, E N voor Steenovens 

en , E N speciaal ter  vervanging van riet-
matten voor steenovens, enz. in alle afmetingen en voor  alle doeleinden, opgesteld 
in  of ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enkele dagen. , ook gegolfde N 

- N en N worden opgemaakt voor  elk gevraagd 
doel. E S ter  bezichtiging. 

 op aanvraag franco en gratis. (5g 
V . 

B n P. F te Groningen is 
verschenen: 

Verzameling van e Ontwerpen 
voor  Architecten, Timmerlieden, Aanne-
mers, Opzichters, aankomende Bouw-
kundigen enz. 

, 

. . V A N . 
t 5  platen. w "  13.75. 

Ook verkrijgbaar in 11 maundelijksche 
afleveringen a f 1.25. 

E , 

. E . C. , 
 Leeraar aan de H. B. S. 

te
t 50 platen. P r i j s f 17.50. 

Ook verkrijgbaar in 10 maandelijksche 
afleveringen a  1.25. 

Gunstige beoordeelingen verschenen o.a. 
in De Gids, De Opmerker, Spectator e.a. 

F. &  A. VA >E . -

f 1.75 per geheel gereed afgeleverd f2.10 per a. 

Ö E N ^ E 

Caoutchouc en Guta Percha Fabriek 

"  &  ZOON, - , 
v e r v a a r d i g t a l l e s o o r t en , N en N 
voor  Stoom-, Water- en andere , , - en , 

, , - en , , 
S en , N (in verschillende soorten) 

met naam en op maat, , om kinder- en ziekbedden rein te 
houden,  voor  deuren en ramen. 

t en f a b r i c e e r t , enz. enz. d 
m et Z i l v o i - , te Amsterdam 1883, en door de  ter bevor-
dering van  1885. (38) 

Qualiteit co prijzen ten volle wmmA tegen l i d Buïtealand. 
JA N HAMER & Co,, 

t 583 bn' de Otrechtsche straat, 

. 

en
s P a t e n t , 

voor  het verwijderen van warme of slechte 

lucht, stof, stoom, gassen enz. (63) 
Voor d r o g i n g en a fkoe l ing la-

fabrieken van verschillenden aard. 
n tal vnn fabrlekeu en voor verschil* 

lende doeleinden hier  le lande in irebrnik. . 

' g tegen bederf 

.  E  S , 
, 

levert pasklaar  gekyaniseerd 
(rot - en zwam vrij ) (13) 

Battterwerken, schuttingen. 

, , 
\  :i< it min : v ent. c m. 

e prijsopgaaf, zonder  verbinding van eenige N enz. (Volgens de prijscourant van J .  &  Co., 

s en Exporteurs van n te n en , r  1893.) g franco aan boord l of n 

 per  1000 . 

Plaatijzer  roor icheepi- en brug-
genbouw 

id . voor  matten, euz. „ l i c s t "  . 
n „ B e e t "  . 

id . „ B e l t beat"  . 
id . „ B o s t best beet"  . 
id . „ E x t r a tripl e beat 

voor  zeer  moeielyk flenawerk 
Geribde vloerplaten. 
Yorkehir e ketelplaten -

moor) van af 
id . i d . (Andere merken) 

- en kraalijzer  voor  scheept-
en bruggenbouw . . 

„ B e s t "  hoekgzer 
„ B e si beat"  id . 
1' ijzer

l T ijzer  . . van af 
id . tot k n i e ën en apanten ge-

bogen meer: >
, gewoon . 

id . „bea t "  . . 
id . „beat beat"  voor  ketelw. 

Staafijzer, Welsh . 
id . Scholecu f. a. b. Glasgow 
,4. Gewoon Nort h Staffordshire 
id . Best id . . 
id . Superieur id . 
id . South Staffordthire . d 

bars. t brands . 
id . ' 
id . Yorkshire , andere morken 
Spijkerstaven . . .
Zweedsch staatijzer, gewalst . 

id . id . gehamerd. 
Belg. id . No.  f. a. b. Antwerpen 

„  Spijkerstaven id. id. 
„  Gootijzer  id . id. 
„  u'zer, van af. 
,, s No. 5—7 

(per 100 ) . 
Bandijzer , gewoon . 

„  euperieur 
Baaiband N 20, breed 22.2 . 

t bli k . 
Bli k „ W o r k i n g up"  kwalitei t . 
Gegalvan. gegolfd b l ikNo.24BG 

id . id . id . No. 26 id. 
id . plat id . No. 20 id . 
U . id . „beat beat", koud ge-
walst e n u i t g e g l o e i d N o . » 4 BG 

Gehamerde staven . 
, ruw besmeed 

Stevon id . id . id . vanaf 
, afgewerkt 

Seheepssehroefassen.ruw afgedr. 
tietrokke n ijzeren stoompijpen. 

n daarvoor . 
Getrokken ijzeren gaspijpen . 

n daarvoor 
Gegalvaniseerde gaspijpen 

„  hulpstukken . 
n ketelpijpen (lapwelded). 

t pijpen 
Gegoten ijzeren tokken uitge-

boord en afgedraaid . 
. id . bestreken met . Angna 
Smitha oploaaing, moer: 

Gesmeed rootterijze i 

* of

per 1000 . 

dchotech O. . B . N o. 1 
'jartaherri e No. 1 

id . No. 3 . . 
Cleveland No. 3, voor 

gietwerk. . 
id . No. 4, voor 

smeod'dzer-beroiding . 
Oumberl . hematiet No 1 

id . id. No 3 
e lucht-houlskool 

No. 1 voor  gietwerk. 
o lacht-houtskool 

No. 5 voor  smeedijzer-
bereiding 

Pu n en blokken 
. urr o mangaan 80 pCt . 

Gulden. 

59,77 
65,60 
71,44 
87.47 
99.13 

116,63 
69,98 

209,93 
198,28—233,16 

58,31 
64.14 
75,81 
62,68 

4 

29,16 
64.14 
69,98 
81,64 
59,77 
58,31 
68,51 
74,35 
86,01 

96,22 
215,76 
204,09 
69,98 
96 22 

102,05 
52.48 
55,40 
55,40 
52,48 

1,45 
59,77 

24,65 
28,61 
26,83 

20,99 

20,41 
26,69 
26,10 

99,13 

93.30 
58.31 

145,78 

 en 
S T A A  per  1000 . 

Seheeps- en brngplaten . 
n . . .

id . vuurkast kwalitei t
Staafttaal . 
Baaiband 
S laai bli k 
Zacht i d . om op te werken 

- en kraalijzer . 
l T ijzer 

 ijzer 
Spoorataven, zware i i . d. naas-

id . middelsoort j  te haven 
id . l icht » ( b. d. fabr . 

Tramrail a . . . . 
Gereedschapstaai, gewoon 

id . speciaal 
Veerenslaal van af . 
Gietwerk in staal, speciaal id . 

O per  1000 . 
Gewalst ijzerdraad v. omheining, 

uitgegloeid en geolied Nrs. 0-5 
ld . gegalvaniseerd id. . 
Gewalst staaldraad v.omheining, 

uitgegloeid en geolied Nrs.0-6 
l d . gegalvaniseerd id . 
Getrokken ijzerdraad voor om-

heining, geolied Nos. 0—8 
ld . gegalvaniseerd id . 
Getrokken staaldraad voor  omhei-

ning, uitgegl. en geol.Nos. 0 8 
l d . uitgegloeid en gegalvanis. 
Prikke l heiningdraad 2 draads. 

. id . 4 draads. 

. thickset  ,, 

. id . 4 „ 
Telegraafdraad Nos. 0—8 

. 
Chil i staven per  1000 . . 
Gietelingen B . S. id . 

id . taai (Toughcake) id . 
Staven, platen en dubbeling id . 
Bodems id .

d per . 
Gesoldeerde pijpen id . 
Pijpen zonder  naad id . . 
G E E  per . 

Staven
g . . . . 

Soldeerwerk . . . . 

G per . 
Gewalst messing 
Blailinessing . . . . 
Bodems 
Gesoldeerde gaspijpen 
Getrokken ketelpijpen 

iil . condensorpijpen 
d . . . . . 

N per  . t . 
Engelsch in ataven (in kiaten 

van 208,21 ) . 
id . id . best gezuiverd, 
id . gietelingen . 

; Straits ti n Cpakhuis ) 

 p. 1000 . 

Golden. 

64,14 
69,98 
75,81 
69,98 
80,18 
87,47 
99,13 
5 ,77 
71,44 
75,81 
43.74 
49,50 
55,40 

87,47—104,97 
209,93 — 326,59 

583,14 
116,63 
303,28 

78,73 
104,97 

81,64 
104,97 

87,47 
113,72 

87,47 
113,72 

134,12 

151,62 

139.95 

501,50 
548,15 
559,81 
623.96 
658,95 

0,68 
0,76 
0,79 

0,51 
0,51 
0,51 

0,57 
0,62 
0,65 
0,73 
0,57 
0,68 
0,57 

944,69 
956,34 
933,02 
880,54 

501,50 

 per  1000 . 
Zuiver  buitenlandsch 

d 
BUdzink No. 8 en daarboven 

O per  1000 . 
Engelsch pig . 
Spaansch id . . . . . 
Bladen en staven 
Waterpijpe n . 
G a s p i j p e n . . . . . 

N p. 1000 . 
South Wales stooinkolen le kw. 

. id . 2 c 
e id . l e 

. id . 2e 
Newcastle id . le 

. id . 2e 
l ge/.ift meer: . 

. 

Portland . . . . . 
h . 

Vulcaan- of voegcemcnt. 

E STEEN per 
1 0 00 s tuks. 

Sehotsche . . 
South Wales . 

l . . . . 
N p. 100 G 

t gemalen . . 

ld . aan stukken 
e zuiver . 

Oranj e menie . 
t . . . . 

Zuiver  zinkwi t 
s scheepscompo.itie 

Sims' i d . 
N per  l i ter . 

Ongekookte lynoli e 
Gekookte id . 
Terpentij n 

e . . . . 
Colza . . . . 

e 
i „ 

Olij f „  . . 
Ossenpoot „ 
Spermacoti „  No. 1 

Palmolie per  100 . . 

T E E  en . 
r  teer  per  val 

Archangel „  „ 
l teer  „ 

Pek, Zweedsche per  100 G 
„  ^ a s „  „  „ 
„  Engelache „  „  „ 

, zwarte „  „  „ 
„  amber „  „  „ 
„ E E  » ii „ 

E G . 
Pakking niet elastiek hart . 
Tuck' s pakkin g . 

ld . genuine 
. tripl e . . . . 
. metallieke . . . 

Asbest pakkin g (best) . . 
Beldam's pakkin g . 
Asbest millboar d per  100 . 

Go) . 

101,19 
151,54 
230,31 

116 61 
113,72 
230,34 
137,04 
131,-21 

 O „ 

3,56 
5,04 
9,48 

2,,89 
3-2,59 
«7 ,40 

20,99 
16,91 
28,00 
19,83 
28,00 
69,98 
28,00 

0,23 
0,25 
0,26 
0,28 
0.30 
0,24 
0,55 
0,43 
0,39 
0,58 

29,65 

13,04 
8,89 
5,98 
7,58 

14,— 
6,12 
5,83 
6,41 
8,16 

1,63 
1,53 
'2,93 
5,87 
3,27 
4,57 
5,22 

65.3-2 

N eu N per  100 . 

Bouten met vierkanten kop en moer, diam. j 

lang beneden 60.8 m  f 
„  50.8 tot 76.2 „ 
„  76.2 „  114.3 „ 
„  114.3 „  1S2.4 „ 
„  152.4 . en daarboven . . . . 
t zeskanten kop / 1.17 per  100 . meer. 

Vierkant e moeren, getapt . . . . 
Zeakante id . id , . . . . 
Gegalvaniaeerde dekbonten 

S per 

V. 
12.7 
18.95 
17.49 
16,03 
15.16 
14.00 

"/. Ve 7, 1 «Vt 
15.88 19 22.2 25.4 28.6 31.75 
15.74 11.00 14 00 14.01) 14.00 14.00 
15.16 13.41 13.41 13.41 13.41 13.41 
14.29 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 
13.711 18,24 12 -24 12.24 12.24 12.24 
1-2.S3 11.95 1 1.95 11.95 11.95 1 1.95 

per 100 . meer. 
14.29 14.29 14 29 

17.20 17.20 17.20 17.10 

t zeskante moer / 1.75 
16.77 14.87 14.29 14.29 
21.«6 18.36 17.20 
-20.99 19.24 

100 . 
Gewone brng- of scheepakwaliteit 
„ B e a t " 
„ B e a t beat"  . . . . 
„ B e a t beat'  ketelklinkbouten. 

13.41 11.53 11.95 11.95 11.95 
13.70 12.83 12.24 12.24 12.24 
14.87 14.00 13.41 13.41 13.41 

4 14.56 14.00 14.00 14.00 
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lanbededingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

G 11 . 

Amersfoort . 11 ure. ü et gemeentebest.: hel onderhoudswerk 

van de openbare bestratingen in de gemeente Amersfoort gedu-

rende de jaren 1894 eu 1895. 

Amsterdam, 12 uur . t gemeentebest.: 1. het leveren vau 

straatklinkers , geschikt voor  voetwegeu; 2. het leveren vau YVaal-

gtraalkliukers , geschikt voor  rijwegen. 

s'-Gruv enkage. 11-30 uur . t ministeri e van waterstaat, handel 

en nijverheid , aan bet gebouw vau het prov. bestuur: het driejari g 

onderhoud vau de groote eu andere rijkswegen iu de prov. Zuid -

l lol laud , iu 9 perc. dienst 1894—1896. . per  jaar : pero. 1. 

f Ü 0 7 0, perc. 2 f 15.9,0, perc. 3 f l O . ó ó U, perc. 4 f 7140, perc. 

5 f 19.140, perc. 6 f 38oO, perc. 7 f 12.170, perc. 8 f 14.830, 

perc. 9 f 2000. 

G 12 . 

Alkmaar . 2 uur . e heeren Opzomer eu Smit: het doen vau 

l ooi eu zinkwerk beueveus gas- en waterleiding van zeven woon-

huizen aan deu r  Straatweg aldaar. 

n (Geld.) 1 uu i . e architect G . le e Wz. te -

ter , namens bet l i . . parochiaal kerkbestuur  van deu . Plecbelmus, 

in het koff iehui » van A . Vos: het afbreken der  bestaande en hel 

bouwen eeuer  nieuwe sacristie eu pastorie bij  de kerk aldaar. 

G 13 . 
's-Gravenhage. 11 uur . t ministeri e vau waterstaai, iiaude' 

en nijverheid : het ouderhoudeu vau eu het uitvoereu van herstel-

n eu vernieuwingen aan de schutsluis te aiut Audiies roet daar 

toe beboorende werken, vaa 1 Jan. 1894 tot en met 31 . 1896, 

behooreude tot de werkeu van de rivie r  de Waa l; begr. f 3025 

per  jaar . 

Spijkerboor  ( N . 11.) 12 uur . f en heemraden vau het 

waterschap de Ötarnmeer eu , in het : het 

vernieuwen, herstellen eu onderhouden van 3 watermolens, beueveus 

het verrichten vau alle buiten- en biuneuwerken van genoemd wa-

terschap, ged. een tijdva k van 1 jaar . 

Zweeloo ) 1 uur . t gemeentebestuur: perc. 1. het bouwen 

vau eeue nieuwe school te , gem. Zweeloo; perc. 2. het 

n van eeue nieuwe onderwijzerswoning aldaar; perc. 3. liet 

afbreken vau de beslaande eu het bouweu van eeue nieuwe school 

le Zweeloo; perc. 4. de levering van schoolineubelen te n ; 

perc. 5. de levering van sclioolmeubeleu aldaar; op perc. 4 en 5 

kan ook ia massa worden ingeschreven. 

G 14 . 

Beotsterzwaag (Fr. ) 10 uur . t gemeentebestuur  van Op-

sterland: hel verrichten van onderhoud aan gemeentewerken, 

gedurende hel ja»r  1894, bestaande in timmer - eu verfwerk . 

. 10 uur . e genie, ten hare bureele : 

hel makeu eu wijzigen van aardwerkeu voor  het for t bij  Velzeu. 

Begr. f 35.000. 

. 11 uur . l ministeri e vau wateistaat, handel en 

nijverheid , aan het gebouw vau het prov. bestuur: het driejari g 

onderhoud der  baven eu havenwerken op het eiland Tersclielliug, 

prov . Noorduollaud. Begr. 7990 per  jaar . 

. 11 uur . t ministeri e van binnenlandsche /.akeu, 

aau bel gebouw vau bet prov. bestuur: het onderhouden van- en 

het doeu van herstellingen eo vernieuwingen aau de gebouwen 

der e burgerschool te Alkmaar , gedurende 1894 eu 

1895. Begr. f 1840. 

G 15 . 

Groningen. 12 uur . t ministeri e vau waterstaat, handel en 

nijverheid , aan hel gebouw van het prov. bestuur: het driejari g 

onderhoud vau de rijk s groote wegcu eu vau de verspreide 

rijksbrugge n in de prov. Groningen, iu 3 peic. of iu massa. 

Begr. perc 1, ! 4595; perc. 2, f 5362; perc. 3, 18027 eu massa 

f 17,984. 

Groningen. 12 uur . t ininsterie van waterstaat, handel en 

nijverheid , aan het lokaal vau het prov. bestuur: het driejari g 

onderhoud van de , staande aan de Binnen-Aa bij 

N ieuw. iscüaus i, in de prov. Groningen. Begr. f 690 per  jaar . 

Groningen. 12 uur . t ministeri e vau binnenlandsche zaken, 

aan het gebouw van het prov. bestuur: het onderhouden van- en 

het doen vau vernieuwingen eu herstellingen aan de -

school voor  onderwijzers aldaar, gedurende 1894 eu 1895. Begr. 

f 1200. 

Groningen. 12 uur . t ministeri e van biuucnlaudscbe zaken 

aau het geoouw van het prov. bestuur: het ouderhoudeu vau- eu 

doen vau herstellingen en vernieuwingen aan het » Arcliicfge -

boaw aldaar, gedureudo v 04 eu 1895. l i i g r . f 714. 

G r o n i n g e n. !2 uur . t ministeri e vau binnenlandsche zaken, 

aan het gebouw vau het prov. bestuur: het ouderhoudeu van- eu 

het doeu vaa eeuige vernieuwingen en herstellingen uan de ge-

bouwen der  rijk s unnersiteit te Groningen, gedurende het jaar 

1894. Begr. f 11,800. 

. 10.30 uur . t ministeri e van binnenlandsche 

zaken, aau het gebouw vau het prov. bestuur: het onderhouden 

van- en het doen vuu eenige vernieuwingen en herstelliugeu aan 

de gebouwen der  rijks-hoogere burgerschool, gedurende de jaren 

1894 en 1895. Begr. f 1507. 

' 8 -Uer togeubosch. 10.30 uur . t ministeri e van binnenlandsche 

zakcu, aan bet gebouw vau het prov. bestuur: het onderhouden 

vau- en het doen van herstellingen en vernieuwingen aau het 

rijks-arcliiefgebouw , gedurende de jaren 189 V eu 1895. Begr.  1910. 

. 10.30 uur . t ministeri e van binnenlandsche 

zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur: het onderhouden 

van- en het doen vau eenige vernieuwingen en herstellingen 

aan de gebouwen der  rijks-hoogere burgerscholen te d 

gedurende de jaren 1894 en 1895. Begr. i ' l i u l ) . 

. 10.30 uur . t ministeri e van biunenlandscho 

zaken, aan het gebouw vau het prov. bestuur: het onderhouden 

van- en het doen van herstellingen en vernieuwingen aan hst 

geboirw der  rijks-hoogere burgerschool te Bergen op Zoom, gedu-

rende de jareu 1894 en 1895. Begr. f 1460. 

. 12 uur . t ministeri e van waterstaat, handel en 

nijverheid , aau het gebouw van het prov. bestuur: het é é u j a r ig 

onderhoud van de , behooreude tot de zeewerkeu 

in de prov. Friesland, begr. f 2890. 

W o e r d e n. 11 uur . t gemeentebestuur: het één ja r ig onderhoud 

met de vernieuwingen eu heistellingen van g e u i e e n t c g e b ó u w eu eu 

werken. Aanw. 11 , nam. 2 uur , 

Woerden. 11 uur . t gemeentebestuur: het onderhoud en 

vernieuwing aan de sluis bet Woerdscbe Verlaat, de g 

en de beide daarbij  behooreude wachierswouiugen. Aauw. l i , 

 morg. 10 uur . 

G C . 

. 12 uur . e architect J . A . .Vlulock , nameua 

het bestuur  van het geneeskundig gesticht voor  krankzinnigen, iu 

den foyer  van deu schouwburg: 1. het bouwen van twee paviljoens 

voor  oiirustigeu, 2. het bouwen vau twee paviljoens voor  waak. 

afdeeling en ziekenverpleging, een en ander  behooreude bij  het 

gesticht, in aanbouw op het landgoed Briukgreve, in 4 perc. en 

in massa. 

U t rech t . 2 uur . t ministeri e van binneulandsuhe zakeu, aau 

h-t gebouw vau het prov. bestuur: het doeu van eenige veranderingen 

en vernieuwingen aau net voormalig poliliegebouw, ten behoeve 

u de aansluitiug met het nieuwe universiteitsgebouw te Utrecht. 

Begr. f 0000. 

G 18 . 

' ' s -Gravenhage. 10.30 uur . t prov. bestuur: het onderhouden 

van deu vliet met de daarbij  behooreude werken tusschen n 

en den , van 1 Jan. tot 31 c 1S94. Begr. f62UO. 

's -Graveuhage. 11.30 uur . t prov. bestuur: het onderhoud 

der  haven vau Stellendam van 1 Jan. 1894 tot i i 1890. 

Begr. f 2S000. 

G 19 . 

Assen. 2 uur . t miuisteri e vnn waterstaat, handel en nij -

verheid, aau het gebouw van het prov. bestuur: het bouwen van 

eene ijzereu draaibru g over  den moud van de Witt e Wij k eu van 

eene wachterswoniug bij  die brug, in de gemceute Smildc, prov. 

, ten behoeve der  verbindin g van de e eu h'riesche 

kanalen over  Appelscha. Begr. f 9900. 

Assen 2 uur . t ministeri e van waterstaat, handel eu nijverheid , 

aan het gebouw van het prov. bcstuui: de verruiiuiu g vau de Witt e 

Wij k in de gemeeute Smilde en de uitvoerin g vau eeuige daarmede 

io verband staaude werken, eeu en ander  tcu behoeve der 

verbiudiu g van de e en Friescue kauaieu over  Appelscha. 

Begr. f 20100. 

G 22 . 

A r n h e m . 12 uur . t min. van binnenl. zakeu, aan het gebouw 

van het prov. bestuur: het onderhouden van cu het doen van eenige 

vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der  rijk s huogeie 

burgerschool te Zalt-Boinincl , ged. de jaren .1894 cu 1895; begr. 

f 861. 

A r n h e m . 12 uur . t miuisteri e van binuecl. zaken, aau het 

gebouw van het prov. bestuur: hel onderhouden vau eu bet doen 

vau vernieuwingen cu herstelliugeu nan de gebouwen der -

bouwschool te Wageningeu, ged. de jareu 1894 cu 1895 ; begr. f 9000. 

G r o n i u g c u . 11 uur . e firma  W . A . Schollen: bet over  800 . 

verleugen van Uoofdwij k A . , in 't Burger  Oostervecn eu do gemeente 

Emnien. 

. 12 uur . t ministeri e vau waterstaat, handel eu 

nijverheid , aan het gebouw van het prov. bestuur: het driejari g 

onderhoud van de Nieuwe Zijlen , de o sluis en de -

kezijl , behooreude tot de zeewerkeu vau de provinci e Frieslaud; 

dienst 1894 tot 1896; begr. per  jaar  perc. 1 f 2330; perc. 2 * 1570 

massa vau do beide pcrceelcu f 3900. 
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A d v e r t e n t i ë n ia dit blad kosten van 1—6 regelt 

60 cents, iedere regel meer  10 cent*. Groote letten naar 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

berekend. 

Uitgevers! 

. 

Al l e a d v e r t e i i l l ën iu A opgenomen 

worden B r « l i » geplaatst in B , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smedes. 

Ververs, enz. 

J . A . V A N , . 
E S E , 

(de Vervolg.) 

§ 3 75. Water. t water  tot de bereiding der  mortels 

moet zyn regen-, duin- of zoet water. 

Bij  het gebruik van schelpkalk kan de directie het gebruik 

van bezonken of getiltreerd zeewater  toestaan; (') hiertoe 

moet schriftelijk e vergunning worden gegeven door  de directie. 

 (°J 

) Waarop berust deze uitzondering? Zij  komt in de A. V. van 
1866 het eerst voor. 

r  eeu belangstellend lezer  ben ik ter  kennis gekomen van 
een ouderen voorzaat der  tegenwoordige A. V., namelijk de „Alge-
meene regelen eu bepalingen voor  de uitvoering en het onderhoud 
der s Waterstaatswerken,"  (vierde druk, , 
F. J. A. V A N , 1864). j  gelijkt , op enkele punten 
na, evenals de volgende precies op zijn nazaat Vau 1893. 

§ 37(>. Zand. t zand voor  metsel- raap- en pleister-

werken moet zyn zuiver  en scherp, zonder  aarde ot andere 

nadeelige stoffen. 

Zeezand mag nimmer tot metselen gebruikt worden. (2) 

 zand voor  bestratingen, fundeeiïngen enz. moet zyn 

zuiver, zonder  keien (3) of nadeelige stoffen. 

 zand, waarvan gebruik gemaakt wordt voor  zandkis-

ten, plempingen, enz. moet van het grofste zyn, dat in het 

werk of de dykputten gevonden wordt, onvermengd met 

vreemde bestanddeelen. 

(-) Al s zeewater  bij  schelpkalk geoorloofd is, waarom dan ook 

geen zeezand ? 

(") n streken waar  zand schaarsch is, straat men met goed 

gevolg op steengruis. 

§ 377. . Tot het bereiden van de mortels 

en van den beton, en tot het bewaren der  daartoe te bezi-

gen stoffen, maakt de aannemer  e'ëVi' kalkloods, hoog van 

den vloer  tot de zolderbalken 2.5 , volgens door  de 

directie goed te keuren teekening. e loods wordt behoorlijk 

verlicht , goed waterdicltt gehouden, afgesloten en geheel 

overdekt met een aangestreken pannendak. 

e binnenruimte wordt bestraat met een steen op zyn 

(o) Aanmerkingen op en bezwaren tegen deze ontwerp-voor. 
schriften, van welken aard en van wieu ook, /.uilen mij  ten alle 
tijd e zeer  welkom zijn. V. u. . 

Art . 9.

 m o i

§ 44. Sterke trasmortel. e sterke trasmortel— voor 

volstrekt waterdicht of voortdurend onder  water  verblijvend 

metselwerk, — zal, onafhankelijk van de soort der  kalk, 

bestaan uit 1 deel kalk en 1 deel trast. 

By gebruik van Portland-cement wordt hy vervangen 

door  1 deel cement op 2 deelen zand. 

Sterk hydraulische mortels, S <>e in § 4+ bedoelde, staan in de 
lucht aan het gevaar  bloot vun ifietteitij d door  gebrek aau water 
te ontaarden en hunne vastheid te verliezen. 

§ 45. liasterdtrasmortel. e basterdtrasmortel — 

voor  trasramen, kaai- en sluismuren en dergelijk werk, — 

zal bij  gebruik van schelpkalk of waterkalk bestaan uit 

1 deel kalk, 1 deel tras en 1 deel zand, by gebruik van 

vette steenkalk uit 1 deel kalk, 1 deel tras, en l lj.2 tot 

2 deelen zand. 

Bij  gebruik van Porland-cement wordt hy vervangen 

door  1 deel cement op 3 deelen /.and, al of niet inet V a 

deel vette kalk. 

§ 46. Slappe basterdtrasmortel. e slappe basterd-

trasmortel — voor  opgaand muurwerk en beraping — zal 

by' gebruik van schelpkalk of waterkalk bestaan uit 2 dee-

len kalk, 1 deel tras en 3 tot 4 deelen zand, by' gebruik 

van vette steenkalk uit 2 deelen kalk, 1 deel tras en i tot 

5 deelen zand. 

By gebruik van Portland-cement wordt hy vervangen 

door  1 deel cement, 2 deelen vette kalk, en 10 tot 12 deelen zand. 

§ 47. . l wordt alleen van water--

(Ê / 
O ƒ 

ft S£ 



394 . 16 r  1893. 

kant in zand gelegd; de bergplaatsen voor  de kalk en voor 

de tras worden van houten vloeren voorzien, ten minste 25 

. boven den grond verheven en rustende op houten liggers. 

s de zijden worden hokken gemaakt, ter  plaatsing 

van bereid kalkdeeg, elk lang ongeveer  1.5 , diep 2 , 

door  houten wanden, hoog 60 . gescheiden, de hokken 

worden niet verf genummerd. 

e kalkl'od s heeft, sleshts één uitgang, tenzij  de e 

er  meerdere toelaat. e bergplaatsen van kalk en tras 

worden bovendien afzonderlijk gesloten. e sleutels van al 

de deuren en uitgangen berusten buiten den gewonen werk-

tij d bij  den betrokken opzichter. 

n de loods wordt een goed verlicht, wateidicht en tocht-

vri j  vertrekj e voor  den opzichthebbende gemaakt en voor-

zien van stoelen, een tafel en een goed sluitbaar  kastje. 

t wordt desvereischt verwarrad en verlicht en'te zijner 

tij d schoongemaakt. 

Bovenstaande § en de daaropvolgende § 378, Beton, zijn iu de 
A. V . van 1 866, waarschijnlijk bij  vergissing boven het hool'd 
geplaatst, waaronder zij  thuis behooren en in de volgende drukken 
daar blijven staan. 

e geheele § 377 behoort te huis in een lang vervlogen tijd , 
toen er  nog van machinale g geen sprake was. t 
Portland-cement wordt, er  niet eens in genoemd. 

§ 37S, Beton, laat ik hier  wegvallen om er  hieronder  op terug 
te komen. 

B. Bestanddeelen, menging van beton en bereiding der mortels. 

e bestanddeelen der  mortels zjjn als volgt, wordende 

daarbij  de kalk gebluscht gemeten. 

§ 379. Steenkalk.  1 deel kalk en 1 deel zand; 

Slappe basterdtras. 3 deelen kalk, 1 deel tras en 2 dee-

len zand; 

Basterdtras. 2 deelen kalk, 1 deel tras en 1 deel zand; 

Sterke tras. 3 deelen kalk en 2 deelen tras. (*) 

By gebruik van waterkalk wordt de menging in het 

bestek omschreven. 

Oordeelt de directie het onvermijdelij k noodig om gedu-

rende den in § 252 verboden tyd te metselen, dan wordt 

in den drooge de volgende mortel gebruikt: 5 deelen zand, 

1 deel steenkalk en een deel cement, terwyl voor  fundee-

ringen het aantal deelen zand, dan, naarmate van het weer, 

met 1 a 2 kan worden vermeerderd. 

(*) NB. s in sterken trasmortel van vette steenkalk een 
grooter  kalkgehalte dan in denzelfden mortel van magere schelpkalk. 

§ 380. Schulpkalk.  3 deelen kalk eu 2 

deelen zand. 

Slappe basterdtras 6 deelen kalk, 2 deelen tras en 3'/ a 

deel zand. 

Basterdtras. 4 deelen kalk, 2 deelen tras en 1 deel zand. 

Sterke tras. 1 deel kalk, 1 deel tras. 

§ 381. Bereiding van ceiueiitmortels. By het ge-
brui k van cement wordt deze droog met het zand vermengd, 

totdat het mengsel eene gelyke kleur  heeft, waarna het 

kalk bereid en wel in de verhouding van 1 kalk op 2 tot 

4 zand. (x) 

(') l vau vette kalk, die alleen door  opname van 
koolzuur  uit de lucht versteent, moet, om tot het inwendige toe 
gankelijk daarvoor  te zijn, te schraal gemaakt worden om nog 
behoorlijk smijdig en verwerkbaar  te zijn. Waterkalk daarentegen 
versteent ook zonder  koolzuur  door  binding van water  en vorming 
van kiezelzure kalk. Toch verdieut het aanbeveling, ook daarbij 
bet zandgehalte iiiet tc klein te nemen, ten einde toetreding van 
koolzuur  niet geheel uit te sluiten en de spoedige verharding te 
bevorderen. 

, die door  te groote dichtheid, d. w. z. te groot 
kalkgehalte, ontoegankelijk is voor  de lucht, wordt eerst zeer  laat 
of nimmer  bard; de kalk droogt in dat geval, evenals plastische 
klei, zonder  tot steeu over  te gaan. 

§ 48. Zand. Wanneer  in het bestek geen gebruik van 

ander  zand tot inortelbereiding is toegestaan, moet liet zand 

zijn zuiver, grof en scherp rivierzand. 

§ 49. Water. Voor  de bereiding der  mortels moet het 

zuiverste zoet water  worden gebezigd, dat in den omtrek 

te krygen is. 

§ 50. Wijz e van bereiding. e bereiding der  mor-

tels mag uit de hand of machinaal geschieden, doch moet 

in elk geval zoodanig in haar  werk gaan, dat de verschil-

lende grondstoffen tot een volkomen gelijkmatig, handelbaar, 

doelt niet te slap deeg, waarin geene afzonderlijke bestand-

deelen zichtbaar  zyn, worden dooreengekneed. 

e bereiding geschiedt in een behoorlijk verlicht, glas-

en waterdicht lokaal. 

Van tras- en waterkalkmortels mag niet meer  worden 

bereid dan op denzelfden dag, van Portland-cementmortels 

niet meer  dan ruimschoots binnen den ty'd van binding van 

het cement kan worden verwerkt. A l de hiervoren aange-

geven verhoudingen zyn bedoeld in maatdeelen. 

Art . 10. B e t o n . 

§ 51. Beton in den natte. Trasbeton ter  verwerking 

in den natte zal bestaan uit 1 deel kalk, 1 deel tras, 1 

deel zand en 3 deelen steenslag volgens § 14 of § 28» 

Cementbeton tot hetzelfde doel uit 1 deel Portland-cement, 

1 kalk, 3 zand, 5 steenslag als voren. 

§ 52. Cementbeton voor  stampwerk. Starapbeton 
van Portland-cement zal bestaan: 

a. Voor  fundamenten, bekleedingsmnren, bodems, enz., uit 

1 deel cement, 6 tot 8 deelen grindzand en 6 tot 8 deelen 

grind of wel 8 tot 10 deelen steenslag. 

6. Voor  wanden, pylers, gewelven en dergelijke dragende 

deelen, uit 1 deel cement, 5 tot 6 deelen grindzand en 5 

tot 6 deelen grind of wel 7 tot 8 deelen steenslag. 

Cementbeton ter  verwerking in den droge moet veel schraler 
zijn dan beton in den natte. Als grondregel behoort daarbij  te 
gelden, dat het beton nimmer geheel dicht mag zijn, opdat het 
uitzetten en krimpen ervan tot de geringste afmetingen beperkt 
blijve. Aaneengesloten betonmassa's zijn namelijk in de luebt veel 
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met water  wordt verwerkt, totdat hel dezelfde dikte als 

gewone mortel heeft. 

e cementmortels worden in kleine hoeveelheden, naar  aan-

wijzin g der  directie, bereid en zoo spoedig mogelyk verwerkt. 

Cementmortels, die een begin van versteening hebben onder-

gaan, worden niet gebruikt en dadelijk van het werk verwijderd. 

§ 382. Wijz e van bereiding. e bestanddeelen in 

de § § 378, 379, 380 en 381 omschreven, zyn vastge-

steld, behoudens zoodanige wijzigingen als de bijzondere 

aard der  te gebruiken materialen of andere omstandigheden 

noodzakelijk maken. n dat geval worden ze in de bestek-

ken afzonderlyk omschreven. 

Zy worden met inhoudsmaten, in tegenwoordigheid van 

den opzichter  droog gemeten. Voor  het aanleggen van een 

mortelbed, buiten het toezicht van den opzichter  wordt den 

aannemer telkens vyt en twinti g gulden op de aannemings-

som gekort, behalve dat bovendien de daarvan bereide mortel 

wordt afgekeurd, en niet verwerkt mag worden. 

e mortels kunnen met de hand of inet door  de directie 

goed te keuren werktuigen gemaakt worden. 

e mortels moeten aan de volgende bepalingen voldoen: 

de bedden mogen niet grooter  aangelegd worden dan de 

opzichter  aangeeft; 

de mortelstoffen worden zonder  bijvoeging van water, 

eerst droog, volkomen dooreengemengd; daarna niet zoo 

weinig water  als de opzichter  bepaalt, beslagen, gebouwd 

en herbouwd of gemalen, totdat de vermenging der  verschil-

lende deelen innig en volkomen is. 

, waarin tras is gemengd, worden evenals alle 

waterkalkmortel s op den dag der  bereiding verwerkt; voor 

andere mortels bepaalt de e den duur  der  bruikbaarheid . 

Na zonsondergang en vóór zonsopgang wordt geen mor-

tel bereid. 

e aannemer zorgt, dat altyd eene genoegzame hoeveel-

heid kalkdeeg in voorraad zij. t kalkdeeg en de mortel 

worden zóó doorbouwd, dat zy gelijkslachtig zyn, zich geene 

oogen daarin bevinden, en de vastheid hebben van het deeg, 

waarvan de baksteenen worden gevormd. 

§ 383. Aanvoer  der bestanddeelen. e aanvoer 

der verschillende bestanddeelen voor  metselspeciën, geschiedt 

zoo vroeg, dat voor  elke levering de proeven in tjjd s kun- ; 

nen worden genomen, die de e bepaalt in verband j 

met § 373. 

e proeven worden ten koste van den aannemer genomen.

Voor nalatigheid in deze, wordt op de aannemingssom i 

telkens eene kortin g van vij f en twinti g tot honderd gulden 

toegepast, onverminderd de kortin g voor  de vertraging van ' 

het werk, die daarvan het gevolg is. . 

! 

§ 378. Beton. Wanneer  in de bestekken niets anders j 

wordt voorgeschreven, zyn de bestanddeelen als volgt: 

Waterkalk 

 den drooge. 

10 deelen waterkalk (gebluscht gemeten); 

6 deelen zand, 3 deelen tras, 18 deelen steenstukken. 

meer  aan verandering van volume orderuevig dan men oogeuschijn-
lij k denken zou: door  vocht en warmte zwellen zij, door  droogte 
en koude krimpen zij  ineen, en zulks te sterker, naargelang de 
dichtheid der  massa grooter  is. t is daarom raadzaam, zulk 
beton zoo poreus te maken als overeen is te breneen met de voor 
bet werk vereischte hardheid en vastheid, is waterdichtheid eeu 
vereischte, dan moet deze na de gtheele voltooiing van het stamp-
werk verkregen worden uoor  afpleistering met dichten cementmortel. 

e hierboven opgegeven mengsels voor  stampbeton zijn door 
langdurige ervaring proefhoudend gebleken. 

§ 53. Trasbeton in den droge. Trasbeton ter  ver-

werking in den droge, doch tot waterkeering bestemd, zal 

bestaan uit 1 deel kalk l deel tras, 1 d e el zand en 3 deelen 

steenslag. 

§ 54. Bereiding van beton. e trasmortel voor 

beton wordt op de gewone wijze, doch met minder  water 

dan de metselspecie toebereid, zoodanig dat hy' in vochtig-

heid ongeveer  overeenkomt inet versch gegraven tuinaarde. 

Nadat de mortel in een bed van 10 tot 15 . dikte 

is uitgespreid, wordt er  de vereischte hoeveelheid steengruis 

over  uitgestort en erin gestampt, waarnaar  het een met 

het ander  eenige malen uit de hand wordt dooreengewerkt, 

totdat al de stukken steen goed met mortel zijn omringd. 

t steengruis moet, alvorens aan den mortel te worden 
toegevoegd, ruim met water  worden afgespoeld. 

Cementbeton ter  verwerking in den ntitt e wordt op gelyke 

wyze toebereid als voor  trasbeton is beschreven, met dien 

verstande dat de bedden niet grooter  mogen worden geno-

men dan voor  één zak van 50 tot 70 . tegelyk. 

Voor  stampbeton wordt eveneens niet meer  dan een zak 

cement tegelyk verwerkt. t grindzand wordt daarbij  in maten 

van den vereischten inhoud afgemeten. 

t cement en de kalk worden over  het afgemeten grind-

zand uitgespreid, naar  gelang van den aard van het zand drie 

tot viermaal achtereen droog en vervolgens onder  geleidelijk 

bygieten van het water  nog ongeveer  driemaal dooreengewerkt, 

totdat een gelijkmatig mengsel is verkregen, in vochtigheid 

gelyk aan versch gegraven tuinaarde. n wordt het steen-

slag of grind, na vooraf goed inet water  te zijn afgespoeld, 

aan den mortel toegevoegd en daarna 2 tot 3 maal door-

eengewerkt, totdat al de steeustukken goed met mortel zijn 

omringd. ( Wordt vervolgd.) 
» 

E  VA N . 

n de Bevue chronome wordt eene manier  van bronzen 

van galvano-plastische voorwerpen medegedeeld, waarmede 

alle tinten, van Barbedienne-brons tot antiek groen toe, kun-

nen verkregen worden, al naargelang men de vloeistof kor-

ter  of langer  op het koper  laat inwerken. Nadat de te bron-

zen stukken volkomen schoon gebeten zyn, smeert men er 

met den kwast een mengsel op van 20 deelen ricinus-olie, 

80 wyngeest, 40 zachte zeep en 40 water  en laat ze tot 

den volgenden dag of, naargelang van de tint die men ver-

langt, langer  liggen. a droogt men de stukken in warm 

zaagsel en vernist ze zeer  dun met alcohol vernis. 
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Onder water. 

6 deelen waterkalk (geblusckt gemeten); 

5 deelen zand, 7 deelen tras, 17 deelen steenstukken. 

Schnlpkalk: 

1 deel kalk, 1 deel tras, en l 3 / 4 a, l 8 / 5 deel steen-
stukken. 

Cement: 

1 deel cement, 3 deelen grof rivierzand, 3 deelen steen-
stukken,  deel vette kalk opgelost in 1 / ! deel zuiver  water. 

e steenstnkken voor  beton moeten zijn overeenkomstig 
de bepalingen van § 365. 

 NAA E T VA N 
 EN . 

töene betrouwbare manier  daartoe is volgens F. S de 
volgende: 

t yzer  wordt op den kop blank gemaakt, geslepen en 
gepolijst. t gepolijste eind plaatst men op een glazen 
drievoet iu een porceleinen schaaltje met verdund zoutzuur 

 spec. gewichtV e etsfigureti, die alsdan ontstaan, 
zjjn voor  de verschillende ijzersoorten anders. 

Zacht of peziy smeedijzer mag, als liet van goede quali-
teit zal zijn, slechts onmerkbaar  en volkomen gelijkmatig 
aangetast worden; het oppervlak bljjt' t dus licht en mat-
glanzend. 

 houdt zicli evenzoo, maar het oppervlak 
is donkerder. 

 en grofkorrelig ijzer worden sterker  aange-
tast. e oppervlakte wordt zwart en vol talrijk e gaten. 

Bij  gcadouceerd en getemperd ijzer vertoont zich het 

oppervlak met diepe voren doorploegd. 
Bij  puddelstaal is de kleur  na liet afwasschen grauw en 

tamelijk gelijkmatig van tint . 
By Bessemer- en gietstaal zijn de gebeten oppervlakken 

gelijkmati g grauw. e zachter  het staal, hoe lichter  de kleur. 
 gietijzer, grauw ruwijzer vertoont zich tamelijk 

gelijkmati g donker  grjjs . 
Bjj  wit en tot wit worden geneigd (gehalveerd) ruwijzer 

blyven de witte gedeelten na het etsen licht en de daar-
tusscheu opgesloten gedeelten komen als donkere vlekken 
duidelij k uit. 

Wie ook maar eenmaal zulke etsproeven heeft verricht 
zal weldra met zekerheid de verschillende ijzersoorten dui-
delijk van elkaar  kunnen onderscheiden. 

(Zeitschr ƒ.  u. Schlosserei.) 

N . 
Gehouwen . 

, 11 . 1 8 9 3. 

Ben lieer J. A. van der

Als eene bijdrage tot het verzorgen der  voegvlakken van 

gehouwen steen neem ik de vrijhei d hierbij  t e berichten, 

dat bij  den bouw der  Beurs alhier, de hardsteenstukken 

altij d zjjn volgepompt met slappe metselspecie, overeenkomende 

met die, welke voor  het metselwerk der  opgaande muren 

is gebezigd, (6 deelen schelpkalk, 2 deelen e tras 

en 3 deelen zand). 

e 14 kolommen van den hoofdingang bestaan ui t schijven 

van 0 .80 . hoogte, beneden in middellij n 1.36 , ver-

minderend op 1.18 . onder  het kapiteel. e kolom 

heeft 1 basement van 1.81 . middellijn , 13 schijven als 

bovengemeld en 1 kapiteel van bijna 2 . op de voluten. 

e geheele hoogte is 11.40 . Al deze stukken zijn vol-

gepompt met een zoogenaamd zwaard, bestaande uit een 

lemmet van plat ijzer  van */ s bij  2 Arast. dm, d. i . 3 

bjj  52 , met houten handvat. e specie werd op een 

houten bord ter  hoogte van de vol te pompen voeg gestort, 

en door  het heen en weer  schuiven van het zwaard allengs 

ingewerkt, zoo zelfs dat de groote hoekstukken van 2 . 

vierkant en ruim 30 . dikte van de e kroonlijs t 

drijvende op de ingepompte specie werden. 

e 30 galerijkolommen, hoog 7.40 , hebben beneden 

1 . en onder  het kapiteel 0 .83 . middellijn . Zj j  bestaan 

uit !  schijven van 0.78 . hoogte en een kapiteel. e 

kolommen droegen aanvankelijk slechts de kapwerken der 

zijgalerijen, maar na 3 jaar  tyds werd de Beurs overdekt, 

en toen kregen de kolommen 45000 . te dragen. Nergens 

werd dientengevolge eene breuk of zetting bespeurd. 

Wy kunnen dus wel aannemen, dat het volpompen volkomen 

is geslaagd. 

e kolomschijfvoegen zjjn vlak behouwen, en over  de 

breedte van 8 . langs den omtrek 3 . schuin afgewerkt, 

tegen het boeren, wat dan ook zelfs bij  de gecanneleerde 

e kolommen nergens is voorgekomen. e schijven 

zijn gesteld op 3 strooken lood, 2 dik van 3 . dikte, lang 15, 

breed 8 . als ik mjj  wel herinner, voorts 3 looden doken, 

ieder  3 . in het vierkant, en 8 . lang op 15 . 

afstand van den buitenomtrek geplaatst en met lood vastge-

goten. k moet herinneren, dat de cannelures in de 14 

e kolommen zijn gehakt nadat ze geheel gesteld 

waren. t is nog altij d een lust om te zien hoe zuiver 

ze bewerkt zijn naar  de vermindering, in breedte en diepte. 

Aan den opbouw der  Beurs  + 2 7 00 stukken hard-

steen gesteld en aangemetseld of volgepompt, te /.amen 

ruim 2 2 00
8 . bedragend. e 14 kapiteelen en de 12 

architraven van den hoofdingang zijn stukken van 2 . bruto. 

A h oud geëmployeerde bij  dit werk, 1841 — 1 8 4 5, mijn 

ware leerschool, heb ik de eer  dit aan U te berichten 

en verblij f met achting, Uw dw. 

A. N. . 

. 
Aanbestedingen morden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

G 18 . 

A r n h e m . 2 uur . e directeur  der  gemeente-gasfabriek, tea kantore: 

bet onderhoud der  gebouwen van de gemelde gaidab-iek geil. 1894. 

's- t i ruveuunge. 11.30 uur . t prov. best.: het beplanten vnn 

de wegen langs de Provinciale vaart tusschen den m 

en , met den zijtak naar  'a.Graven'iage in 4 perc. 

t 10 . 

A l k m a a r . 12 uur . t gemeentebestuur: de uitvoerin g der 

navolgende werken ged. lS'Jt , als: 1. het onderhouden vau alle 

gemeente-gebouwen en werken in 5 afdeelingeu, geraamd op f 4252; 

2. hst doeu van eeuige vernieuwingen aan die gebouwcu iu 3 

rubrieken , geraamd op f 2593; 3. het doeu van eenige vernieuwingen 

aan de bruggen, geraamd op f 2006; 4 bet verrichten van de voeg-

en inboetwerken aau de walleu, bet afboenen daarvan en het doen 

van eenige vernieuwingen, geraamd op f 1758; 5. het leveren en 

vervoeren van materialen voor  de buitenwegen, geraamd op f 2628; 

6. het onderhouden vau den , geraamd op f 1150. 

B o l s w a rd (Fr. ) 12 uur . e heer n Oosterbaau, in het 

f van : het verbouwen van een winkelhui s aldaar. 

16 r 1893. . 3 97 

g (Geld.) 1.30 uur . t gemeentebestuur  : a. het leveren 

en plaatsen van 80 meter  lengte bouten walbescboeiing langs''ec Geld. 

 aan de Contre-Escarpe, niet de daarbij  beh. we kzaainheden. 

b. het afbreken der  beide vleugels van het landhoofd aau de 

stadszijde der  Schipbrug en het daarvoor  in de plaats leveren en 

stellen ven twee nieuwe vleugels enz., benevens het doen van 

eenige andere vernieuwingen en herstellingen aan de Schipbrug 

en de bru g bij n te g met het eenjarig onder-

houd dier  biuggeu, ged. bet jaar  1894. 

C U t r e c h t . 2 uur . e maatschappij  tot expl. van staatsspoorwegen, 

aan bet centraalbureau hij  de e laan, bestek no. 644: het 

verleggen eu versterken van Je n de N'. W.zijd e 

van hel station 's-Graveuhage, het wijzigen van de perrons eu liet 

verrichten van bijkomende werken. Begr. '  3800. 

\ \ u i . 20 . 

e (Ov.) 12 uur . t gemeeutebest. van , 

ten geuiecnlebuize: het bouwen vau eene school niet ouderwijzers-

wouiug tc Sibealo. 

P u r u i e r l u u d (N. tl. ) t banbestuur: bet zesjarig onderhoud 

der  molens, sluizen, bruggen euz. iu twee pe.-ceelen. 

(ji 21 , 

' s -U ra renhage. 2 uur . t gemeentebestuur: 1. de verbouwing 

van de school aan deu Zuidwal ; 2. liet afbreken van e.e perceelen, 

kadastraal bekend als sectie C nos. 970—079 eu de verbouwing 

aan de school aan het ; 3. het rioleeren eu bestraten 

van eeuige struteu iu het oostelijk deel vau het bouwplan . 

' s - t i ravenhage. 2 uur . t gemeentebestuur: . liet, onderhoud 

van de kachels met loebehooren iu de school eu ind e verschillende 

gemeen.egebouweu. 2. hel leveren en inzetten vau glasruiten in de 

scholen cu in de verschillende geineentegebouwcn. 3. het onderhoud, 

de schoonmaak enz. eu liet verrichten van verschillende vernieuwingen 

aan opeubare schol, n eu gebouwen te Scbeveniugen. 4. het onder-

houden eu gedeeltelijk van vernieuwen van straat-, grint- , schelp-en 

: wegen a lies gedurende het jaar  1S94. 

. 11 uur . l ministeri e vau wateistaat, handel en 

nijverheid , »<m het gebouw vau bet prov. bestuur: bet levercu en 

plaatsen van meerpalen, waarscliuwingspnlen eu stoppalen, zoomede 

het verplantten van meerpalen langs de dijken van het -

kauaal vau het Ncordzeekanaa! tot de grensscheiding der  prov. 

Noordhollaud en Ul iecht, begr. f 1140. 

. 11 uur . t gemeentebestuur: 1. hei onderhoud 

van de gemcentegebouwen, scholen, schoo'.meubclcn enz. ged. 1 8 ü 4. 

2. het buitenschilderwerk aau eenige gemeentegehouwen. 

W e e s p, 12 uur . l bestuur  van deu Gemeenschapspuider, in 

het hotel de : bel eenjarig onderhoud van twee wiudvijiel -

molens cn annexe werken, eenige reparation aan de sch~eiingwerken 

en het maken van circa 52 meter  nieuwe schoeiing. 

G 22 . 

' s -Urave i i lmgc. 2 uur . t ministeri e van justit ie : het Sjari g 

onderhoud, aanvangende 1 Jan 1S94 lot 31 . 1896, vnn: het 

paleis van justitie , het huis van bewaring eu de strafgevangenis 

te Arnhem; het rechtsge bouw, het huis vau bewaring eu de 

strafgevangenis te Zutphen; het reclitsgebouw en het huis van 

bewaring te T i c l ; het hoog militai r  gerechtshof, het rechtsgebouw 

en de strafgevangenis te Utrecht ; het eebuuw te Amersfoort, waarii , 

het kantongerecht en de kantoren van de hypotheken en het kadaster 

gevestigd z i ju ; het rijksopvoedingsgesticht voor  meisjes en dc 

gevangenis voor  jeugdige veroordeelde vrouwen te ; bet 

huis van bewaring te ; de bijzondere strafgevangenis 

voor  vrouwen te Gor iuchem; de strafgevangenis en het huis vau 

bewaring te V l l a g e; liet kantongerechtsgebouw te ; liet 

huis van bewaring cn de rijkswerkin i ichtin g voor  vrouwen nabij 

n ; in 20 perceelen. 

Z w o l l e . 12 uur . t ministeri e vau binnenl. zakeu aau het ge-

bouw van hel prov. bestuur: het onderhouden van en het doen 

van vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der  rijkskweek -

school voor  onderwijzers le r  gedurende de jaren 1894 co 

1895. Begr. f 2430. 

Z w o l l e . 12 uur . t ministeri e van binnenl. zaken aan het ge-

bouw vau het prov. bestuur: het onderhouden van ea bet doeu 

van herstellingen en vernieuwingen aan bet gebouw der s hoo-

gere burgerschool aldaar, ged. 1894 cn 1895; begr. f 24U0. 

G 23 . 

A m s t e r d a m. 10 uur . Op het buieau der  g*nie Plantage -

baangracht no.  : het maken van een fort in de Zuiderzee aau het 

Pampus (4e gedeelte.) Begr. f 151.000. 

A r n h e m . 11.30 ;uur . t gemeentebestuur, bedek . 18: liet 

leveren van pl . 60 *  hout voor  balken, ribben eu dekplankeu 

voor  de schipbruggen te Arnhem eu te Westervoort. 

. 11,30 uur . t ministeri e van binnenl. zaken 

aan bet gebouw van het prov. bestuur: het onderhouden vanen 

het doeu van eenige herstellingen eu vernieuwingen aau de gelcuwen 

der l voor  vroedvrouwen te , ged. de jaren 

1894 en 18y5: begr  1 2310. 

' s -u ra i cu l i age. 11.30 uur . t ministeri e van binnenl. zaken, 

aan het gebouw van het prov. bestuur; het onderhouden van en 

het doen van herstelliugen en vernieuwingen aan de gehouwen der 

Polytechnische school le , ged. de jareu 18Ü4 eu 1995. Begr. 

f 12.780. 

ti-Uraveuhiige.' 11.30 uur . t ministeri e van binnenl. zaken, 

aan het gebouw van het prov. bestuur: het onderhouden van en 

het doeu van herstellingen aan de genouweu der t 

te , ged. bet jaar  1894; begr. f 33 6(10 

W O E X S l i A i J 27 . 
A m s t e r d a m.  30 uur . e directi e der . Ui. Spoorw, in 

het centiaalstatiuu; bestek no. 570: het maken vau eene dubbele 

steenen woning voor  slationsa>sisteiiten op net emplacement -

—Groote Broek, van den spoorweg Zaanstreek—rinkhuizen; 

begr. f 61)00. 

W o e r d e n. 11 uur . n kerkvoogdeu der  herv. gein., iu de 

kerkekamer: eeu gedeelte leien dakbedekking eu meer  andere leidek-

kers werken. 

. 28 . 

m 10 uur . e geuie op het bureel aan de : 

het wijzigen eu maken van aardewerken voor  het fort bij  Aalsmeer, 

onder  het beheer  der  genie tc . Begr. f 33.500. 

U 20 , 

( « r o l l i n g e n . 12 uur . t ministeri e vau waterstaat, handel en 

nijverheid , nan het gebouw van het prov. bestuur: hel driejari g 

onderhoud van de beide Strateuzijlen, beboorende tot de zeewerken 

in dn prot . Groningen, dienst 1S94—66; begr. f 1240 per  jaar . 

A \ . 8 . 

' s - t i ravenhage. 11.3' uur . t prov. bestuur: de bouw var. twee 

dubbele briigwrfchterswnuiiigc n ten behoeve van de draaibruggen 

te , nabij  de voormalige t en aan de Oostpoort. Begr. 

f . 

P VAN . 
A m s t e r d a m. t maken vau een dubbele steenen wachterswoning 

no. 43 bij . 38 193 eu bet afbreken van d>i dubbele steenen 

wachterswouing uo. 50 bij  . 44.63S aau deu spoorweg Amster-

dam— . e . Zeeniau te r  voor  f 51 Go. 

A m s t e r d a m. t wijzigen en maken vau aardewerken voor  het 

for t bij  Nickteveclit. e t l . Wijk t r te r  voor  f 32,000. 

A m s t e r d a m. t maken vau e »n bijgebouw voor  lainpisterie, 

magazijn eu conducteurskainer  en het verbrcedeu vau het gedeelte 

perron aan het statior.scmplaccnient k vau . e 

G . Beukelmiin tc Zwartewaal voor  f 5074. 

Assen. 1. t onderhoud enz. van de rijksstoomgeinulen bij 

de sluizen van het Noordwillemskanaal prov. , in de 

jaren 1894, 1895 eu 1896. e . Smallenbroek voor  f314S 

per  jaar , 2. het onderhoud van het p en de daartoe 

bchooreude werken in de prov. , iu de jaren 1894, 1895 

eu 1890. e J . Smallenbroek aldaar, voor  f 2438 per  jaar . 

B e n u e b r o e k. t bouwen van een raadhuis. n J . J . 

Giebels cn v. Servelleu te , voor  f 6995. 

E d e, e verbouwing van de opeubare scbool te Geldersch Vee-

nendaal. e W . de g le , voor  f 3844. 

's-Wravenhage. t verrichten van baggerwerk iu het groot 

scheepvaarwater  in het Scheur  beneden s en o,i den stroom-

overgnng aan den . e W . P. de Vrie s te , 

voor  41.980. 

. t onderhoud van de werken van de spoorweghnven 

en hel t te Eukhuizen. e J . l Sz. te -

huizen voor  f 5670 per  jaar . 

. Bet driejari g onderhoud van de rijk s haven-

en rivierwerke n te k eu te Willemstad, mei de zelfregis-

treereude peilschaal te Steeubergsche Sas, beboorende tot de ha-

venwerken in de prov. N . Brabant. e A . F. Volker  te 

Sliedrechl voor  f 7999. 

h e uitvoerin g van herstellingen en vernieu-

wingen aan de werken van den Baardwijkschcii overlaat met het 

onderhoud van die werken van 1 Jan. tot en met 31 . 1894, 

benevens voor  bet zoo noodig leggen, in 1894, der  zomersluiting 

n genoemden overlaat. e A . de t tc Baardwij k voor 

i f 4675. 
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. t vierjari g onderhoud van de vaartuigen en al 
helgeeu behoort lot de rijkavere t op de s in . e 
P. van Gasseit te Venlo voor  f '760 per  jaar . 

. t oude' houden van en het doen van eeuige 
werkzaamheden aan de gebouwen der  rijk s bcogere burgerschool 
te Venlo ged. 1894 en 1895 e BV. Pacs te Venlo voor  f 1300. 

. t onderhouden vau het rijksaruliielgebou w te 
, ged. 1894 en 1895. e . s voor  f 1630. 

St. . t doeu van de vergrootiug der  openbare 
lagere school. e P. . Geluk aldaar  voor  f 9066. 

Nunspeet. t bouwen van een woonhuis. e . Juffer  te 
Oldebroek voor  f 4984, gegund. 

. t bouwen van eer.e arbeiderswoning. e G .van 
t aldaar  voor  f 1096,25. 

Zwolle. 1. t driejari g onderhoud der  schutsluis te Blokzij l 
vaa 1 Jan. 1894 tot 31 . . e A . Snoek te Blokzij l voor 
f 252,50 per  jaar , 3. het driejari g onderhoud vau bet traject over 
de rivie r  de Vecht, tusschen het l en het kanaal de 
Nieuwe Vecht, van 1 Jan. 1894 tot 31 . 1896. e W . 
Bosman ia den , gern. Nieuwleusen voor  f 227 per  jaar ; 3. 
het onderhoud van de aarde- en verdiepingswerken van de -
vaart en bare zijtakken , over  1894, iu twee perceelen. e 
voor  perc. 1. W . Bosman voor  f 1795. e voor  pero. 2. J. 
Nui s te Avereest voor  f 2538, 4. het driejari g ouderhoud der  bru g 
over  de e te , den weg vuu e naar  Sli jkerbur g en 
en de bru g over  de T u s s c b e n ü o d e n, van 1 Jau. 1894 tot 31 . 
1896. n . Fledderus te e voor  f 393,66. 

. 

ui tmuntend fabrikaat en b i l l i j k e . (29) 

o\zi; im wil i n iu \ u ; \ , 
r  aan de Polytechnische School te . 

 Compleet ingenaaid  18.—. 
„  „  gebonden „  21.50. 

t  \ t . . 

. . . . s het voor  den jongen ingenieur  en opzichter  van bijzonder  veel waarde op een 
voor  hen bijna onbekend veld te worden voorgelicht door  iemand, die rijp e ervaring aan breed-
voerige studiën paart, ook hunne oudere vakgenootcn zullen evenzeer  als vele aannemers, 
werkbazen en handelaren, gaarne een werk ter  hand nen.cn, dat in zoo aangenameu en bevatte-
lijke n vorm cen ruim overzicht geeft van wat de praktij k hier  en elders tot op hoden 
heeft uitgewezen of een theoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doen 
voorspellen (De

. . . . t groote uitvoerigheid en voorliefde teckent de schrijver  het steenbakkersbedrijf 
met al dc daartoe noodige werktuigen, blijkbaar  met het oog op aankomende industrieclon, voor 
wien hij  zijn boek even goed heeft geschreven als voor  bouwkundigen, iets wat laatstgenoemden 
moeten bedenken, indien hen dat wat te uitvoerig voorkomt en zij  liever  een meer  vergelijkende 
beschouwing van bouwmaterialen hadden gewenscht, wat men echter  moet erkennen, dat zijn 
eigenaardige moeielijkheden heeft. 

Voor  hem die in ' echter  dikwijl » zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen, zal 
daardoor  dit boek menige nuttige aauwijzing bevatten. 

. . . . Juist de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer  Van der s gemaakt 
heeft op het gebied der  bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk 

(Bouwkundig Weekblad.) 

E N 
V A N 

J.
te Aiidernach a/d , 

leveren sedert 1851: (8) 

la Andernachsch e Tras 
en Trasstee n 

ow strengste keur  verder: 
t of /.\\ ï  V V 

V A « T N beste en goedkoop-
ste N voor  Tuinen, Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

Chemisc h bereid e 

. 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zy is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne 

verkrijgbaar . 

, 
(70) k . 

p. D O L K & Z O O N . 
Spiegel" en , 

 Geruit-, Gegroefd-, Carri-, 

, ,  en -

Geslepen en andere N en 

. 

N S en . 

(67) . 
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systee m MONIER. 
Voorraad of spoedige vervaardiging 

van alle daarin voorkomende werken 
Prijzen op aanvrage. (68) 

 ajd

in alle courante profiel* 
op lengten van / 

rmogcr 

Ui 

H. E. OVING Jr. , 
74 , . 

Bij  P F te Groningen is 

verschenen: 

HANDLEID IN G 
J BET 

s n de s de n 
A A N 

A  A C T S S C O .  \ 
en andere inrichtingen van onderwijs voor 
den handwerksstand en tot zelfonderricht, 

B 

. E , 
 der Ambachtsschool tc Botterdam. 

Prij s f 0.90. 

. 

. — k . — 
k . Steen. — k 

. Verschillende stoffen voor  liet berei-
den van metselspeciën. — k 

. . — k V. Spij-
kers, , s en -
schroeven. — k . Verven, 
oliën en vernissen. - k . 
Vensterglas. — k . Blad-
goud, bladzilver, enz. — k 

. Verschillende stoffen, die in de am-
bachten gebruikt worden. 

VERWARMING. 
Voor een  worden opgaven 

gevraagd tot verwarming door  middel 
van daartoe geschikte S of andere 
min kostbare wijze van verwarming. 

Opgaaf van prjj s en waar  te bezich-
tigen, worden ingewacht onder  het op-
schrift „  Verwarming" , bij  de Boekhan-
delaren J. VA N T &  ZOON 
te

S T O O M C L A S S LIJ P E R IJ 
en  voor  het oriiamenteeren v 

. 

SPIEGELGLAS . 

s>2 
N -

- en 

in wit en zwart . 

E 
Sierlijke  worden op aanvrage ventrekt. 

N . 
^WGCtycWlSCÏj p 

o r i d e r n o e k ^ a u voetcxlev 
r , i s e r p 

 m*. 
|£ ' i^r'"  Al m m 

(69) 

E 

, 

 ZANDSTEEN. 
volkomen gelijk aan Na tuu rs teen en 

uitsluitend door  steenhouwers bewerkt. 

n voorraad: 

, NEUTEN, -

TEN , , GOOTSTEENEN, 

, , 

N voor  scheidingen en hekwerk, 

, enz. 

Fabriek en : -

.

T 
,JOSSON Co." 

voor  Nederland en n 

A . E . B R A A T , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: , Nieuwehaven No. 118-
„ , A. E. ,

Simonzstraat 74. (66) 

volgens b e s t a a nd of op te geven 
p ro f i e l , levert franco de Stoom-hout-

zagerij en Schaverij van 

. W.  & Co. 
te  (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courant op 

aanvraag gratis. (12) 

All e soorten van 

Z A G E N 
en 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Special i te it 
slechts in de ./f/«.s/e (/imtf<7et7cu tot,

 de Fabriek van 

te n ) 
Gevestigd] in 1822. (55) 

B l ^ * Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

welke wij  U gratis en franco toezenden. 

http://nen.cn
http://DUI.it
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JA N HAMER & Co., 
 bij  de Utrechtsche straat, 

. - . 

. ( 6 8 1 

 E

Poitland-Cement-Fabrtek, 

. 

Opgericht 

1864. 

I N 

Opgericht 

1861. 

t haar  beproefd en voortreffelij k 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin-
dend, onder  garantie van de grootste 
bindkracht , gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijk s meer  dan 450.000 
vaten. 

voor  de Zu ide l i j k e Provinciën: 

Wed. A. e & van , 
. 

Voor de X o o r d e 1 ij  k e Provinciën : 

DE BEER  LEHREN, 
S T t 1> A , (60) 

N in 

 wordt

a. Te  of te : 

met , in de Oude Stad; 

b.
een perceel , 
groot ongeveer  600 2., met 18 1 . front-

breedte. n op eersten stand. 
Te bevragen by den Architect E. F 

, P i e t e r - B o t h s t r a at 23, 
's-Gravenhage. 

ED 

F 

Stoonibooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

Zware en lichte Smeêwerken. 
A V  E . S, 

N EN N , 
met c e r t i f i c a a t van s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

DE LINT & , ROTTERDAM. 
 39

(59) Vraag dessins enz. 

J AP A N LA K V E R F , 
bet er  tegen de b u i t e n l u c ht bestand 

als vernis of olieverven. 

N & Co., 
(57) . 

VERFWAREN , 
, Vernissen. 

voor - en , 

, l l l , \ ( h \ . 

en alle aanverwante artikelen. 

G.  Co.y 

T 132, (5) 

 Tt 1 > A

VOO

. (73> 

S. , 

Vünrvast e Steen-
F A B R I E K , 

 u n  n  x . 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Blokken, Se lie wen. Trot -
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogelyken tyd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar  teekening of 
model. (72) 

Firm a O. , Utrecht. 

E 'S 

is beter  .lekkend, fijner , witter  en beter 
kléin-houdend dan eenig ander; 

is bekroond door den ft'cderl.  Schildcrsbond, 
Tentoonstelling van e Schilderkunst, 
Arnhem 1881; attesten van ervaren schilders 
uit alle oorden van ons land en daarbuiten, wor-
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van s . <. < 111. <nl <
Architecten en andere Autoriteite n in hunne 
bestekken voorgeschreven; 

wordt, tot waarborg vau echtheid, zuiverheid 
en goed (gewicht, nooit anders afgeleverd dau 
in vaten voorzien van , Etiket en Fa-
brieksmerk, welke allen wettigzyn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur  geleverd, des-
verlangd met certilicaat van oorsprong. 

n leze de waardeerende artikels over  dit t in het „ft' , v. d. " 
dd. 31 Jan. 1887; in de - en . 1 i 1887; in de 

' dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de„  Schilder"  d i . 1 i 1889 ; in de 
„Opmerker "  dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in de „Ambachtsman"  dd. 8 
Febr. 1890, en in het „Bouwkund i g Weekblad"  dd. 5 . 1891. (27) 

 bij  en

. 
H . 

A d v e r t e n t i ë n ia dit blad kosten na 1—6 ï-egels 

00 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote letten near 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

berekend. 

Uitgevers i 

. 

All e a d v e r t e n t i ën in A opgenomen 

worden grati a geplaatst in B , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smeden, 

Ververs, enz. 

J . A . V A N , . 

E S E , 

(10e V 

Z o o a l s z i j  Tsi jn . 

Art . 64. ftletalen. 

§ 384. . Gesmeed en getrokken (*) ijzer  moet zyn 

sterk en taai, zonder eenige scheuren, barsten of gallen, 

bladderen of blazen, niet verbrand, maar  behoorlijk gesmeed 

en geweld; doorgebroken moet de breuk eene zilverkleurige 

vezel (2) vertoonen, zonder  eenig kristal , lij n en zuiver; 

koud zijnde moet het zich laten buigen zonder te breken. 

Gegoten y'zer  moet zyn van de tweede gieting >A), licht 

grauw, van de beste soort, naar  de vereischte vormen, zuiver 

glad en zonder de minste gallen of barsten, goed effen van 

oppervlakte, gely'k van dikte, met kantige en rechthoekige 

zyden, voor  zooveel noodig geschuurd of afgedraaid. 

, van eene gelijkmatige dikte, en zich meer-

malen latende heen en weer  buigen zonder te breken. 

e klinkbouten moeten zyn van zeer  taai y'zer, vol en 

welgevormd, zonder  breuken of scheuren en met gezonde 

koppen. 

(') Getrokken wordt alleen ijzerdrnad; er  wordt hier  gewalst 

y'zer  bedoeld. 

(«) Er is hier  uit het oog verloren, dat pok korreli g ijzer, zonder 
eenige vezeligheid, van uitmuntende qualiteit kon zijn. 

§ ii'i  vau de A. V . der  Oenie van 1S79 is op dit punt reed» 

beter: 
„Gesmeed, geplet of getrokken ijzer moet ziju sterk, r  barsten, 

scheuren, gallen, schilfers, vlekken, aschvlakkeu, blazen en uiet 
verbrand, op de breuk niet glasachtig of glad, maar  bij  week ijzer 
vezeluchtig, mat lichtgrauw, bij  hard ijzer  gliusterend donker, 
blauw. Week ijzer  moet taai wezen eu koud eenmaal haaks omge-
bogen en weer  rechtgezet kuunen worden, zonder te breken of te 
barsten. 

Eeue zeer  eigenaaidige bepaling trof ik aau in bet bestek der 
e brug : 

t getrokken plaat-, staaf- en hoekijzer  moet zijn goed 
geweld, warm en koud (!)  smeedbaar, op de breuk vezelachtig en 
gelijkslachtig, van fijne korrel en vrij  van gebreken." 

(*) r  van de eerste gieting, direct uit den hoogoven, komt 
hier te lande reeds daarom niet voor, dat wij  geene hoogovens 
bezitten. t wordt overigens zelden of nooit meer toegepast, 
anders dan voor  zeer  ruw werk, kachelpotten, enz. 

er volg.) 

Z o o a l s z i j  m o e s t en z i j n . (") 

(<>) Aanmerkingen op eu bezwaren tegen deze ontwerp-voor-
schriften, van welken aard en van wien ook, zullen mij  ten alle 
tijd e zeer  welkom zijn. v. . . 

Art . 11. r en s t a a l. 

§ 55. Aanduiding der soorten. N . On-

der  gegoten ijzer wordt verstaan gietwerk uit grauw ruw 

y'zer, zonder eenige bereiding hoegenaamd ook, waardoor  de 

geaardheid en de eigenschappen van het materiaal wyziging 

zonden ondergaan. 

. Staal worden genoemd alle smeedbare en tevens 

hard- en ontlaatbare verbindingen van y'zer  met de gewone 

bestanddeelen. 

Wanneer het staal is ontstaan door  omsmeding van week 

gemaakte massa's of pakketten, zonder  dat de stof tydens 

de bereiding in vloeibaren toestand heeft verkeerd, wordt 

het weistaai genoemd. 

s het staal daarentegen langs vloeibaren weg tot smeed-

baar  metaal bereid geworden dan wordt het smeltstaal of 

vloeistaal genoemd. 

t gegoten staal wordt bedoeld vormgietwerk in staal, 

dat bepaaldelyk tot dit doel is bereid. 

. t den naam van smeedijzer worden aan-

geduid alle smeedbare maar  niet hard- en ontlaatbare verbin-

dingen van ijzer  inet de gewone bestanddeelen. t smeed-

ijzer  wordt in denzelfden zin als biervoren van het staal 

is gezegd, onderscheiden in weiijzer en smelt- of  vloeiijzer. 

% 56. (acgoien ijzer. t gegoten ijzerwerk moet zui-

ver  van vorm, taai en vast, op de breuk grauw van kleur 

en rij n van korrel zyn en zich met beitel en vyï laten be-

werken. 

Een slag niet een hamer moet in een rechthoekigen kant 

van een gietstnk een indruk achterlaten, zonder  dat de kant 

afbrokkelt . 

e trekvastheid moet ten minste 12 . per - be-

dragen. 

Eene onbewerkte vierkante staaf van 3 . dikte^qioèt'  ; 
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§ 385. Staal. t staal niet gepuddeld, maar  gezuiverd (4) 

en gegoten, volgens het bestek; het mag geene dier  gebreken 

hebben, waarvan de voorwerpen van gesmeed ijzer  vry 

moeten zijn en moet met de meeste zorg zyn bewerkt.

moet zijn smeed aar  en op de breuk volkomen gelijkslachtig 

(') t is niet duidelij k wat met deze tegenstelling kan bedoeld zijn . 

§ 244 van de A . V . der  Uenie luid t aldus : 

Staal mag geen der  gebreken hebben, voor  gesmeed ijzer  opge-

geven en moet met de meeste zorg bewerkt zijn . t moet 

gecementeerd en volgens de bepalingen in het bestek bf geraffineerd 

bf gegoten zijn. 

§ 386. Blik . t stort-, blik - blad- ot'  plaatijzer  glad 

en blinkend, van gelijke dikte, zonder  scheuren of barsten-

t moet onder  een hoek van 45° met de lichtin g van den 

vezel gebogen en herbogen kunnen, worden zonder  te breken 

of te scheuren. t wit blik , zoogenaamd dubbel blik , gelijk 

van dikte en zonder  oneffenheden. e kanten en stukken 

zuiver, de oppervlakte glansrijk zonder  vlekken of strepen 

en de kleur  niet geelachtig, maar  volmaakt wit. 

§ 390. Spijkers, bouten, enz. e spijkers en bouten 

moeten zijn van taai, sterk ijzer, dat koud gebogen kan 

worden; de spijkers, zuiver  gesmeed, met scherpe kanten 

zonder  schilfers of randen, van goed beloop, met eene glin-

sterende oppervlakte en scherpe punt. 

e bouten zuiver  en gelijk; de schroefbouten en moeren 

zuiver  en net gesneden, zoo ook de houtschroeven, die over 

twee derde der  lengte van een schroefdraad moeten voor-

zien zijn. 

e schroeven en moeren mogen niet rammelend of te 

stroef zijn, maar  moeten gemakkelijk met den gewonen 

schroefsleutel kunnen aangezet worden. 

n het algemeen, wanneer  de soort van spijkers niet 

vermeld wordt, moeten deze ruim de dubbele lengte hebben 

van de planken, deelen op latten, welke bevestigd worden. 

Wanneer  de directie dit goedkeurt, kan, in plaats van 

spijkers, van draadnagels worden gebruik gemaakt. ) 

(*) Bepalingen omtrent spijkers houtschroeven en bouten komen 

mij  overbodig voor. 

Wat de beide eerste betreft, zoo daar  tegenwoordig nog minder 

deugdelijke waar  onder  door  mocht loopen, wat onwaarschijnlij k is, 

zal de timmerman uit zich zelf wel van bet gebruik daarvan afzien; 

schroefbouten met rammelende moeren en opgeklonken, in plaats 

van opgestuikte, koppen kan meu ook wel weigeren, al staat dit 

niet in de A . V . 

§ 391. Wornuingels. e wormnagels voor  de bespy' 

kering van palen, enz., lang 4 , met platronde koppen 

van 3 . middellijn , voorts niet bros, maar  zuiver  bewerkt. 

1 . bevat 30 a 34 dezer  nagels. (") 

(*) Wanneer eene § voor  de wormnagel» noodig is, zou het dan 
niet doelmatiger  zijn ze korter  van stift en lichter  te nemen f j 
dunkt met stiften van 4 . staat het hout te zeer  aan scheuren 
bloot. 

1 . vrijdragend in het midden eene langzaam tot 450 . 

toenemende belasting kunnen dragen, alvorens te breken. 

§ 57. Gegoten ijzeren buizen. Wanneer  in het 

bestek geene andere afmetingen worden geëischt, zullen de 

gegoten ijzeren pijpen in maat en gewicht moeten overeen 

stemmen met onderstaande tabellen. 

e wanddikten in deze tabellen opgegeven zyn voldoende 

voor  rustige dienst-drukkingen tot 10 atmosfeeren en voor 

proefdrukkingen tot 20 atmosfeeren toe. 

Wanneer, met het oog op liet uitzetten en krimpen van 

stoomleidingen door  heet- en koud worden, of op schokken 

en zettingen, grootere wanddikten geëischt worden, zullen 

de opgegeven oui'fenmiddellynen behouden blyven, (a) en 

het verschil in de wanddikten dus gevonden worden op 

de binnenmiddellynen. 

Afwijkinge n van het voorgeschreven gewicht zyn tot 

5 ten honderd meer  en minder  geoorloofd. 

j  de berekening van het gewicht van hulpstukken zal 

het gewicht uit de vorenstaande tabellen afgeleid, met 15 

ten honderd en by bochtstukken met 20 ten honderd ver-

meerderd worden. 

e rechte buizen moeten in gedroogde vormen te lood 

worden gegoten, zonder  gebruik van kernspy'kers en kern-

stiften. 
A.  of sokpijpen. 
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 15 2 8.75 1.89 

50 8 66 160 18 25 3 125 4 15.5 75 17 10.57 2.41 

60 8.e 77 175 19 25 3 135 4 15.5 75 17 3 13.26 2.96 
70 8.5 87 185 19 26 3 145 4 15.5 75 17 3 15.20 3.21 

80 9 98 25 3 160 4 15.5 75 17 3 18.24 3.84 

90 ^ _ 108 215 20 25 3 170 15.5 75 17 .29 4 .37 

100 9 118 
— 
230 28 3 180 19 85 21 3 22.34 4.96 

125 9.5 144 260 21 28 3 210 19 85 21 3 29.10 0.26 

150 10 170 290 22 28 3 240 li 19 85 21 3 36.44 .60 
175 10.5 196 320 22 30 3  19 85 21 3 44.36 8

200 11 :;r>o 23 30 3 300 6 19 85 21 3 52.86 10.71 

225 11.5 248 30 3 320 6 19 85 21 3 61.95 11 0 2 
250 12 274 tOO 24 30 3 36) 1 8 19 100 21 4 71.61 12.98 

275 12.5 .100 425 25 30 3 375 8 19 1 0 0 2 1 4 81.85 1 1.41 

300 13 326 460 26 30 3 400 8 19 Jon 21 1 92.68 15.32 

325 13.5 Ï2 490 26 35 4 435 l o 22.5 105 25 4 104.08 19.48 

350 11 378 520 20 35 4 466 10 22.5 105 25 4 116 21.29 

375 14 403 650 27 35 4 495 10 22.5 105 25 1 124.04 24.'29 

400 14.5 429 27 35 4 521' l o 22.5 105 25 4 136.89 25.4 1 

425 14.5 454 600 28 ! 35 12 22.5 105 25 4 145.15 27.64] 
450 15 180 030 28: 35 4 12 22 .5 105 25 4 158.87 29.89! 
475 15.5 500 ii 29 40 4 li i 111 12 22.5 105 25 4 173.17 32.41 

500 16 532 680 30 40* 1 726 12 22.5 105 25 4 188.04 34 .69 

550 10.5 583 740 33 40 5 675 11 26 120 28.5 4 212.90 44.28 

600 17 634 790 40 5 725 16 26 120 28.5 4 238.90 47.41 

650 18 686 840 33 40 
l ' l 

18 26 120 28 .5 4 273.80 50.13 

19 738 900 33 40 5 830 18 26 120 28 .5 4 311.15 56 .50 

750 20 790 ,950 33 

1 
,0 5 880 26 120 28.5 1 350.76 59.81 

559.76 1 1 9 5 . 9 9 
i 666.81 I 24 3.76 
1 783.15  '194 .5 0 

(«) t is ooodig met het oog op de bestaande ijzeren buis 

modellen. e binnenmiddellij n daarentegen wordt door  de middellij n 

der  leemkern bepaald, die voor  elke buis afzonderlij k wordt 

vervaardigd, 

§ 58. Staal. Gietwerk in staal moet zuiver  volgens 

teekening, dicht en zonder  gebreken zyn gegoten. 

Gewalst staal, 't zy' weistaai of smeltstaal, moet glad 

gewalst en dicht, vry van schilfers, bobbels, langschenren, 

open weinaden, kantschemen of andere ongansche steeën, 

goed smeedbaar  en niet koud of roodbroos zyn. 

§ 59. Staafijzer  voor  bruggen, kappen, scheeps-
bouw, enz. Uiterlijk  aanzien en geaardheid. Staafyzer 

moet glad gewalst en dicht, vry' van schilfers, bobbels, 

langschenren, open weinaden, kantscheuren of andere ongan-

sche steeën, en niet koud of roodbroos zyn; het moet 

zich goed laten besmeden, opstuiken en wellen. 

Aantal en gereedmaken der proefstukken. t te beproeven 

materiaal mag niet vooraf uitgegloeid worden en de proef-

stukken mogen niet anders dan koud afgenomen en bewerkt 

worden. 

Van elk geheel of gebroken honderdtal staven mogen 

dri e proefstukken worden genomen, zoo mogelyk van de afval-

einden. Als deze drie stuks aan de hieronder  omschreven 

proeven voldoen, gelden de honderd staven als goedgekeurd. 

Voldoet een der  proefstukken niet, dan mag uit de be-

trokken party een nieuw genomen worden; voldoet ook 

dit niet aan de vereischten, dan zal de party afgekeurd 

kunnen worden. 

Trekproeven. e proefstukken moeten iu den regel ongeveer 

40 . lang zyn en 300 tot 600 2. doorsnede hebben. 

e rek wordt over  20 . lengte gemeten; de meting 

geschiedt na de breuk. 

 moet ten minste de volgende trekvastheid bezitten: 

By dikten van 5 tot en met 10 . 36 . p. 2. 

ti tl 11 10 1» n » n 

„  n  15 1 » "  25 , 34 , , , 

met in elk geval ten minste 12 ° / 0 rek. 

 mag niet minder  dan 37 en niet meer  dan 

44 . per 2. trekvastheid bezitten bij  ten minste 

20 ° / 0 rek. 

Bovenstaande cyfeis voor  de trekvastheid zyn in dien 

zin bedoeld, dat de proefstukken de aangegeven belastingen 

twee minuten achtereen moeten dragen. 

Wanneer eene proefstaat', tengevolge van duidelijk te 

herkennen gebreken in de bewerking of het materiaal of 

van blykbaar  onzuiver  inspannen, eene onvoldoende trek-

proef oplevert, dan mag deze niet, als maatstaf gelden 

voor  de beoordeeling der  trekvastheid en rekbaarheid. 

l de breuk buiten het middelste derde deel der  boven-

bedoelde 20 . lengte valt, mag de proef wel als maatstaf 

voor  de vastheid, maar  niet voor  de rekbaarheid geldeu. s 

de rek te gering, dan moet voor  de juiste beoordeeling dei-

rekbaarheid een nieuw proefstuk worden gereed gemaakt, 

zoolang totdat de breuk in het middelste derde gedeelte valt. 

Buigproeven. Voor  de buigproeven worden, hetzy ronde 

of vierkante staven, hetzy uitgesneden langsstrooken van 

3 tot 5 . breedte gebezigd, alle van ongeveer  40 . 

lengte; de kanten der  proefstukken voorzichtig met de vy'1 

af te ronden. 

e proefstukken moeten zonder  eenig spoor  van barsten 

te vertoonen de volgende buigproeven kunnen doorstaan: 

 moet zich koud over  eene ronding van 13 . 

straal zoover  laten ombuigen, dat het eene been met het 

verlengde van het andere een hoek maakt als volgt: 

By yzerdikten van 8 tot 11 . 50". 

n 12 „  15 „  35°. 

» 1« . 20 „  25°. 

, 21 „  25 „  15». 

en donker kersroodgloeiend een hoek als voren: 

By ijzerdikten tot 25 . van 120°. 

„  boven 25 „  „  90°. 

 moet zich koud laten buigen tot eeu oog 

ter  binnen\verk8che middellij n gelyk aan de halve dikte 

van het proefstuk. 

Temperatuur. Trek- en koudbuigproeven mogen niet by 

lagere temperatuur  dan 10"  C. worden uitgevoerd. 

Smeedproeven. Staven of strooken  van de voor 

de buigproeven beschreven afmetingen moeten zich in rood-

gloeienden toestand met de volgens een straal van 15 . 

afgeroude, evenwijdig aan de richtin g der  vezel gehouden 

punt van den hamer tot op l lj t maal de breedte laten 
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uitsmeden, zonder  eenig spoor  van barsten te vertoonen. 

Een rond stuk  ter  lengte van het dnbbele 

zyner  middellij n moet zich in voor  de besmeding gepaste 

hitt e tot op een derde dier  lengte laten opstniken zonder 

scheuren te vertoonen. (*) 

Spelingen in hel gewicht. t voorgeschreven gewicht mag 

bjj  staafijzer, voor  zoover  de geheele party betreft met 

hoogstens 3 ° / 0 overschreden worden. Voor  elk voorwerp 

op zichzelf is een meerder  gewicht tot 5 ° / 0 en een min-

der  gewicht tot 2 ° / 0 geoorloofd. 

r  mag 6 "/ „  meer  en minder  wegen dan is voor-

geschreven, doch bij  groote partijen tegelijk kan grootere 

zuiverheid geeischt worden. 

Voorwerpen, waarby de hier  aangegeven grenzen voor 

de afwykingen in het gewicht worden overschreden, kunnen 

om die reden worden afgekeurd. 

(*) Bij  de smeedproeven moet, vooral bij  smeltijzer, de zwart 
heete toestand worden vermeden, aangezien het bewerken in dien 
toestand schadelijk ia. 

§ 60. - en schroefbouti jzer.  voor 

klink - en schroefbouten moet by dikten tot 25 . toe 

eene trekvastheid bezitten van ten minste 38 . per . 

met een rek van minstens 18 v / 0 en by dikten van 25 tot 

40 . eene trekvastheid van minstens 36 . per 2. 

met minstens 15 ° / 0 rek. 

t moet koud gebogen kunnen worden tot een oog, ter 

binnenmiddeliyn gelyk aan de halve dikte van het yzer, 

zonder  een spoor  van barsten te vertoonen. 

Een stuk ter  lengte gelyk aan het dubbel zyner  middel-

lyn moet in smeedhitte tot op een derde dier  lengte kun-

nen worden opgestuikt zonder  scheuren te vertoonen. 

Overigens gelden voor  klink - en schroefboutyzer  de be-

palingen der  vorige §. 

§ 61. Plaat i jzer . Uiterlijk aanzien. e platen moeten 

zuiver  gewalst en vry van ongansche steeën zyn. 

Aantal en gereedmaken der proefstrooken. Van elk geheel 

of gebroken honderdtal platen zal er  eene worden bestemd 

tot het af- of uitboren van proefstrooken. e worden 40 

. lang en ruw minstens 5 . breed genomen. t af-

scheiden der  strooken mag niet anders dan koud en door 

boren geschieden, en, noch de platen, noch de daarvan 

afgenomen proefstrooken mogen voor  de beproeving worden 

uitgegloeid. 

e strooken voor  de buigproeven worden langs de kan-

ten met de vyl een weinig afgerond. e voor  de trekproe-

ven moeten over  ruim 20 . lengte zuiver  van breedte 

worden bewerkt, in dien zin dat zy tenminste 300 en ten 

hoogste 600 2. doorsnede honden. e walshuid mag in 

geen geval worden weggenomen. 

 naar de qualiteit. . By welyzeren 

brug- en scheepsplaten worden tweeërlei qualiteiten onder-

scheiden, die met de cyfers  en  worden aangeduid; by 

welyzeren ketelplaten drie, namelyk vuurplaten, frontplaten 

en rompplaten. 

. Snieltysseren seheeps- en brugplalen komen 

slechts in ééne qualiteit voor; ketelplaten in twee, vuur-

platen en rompplaten; laatstgenoemde dienen tevens tot 

frontplaten. 

Trekproeven. t plaatyzer  moet op het punt van trek-

vastheid en rek aan de in onderstaanden staat vermelde 

vereischten voldoen; de cyfers voor  de trekvastheid zijn 

in dien zin bedoeld, dat de proefstukken de aangegeven 

belastingen twee minuten achtereen moeten dragen. 

. 

Brngplaten 

Scheepsplaten 

. 

 Qnal. . 

( , . 

 „ . 

n | Vuurqual . 

tot 25 . ] Front id. 

dikt e toe. p id.( 

. 

Seheeps- en brugplaten 

n | V u n , 1 u a l -
/ p id. 

Trekvastheid 

. per . 

. s 

35 

35 

35 

31.5 

36 

35 

33 

k over  20 . 

lengte. 

. 

30 

28 

28.5 

27.5 

34 

33 

30 

10 "/o 
10 „ 

7 „ 

5 „ 

18 „ 

12 „ 

7 „ 

. 

4 . 

3 „ 

5 , 

3 » 

12 „ 

8 „ 

5 „ 

n beide richtingen. 

20 , 

25 „ 

20 „ 

n beide richtingen. 

s . 

35 40 

34 40 

36 42 

By' welyzeren ketelplaten van meer  dan 25 . dikte 

zal de te eischen trekvastheid voor  elke 2 . grootere 

dikt e met 0.5 . verminderd worden. 

Buigproeven. e proefstukken moeten, zonder  eenig spoor 

van barsten te vertoonen, onder  de hieronder  opgegeven 

hoeken kunnen gebogen worden. Als hoek van buiging geldt 

ten allen tijd e de hoek, dien het eene been by de buiging 

heeft doorloopen. 

By de koudbuigproeven worden de strooken om een doorn 

van 25 . middellijn , by plaatdikten van meer  dan 25 

. om een doorn ter  middellij n gelyk aan de plaatdikte 

gebogen. 

t heet buigen geschiedt in kersroodgloeienden toestand 

over  een gebroken (met de vyl afgeloopen) kant. 

. Seheeps- en brugplaten. By het koud buigen moeten 

de strooken onder  de volgende hoeken gebogen kunnen worden: 

. 
Qualiteit . Qualiteit . 

. 
. . . . 

5 . en minder. 90° 40° 75° 30° 

6 tot 8 . 70° 30° 55° 20° 

9 „  11 „ 50° 20° 45° 15° 

12 n 16 „ 35° 15° 30° 10° 

17 „  19 „ 25° 10° 20° 5° 

20 „  22 „ 20° 5° 15° — 

23 „  25 „ 15° 5° 10° — 

By het heet buigen, onverschillig de plaatdikte, onder 

de volgende hoeken: l| 125° ' 90° || 90° ] 60° 
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 koud onder  de volgende hoeken: 

. 
Vuurplaten. Frontplaten. ' 

. 
s 

i 

, s s s 

6 tot 8 . 130° 110' 110° 90° 70° 45° 

8 „  10 „ 120° 100° 100° 80° 65° 40° 

10 , 12 „ 110° 90° 90° 70° 60° 35° 

12 y 14 „ 100° 80° 80° 60° 55° 30° 

14 „  16 „ 90° 70° 70° 50° 50° 25° 

16 „  18 „ 80° 60° 60° 40° 45° 20° 

18 „  20 „ 70° 50° 55° 30' 40° 17° 

20 „  22 „ 60° 40° 50° 25° 35° 15° 

22 „  24 „ 55° 30° 45° 20° 30° 12° 

24 „  26 „ 50° 20° 40° 15° 25° 10° 

En heet, onverschillig de plaatdikte, onder 

-de volgende hoeken [| 180° 180° || 18ö° \ 150° |j  150° | 100° 

. By de kondbuigproef moet de buigingshoek 

180° bedragen. 

t moeten de proefstrooken zich dubbel gevouwen plat 

-op elkaar  laten slaan. 

Op smeltyzeren ketelplaten wordt de hardingsbuigproef 

toegepast, in dien zin dat langs- en dwarsproefstrooken, tot 

donkere kersroodgloeihitte verwarmd en in water  van 28° C. 

afgekoeld, onder  een hoek van 180° worden gebogen, over 

een doorn, waarvan de diameter  by vuurplaten het dubbel 

en by rompplaten het drievoud der  plaatdikte bedraagt. 

Smeed- en ponsproeven. Strooken plaatyzer  van ongeveer 

10 . breedte moeten in roodgloeienden toestand dwars 

op de walsrichting op ten minste 1  maal de breedte uit-

gesmeed kunnen worden zonder  een spoor  van scheuren te 

vertoonen. Er  moeten roodgloeiend gaten in geponst kunnen 

worden op een afstand van den rand gelyk aan de halve 

plaatdikte, zonder  dat de gaten uitscheuren. 

Spelingen in maat en gewicht. By leverantiën van platen 

is afwyking van het berekende gewicht tot 3 ° / 0 meer  of 

minder  geoorloofd. 

e bepaling heeft geene betrekking op elke plaat af-

zonderlyk, maar  op de geheele party. By elke plaat op zich 

zelf mag.het meerdere of mindere gewicht gaan tot 5 ° / 0 

toe en by platen van 2.40 tot 2.70 . breedte by dikten 

van 10 . en meer  tot 8 °/n t o e - Platen van 2.10 tot 

2.70 . breedte by dikten beneden 10 . en platen van 

meer  dan 2.70 . breedte by alle dikten moeten, wat het 

gewicht betreft, zoo genomen worden als het uitvalt . 

(Slot volgt.) 

N EN . 

. . te . Be in moffels te branden vuurlakken op 

ijzerblik, zijn U bekend.  komen er in later tijd kachels 

in den handel, dof Havana bruin en dof blauwachtig zwart. 

 U ook een adres ter verkrijging van dergelijke laksoorten 

bekend ? 

. 
Aanbestedingen «orden slechte eenmaal in deze rubriek opgenomen-

G . 
Amsterdam. 12 uur. t gemeentebestuur: . het herstellen 

van it scheepssteigers san het damrak; 2. bet maken, leveren en 
stellen van een ijzeren afsluithek langs een deel van het iu aanleg 
zijnde Oo*terpark . 

's-Gravenhage. 11 uur. t ministerie van waterstaat, bandel 
en nijverheid: het onderhoud cu heratellen van de landsgebouwen 
aldaar, ged. 1891, begr. f 16,257. 

's-Gravenhage, 12 uur. e architect F. A. de Jongh, in het 
hotel en café St. : bet bouwen van 3 heerenhuizen aan de 
Groot n aldaar. 

's-Gravenhage. 11 uur. t ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: het bouwen van eeue bergplaats voor  brandstoffen 
en bet uitvoeren van daarmede iu verband staande werkeu, ten 
behoeve van het gebouw van het hoofdbestuur  der  posterijen ea 
telegraphie aan de Parkstraat aldaar, begr. f 1896. 

G 28 . 
Amsterdam. 10 uur. e genie op hei bureel der  genie (Plantage 

t no. 1): het wijzigen eu makeu vau aardwerken 
voor  het lort bezuiden Uithoorn, ouder  beheer  der  genie te Am-
sterdam, begr. f 41,300. 

's-Graveuliage. 2 uur. t gemeentebestuur: 1. de levering 
van meubelen ten dienste vau de school aan deu Zuidwal; 2. de 
levering van steenkolen voor  de verschillende stoomgemalen. 

. 10 uur. e genie, op het bureau aan de : 
bet Joen van voorzieningen voot de opstelling van een afstands-
meter  enz. op bet fort btj , onder  het beheer  der  geuie 
aldaar, begr. f 29,400. 

. 2 uur. t gemeentebestuur: het dagelijkacb onderhoud 
van en bet verrichten van eecige bepaalde vernieuwingen aan de 
stedelijke werken voor  den lij d van vier  jaren, ingaande 1 Jan. 
1894 eu eindig. 31 . 1897, in 13 perc. 

. 3 uur. i gemeentebestuur: 1. het dagelijksch on-
derhoud van en liet vemcbten van de bepaalde verfwerken aan de 
stedelijke werken; 2. bet dagelijksch onderhoud van de stukadoor-
werken en het jaariij s wmeu en kleuren daarvan aau de veraobillende 
stadsgebouweu; 3. het ouderhoud der  stadspompen, vauaf 1 Jau. 1891 
tot en met 31 . 1897. 

. t bestuur  van het departement -
genbosch dei j  lot „Nu t vau 't Algemeen: het afbreken 
van woningen en het bouwen van een school met directeurswoning 
en vergaderloealen. 

\  n vi. 29 . 
Apeldoorn. 11 uur. e heer  Clt. Wegcrif, in het Wapen van 

Gelderland: bet schilder-, glas- eu behnugwerk van 51 burgerwo-
ningen. 

Apeldoorn. 11 uur. e heer  Ch. Wegerif, in bet Wapen van 
Gelderland: het smidswerk voor  56 burgerwoningen. 

Apeldoorn. 11 uur. e heer  Ch Wegerif, in het Wapen van 
Gelderland: het lood- en zinkwerk voor  56 burgerwoningen. 

Arnhem. 12 uur. l ministerie van binneul. zakeu, aan bet 
gebouw van bet prov. bestuur: het onderhouden van eu hut doen 
vau eenige vernieuwingen en n aan de gebouwen der 
rijkskweekschool voor  onderswijzers te Nijmegen, ged. de jaren 
1891 eu '95, begr. f 3000. 

's-Gravenhage. 1 uur. t miuisterie van waterstaat, bandel 
eu uijverheid: het onderhoud van de s post- eu telegraafgebouwen 
te Vlissingei, ged. 1894, 1895 en 1896, begr. f 1150. 

. 10.30 uur. t ministerie vau wutcrsta.it, 
bandel en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: bet 
driejari g onderhoud van de rijk s groote wegen in de prov. Noord-
brabant, in 10 perc, begr. perc. 1, f 6060; perc. 2, f 3790; perc. 3, 
f 8070; perc. 1, f 7700; perc. 5, f 1550; perc. 6. f 2100; perc. 7, 
i 763o; pero. 8, f 1090; perc. 9, f 8800; perc. 10, f 10.160. 

. 1.30 uur. e vereenigiug teu behoeve van de belangen 
der  werklieden, verbonden aan de machieuel'abriek van de heeren 
Gebr. Store en Co. aldaar, in het koffiehuis van de Beurs: het 
maken van een vereenigiugsgebouw op een terrein aldaar. 

. 10 nur. t ministerie van binneul. zaken, aan 
het gebouw van bel prov. bestuur: het onderhouden van en het 
doen van herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der 

l voor  onderwijzers, ged. 1894 en 1895. 
, 10 uur. t ministerie vnn binnen), zaken, aan 

het gebouw van het prov. bestuur: het onderhouden van eu het 
doen van herstellingen en vernieuwingen aan de s hoogore 
bmgerschool, ged. 1894 en 1895, begr. f 2280. 

Zie vervolg Aanbestedingen enz. in het Bijvoegsel. 

http://wutcrsta.it
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Gouden 

u 1169, 

e Poriland-Cement-Fabriek 
V A

te A m ö n e b a r g bij  Eli  a'd , 

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der  Fabriek-, (100.000 vaten per jaar. 

s in de voornaamste steden. 

nalen

Arnhem 1878. 

E 
van 

Verdienste 

Weenen 1873 

Offenbach 

Eerste prij s 
voor  uitmun-

tend 
fabrikaat 

J 
T E 

, 
is er  geheel op ingericht om 

alle soorten van -

N met den mee sten 

spoed tot  zeer billijke prij-

zen te leveren. 

d aanbevolen 

voor het drukken van 

met daarbij  beboorende 

. 

-
E N 

S T O O M C L A S S L I J P E R I J ^ ^ 
en  voor  het oma nienteereii van

* \ s ? S ^ - en 

SPIEGELGLAS. ^&&g&^
(61) n wit en zwart . 

. 
Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt. 

T 
„JOSSON Co." 

F - V N
voor  Nederland en n 

A . E . B R A A T , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: ,  No. 118-
„ , A. E. , Fokke-

Simomstraat 74. (66) 

W. J . W E 1 S S E N 0, 
k 111 te

fabriceert geijkte , twee 
en vij f , Stalen -

, , , 
koperen en stalen , -

N . , -
, enz. (65) 

Teeken behoeft  n Optischelnstrumcnteu, 

beschreven door 

J . A. VAN , 
Leeraar aan de  School 

te Delft. 

Frijw : Compleet d f 18.-
,, „  gebonden - 21.50 

, . 

u i tmuntend fabrikaat en b i l l Q k e . (29) 
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middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwnm vorming enz. 

Engelsche en Belgische A A E . 

VA N 

, , B 

en

EN 

voor ligtc muren, plafonds, enz 

: t Bevan &  Sturge. 

: f &  Söhne. 

, - EN -
STEENEN. 

i n v e r s c h i l l e n de dess ins 

, T 
E N E 

. 

. 

8 C  E  P 8 BOUW W F 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

E Ji. S, 

N EN N , 
met c e r t i f i c a a t van s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

beter  tegen de b u i t e n l u c h t bestand 

als vernis of olieverven. 

N &  Co., 
(57) . 

- eu 
a n iseerinrichting. 

g
 in 

- en Beslagen . 
. S , 

(71 DORDRECHT. 

Bij  te  is verschenen: 
G. A. , Bouwkundig k voor  Ambachtslieden f 0.60. 

. E S en P. . VA N , Practised k 
voor  Ambachtsscholen. 2e stukje - 0.35. 

. VA N ZANTE N JZN , k der e voor  Ambachts-
lieden. 2e druk - 0.40. 

, k der  Algebra voor  Ambachts-
lieden. 2e druk - 0.40. 

en G. A. , k der -
kunde voor  Ambachtslieden. 4e druk . . - 0.75. 

II.  I \ K, 
, 

levert pasklaar  gekyaniseerd 
(rot - en zwam vrij ) (13) 

, schuttingen. 

, , 
, enz. enz. 

D E L T N T & C 0 , ROTTEROAM. 
 39

n van  en
(59) Vraag dessins enz. 

Zwaar, Prima kwaliteit , zeer  gevoelig, 
rol 1 X 1 0 r . . f 6 .-

„  0.75 X 10 r . . f 4 . -

Schrijf- en Teekenbehoeften, (56) 

t 27, n . 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (73) 

S. , 
A BS

e N v an
( § , , , N - en § 
tm , , T en . «» 
O (syst. ) - en E F F E , , C
O A C O T T A , enz.

e A. OOSTHOEK ÓL ZOON, Alfe n a/d Rijn . 
C  s t e r k conenrreerende prijzen direct op aanvraag, 

80 
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V E R F W A R E N . 
, Vernissen. 

9

r - en , 

, , 

en alle aanverwante artikelen. 

(i  Co., 
T 132, (5) 

A . 

Spiege l- en , 

Cathedraal-, , Geribd-, 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

W , 

, , BBOE  en -

Gr , A S. 

Geslepen en andere N en 

. 

GEBOGEN S en . 

- en Pa t r ij  s po or  tg lazen. 

(67) . 

. . 

Vanrvaste Steen-
F A B R I E K , 

 E i\T

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Blokken, Scheggen, Trot -
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogelu'ken tjj d 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar teekening of 
model. (72) 

JA N HAMER & Co7~ 
t  bij  ue Utrechtsche straal, 

voor 

Personen, Goederen, Spijzen, enz. 

r  dun 225 N a l leen i n Neder-

l a n d gep laa ts t. 

J. H. & Co. heiben steeds ervaren 
monteurs, uitsluitend voor  ter 
beschikking, waardoor de montage en 
eventueel onderhoud, in den korst moge-
lijken tijd en tegen billijken prijs kan 
verricht worden. (63) 

Nederlandsche Verzinkfabriek , 
VA N &  Co. -

N 

E 

 Zijbekleeding. 

Houten of IJzeren RAAMWERK , 
, , 

, , , , -
N voor tropische producten, E N voor  S teenoven» 

en , E N speciaal ter  vervanging van riet-
matten voor  steenovens, enz. in alle afmetingen en voor  alle doeleinden, opgesteld 
in  of ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enkele dagen. , ook gegolfde . 

N en N worden opgemaakt voor  elk gevraagd 
doel. E S ter  bezichtiging. 

 op aanvraag franco en gratis. (58) 
 S t er  A G E N T E N . 

F. &  A. VA >E . -

f 1.75 per  W: geheel gereed afgeleverd / '  2.70 per s 

Chemisc h bereid e 

. 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 

nooit. Zy is gemakkelijk in het gebruik, 

duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne 

verkrijgbaar . 

, 
(70) k ) 

G r o o t e v o o r r a a d 
V A N 

in alle courante profielen 
op longten van 5 
12 , opklim 
mende m 

Wegens 

grootere 

draagvermogen 

unnen lichtere pro-

fielen in staal gebezigd 

den, waardoor stalen 

.ilkon voordeeliger  in het ge-

luni k zijn dan ijzereu balken. 

H. E. OVING Jr. , 
74 , . 

All e soorten van? 

ZAGEN 
en 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Special i te it 
slechts in de Jijnste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

te n ) 
Gevestigd in 1822. (55) 

Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

welke wij  U gratis en franco toezenden. 

Er wordt aangeboden te 's-Gravenhage: 

a. Te  of te : 

met , in de Oude Stad; 

b.
, 

groot ongeveer  600  2., met 18 1 . front-
breedte Beiden op eersten stand. 

Te bevragen bij  den Architect E. F . 
, P i e t e r - B o t h s t r a at 23,. 

's-Gravenhage. 

J V O E U S EL van het technisch gedeelte v an " van g 23 . 1893. 

. - (Vervolg.) 
G 29 . 

Z w o l l e , 12 uur . t prov. bestuur: het leveren vau twee paar 
ijzeren vloeddeuren eu ecu paar  ijzeren ebdcuren, ecu ijzeren val 
voor  de ophaalbrug cn eeuige andere ijzerwerken ten behoeve van 
de sluis van bet l iu Berkum, begr. f 4825. 

Z w o l l e . 12 uur . Hei prov. bestuur: het leveren van dc ijzeren 
sluisdeuren, eeu ijzeren ophaalbrug eu nndeic ijzerwerken, ten 
behoeve van de nieuw te bouwen schutsluis uo. 2 op de -
vaart en van nieuwe huugelijzcrs voor  de duwperscu der  deuren 
vau sluis no. 5, begr. f 4730. 

G 30 . 

U t r e c h t . 2 uur . t miuisteri e van biunenl. zakeu, aan het 
gebouw van het prov. bestuur: het onderhouden van eu het doeu 
van herstelliugeu aau dc gebouwen vau dc t te 
Utrecht , ged. het jaar  1894, begr. f 16.190. 

G 2 . 

. 1.30 uur . t gemeentebestuur: het onderhouden vau 

en b<st veirichten vau bepaalde vernieuwingen auu de gemeente-

werken over  189-1. 
V  A U 5 . 

's-blraveuhugc. 1 uur . tiet ministeri e van waterstaat, haudel 
en nijverheid : het ouderhoud van het w te , 
van deu dag der  kenuisgeviug van de goedkeuring vau de aanbe-
steding tot en met 31 . 1890, begr. 1 415. 

. 11 uur . liet miuisteri e vun waterstaat, handel eu 
nijverheid , aau bet g -bouw vun liet prov. bestuur: het ouderhoud 
van het Nederlandsch gedeelte vuu het kanaal vau Ter  Neuzen, 
met bijbehoorende werken, ged. 1894, 1895 cu 189(1, begr. ( 39.900 
per jaar . 

U 8 . 
A m s t e r d a m. 1.30 uur . (Greeuwicbtijd) . e directie der  f io l l . 

. Spoorw. , in het (Jcutraal Persouenstatiou, bestek 
uo. 574: het herstellen van den steiger, met de meerpalen ca 
dukdal f bij - ea de oeverwerkcu onder  dezeu steiger  teu oosten van 
het Boerengat, en vau den vuugdam cen westen van liet Boercngat, 
met bijbehooreude werken, op het gemeenschappelijk stalionsem-
placement — , begr. 1' 20,000. 

G «J . 

N ionw-Vosmoor (N.Br. ) 2 uur . t gemeentebestuur: liet maken 

eener  aardebaan met kunstwerken, alsmede hut uict greskcieu 

bestraten vau een weg vanaf deu g e s u b s i ó e r d en kliukerwe g van 

Nieuw-Vosmeer  uaar  Steenbergen, nabij  den . eerstgeu. 

gemeente naar  eu over  deu Slaakdam lot aan dc grensscheiding 

met de prov. Zeeland, ter  lengte van 3720 meter. 

G 10 . 

S tavoren (lt'r. ) 11 uur . t bestuur  van de massale zeesluis 

al laar , in de sluiswachierswoniug: dc herstelling en verleuging van 

de zeesluis, begr. f 19,395. 

 YAN . 
Amers foor t . t onderhoudswerk vau de openbare bestratingen 

in de gemeente Amersfoort, ged. de jaren 1894 en 1895. e 
J. s aldaar  voor  f 0.12J. per 8 . 

Assen, tiet ouderhoudeu vau eu het doeu vau herstelliugeu eu 
vernieuwingen aau de gebouweu der s hoogcre burgerschool te 

, ged. de jareu 1894 eu 1895. e U . Jansen te l 
voor  f '2373. 

. 1. l iet bouwen van twee paviljoens voor  o n r u s t i g e ». 
i. t bouwen van twee paviljoens voor  waakafdeeliug eu zieken 
verpleging. e C VVegerif . te Apeldooru voor  f 90.880. 

. l iet bouwen eeuer  kerk met pastorie euz. e J . v. 
d. Braak te Apeldoorn voor  1' 33.980. 

U r o u i u g e u. t driejari g onderhoud van de rijk s groote wegeu 
ea vau de verspreide rijksbrugge u iu de prov. Groningen, iu 3 perc. 
of iu massa. Perc. 1. Weg van Urouiugeu uaar  de c grens. 

e J. . r  aldaar  voo- f 3984. Perc. 2. W eg van Gro-
ningen naar  de Fricscbe grens. e . de r  aldaar  voor 
f 4037. Perc. 3. Weg van Urouiugeu naar . e J . . 

r  aldaar  voor  f7284. e voor  massa dezelfde voor  f 10152. 

U r o u i u g e u. ü et ouderhoudeu vau eu het doen vau eenige vernieu-
wingen cu herstelliugeu aan de gebouweu der  rijksuuiversitci t tc 
Groningen, ged. hot jaar  1894. e . . s aldaar  voor 
f 11.573. 

tirouiageu. t ouderhoudeu vau en het doeu vuu vernieuwingen 
en herstellingen aan de l voor  ouderwijzers aldaar, 
ged. 1894 cu 1895. e A . eu J . Jansen aldaar  voor  1135. 

U r o u i u g e u. t driejari g ouderhoud vau dc , 
staaude aau de Biuncu-Aa bij  Nicuwcschaus, iu de prov. Urouiugeu. 

e  J . p lc Niuuwcschuus voor  f 030 per  jaar . 

U r o u i u g e u. liet ouderhoudeu van en het doeu van herstellingen 
cu vernieuwingen aan het w aldaar  ged. 1894 
cu 1895. e C. Beclicrcr  aldaar  voor  f 604.50. 

. t driejari g onderhoud van de groote cu andere 
n in de prov. d in 9 perc, dienst 1894—1890. 

e voor  perc. 1, G . J . C. de u te Arke l voo: f 5189. 
e voor  pere. 2, 11. Jougenburger  te Waddinxvceu voor  f 14.880. 
e voor  pere. 3, . de Boo voor  f 14.794.50. o voor  perc. 

4, U. Beukelmau tc Zwarlowaal voor  f 0419. e voor  perc 5, 
. deu d voor  17.530. e voor  perc. 6, P. J . n 

te t voor  f 3310. e voor  perc. 7, dezelfde voor 
f 10.950. e voor  perc. 8, J . m Cz. voor 5 -
ste voor  perc. 9, . Varkcvisser  tc Oveischie voor  f 2389. 

's-Urn>ci ihnge. t onderhouden van en het uitvoeren van her-
stellingen eu vernieuwingen aan de schutsluis l c Sint Andries met 
daartoe behooreude werken, van 1 Jan. 1894 tot cn met 31 . 
1890. c G. W . v. d. Bosch te m voor  f 2747. 

m l iet makeu van eeu fort o.j  Velsen ouder  het beheer 
der geuic aldaar. e VV. . Swets te ü irdiuxvel d voor  f 28485. 

m t leggen van eeu dam voor  hst vormen eeuer  berg-
plaats voor  baggerspecie in het open J buiten den afsluitdij k bij 
Scbellingwoude bestek uo. 192, dieust 1S94—1895. e U. ï . 
Wiegeriuk te Qroenlo voor  f 190.000. 

. t ouderhoudeu van eu het doen van herstellingen 
eu vernieuwingen aan dc gebouwen der  rijk s hoogere burgerschool 
te Alkmaar , ged. de jareu 1894 en 1895. e C. Jansen te 
Alkmaa r voor  f 1017. 

. t ouderhoud der  rijk s zee- en haveuwerken op . 
c J . Faas tc Amsterdam voor  f 9087. 

. t onderhoud der  haven en havenwerken op Terschel-
ling , bestek no. 34, dienst 1894—1890. c . r  te 
Terschell ing voor  7147.65, 

, l iet onderhoud van ds n iu Noordholland, 
bestek uo. 35, dienst 1894 —90. e voor  perc. 1, C. Bos tc 

r  voor  f 19585. e voor  pere. 2, J . . y 
aldaar  voor ' 8078. e voor  perc. 3, . . van n aldaar 
voor  f 5520. e voor  perc. 4, J . Oldenburg te Bergen voor 
f 7529. e voor  pere. 5, dezelfde voor  f 8 S Ü 0. 

. t ouderhoudeu vau eu bet doeu van eenige 
vernieuwingen eu herstellingen aau dc gebouweu der  rijk s hoogere 
burgerschool lc 's ü e r t o g e u b o s c b, ged. de jaren 1894 en 1895. 

e C. van n s aldaar  voor  f 1250. 

. t ouderhoudeu van eu het doeu vau ver-
nieuwingen cn herstelliugeu aau het gebouw der  rijk s hoogere bur . 
gerjchool te Bergen op Zoom, ged. de jaren 1894 eu ! 895. e 
A . v. d. h te Bergen op Zoom voor  f 1494. 

's - l l c r togc i ibosc l i . t onderhouden van en het doeu van eenige 
herstellingen eu vcruicuwingen aan het rijk s arebiefgebouw te 's -
logcubosch ped. de jaren 1894 en 1895. o A . W . v. d. t ruggcu 
aldaar  voor  f 1020. 

. t onderhouden van en hel doen van eenige 
vernieuwingen en herstellingen aau de gebouweu der  rijk s hoogere 
burgerschool te , ged. de jareu 1891 en 1895. o 
Qehr. G en J . Schampers te d voor  f 102O. 

. t eenjarig onderhoud vau de , 
behooreude tot de zeewerkeu iu de prov. Friesland. e A . O. 
Zeldenrust te m voor  f 2597.

. liet verwisselen eu herstellen van 2 groote sluis-
deuren te . e firm a van der p cu Jolmcrs tc 
llausweert voor  1' 4595. 

. t vierjari g onderhoud der s groote wegen 
iu , in 8 pere. e voor  pere. , Vt. Uuimels aldaar 
voor  f 3535. e voor  per,;. 2, E . s te Wij l r c voor 
f 8213. e voor  perc. 3, J . Ubacbs voor  f 2000. e 
voor  perc. 4, dezellde voor  f 10.398. e voor  perc. 5, 

. v. Gassclt tc Venlo voor  f 7158. e voor  perc. 0, 11. van 
Gasselt voor  f 0304. e voor  perc. 7, . Niesseu tc d 
voor  f 4740. e voor  perc. 8, J . vau Geldrop te Weert voor 
f 1249. 

. t bouwen eeuer  pastorie te . e A . 
Grootueugel te Borne voor  f 15,930, nog- niet gegund. 

. riet bouwen eener  kerk en pastorie aldaar. e C. 
A . Zanini tc m voor  23.807. 

. t al breken vau dc gebouwen cu het opbouwen 
van twee heerenhuizen met pakhuis in du llcgstraat aldaar. e 
Jos. s aldaar  voor ' 11.125, gegund. 

U t r e c h t . t onuerhouden eu bet doeu vau herstellingen eu 
vernieuwingen aan het rijks-archiefgebouw aldaar, ged. dc jareu 
1894 cu 1895. e l i . J . v. Baareu aldaar  voor  f 987. 

U t rech t . t maken van ccue drinkwaterleidin g op het station 
Zwoll e iu aansluiting met de gemeentelijke waterleiding aldaar. 

e . Wieuhoveu tc Schiedam voor  f 31S5. 

W o e r d e n. t éénjar ig ouderhoudeu der  schutsluis, ophaalbrug, 
dc beide waehterswoniugeu enz. gelegen aau hei Wocrdschc Verlaat. 

e J . Timmer tc VVilui a voor  1 100. 
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r  auu de Polytechnische School te . 

r li Compleet ingenaaid 
gebonden 

„  2 i . m . 

B E O O  E  X <. E N. 

 . ' s hel voor  den jongen ingenieur  en opzichter  van bijzonder  veel vaarde up een 
voor  hen bhna onbekend veld te worden voorgelicht door  iemand, die rijp e ervaring aan breed-
voerige s tud iën paart, ook hunne oudere vakgenooten zullen evenzeer  als vele aannemers, 
nrorkbazen en handelaren, gaarne eeu werk ter  hand nemen, dat in zoo aangenomen cn bevatte-
l'jhe n vorm oen rui m overzicht geeft van wat dc praktij k hier  on elders tot op heden 

ecu theoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doen he. t 
eelt 

uitgewezen of 
Voorspellen. 

t groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver  het steenbakkersbedrijf 
mei ol do daartoe noodige werktuigen, blijkbaa r  met het oog op aankomende industrieelen, voor 
wien hij  zijn boek even goed heeft geschreven als voor  bouwkundigen, iets wat laatstgenoemden 
moeten bedenken, indien hen dat wat te uitvoerig voorkomt cn zij  liever  eeu meer  vergelijkende 
beschouwing van bouwmaterialen hadden gewenscht, wat men echter  moet erkennen, dat ' 
eigenaardige moeielijkheden heeft. 

Voor hem die in ë echter  dikwijl s zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardii 
daardo di t hoek menige nuttige aauwijzing bevatten. 

. Juist do onbi v 'oordeelde lerzoekineen, 

zij n 

, zal 

op het gebied der  bouwmaterialen, maken ziju boek belangrijk 
die den l iee r Vau der s gemaakt 

(Bouwkundig Weekblad.) 

 1"  de  a l l . , ling wordt hol honl beschreven. t over  dit belangrijk materiaal 
heel wat to zeggen valt, is elk bouwkundige bekend, en velen onzer  kunnen geacht worden niet 
de eigenschappen der  verschillende houtsoorten en het gebruik ervan volkomen op dé hoogte 
tc zijn . e heer  Van der s deelt omtrent deze bouwstof zooveel wetenswaardigs mede, dat 
elk vakman er  voordeel en leering uit kan trekken  Opmerker.) 

 .: Vormt de werkkring , waarin de schrijver  geplaatst is, de geschiktste gelegenheid 
om ih-rgelijke n veel omvuUemlen arbeid naar  wciisch te voltooien, het reeds verschenen gedeelte 
bevestigt zulks en erkennen wij  gaarne, dat dit iiet meest volledige is wat over  UUVterialen-
kennis in den luatstou tij d is gezegd. 

e fabricage wordt zeer  nitvoori g besproken en daarbij  met talrijk e Bguren toegelicht, zoodal 
daardoor  de uitgavo oen uisbaro gids is voor  allen, die grondige kennis der  materialen wen-
schen te verkrijgen . Jlot. vormt eeu nutti g boek, dat door  allen dient gekend te worden en 
waarvoor  de schrijver  waardeering verdient. 

. . . . daarbij  in gebruik, prijzen, kortom alles wat met. de industri e in verband staat 
en geeft liet 't meest volledige tol op heden (Vademecum tier Soumakken.) 

. . . . Wi j  durven dit werk dan ook gerust aau allen, die iets met het bouwvak hebben 
uit te slaan, aanl e velen. Allen zullen er  ongetwijfeld nut uit trekken 

[Algemeen Nederlandsen Advertentieblad.) 
t met zorg behandelde werk komt niet enkel den eigenlijken houw-, werktuig-

en Bcheepsbouwkundigon ten goede, maar  ook allen, die door  hun bandel en bedrij f met de/o 
il ken iu aanraking komen. 

l boek doorbladerende, wordt men telkens getroffen door  deu practisohen zin 
. don samensteller  on zijn oonvoudigen, duidelijken schrijftran t . . . (liet Handelsblad.) 

. . . . \ oor  deu ingenieur  en den architect mag het boek van den heer  Van dor s 
van onschatbare «  worden genoemd. Op alle vragen, welke op liet terrein der  bouw-
materialen kunneu Wordon gedaan, geeft bol eeu uitvoerig antwoord, en kan het dus met vrucht 
worden geraadpleegd. e uitvoerinrj ; ia waarlij k keurig en doet de lirm a Van der  Endt &  Zoon 
alle eer  aan. e prij s is zeker  beneden du waaide vtin bet liock 

 voor Huid-Holland en 's-Uravenluuje.) 

e g g 30  1S93. 

. 
H . 

A i i v i i « e i u i . i i in dit blad kosten van 1—6 regels 

60 cents, iedere regel meer  10 cent*. Groote lettere naar 

plaatsruimte. l plaatsing wordt slechts tweemaal 

berekend. 

Uitgevers i 

J .  A
. 

A l l e a d v e r t e n t i e» in A opgenomen 

worden g r a t i a geplaatit in B , Vak-

blad voor  Timmerlieden, , , Smedeo, 

Ververa, enz. 

J . A . V A N , . 

E S E , 

(11e Vervolg en Slot.) 

§ 387. d en soldeersel. t lood zuiver, zacht, 

buigzaam, rekbaar  en taai, van eene doffe blauwachtig 

grauwe kleur, doch by het afschaven van de oppervlakte 

een helderen glans hebbende. (') 

 soldeersel, voor  de verbinding van bladen en in net 

algemeen van stukken lood of zink, wordt samengesteld 

uit twee deelen lood en een deel tin ; dat bestemd om er 

blik of ijzerwerk mede te soldeeren, nit twee deelen tin 

en een deel lood. (*) 

Wanneer  het soldeeren met de vlam van waterstofgas 

geschiedt, wordt voor  het soldeersel enkel lood gebruikt. (8) 

 koper  wordt gesoldeerd met een mengsel van negen 

deelen messing, drie deelen zink en een deel tin. (*) 

( l ) Zou er  lood beslaan, dat niet aan deze beschrijving van hel 

oppervlak beantwoordt? 

(*) n of er, het zelden voorkomen van soldeerwerk 

van koper  en ijzer  voor  bouwkundige doeleinden in aanmerking 

nemende, reden bestaat om de samenstelling van het soldeersel in 

de A . V. op te nemen, zij n de hier  aangegeven mengsels nog 

verkeerd ook. s smelt eene legeering van S lood, 1 ti n bij 

8 2 9» C . j dit is hier  voor  de meeat smeltbare metalen voorge-

schreven, terwij l die van 2 tin , 1 lood, smeltende bij  1 7 1° C. voor 

ijzer  zou moeten dienen. 

(*) t soldeeren van lood met lood in de watergasvlam komt 

bier  te lande in de practyk zelden of nooit voor. 

(*) t soldeer  voor  koper  ia seker  zonderling, daar  onder  de 

samenstellende metalen nok messing genoemd wordt , dat zelf eene 

legeering is die van 65 tot 76 °/o koper  en van 35 tot 24 u / 0 zink 

kan bevatten. 

§ 388. Z ink . e zinken bladen worden volgens hunne 

nummers geleverd. t gewicht per \ van de nommers 

10. 11, 12, 13, 14, 15 en 16 is 3.50, 4.06, 4.62,5.18, 

5.74, 6.65 en 7.56 . Overigens moet het zink zijn 

blinkend, blauwachtig, wit of grij s van kleur, glad in nerf 

en regelmatig geplet, en kond zynde niet gemakkelyk, doch 

by' eene gewone zomertemperatnnr  zonder  te breken ge-

bogen kunnen worden. 

(0) Aanmerkingen op en bezwaren tegen deze ontwerp-voor-

schriften, van welken aard en van wien ook, zullen mij  ten alle 

tijd e zeer  welkom zijn . V . . . 

Art . 12.

§ 62. Eood. t lood moet buigzaam en smydig zyn. 

By bladlood, alsook by looden pijpen, al of niet met 

tin gevoerd, mag het werkelijk gewicht hoogstens 

5 ° / 0 meer  of minder  bedragen dan het voorgeschrevene 

of berekende. 

§ 63. n waterleidiiigpijueii . n water-

leidingpypen zullen achtereenvolgens by 

13, 19, 25.5, 32, 38, 44.5, en 51 . bin-

nenmiddellijn, de wanddikten moeten hebben van 

3 V a , 4, A% 5, 5, 6. 6 . 

en een gewicht per . van 

2.06, a.29, 4.83, 6.63, 7.7, 10.85. 12.25 . 

Voor  met tin gevoerde looden waterleidingpypen zullen 

bij  gelyke binnenmiddelüjnen en wanddikten als boven het 

gewicht per . moeten bedragen: 

1.93, 3.00, 4.58, 6.31, 7.32, 10.43, 11.75 . 

waarby gerekend is op eene dikte van 8 / 4 . voor  de 

tinnen voering. 

§ 64. Z ink .  zink moet een helderen blauwachtigen 
glans hebben. e bladen moeten glad en gelijkmatig van 
dikte, vry van barsten, blazen, schilfers en andere ougansche 
steeën zyn. Zacht verwarmd moeten de bladen zich op een 
cylinder  van 14 . middellij n laten oprollen. Bladen van 
1 . en minder  dikte moeten koud dichtgevouwen 
kunnen worden zonder  te barsten of te scheuren; by dikkere 
moeten de randeu zonder  barsten of scheuren onder  een 
scherpen hoek opgezet kunnen wordeu. t zink moet zich 
laten ponsen, zonder  in het minst te scheuren. t gewicht 
per . van de nummers 

10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16 
moet achtereenvolgens bedragen: 

3.50, 4.06, 4.62, 5.18, 5.74, 6.65 en 7.56 . 
Zinken spijkers moeten zonder  te breken of te buigen 

in eikenhout geslagen kunnen worden. 
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§ 389. . t koper  wordt gesmeed (*), gegoten 

of geplet. t gesmeed koper  wordt gebruikt voor  klein 

werk. als hang en sluitwerk. 

t gegoten koper, zoogenaamd metaal en messing of 

geelkoper, samengesteld uit roodkoper  en zink, moet zon-

der , ballen, barsten, ascbvlekken of andere gebreken, 

glad. zuiver  en nauwkeurig van vorm, zonder  randen, voeg-

naden of scharingen zijn. 

e kleine gegoten voorwerpen als deur- en raamknoppen, 

kranen van pompen, haken, enz. moeten van geel koper  zyn. 

e voorwerpen als bnisen, assen, potten, enz. wor-

den genomen van metaal, samengesteld uit 15 . lij n tin 

en 85 . best roodkoper. (") 

t geplet koper  moet. gelijk van dikte, zonder  barstjes 

of scheurtjes en van in het bestek omschreven gewicht zyn. 

Voor gegoten voorwerpen van metaal en van messing 

levert de aannemer vooraf de mallen. 

(r') n er  bij  koper  sprake ziju van smeden? 
(°) Als ik wel ben ingelicht, is dit mengsel klokmetaal eu nage-

noeg oubewerkbaar. 

Art . 05. ( J T U Ü S, v e r f s t o f f e n, teer*  en 
t o u w w e r k . 

§ 392. liet veustergla-*. t vensterglas moet zyn 

half wit, ( ') goed doorschijnend, vlak, zonder  vlammen, holten, 

blazen, starren, strepen of andere gebreken. 

e ruiten zuiver  gesneden en van zoodanige grootte als 

in § 280 is vermeld. 

(') t komt. mij  siet rationeel voor  liet glas uitdrukkelij k half 

wit te eisehen. 

§ 293. Verfstoffen. Voor  verfstoffen te gebruiken: 

voor  wit, lood of zinkwit van de eerste hoedanigheid of 

gesilicateerde zinkwitverf ; (-) 

voor  zwart, gedempt tonnetjes zwartsel of beenzwart; 

voor  rood, Engelsch rood; 

voor  blauw; Berlynsch of Parysch blauw; 

voor  geel, gele oker. 

Z\j  worden, als de directie het verlangt, aan een schei-

kundig onderzoek onderworpen, ten koste van den aannemer 

t deze verfstoffen worden de tusschenkleuren, als grijs ) 

oranje, groen en paars samengesteld. 

Voor  binnenwerk kan ook het gebruik worden bevolen 

van ivoorzwart, terra de sienna, chromaatgeel en vermiljoen. 

e verfstoffen worden gewreven met loopers in ververs-

handmolens of andere werktuigen, en vermengd met lijnoli e 

van goede hoedanigheid, half rauw en half gekookt. (4) 

Eene zeer  zonderlinge uitdrukkin g voor  zinkwit, dat met wa-
terglas oplossing (zoogenaamd silicaat) is aangemaakt. e verf 
kan de olieverl ook niet vervangen. 

(') Geene der  bier  genoemde kleurige verfstoffen kan zonder  toe 
voeging van loodwit eene werkelijk deugdelijk olieverf opleveren. 
Er bestaat dan ook geene enkele reden ze bij  voorkeur  te doen 
verwerken en andere, zooals b. v. het zeer  deugdelijk chromaatgeel, 
het ultramarijn , de ijzermeaie, enz. voor  buitenverfwerk uit te 
sluiten. 

(*) e verhouding tusschen rauwe en gekookte lijnoli e moet 
afhankelijk blijven van de soort der  verf en van hel materiaal, dat 
geverfd wordt, van de temperatuur  en de vochtigheid der  lucht 
en meer  andere omstandigheden, zoodat het niet aangaat daarvoor 
één vasten regel voor  te schrijven. 

§ 65. r  en messing. Bladkoper  en messing 

moet glad gewalst en gelijkmatig van dikte, vry van barsten, 

blazen, schilfers en andere ongansche steeën zyn, ook dan 

als het oppervlak, na met behulp van ammoniak of door 

schuren met puimsteen gereinigd te zyn, onder  het vergroot-

glas wordt bezien. 

t koper  moet zoo taai en rekbaar  zyn, dat het zich 

kond t nithameren zonder  breken of seheuren en zoo 

dicht van structuur , dat als er  op de eene zyde olie wordt 

gekookt, deze niet tot aan de andere zyde doortrekt . 

§ 06. Soldeer. e samenstelling van het soldeer  moet 

op het punt van smeltbaarheid en hardheid in overeenstem-

ming zijn met bet metaal, dat. ermede gesoldeerd wordt. 

Voor  met tin gevoerde looden pypen moet het soldeer  uit 

een deel lood cn 2 deelen tin bestaan (*). 

(') t is het lichtst smeltbare soldeer, dat uit lood en tin kan 
worden bereid. e smeltpunten der  verschillende mengsels dier 
beide metalen zijn namelijk ongeveer  aU volgt: 

Tin. 228"  C. 
1 6 194 „ 
 4 186 m 

1 3 180 „ 
1 2 171 ., 
1 1 1S9 „ 
1 '/ , 229 „ 
1 »/4 259 „ 

. 332 „ 
Alleen door  gebruik van licht smeldbaar  soldeer, ia het „looper." 

van het tin te vermijden, waardoor  bij  het uitwendig soldeeren 
zoo menigmaal de tinnen voeriug vernield en het profiel der  buis 
tol verstoppens toe vernauwd wordt. 

Art . 13. ( i l i i s . 

§ 06. Vensterglas. t vensterglas moet zyn, kleur-

loos, helder  en zonder  plaatselijke gebreken; de ruiten be-

hoorlij k van pas gesneden in de sponningen. Voor  de ruiten 

op oogshoogte moeten de schoonste en vlakste worden 

uitgezocht. 

Voor  glasdeuren en draairamen moet glas van dubbele 

dikt e worden gebezigd. 

Wanneer  zoogenaamd spiegel-, d. i. gegoten en geslepen 

glas wordt verlangd, zal dit in de bestekken worden vermeld. 

Art . 14. V e r f w a r e n . 
§ 67. Verfstoffen. e verfstoffen moeten elk in hare 

soort zuiver  en onvervalscht zijn. e welke meer  in het 

bijzonder  tot verduurzaming van hout en ijzer  bestemd 

zijn (a), met name loodwit, loodmenie en zinkwit (ft), mogen 

niet anders dan in gesloten en verzegelde, van den naam 

en het merk der  fabriek voorziene vaten op het werk 

worden aangevoerd (c). 

(«) l van elke verfstof in redelijkheid geeisebt mag wor. 
den, dat zij  zuiver  en onvervalscht zij, komt het mij  toch geraden 
voor  ondersoheid te maken tusschen bepaald nuttige verfstoffen 
en diegene, welke enkel of althans hoofdzakelijk als kleurmiddeleu 
dienst doen; immers wat bij  eerstgenoemde vervalsching ten 
nadeele van de deugdelijkheid van het verfwerk is, kan bij  de laatste 
beschouwd worden als vermenging van de eene onzijdige verfsto 
met de andere, ten doel hebbende het verkrijgen eener  verlangde 
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§ 394. Olie en vernis, stopverf. e olie moet zyn 

zuivere lynzaadolie, ten minste 6 maanden oud, door  middel 

van zuren gebleekt, en rauw zijnde van een heldere goudgele 

kleur, wegende de 100 r  ruim . 

e olie wordt gekookt (in gewiehtsdeelen) op 1000 deelen 

olie, hetzij  met 50 deelen bruinsteen, hetzij  met 50 deelen 

loodmenie en 10 deelen goudglit. 

t soortelijk gewicht van de gekookte of vette olie moet 

nagenoeg bedragen, in het, eerste geval 0.9(i, in het tweede 

geval 0.94. 

e vernissen moeten versch zyn en met zorg worden 

bereid. 

e stopverf te vervaardigen uit: 

1. lynolie en krytwi t C) voor  het stoppen by het verven 

van hout en het inzetten van ruiten in houten ramen. 

2. lynolie met loodwit, of een mengsel van loodwit en 

menie, (") voor  het stoppen by het verven van metalen en 

het zetten van ïuiten iu metalen ramen. 

) Stopverf uit enkel krijtwi t en lijnolie, zonder  eenig loodwit 
kan uiet uaar  behooren hard worden. 

(°) n wordt menie-stopverf op den duur  te hard om 
geeue moeilijkheid op 'e leveren bij  het vervangen van gebroken 
vensterruiten. 

§ 395. Teer. Wanneer geene andere teersoort in de 

bestekken is bepaald, moet de teer  zijn zuiver  en van de 

soort in den handel onder  de benaming van Zweedsche of 

 teer  bekend, goed vloeibaar, bij  het verwerken 

van eene helder  bruine roodachtige kleur, zonder  gal of 

waterkorrel en bijzondere gele strepen, bij  matig weder 

goed dekkende, en zich gemakkelijk latende uitstrijken . 

§ 396. Touw. t touw moet vervaardigd zyn van goede 

hennep, welke niet gebroeid en goed gelijk geslagen is. (') 

(') Voor  zoover  mij  bekend is, komt touw als bouwmateriaal alleen 
bij  zinkstukken voor. t het oog daarop schijnt mij  § 105 der 

s A. V. voldoende en zou § 39G gevoegelijk gemist kunnen 
worden. 

§ 397. . e harpuis moet bestaan uit 2 deelen 

zuivere lijnzaadolie en 1 deel witte harst, zoodanig dat die 

eene even taaie, als goed vloeibare dekstof oplevert. (8) 

(") t barpuis nog dikwijl s genoeg voor  om deze § noodig te 
doen ziju? Wat is „witte "  harsP 

kleurschakeeriug; eu zulks te meer omdat vermenging of verval, 
sching van kleurige verfstoffen tot op eene zekere hoogte d"or  de 
kleurverandering zelf en verder  door  vermindering vaa dekkracht 
aangetoond wordt. Om eeu voorbeeld te noemen, ultramarij n verliest 
door  vermenging met burytwi l weldra aau hoogte vau kleur, loodwit 
daarentegen kan met zeer  groote hoeveelheden ba'ytwit vervalscht 
worden, zonder  dat er  op het oog iets vau te bemerken is. 

(b) k heb met opzet hier  de ijzermcuic uiet bijgenoemd, omdat 
ik deze, evenals de meeste verfstoffen, voor  eeu tegenover  de olie 
volkomen onzijdig poeder  hout). Zi j bestaat uit ijzeroxyden en wat 
klei. t t vau n eisclit minstens (15 "  „  ijzeroxyde ; 
sommige merken bevatten daarvan tot 85 °.0 toe. Wat meer  of 
minder  klei zal echter  weinig ter  zake aldoen, want klei is even 

onschuldig als ijzeroxyde. 
t meer  recht zouden de chroinaat-vcivcn als nuttig r  ver-

duurzamiug te noemen zijn, zoo zij  in on vermengden staat niet te 
duur  waren om als zoodanig in liet groot verwerkt te wordeb. 

) t komt mij  voor  een vau de mest afdoende voorschriften 
te zijn om zuivere waar  te bekomen, omdat in dit geval scheikundig 
onderzoek uiet alleen de vervalsching, maar  ook den vervalscher 
moet aantooneu en de goede naam der  fabriek er  onmiddellijk me ie 
gemoeid is. 

§ 68. Olie. e verfstoffen moeten worden aangemaakt 

met zuivere belegen lijnolie , van goed drogende en aan-

hechtende geaardheid, ten deele rauw, ten deele gekookt. 

Voor  loodhoudende verven moet het koken geschieden 

met loodoxyde, in den vorm van loodglit of menie, voor 

zinkwit met omber  of bruinsteen. 

By het aanmaken wordt de verhouding tusschen verfstof 

en olie en die tusschen rauwe en gekookte olie geregeld 

in overeenstemming met den aard der  verfstof', dien van het 

te verven materiaal en de omstandigheden, waaronder  het 

verfwerk wordt uitgevoerd. t aanmaken geschiedt in goed 

ingerichte verfinolens, zoodat de verfstof iu de uiterste 

fy'nte van verdeeling volkomen gelijkmatig met de olie 

wordt vermengd. 

§ 69. Aangemaakte verf. Wanneer  het bestek het 

gebruik veroorlooft van fabriekmatig aangemaakte verf, 

dan mag deze niet anders op het werk worden aangevoerd, 

dan in gesloten en verzegelde, van den naam en het merk 

der  fabriek voorziene bussen. 

§ 70. Vernis. t vernis moet helder, glansrijk , taai en 

veerkrachtig zyn en bij  het drogen op vertind yzerblik vry bly-

ven van barsten. t moet uit eerste qualiteit belegen lijnoli e en 

de beste harssoorten zyn bereid, iu overeenstemming met den 

aard en de plaats van het werk, waartoe het wordt gebezigd. 

§ 71. Stopverf. Stopverf voor  het inzetten van glas-

ruiten, alsmede voor  verfwerk in loodhoudende verven, moet 

bereid zyn uit krytwit , loodwit en eeu mengsel van gelyke. 

deelen rauwe en gekookte lynolie; in die voor  zinkwitver f 

wordt in plaats van loodwit, zinkwit gebezigd. j  het 

verven van ijzer  moet de stopverf uit menie en gekookte 

lijnoli e bestaan. 

Als regel wordt aangenomen, dat de stopverf niet op het werk 

bereid, maar  voor  het gebruik gereed aangevoerd wordt (d.) 

t laatste om te voorkomen, dat bet voor  stopverf bestemde 
krijtwi t tot vervalsching van verfstof wordt gebezigd. 
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§ 42. Plamuur. Plamuur moet naar  gelang ran de 

soort van verf nit pijpaarde en lood- of zinkwit met ge-

kookte lijnoli e zjjn bereid. 

Voor  buitenverfwerk is het gebruik van plamuur  verboden. 

§ 73. Onderzoek vau verfwaren. e directie heett 

het recht alle verfwaren, zoo dikwijl s haar  goeddunkt, schei-

kundig te doen onderzoeken. e kosten van deze onder-

zoekingen komen alleen in zoover  voor  rekening van den 

aannemer, als zij aanleiding geven tot afkeuring van het 

onderzochte materiaal. Bij  eventueele afzonderlijken herdruk 

dezer  voorschriften denk ik de laatste bepaling ook op 

andere materialen van toepassing te maken. 

Ar t 15. T e e r , t o u w . 

§ 74. Teer.  teer  voor  houtwerk moet zijn zuiver 

houtteer  zonder  korrels, kristallen, waterdeelen of teergal. 

Voor  teerwerk in koud weder  wordt het verwarmd of met 

petroleum verdund. 

r  mag voor  hout niet worden gebruikt. Voor  ge-

brui k op ijzer  moet het koolteer  zgn zoogenaamd gepre-

pareerd, dat wil zeggen water- en zuurvrij . 

e zijn wij  dan ger.aderd tot Art . 66,  een 
materiaal, waaromtrent de s A. V. zoo uitvoerig en volledig 
zijn, dat verbetering ounoodig schijnt, allbaus buiten mijn bereik ligt. 

e geldt van Art . 67, klei, grond, enz. — Art . 68, keuring dar 
bouwstoffen is van zuiver  administratieven aard en behoort m. i. 
daarom in de andere afdeeliug der  A. V. thuis. 

n deskundigen, die het geduld hebben gehad mij  tot hiertoe 
te volgen, -zou ik betreffende Art . 66 gaarne nog om opheldering 
willen lastig vallen van enkele punten, die mij  en, naar  ik vermoed, 
ook anderen niet recht duidelijk zijn : 

Waarom mag in Brabantsch lijshout, (§ 405. k.) bestaande uit 
vier  of vijfjari g eiken-, esscheo-, berken-, hazelaar- en wervel-
(d. i. wilgen-) hout hoogste  een vierde gedeelte wilgen en elzen-
hout te zamen voorkomen, terwij l u h rijshout (§ 398. «.) 
voor  ten minste »/,„  uit wilgenhout bestaat P 

Waarom komt in de Brabantsche rijsbossen een recite staak 
of ziel voor  van hoogstens 5 . dikte in omtrek P Waarom in de 
Schouwsche (§ 409. m.) twee dekhouten ? Wat be'eekent recht en 
slachtig? 

Waarom mag bladriet (§ 417. u.) niet met biezen of zek 
vermengd zijn ? j  dacht deze kunnen niet anders dan tot 
dichtheid der  bekleeding bijdragen. 

V. . . 

 TEGENOVE . 

e heer . E E , aannemer te Vlaardingen, 

had aangenomen het leggen van riolen in zekere gemeente. 

Toen het werk gereed was, ontstonden tusschen hem en 

den architect der  gemeente moeielijklieden, die de heer 

E E ten slotte volgens de administratieve bepalingen 

der  Algemeene Voorschriften van 1892 door  middel van 

arbiter s wilde oplossen. 

e architect is tegen de benoeming van arbiters, zich 

daarop beroepende dat bij  de aanbesteding als grondslag 

waren aangenomen de A. V. van 1882. 

Nu vraagt ons de heer E E of ook volgens onze 

zienswijze de administratieve bepalingen van 1892 niet een 

thans vigeerend onderdeel van de A . V. van 1882 zijn en 

of de heer E . niet het recht heeft zich daarop te beroepen. 

Ons antwoord op die vraag is niet twijfelachtig : Wan-

neer  in het bestek de A. V. van 1882 zijn geldig ver-

klaard, heeft de aannemer naar  de letter  van dat bestelt 

niet het minste recht om zich op die van 1892 te beroepen. 

h het pleit o. i. noch voor  den architect, noch voor 

de rechtvaardigheid zijner  zaak, dat hy, nu eenmaal van 

rijkswege het goed recht van den aannemer op arbitrage 

is erkend, zich halsstarrig blijf t vasthouden aan de ver-

ouderde bepalingen van voorheen. t is toch een feit, dat 

met die bepalingen in de hand zeer  gemakkeiyk macht boven 

recht gesteld kan worden en dat daarin de voornaamste 

reden is gelegen, waarom in de laatste jaren er  zoovele 

stemmen uit de bouwkundige wereld tegenop zyn gekomen. 

v. . . 

E E . 

n zegt dat de Egyptenaren tweeërlei soort van bliksem-

afleiders hebben gebezigd. Vooreerst zouden zij  hooge mast-

hoornen, tot 100 voet lengte toe, op hunne kolossale hoek-

torens geplaatst hebben, niet alleen als vlaggestokken ter 

versiering, maar  met koper  beslagen om, zooals oude opschrif-

ten vermelden „het onweder  iu de hoogte van den hemel 

te snyden."  Ook de hooge obelisken, waarvan de top pyra-

midaal in eene punt uitliep- en met zware vergulde koperen 

platen was afgedekt moeten, volgens de opschriften tot het-

zelfde doel gediend hebben, zooals A in de 

 Warte aangeeft. Andere technische tijdschrifte n heb-

ben dit geloovig nagedrukt. Zoolang echter  niet aangetoond 

is, dat de koperen platen met eene grondleiding in verbin-

ding stonden, moet de doelmatigheid van zulke bliksemaflei-

ders ontkend worden. (Hannov. Gew. Blatt) 

T . 

e firma S &  Co. te Wurlit z in Oberfran-

ken maakt kunstkeien door  gemalen serpen ty'iisteen met bind-

middelen in stalen vormen te persen en in een porseleinoven 

te bakken. r  wordt een van buiten donker  bruin , van 

binnen licht of donker  grij s gekleurde steen verkregen, van 

fij n korrelige, eenigszins poreuze structuur , die zich uit- noch 

inwendig door  staal laat krassen, 2560 . per 3 weegt 

en zoo taai en veerkrachtig is, dat men er  met een hamer 

denken in kan slaan, zonder  dat de kanten arbrijzelen. 

n 1891 werd er  eene proef bestrating van gemaakt in 

de e te n en deze heeft zich tot nog toe 

voortreffeiyk gehouden. Ongeveer  2 ° / 0 van de steenen had 

echter  gebreken in den aanmaak, die men nu heeft leeren 

vermijden. e steenen worden niet glad, siyten weinig af 

en, wat vooral ook van belang is, zy geven byna geen ge-

raas. e voegen, ter  wgdte van 1 , waren ten deele 

met zand, ten deele met asphaltmastiek opgevuld. 

(Hannov. Gew. Blatt.) 
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. 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in dese rubriek afgenomen. 

l N8UAG S . 
Urouiugen. 12  Uet prov. bestuur: het onderhouden der 

«eewalerkeering tusschen de s te Zoutkamp en deu 
Nittershoek iu Friesland, met bijbehoorende werken, ged. bet jaar 

Enschede. 12 e architect . , in het koffiehuis 
 den heer : het bouwen vau een woonhuis op een terrein 

gelegen aan den k aldaar. Aanw. 's morg. 9 uur. 
 OENS  \l> 3 .1 A l 

Borgercompagnie. (Uron.) 6 uur.  heer  W. Vos: het afbreken 
eener  ou-lo behuizing en liet bouwen van een boerenhehuizing. Aanw. 

 3 uur. 
Neede (Qeld.) t gemeentebestuur: a. bet leveren van school-

meublement; 6. het vergrooten van de school te Neede met een 
lokaal eu het maken van een bergplaats enz. 

Vinnen. 1 uur. t gemeentebestuur  het onderhoud der  gemeen-
tewerken ged. 1894. 

G 5 . 
Zierikzee. 12.30 uur. Bet gemeentebestuur: het maken van eene 

kleedkamer met tochtportn»! en het doen van verschillende werk-
zaambedenin het gymnastieklokaal te Zierikzee. Aanw. 3 Jau. 's morg. 
11 nur. 

G 6 . 
Winterswijk .  heer  Nijbenhuis het bouwen van een 

woonhuis met 2 woningen. 

G 8 , 
's-tiraveuhage. 11.30 uur.  hoofdingen. van den prov. water-

stiat in Zuidholland aan het gebouw van bet prov. bestuur: het 
maken van een bizaltmuur  met bij  ïehoorende werken langs de -
kade aan de zuidoostzijde van de verlengde binnenhaven te -
harais, begr. f 80u0. 

 vi. 9 . 
Utrecht. 2 uur. e maatschappij  tot exploit, van staatsspoorwegen, 

aan bet centraalbureau bij  de e , bestek 640 : bet maken 
van gebouwen en inrichtingen, het maken van grondwerken, het 
opbreken en leggen van sporen en wisssels eu eenige diverse werken 
op de halte Belfeld, begr. f 10.100. 

G 10 . 
St. Pbilipsland (Zeel.) 3 uur. t gemeentebestuur: het gereed, 

maken der  aardebaan en daarna begrinden vau deu weg, aanvangende 
op den Slaakdam, bij  de grensscheiding met de prov. Noordbrabant 
en eindigende aan de bedijking van den Ouden polder  te Siut 
Fhilipsland, ter  '.engte van ongeveer  ! 56!) meters. 

G 16 . 
Utrecht. 2 uur.  maatschappij  tot exploit, van Staatsspoorwegen, 
 bet centraalbureau bij  de e laan, oestek no. 645: het 

maken van gebouwen en inrichtingen, het maken van grondwerken, 
het opbreken eu leggen vau sporen en wissels en eenige diverse 
werker, ten behoeve van de halte Amerika. Begr, f 13.000. 

G 18 . 
Beek en k (N.Br.) 2 uur. t . . kerkbestuur, in het 

koffiehuis van de wed. Q. Swinkels: het bouweu van een liefdegesticht 
met school, gasthuis eu aanhooreude werken in de kom der  gemeente. 
Aanw. 11 Jan. 's morg. l i uur. 

U 80 . 
. ) 10 uur. e direotie der  Ned. Zuider-spoorwegmij, 

bestek  9 : liet maken vau een gebouw voor  waterbezorging met 
welput op het station Nuth, bestek no. 11: het maken vau grond-
en kunstwerken, het leggen van spoorbaan en wissels en het uitvoeren 

 eenige andere werken, ten behoeve van het Nederlandsch ge-
deelte, lang 27 , bestek no. 12: bet vervaardigen, leveren en 
stellen van den ijzeren bovenbouw van spoorwegbruggen. 

P YAW . 
Assen.  verruiming van de Witlewij k in de gemeente Smilde 

en de uitvoering van eeuige daarmede in verband staande werken, 
een  ander  ten behoeve der  verbiuding van de e en 
Friesche kanalen over  Appelscha. e . k te l 
en J. Eleveld te Smilde voor  f 19,624. 

Assen. t bouwen van een  draaibrug over  den mond 
 de Wittewij k en  eene wachterswoning bij  die brag in de 

gemeente Smilde, ten behoeve der  verbinding van de n 
Friesche kanalen over  Appelscha. e . e Jr . aldaar 

r  f 9880. 

Bolsward. t verbouwec van eeu winkelhuis. e de Jong 
en a aldaar  voor  f 2379. 

's-tiravvoltage. t onderhouden van en doen van herstellingen 
aan ue geoouwen der  Polytechnische scbool te , ged. 1894 
en 1895. e J. . Vos te t voor  f 11,595. 

's-Uraveuliuge. t onderhouden van en bet doen vau herstel-
lingen en vernieuwingen aan de gebouwen der  rijkskweekschool 
voor  vroedvrouwen te , ged. 1894 en 1895. e W. 
J. vau t te n voor  f 2280. 

's-Uraveubage. t onderhouden van en het doen van herstel-
lingen aan de gebouwen der t te . e 
J. van m te n voor  f 30.980. 

's-Uruveiiliugc . t bouwen eeuer  beneden- en bovenwoning 
voor  het brugpersoneel ten behoeve van de Geestbrug onder . 

e J. (J. v. d. k tiz. te Wassenaar  voor  f 6680. 
's-Graveuhuge. t onderhoud der  haven van Stellendam van 

1 Jan. 1894 lot 1 i 1896. e . C de Jong . le 
Sliedrecht voor  f 28,400. 

's-Urarenhage. t onderhouden van den Vliet met ue daarbij 
behooreude werken tusschen n en den i dam van 1 
Jan. lot 31 . 1894. e W. Splinter  te n voor  f 6127. 

's-Graveubage. 1. t maken van gebouwen op de kruinen der 
dijken ouder  de gemeenten Besoijen, , Eethen en , 
in 2 perc. e voor  perc. 1, G. E. W. vau k te Waalwijk 
voor  f 6870. e «oor perc. 2, Z. C. u te h 
voor  f 19,844. 2. t vei richten van baggerwerk iu het groot 
scheepvaarwater  iu de Nieuwe s boven en beueden Schiedam. 

e . C. de Jong . te Sliedrecht voor  f 29,900. 3. t 
verdiepen van de vluebthaven aan de rivier  de Waal te Tiel. e 
A. van der  Vlies te Zalt-Bommel voor  f 5849. 4. t maken van 
eene waterbezorging op bet station k van . e 
T. s Wz te m voor  f 42,439. 

's-Gravenhage. t onderhoud der  kachels met toebehoorea ia 
de scholen en verschillende gemeentegebouwen. e voor  de 
5 eerste perc. J. B. de Jager  aldaar  voor  f 3280. e voor 
de 6e perc. P. J. de (iruijte r  voor  677. 

, t onderhouden, de schoonmaak, enz. en bet 
verrichteu vun herstellii gen aan dc openbare scholen ea gebouwen 
te Scbeveaiugcn. e W. C. r  te Scheveuingen voor  f4865. 

's-Gravenhage. e verbouwing der  scbool aan den Zuidwal . 
e J. v. d. Elsbout te Scbeveniugen voor  f 19,30J. 

's ü r a v e ü h a g e. t afbreken der  perc. C. 976—979 en de 
verbouwing der  school aan het . e J . . de Swnrt 
en Zn. aldaar  voor  f 3S48. 

. t leveren en plaatsen van meerpalen enz. langs 
het l ia Noordholland. e G. Schermer te u 
voor  f 1058. 

. l onderhoud der s zee ea havenwerken op 
Viielaud. e . r  te Terschelling voor  f 25,302. 

. t bouwen eener  school met onderwijzerswoning te 
Sibculo. e . van der  Sluis te Zwolle voor  f 9380, voor-
loopig geguud aau E. J. van h voor  f 9500. 

. t driejari g onderhoud van de Nieuwezijlen, de 
Friesche Sluis en de l ia twee perc. eu daarna de massa 
van de beide perceelen. Perc. 1, Nieuwezijlen. e i. Bakker 
te m voor  f 2563. Perc. 2, Friesche Sluis eu . 

e dezelfde voor  f 1730. . e . Westrate Burum 
voor  f 4289. 

. 1. t maken van een keiweg op den keerdijk langs 
de oostzijde van het verbreed kanaal te Vlissingen; 2. het maken 
van een keiweg teo westen van het bergingsdok voor  sluisdeuren; 
3. het makeu vau eene afrastering van punt draad om het bergiugsdok 
voor  sluisdeuren aldaar. e W. A. Verbruggen te Waddiuxveeo 
voor  f 1136. 

1'urnierland . t 6-jarig onderhoud van molens, sluizen, bruggen 
enz., iu 2 perc Perc. 1, s enz. e . k te Purmereud 
voô  f 4199. Perc. 2, Sluizen en bruggen euz. e dezelfde 
voor  f 2117, gegund. 

Utrecht . t doen van eeuige veranderingen en vernieuwingen 
aan het vootmalig politie-gcbouw, ten benoeve van de aansluitiug 
met bet nieuwe universiteitsgebouw aldaar. e C. van Struaten 
aldaar  voor  f 4793. 

Utrecht . t verleggen en versterken van de locomotiefdraai'chijf 
aan de noordwestzijde van het station 's Gravenbage, bet wijzigen 
van de perrons en het verrichten van bijkomende werken. e 

. Wienhoven te Schiedam voor  f 3227. 
Zwolle, t onierhouden van ea het doen \as vernieuwingen en 

herstellingen aan de gebouwen der  rijkskweekschool te , ged. 
de jaren 1894 en 1895. e J. E. d te r  voor  f 2230. 

Zwolle. t onderhouden van er. h»t doen van herstellingen en 
vernieuwingen aau het gebouw der  rijk s hoogeie burgerschool aldaar, 
ged. 1894'en 1895. e W. Voskuil aldaar voor  f 1833. 
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S T O O 31 F A  1 £  E  v a 
£ , , , N - en 
— , , T en , «g, 
O (syst. ) - en E F FE , , C

T E B  A C O T T A , enz. 

 in  en a n d e r e

cs 
A. OOSTHOEK & ZOON, Alfe n a/d Rijn . 

Sterk eoucurreereiide prijzen direct <>|> mun run», 

Vuurvaste Steen-
F A B R I E K , 

 u »

Fabriceeren Vuurvaste Steenen. 
Platen. . Scheggen. Tro t 
toirtegels. Smeltkroezen, etc. 

n in den kortst mogeljjken tyd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar teekening of 
model. 72) 

DE LINT , ROTTERDAM. 
 39

n van - en . 
(59) Vraag dessins enz. 

 E 11 

 A^fè^

U 
t ~*B ) . 

Opgericht  Opgericht 

1861. N^glg!^  1*«4. 
t haar  beproefd en voortreffelij k 

fabrikaat snel, middel of langzaam bin-
dend, onder  garantie van de grootste 
bindkracht , gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijk s meer  dan 45Ö.ÖOO 

vaten. 

voor  de Zu ide l i j k e Provinciën: 

 &
. 

Voor de Noorde l i j k e Provinciën: 

DE BEER ÓL LEHREN, 
u i  i ; it n t , (60) 

N in 

E N 

J.
te Aiideriiac h a/«l , 

leveren sedert 1851: (8 

l a AndernachscheTras 
en Trasstee n 

op strengste keur  verder: 
- of ; -

N beste en goedkoop-
ste N voor  Tuinen, Terrassen 
Tninsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

J A P A N L A K V E R F , 
beter  tegen de b u i t e n l u c ht bestand 

als  of

N & Co., 
(57) Xt  o t t o r  cl A 111. 

Chemisc h bereid e 

. 
e F is geheel gereed 

voor  het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit.. Zij  is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t en en a t tes ten gaarne 
verkrijgbaar . 

, 
i701 k (Z ) 

 VAN  ZöON'S 
T E , 

is er  geheel op ingericht om alle soorten 
van N met den meesten 
spoed tot zeer  billijk e pijzen te leveren. 

T 
„JOSSON Co." 

voor  Nederland en n 

A . E . B R A A T , 
l in Bouwmaterialen. 

Adres: , Nieuwehaven No. 118. 
„ , A . E. ,

Simonzstraat 74. 06) 

E , 
« 3 « 3 , 

r  aan de Polytechnische School te . 
 Compleet ingenaaitf, f 18.—. 

„  „  gebonden „  21.50. 

 E O O  E  »i G E N. 

. . . . s het voor  den jongen ingenieur  en opzichter  van bijzonder  veel waarde op een 
voor  hen bijn a onbekend veld te worden voorgelicht door  iemand, die rijp e ervaring aan breed-
voerige Studiën paart, ook hunne oudere vakgenootcu zullen evenzeer als velo aannemers, 
werkbazen en handelaren, gaarne een werk ter  hand nemen, dat in zoo aaugenamen en bevatte-
lijke n vorm eeu rui m overzicht geeft van wat de praktij k hier en elders tot op heden 
heeft uitgewezen of een theoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kau doen 
voorspellen {.De

. . . . t groote uitvoerigheid en voorliefde teekent dc schrijver  het stoenbakkersbedrijf 
met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaa r  met het oog op aankomende industrieeion, voor 
wien hij  zijn boek even goed heeft geschreven als voor  bouwkundigen, iets wat laatstgenoemden 
moeten bedenken, indien hen dat wat te uitvoerig voorkomt en zij  liever  een meer  vergelijkende 
beschouwing van bouwmaterialen hadden gewenscht, wat men echter  moet erkennen, dat zijn 
eigenaardige moeielijkheden heeft. 

Voor hem die in ë echter  dikwijl s zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen, zal 
daardoor  dit boek menige nuttige aanwijzing bevatten. 

. . . . Juist de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer  Van der s gemaakt 
heeft op het gebied der  bouwmaterialen, maken zijn boek belangrij k 

(Bouwkundig Weekblad.) 
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F 
J E > E >. 

SC  Ë P 8 BOUW W F 
met G lang 50 . 

Stoombooteii-, Ba^er-en 
8poorwegmateriaal. 

N m N , 
met certificaat vnn s 

en Bureau Veritas. 

B y P. F te Groningen is 
verschenen: 

Verzameling van e Ontwerpen 
voor  Architecten, Timmerlieden, Aanne-
mers, Opzichters, aankomende Bouw-
kundigen enz. 

E , 
nooE 

. . . V A N . 

t 51 platen. Prij s f 13.15. 
Ook verkrijgbaar  in 11 maandelyksche 

afleveringen a f'  1.25. 

E , 

. E . C . , 

 aan de H. B. S. 
te

t 50 platen. s f 12.50. 
Ook verkrijgbaar  in 10 maandelyksche 

afleveringen a f 1.25. 
Gunstige beoordeelingen verschenen o.a. 

n  Gids,  Opmerker, Spectator e.a. 

All e soorten van 

vervaardigt als 

Special i te it 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijk e 

prijzen de Fabriek van 

te n h e i nl.) 
Gevestigd in 1822. (55) 

\WhW Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

welke wy* U gratis en franco toezenden 1 

, . 

uitmuntend fabrikaat en billijk e prijs. (29) 

g 4 Go. — l bij , 
Fabrikanten van (43) 

S T O O M C L A S S L I J P E R I J ^  ^ 

-

SPIEGELGLAS . 
(61) 

en  voor  het ornniiienteeren van 

-
- en 

in wit eu zwart . VS. 

.  Billijks t adres. 

Sierlijke  worden op aanvrage verstrekt. 

E E 

*  ZOON, - , 
v e r v a a r d i g t a l l e s o o r t en , N en N 
voor  Stoom-, Water- en andere . , - en , 

, , - en , , 
S en , N (in verschillende soorten) 

met naam en op maat, , om kinder- en ziekbedden rein te 
houden,  voor  deuren en ramen. 

t en f a b r i c e e r t , enz. enz.
 te Amsterdam 1883, en door  de  ter bevor-

dering van Nijverheid 1885. (38) 

Qualiteit en prijzen ten volle concurreerend tegen iet Buitenland, 

file:///MERIKAANSCHE
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VERFWAREN , 
, Vernissen. 

voor - en , 

, , 

en alle aanverwante artikelen. 

G.  & Co., 
T 132, (5) 

A A . 

Stoom J a l o u s i ën Fabriek 
VOO

E . (73) 

S. , 

E 

, 
e r e n: 

volkomen gelyk aan Na tuurs teen en 
uitsluitend door steenhouwers bewerkt. 

n voorraad: 

, NEUTEN, -

TEN , , GOOTSTEENEN, 

, , 

N voor  scheidingen en hekwerk, 

, enz. 

Fabriek en : -

. (62; 

Spiege l- en , 

Cathedraal-, , Geribd-, 

 Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

W , 
, , BBOE  en -

ö i A S. 

Geslepen en andere N en 

. 

GEBOGEN S en . 

- en Patri jspoortglazen. 

(67) . 

. 

Grr  o o t e voorraad 
VA N 

in alle courante profielen 

op lengten van 5 

12 , opklit ; 

mende met 

egens 

grootere 

draagvermogen 

kunnen lichtere pro-

den iu staal gebezigd 
worden, waardoor stalen 

n voordeeliger in bet.gr-

li k zijn dan ijzeren balken. 

H. E. OVING Jr. , 
74 , . 

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T r r r - T T TTTTTTTTYtn , 

1 

OTX ) Qryos k̂ üau e tsiiev 
, f 

, 

mm mm 

JkJkJkJkJkAJ k Jk. 
(69) 

E 'S 

Firm a O. , Utrecht. 
is beter  dekkend, fijner , witter  en beter 

kleurhoudend dan eenig ander; 
is bekroond door den . Schildersbond, 

Tentoonstelling van e Schilderkunst, 
Arnhem 1881; attesten van ervaren schilders 
uit alle oorden van ons land en daarbuiten, wor-
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van , Gemeente-
Arehitecteii en andere Autoriteite n in hunne 
bestekken voorgeschreven; 

wordt, tot waarborg van echtheid, zuiverheid 
en goed gewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa-
brieksmerk, welke allen wettig zjjn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur  geleverd, des-
verlangd met certificaat van oorsprong. 

n leze de waardeerende artikel s over  dit t in het „N . v. d. Bag" 
dd. 31 Jan. 1887; in de - en ' dd. 1 i 1887; in de 

' dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de„  Schilder"  dd. 1 i 1889 ; in de 
„Opmerker "  dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in de „Ambachtsman"  dd. 8 
Febr. 1890, en in het „Bouwkund i g Weekblad"  dd. 5 . 1891. (27) 

 bij  en

volgens b e s t a a nd of op te geven 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-houtr-
zagerij en Schaverij van 

. W.  & C o. 
te  (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijscourant op 

aanvraag gratis. (12) 

JA N HAMER & Co., 
t 583 bij  de Utrechtschestraat, 

. 

Verstrekken plannen en belasten zich 
met de uitvoering van E 
 W l \ 1.1. V  s voor 

N 
en andere 

 van reed» uitgevoerde 
 A  van verschillenden aard, 

worde» op aanvrage verstrekt. (63) 
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